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Abstract 

 

Forskning har visat att traditionella lokala medier fortsatt är viktiga informationskanaler för 

svenskarna. Samtidigt använder 41 procent av befolkningen sig av Facebook minst tre dagar i 

veckan som ett sätt att hålla sig uppdaterade på sitt lokala samhälle. Syftet med den här 

studien är att närmare undersöka hur informationsförmedlingen skiljer sig åt beroende på 

vilket medium som konsumeras, för att bidra till en djupare förståelse för dagens förändrade 

mediekonsumtion, där sociala medier spelar en allt viktigare roll. Dessutom ämnar studien 

söka svar på vilket syfte Facebookgruppen Sollefteå & Örnsköldsvik Framtida Akutsjukhus 

kan fylla för de människor som är aktiva i den.    

 

Studien har avgränsats till rapporteringen kring nedläggningen av BB i Sollefteå den 31 

januari 2017. Engagemanget kring nedläggningen har varit stort både i de traditionella 

medierna på lokal och nationell nivå och i de sociala medierna. I studien har artiklar från 

Sollefteås två lokaltidningar Tidningen Ångermanland och Nordsverige analyserats 

tillsammans med inlägg från Facebookgruppen Sollefteå & Örnsköldsvik Framtida 

Akutsjukhus. Uppsatsen bygger i huvudsak på en kvantitativ analys av innehållet i de olika 

medierna. Resultatet har sedan kompletterats med en kvalitativ analys i syfte att exemplifiera 

resultatet i den kvantitativa studien samt intervjuer med ansvariga aktörer på de olika 

plattformarna för att närmare förstå de strategier och attityder som legat till grund för 

resultatet.  

 

Studien visar att både tidningarna och Facebookgruppen är tydligt vinklade i sin publicering. 

I båda fallen är det åsikter och personer som är emot nedläggningen som får synas och höras i 

en klar majoritet av fallen. Avsaknaden av granskning och fördjupad analys i tidningarna i 

kombination med deras avsikt att ta ställning i konflikten har gjort att de närmat sig det mer 

beskrivande och känslomässiga innehållet i Facebookgruppen. Sett till just den här konflikten 

är det inga stora skillnader mellan Facebook och tidningarna, snarare ser man en rundgång 

mellan dem, då inläggen på Facebook ofta innehåller länkar till artiklar i tidningarna och 

tidningarna lyfter medlemmar i gruppen i sitt innehåll. De stora skillnaderna har istället synts 

när man tittat på aktiviteten runt inläggen i gruppen. Genom välanvända kommentarsfält har 

en interaktion och en sammanhållning mellan Facebookgruppens medlemmar skapats, som 
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tidningarna inte lyckats tillgodose. Däremot saknas systematisk reglering och kontroll av 

inläggen vilket gör att det inte kan bemötas på samma sätt som ett professionellt medium där 

källkritik och pressetiska regler filtrerar innehållet. Denna studie har bekräftat tidigare 

forskning som visat att Facebook gagnar polariseringen av åsikter och avskärmar användaren 

från oliktänkande. I Facebookgruppen vi har undersökt handlar innehållet nästan uteslutande 

om att bekräfta och stärka det gemensamma engagemanget snarare än att debattera det.  

 

 

 

Nyckelord: Facebook, Tidningen Ångermanland, Nordsverige, Sollefteå BB, journalistik, 

medborgarjournalistik, sociala medier  
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1. Inledning  

Den 26 oktober 2016 fattade Landstinget Västernorrland beslut om att lägga ner BB på 

Sollefteå sjukhus, vilket skedde tätt efter ett beslut om nedläggning av sjukhuset 

akutsjukvård. Sollefteå kommun som tidigare kunnat stoltsera med en av landets bästa BB-

mottagningar står nu helt utan förlossningssjukvård, något som har väckt starka reaktioner i 

hela landet och inte minst bland kommunens egna invånare som fortfarande flera månader 

efter nedläggningen ockuperar sjukhuset (Leffler 2017) (Brevinge 2016). 

  

För att en demokrati ska fungera krävs det att medborgarna har tillgång till och tar del av 

information om vad som händer i samhället de lever och verkar i. Den nya 

kommunikationsteknologin har öppnat upp för en utveckling av journalistiken med nya 

möjligheter till publicering och spridning. Exempelvis har de sociala mediernas nya roll som 

informationsförmedlare blivit allt mer central i vår vardag, vilket i sin tur har haft inverkan på 

journalistrollen. Journalistiken som tidigare präglats av en “vi skriver och du läser”-norm 

med fasta och självklara avsändare och mottagare (Karlsson 2012, s. 107) har i takt med att 

de sociala medierna blivit allt viktigare för människor tvingats omvärderas. I allt större 

utsträckning har sociala medier kommit att fungera som en informations- och nyhetskanal för 

sina följare, men en kanal där de själva kan publicera och sprida information och inte bara 

konsumera den.  

 

Svenskarnas intresse för sina lokala konflikter och frågor har fångats upp även på sociala 

medier. I och med kommunikationsutvecklingen kan medborgare idag själva organisera 

informationsspridning, diskussioner och beslut (Pierre- Djerf & Wiik 2012 s.183).  

Webben möjliggör för snabb och bred kommunikation, vilket skapar förutsättningar för ett 

stort mått av handlingskraft (Djerf-Pierre & Wiik 2012, s. 183). Men med internet har dock 

även den allt mer individualiserade medieanvändningen kommit att aktualiseras. 

Medborgaren kan aktivt välja vilken typ av källor och information de vill konsumera vilket 

kan begränsa individens synfält och göra att denna går miste om viktig information och olika 

perspektiv (Djerf-Pierre & Wiik 2012, s. 188). När publiceringsmakten börjar förskjutas från 

journalisterna till medborgarna i viss mån är det intressant att undersöka hur de förvaltar och 

brukar denna makt samt att i ett nästa steg se vilket syfte det fyller för dessa människor. 

Således är det intressant att undersöka innehållet i dessa kanaler närmare.  
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2. Syfte och frågeställning  

Syftet med den här studien är att närmare undersöka hur informationsförmedlingen skiljer sig 

åt beroende på vilket medium som konsumeras. Genom att jämföra innehållet i traditionella 

medier på lokal nivå med innehållet i en Facebookgrupp ämnar studien kartlägga relevant 

skillnader och likheter i det publicerade innehållet, vilket kan bidra till en djupare förståelse 

kring dagens förändrade mediekonsumtion, där sociala medier spelar en allt viktigare roll.  

 

Studien har avgränsats till rapporteringen kring en och samma fråga i de olika medierna då en 

komparativ analys ges mer legitimitet om innehållet strävar efter att beskriva samma sak. 

Studien utgår från beslutet om nedläggning av BB och akutkirurgin i Sollefteå, en situation 

som på kort tid har växt från att vara en lokal stridsfråga till att bli en nationell angelägenhet. 

Händelserna kring nedläggningen har blivit närmast symboliska för debatten om glesbygdens 

marginalisering vilket återspeglas både i mediernas frekventa rapportering och i 

engagemanget och organiseringen på sociala medier. Att händelsen fått utrymme på så många 

olika nivåer i samhället gör den idealisk att studera utifrån vårt syfte. 

Teknologiutvecklingen i kombination med det stigande internetanvändandet har bidragit till 

en informationsspridning som har nått aldrig tidigare skådade proportioner. Genom webben 

kan information nå alla som har tillgång till den, vilket är långt fler än dem som har tillgång 

till exempelvis en prenumererad tidning. Dessutom erbjuds och uppmuntras webbanvändaren 

att själv publicera och sprida information och inte bara att ta del av den.  

 

Primär frågeställning: 

Hur skiljer sig rapporteringen om nedläggningen av Sollefteå BB mellan lokaltidningarna 

Tidningen Ångermanland och Nordsverige från rapporteringen i Facebookgruppen Sollefteå 

& Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus? 

 

Övriga frågeställningar: 

- Vilken funktion kan Facebookgruppen fylla för sina användare?  

- Vilka är tidningarnas redaktionella strategier vad gäller rapporteringen kring frågan 

om BB? 

- På vilket sätt har de lokala tidningarna och Facebookgruppen samverkat? 

- Hur väl bidrar lokaljournalistiken och Facebookgruppen till en allsidig rapportering i 
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en den här lokala stridsfrågan? 

 

3. Bakgrund  

 

3.1 Traditionella medier versus sociala medier 

I Mediestudiernas årsbok 2016 framgår det att det finns nästan 600 medier i Sverige vid 

sidan av dem som har sitt fäste i storstäderna. Det är känt sedan tidigare att närmare 100 

lokalredaktioner tvingades stänga ner under perioden 2004 till 2014, vilket har bidragit till en 

långtgående diskussion om en lokaljournalistisk kris. Mycket riktigt har de lokala 

journalisterna blivit färre, redaktionerna minskat och budgetarna blivit snävare på många håll, 

men enligt rapporten har detta ingen märkbar skillnad på den samlade lokala 

nyhetsbevakningen. Istället visar rapporten att artiklar som berört kommunala och 

lokalpolitiska frågor i viss mån ökat den senaste tiden (Ohlsson 2016, s. 26). Dessutom finns 

omkring 200 fristående gratistidningar och sajter som startades under denna period kvar än 

idag (Truedson 2016, s. 10).  

 

Att lokaljournalistiken producerar innehåll är dessvärre inte det samma som att 

lokalbefolkningen väljer att ta del av den. Närmare hälften av svenskarna upplever att 

nyheterna oftast inte är tillräckligt relevanta för att de ska orka läsa dem (Andersson 2016, s. 

143). Samtidigt visar SOM-undersökningen 2015 att människor under 50 år anser att lokala 

grupper på Facebook är lika viktiga som lokaltidningen för att få kunskap om vad som händer 

i det lokala samhället (Nygren & Leckner 2016b, s. 49). 

 

Ålder och användandet av sociala medier har visat sig har ett tydligt samband. Unga vuxna 

och studerande utmärker sig genom en betydlig mer regelbunden nyhetskonsumtion i sociala 

medier jämfört med övriga befolkningen (Andersson 2016, s. 156–157). Men även 

medelålders-, högutbildade- och yrkesverksamma personer liksom individer utan 

morgontidningsprenumeration tar i relativt stor utsträckning del av nyheter i sociala medier. 

Den grupp som i lägst utsträckning konsumerar nyheter i sociala medier är åldersgruppen 

mellan 65 och 85 (Andersson 2016, s. 158). 
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3.2 Sollefteå 

Sollefteå kommun är belägen i landskapet Ångermanland i Västernorrlands län. Från år 2016 

är kommunen indelad i 14 distrikt med 19 846 folkbokförda invånare under 2016. Sollefteå 

som är en del av Ådalen, det vill säga Ångermanälvens dalgång söder om Junsele, präglas 

sedan många år av socialdemokratisk anda. Socialdemokraterna har tillsammans med 

Vänsterpartiet majoritet i kommunfullmäktige, med 24 av 45 mandat (Sollefteå kommun 

2016). 

Redan under medeltiden präglades området kring Sollefteå av järnbruk, sågverk och 

massafabriker. Vid Ångermanälvens mynning låg sågverk och massafabriker tätt (Sollefteå 

kommun 2016). Arbetarna och deras fackföreningar var aktiva och snart kom Ådalen att 

kallas ”Det röda Ådalen”. En känd händelse som har kommit att anknytas till benämningen är 

skotten i Ådalen som inträffade år 1931, då arbetare marscherade ut i demonstration mot 

sänkta löner och undermåliga rättigheter och fem demonstranter sköts till döds av militär 

(Johansson u.å.).  

Med undantag för en del lyckade säsongsberoende turistorter och universitetsstaden Umeå så 

pekar det mesta nedåt för i stort sett hela Norrland. Befolkningen blir allt äldre, 

arbetstillfällen försvinner och avfolkningen fortsätter (Tidholm 2014, s. 54). Det gäller också 

Sollefteå kommun. Data från Statistiska centralbyrån (2017) visar dock att folkmängden har 

ökat de senaste tre åren. Ökningen var 153 personer år 2014, sju personer år 2015 och 63 

personer år 2016 (Statistiska centralbyrån 2017). Förklaringen till detta kan ligga i att 

Sollefteå var en av de kommuner som tog emot flest flyktingar i förhållande till sin storlek. 

Enligt en granskning av Aftonbladet som publicerades 12 september 2015 hade Sollefteå i 

augusti samma år tagit emot 188 flyktingar. Det motsvarade 9,5 flyktingar per tusen invånare 

(Kerpner 2015). 

Efter en kartläggning av den lokala mediekonsumtionen i Sollefteå framgår det att tidningen 

Ångermanland har den bredaste täckningen i kommunen. Pappersupplagan och allehanda.se 

har i åldrarna mellan 16 och 80 år en total räckvidd på 81 procent (Orvesto Konsument 

2016). Tidningen ges ut sju dagar i veckan och den totala räckvidden i antal läsare är 36 000 

(Orvesto Konsument 2015). En annan tidning som läses av kommunens invånare är 

Nordsverige som ges ut varje torsdag och har en räckvidd på 8 procent av 

Arbetsmarknadsregionen, vilket är cirka 11 000 läsare (TS Mediefakta AB 2017). 33 procent 
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av samtliga invånare i åldrarna 9 till 79 lyssnar på P4 Västernorrland ett genomsnittligt dygn 

(TNS Sifo AB 2016).  

Vad gäller Facebook så finns det i april 2017 totalt 396 grupper som har någon form av 

anknytning till Sollefteå. Gruppernas innehåll varierar, men 10 av de 20 största är någon typ 

av köp-och säljgrupper. Resterande handlar bland annat om nostalgi-, evenemang- eller 

aktivism. Den grupp som dominerar, både när det gäller antal medlemmar och frekvens på 

inlägg, är Sollefteå & Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus som i maj 2017 hade 14 864 

medlemmar. I gruppen publiceras i genomsnitt 63 inlägg per dag och den har blivit ett sätt för 

motståndarna till nedläggningen av BB och akutkirurgin i Sollefteå att dela information och 

organisera sig. Gruppen riktar sig till invånarna i Sollefteå och Kramfors, men med tanke på 

det höga medlemsantalet finns skäl att anta att gruppen har spridit sig även utanför områdets 

gränser. 

3.3 Nedläggningen av Sollefteå BB och akutsjukhus 

Våren 2015 visade det sig att Landstinget Västernorrland hade ett stort underskott. En 

sparplan på 250 miljoner kronor utarbetades och i den stod det klart att specialistvården i 

Sollefteå skulle bli lidande. I och med sparplanen bröt socialdemokraterna i landstinget 

därmed sitt vallöfte om att bevara länets alla tre akutsjukhus. När uppgifterna läckte ut till 

allmänheten i augusti 2015 uppstod en splittring inom socialdemokraterna. De lokala 

ledamöterna från Kramfors och Sollefteå ställde sig inte bakom majoriteten av sina 

partikollegor och besparingsförslaget (Leffler 2017) (Brevinge 2016). 

 

Någon vecka efter sparförslaget läckt ut bildades den ideella föreningen Sollefteå Framtidens 

Akutsjukhus och den före detta landstingsrevisorn, Nils-Gunnar Molin, valdes till ordförande. 

Föreningen startade en namninsamling som slutade i 20 000 underskrifter och 

Facebookgruppen med samma namn bildas och lyckades nå 12 000 medlemmar på bara 

några veckor (Leffler 2017) (Brevinge 2016). Den första stora demonstrationen hölls i 

Kramfors i oktober 2015 under vilken mellan 14 000 till 15 000 människor deltog. Detta 

resulterade i att politikerna utlyste en omstart och började utarbeta en ny sparplan. Skatten 

höjdes med 60 öre i syfte att inbringa 300 miljoner kronor till landstinget, men det visade sig 

inte vara tillräckligt. För att klara ekonomin var landstinget tvungna att minska kostnaderna 

för specialistvården med minst 160 miljoner kronor (Leffler 2017) (Brevinge 2016). 
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Den 30 juni 2016 beslutade landstingsfullmäktige att akutortopedin skulle flyttas från 

Sollefteå till Örnsköldsvik. I oktober samma år beslutade Landstingsstyrelsen att stänga ner 

förlossningsvården samt slutenvården och operationsverksamheten inom kvinnosjukvården 

vid Sollefteå sjukhus med S och MP på ja-sidan mot M, C, L, KD, V och SD på nej-sidan. 

Landstingsfullmäktige fastställde beslutet med 39 mot 36 röster. I samband med 

nedläggningen av BB den 31 januari 2017 ockuperades sjukhuset (Leffler 2017) (Brevinge 

2016).  

 

I anslutning till nedläggningen drog ABF i Sollefteå i gång en kurs i bilförlossning som fick 

stor uppmärksamhet i både nationella och internationella medier. Syftet med kursen var att 

förbereda de blivande föräldrarna på hur de ska handla och agera om de tvingas genomgå en 

förlossning i bilen på väg till sjukhuset. Regionfullmäktige röstade om en nedläggning av 

akutkirurgin den 8 februari 2017 och efter omröstningen stod det klart att mottagningen 

skulle stängas permanent i Sollefteå. Demonstrationer organiserades runt om i landet och 

sjukhuset är fortsatt under ockupation av invånarna i kommunen. Den första bilfödseln 

skedde den 23 februari 2017 då en flicka föddes på vägkanten mellan Sollefteå och 

Örnsköldsvik (Leffler 2017) (Brevinge 2016). 

 

4. Tidigare forskning 

 

4.1 Sjukvårdspolitik och opinionsbildning 

Det är inte första gången i historien som lokalsamhället har rest sig mot politiska beslut om 

lokala nedskärningar i vården. I juni 2011 tog landstinget Västerbotten beslutet om att stänga 

ned verksamheten på sjukstugan i Dorotea för att minska budgetunderskottet på 150 miljoner 

kronor. Beslutet genererade enorma protester och en ockupation av sjukstugan, som varade i 

över tre år och tillslut ledde till att landstinget fick dra tillbaka sitt beslut och kompromissa 

med lokalbefolkningen (Althén 2016, s. 10). I studien Lokal journalistik och demokratifrågan 

har Kajsa Althén (2016) undersökt hur medierna rapporterade om ockupationen och beslutet 

om nedläggning.  

 

Studien visade att medieinnehållet blev mer vinklat ju mer lokal den tidning som skrev om 

ockupationen var. En analys av Lokal-Tidingen (Althén 2016, s. 39), med redaktion i 
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Lycksele, visade att samtliga artiklar genom hela tidningen ställde sig på lokalbefolkningen 

sida. Rapporteringen karaktäriserades av en händelseinriktad och refererande journalistik men 

saknade ett mått av granskning av makten och fördjupning. Althén (2016, s. 17) hävdar att 

mediernas syn på sitt uppdrag har format rapporteringen.  

 

Dagspressens självbild har inte på något sätt varit statisk genom historien. Man talar istället 

om olika faser genom vilka dagspressens identiteter har skiftat. Den fjärde fasen som räknas 

in mellan åren 1990 och 2010 kännetecknas av den lokala ambitionen att bekräfta läsarna och 

stå till deras tjänst, medan de nationella etermedierna tar på sig uppgiften att tolka 

verkligheten och vara allmänhetens företrädare gentemot makten (Althén 2016, s. 17). 

 

Ytterligare en studie av dagspressens rapportering om nedskärningar av sjukvården bekräftar 

slutsatserna i tidigare nämnda undersökningar. I rapporten Sjukvårdspolitik och 

opinionsbildning beskriver Helene Svedberg och Lennart Weibull (1994) vad som präglade 

och formade bevakningen och rapporteringen i samband med neddragningarna i tre olika 

landsting under år 1993 (Svedberg & Weibull 1994, s. 91). Studien visar att samtliga 

tidningar slöt upp sig bakom lokalinvånarna och deras krav på att upphäva besluten om 

nedläggningarna (Svedberg & Weibull 1994, s. 89). Att det är de negativa aspekterna av 

nedläggningarna som fick störst utrymme i medierna förklarar författarna till studien genom 

journalistikens generella inriktning på förändringar och konflikt och inte i första hand 

mediernas självbild, vilket var en slutsats som Althén drog efter sin studie. Den negativa 

uppmärksamheten av händelserna förstärktes genom journalisternas jakt på dramatik och 

förändringar och därför är det också naturligt att de kritiska synpunkterna tas upp och 

vidareförmedlas (Svedberg & Weibull 1994, s. 94). Emellertid konstaterar man även i den här 

studien att medierna hade misslyckats med att producera egen uppsökande journalistik inom 

landstingets domäner under den studerade tidsperioden (Svedberg & Weibull 1994, s. 92).  

 

4.2 Polarisering på Facebook  

Sociala nätverk har dels potentialen att exponera sina användare för många olika synpunkter 

och perspektiv men kan samtidigt också bidra till det motsatta. Flera större studier har 

analyserat Facebookanvändande och hur det påverkar användarnas informationsintag och 

många forskare är överens om att sajten bidrar till en polarisering av åsikter och perspektiv. 
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Detta genom att dess användare väljer att konsumera och sprida information som bekräftar 

deras egen världsbild (Bakshy, Messing & Adamic 2015, s. 1).  

 

En rapport publicerad i Science Express 2015 (Bakshy, Messing & Adamic 2015, s. 1) har 

analyserat anonym data från 10.1 miljoner amerikanska Facebookanvändare och undersökt 

hur användarna interagerar på det sociala nätverket under en sexmånadersperiod. Rapporten 

använder sig av de redan kända begreppen ekokamrar och filterbubblor för att beskriva vad 

som påverkar användares informationsintag på Facebook. Ekokamrar används för att 

beskriva den situation som uppstår när individer på sociala medier endast exponeras för 

information och innehåll från likasinnade, och Filterbubblor syftar till hur innehåll och 

information sorteras ut och tillhandahålls individen med hjälp av algoritmer. 

Informationsintaget från Facebook styrs alltså av flera olika faktorer. Dels beror det på vilket 

nätverk av vänner vi har på forumet eftersom vi kommer att konfronteras med de åsikter och 

den information de väljer att dela. Algoritmer krymper ramen ytterligare när dessa registrerar 

vilka vänner vi interagerar mest med och vilket innehåll vi väljer att ta del utav och sedan 

anpassa vårt flöde efter det (Bakshy, Messing & Adamic 2015, s. 2). 

 

I en studie publicerad i PNAS (Schmidt et al. 2017) har 376 miljoner Facebookanvändare 

studerats under en sexårsperiod. Studien visar att användarna tenderar att avgränsa sitt fokus 

till ett utvalt antal sidor och på så sätt bidrar de till att skapa polarisering i nyhetsutbudet 

(Schmidt et al. 2017, s. 3035). Den kvantitativa analysen har även visat att ju mer aktiv en 

användare på Facebook är desto mer tenderar denne att fokusera på ett mindre antal 

nyhetskällor och grupper. Efter att ha slutfört studien har PNAS dragit slutsatsen att 

användaraktiviteten är uppenbart polariserad. Innehållskonsumtionen på Facebook är starkt 

präglad av tendensen hos användarna att begränsa sitt intag till ett fåtal sidor (Schmidt et al. 

2017, s. 3036). 

 

4.3 Lokaljournalistik på Facebook 

De traditionella medierna är fortfarande viktiga för människor. Men statistik har visat att 

personers uttryckta behov av dessa medier är större än den faktiska konsumtionen av dem. 

När det gäller Facebook är förhållandet det motsatta. 41 procent säger att de använder 

Facebook minst tre dagar i veckan som ett sätt att hålla sig uppdaterad på sitt lokalsamhälle, 
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men endast 32 procent anser att Facebook är en viktig informationsplattform (Nygren & 

Leckner 2016a, s. 342). 

 

Facebook har visat sig vara lika viktigt för befolkningen på landsbygden som för de som bor i 

storstäder (Nygren & Leckner 2016a, s. 339) och oberoende av om du är kvinna eller man 

(Nygren & Leckner 2016a, s. 343).  Däremot har ålder, som tidigare nämnts, visat sig 

påverka i vilken utsträckning personer håller sig uppdaterade genom Facebook. Bland de som 

är under 50 år är Facebook den mest använda källan till lokala nyheter medan gruppen över 

50 fortfarande primärt tar del av nyheterna genom papperstidningen (Nygren & Leckner 

2016a, s. 334). 

 

Journalistik på nätet och i sociala medier har öppnat upp för ett deltagande och en interaktion 

mellan nyhetsproducenter och -konsumenter. Dessa möjligheter har sedan visat sig variera. 

Det nätbaserade deltagandet är betydligt högre än det analoga (Nygren & Leckner 2016a, s. 

342).  I SOM-undersökningen 2015 svarade 19 procent av de tillfrågade att de publicerat en 

text eller en bild i en lokal Facebookgrupp det senaste året. Om man ställer det mot de två 

procent som skickat in en nyhetstext eller bild till de traditionella medierna så är siffran hög. 

Den grupp som varit mest aktiva i dessa Facebookgrupper är de som är mellan 30 till 49 år, 

där 28 procent har lagt ut en bild eller text det senaste året (Nygren & Leckner 2016a, s. 343). 

 

5. Teorier 

 

5.1 Demokratimodellerna  

För att en demokrati ska fungera krävs system för debatt och en dubbelriktad 

informationsförmedling (Nord & Strömbäck 2012, s. 18). Emellertid finns det ett flertal 

demokratiska modeller, som alla bygger på olika idéer om hur detta utbyte ska se ut.  

 

Den konkurrensdemokratiska modellen grundar sig i att politiska eliter konkurrerar om 

medborgarnas förtroende genom att de agerar medan medborgarna reagerar. Medborgarna 

påverkar primärt politikens riktning genom regelbundna och allmänna val (Nord & 

Strömbäck 2012, s. 22). I en konkurrensdemokrati krävs det att medierna kan leverera en 

granskande journalistik för att medborgarna ska kunna ta ställning till den verklighet som 
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råder. Journalistiken fokuserar i stor utsträckning på de politiska aktörerna och låter dem sätta 

dagordningen (Nord & Strömbäck 2012, s. 24). 

 

En annan modell är den deltagardemokratiska. Den här modellen lägger istället vikt på 

medborgarnas egna politiska engagemang, vilket ses som den mest betydelsefulla faktorn i 

upprätthållandet av en demokrati. Här är det graden av engagemang mellan valen som avgör 

styrkan i en demokrati snarare än själva valdagen i sig. I en deltagardemokrati ska alla 

politiska beslut och processer förankras i medborgarna och då handlar det istället om att 

medborgarna först reagerar och politikerna sedan agerar utefter det (Nord & Strömbäck 2012, 

s. 22). Enligt denna modell är det också medborgarna själva som sätter dagordningen i 

medierna. Även om medierna har ett ansvar att tillhandahålla granskning och fördjupning har 

medborgarna en mer framträdande och aktiv roll i medierna än politikerna (Nord & 

Strömbäck 2012, s. 24). 

 

Den samtalsdemokratiska modellen är den tredje modellen. Den liknar i mångt och mycket 

den deltagardemokratiska men fokuserar i huvudsak på det politiska samtalet och debatten. Ju 

mer en demokrati präglas av en pågående jämlik, saklig och öppen debatt desto bättre (Nord 

& Strömbäck 2012, s. 23). I en samtalsdemokrati ska journalistiken verka för att låta så 

många röster som möjligt komma till tals. Den ska aktivt verka för att motivera alla 

människor, inte bara samhällets eliter, att delta i samhällsdebatten på lika villkor. Utöver 

detta har medierna enligt denna modell dessutom ett ansvar att leverera informerande och 

granskande journalistik (Nord & Strömbäck 2012, s. 25).  

 

Hur dagstidningar sett på sitt samhällsuppdrag har varierat över tid (Althén 2016, s. 21). I 

studien av mediernas rapportering av nedläggningen av Dorotea sjukstuga hade tidningarna 

sin utgångspunkt i den deltagardemokratiska modellen, men utan att erbjuda sina läsare 

djupare granskning och analys av konflikten. Detta gällde även för de större tidningarna med 

mer resurser som till exempel Västerbottens Kuriren (Althén 2016, s. 57). 

 

5.2 Medieekologi 

I sitt kapitel i The Sage Handbook of Digital Journalism menar C.W. Anderson (2016) att de 

senaste två decennierna har varit som en pendelsvängning inom journalistikstudier; från 
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studier om produktionen under 70- och 80-talen till studier om kulturell konsumtion under 

80- och 90-talen, till dagens forskning som markerar att produktionen återigen är i fokus 

(Anderson 2016, s. 411–112). Det medieekologiska perspektivet handlar i stora drag om att 

kartlägga nyhetsproduktionen och undersöka på vilket sätt, samt i vilken utsträckning olika 

medier återanvänder material från andra medier. Begreppet introducerades år 1986 av 

medieforskaren Neil Postman, som utgick från professor Marshall McLuhans tankar om 

medier som en miljö som omger oss (Nygren 2016, s. 86). Sedan dess har det vuxit fram två 

olika sätt att använda de ekologiska metaforerna i medieforskning.  

 

Det första perspektivet är att se på medier som miljö. Detta anknyter till både McLuhan och 

Postman och betonar relationen mellan människor och medier, hur olika medieformer 

påverkar människor och deras tänkande. Det andra perspektivet handlar om att se 

mediesystemet som ett ekologiskt system i sig självt. Relationerna mellan olika medieformer 

ligger i fokus och i förlängningen även hur detta mediesystem svarar mot samhällets 

informationsbehov. Detta är en ”inter-media dimension” av medieekologin som knyter an till 

studier av teknikutveckling och medier som ett socialt system. Det senare av dessa två 

perspektiv har fått mest gehör hos medieforskare de senaste åren, vilket antagligen beror på 

de snabba förändringarna som sker i samband med digitaliseringen och de sociala mediernas 

framväxt (Nygren 2016, s. 87). Detta är också perspektivet vi kommer att använda oss av i 

den här studien. 

 

Med bakgrund mot tidigare forskning beskriver Gunnar Nygren (2016) tre olika typer av 

lokala journalistiska ekosystem. Den första är storstäder, som har en svag journalistisk 

infrastruktur och stora områden som i obetydlig grad bevakas av traditionella medier. Men ett 

växande antal gratistidningar, nyhetssajter och hyperlokala medier väger till viss del upp 

detta. I storstäder är de sociala skillnaderna i medieanvändning markanta mellan fattiga och 

rika områden. Den andra typen är medelstora städer, där de regionala tidningarna ofta är 

starka och nästintill har monopol då de äger både betalda tidningar, gratistidningar samt 

lokala radio- och tv-kanaler. I dessa mediehus är professionalismen stark samtidigt som 

journalistiken styrs alltmer av marknaden. Den tredje typen av lokala ekosystem är småstäder 

och landsbygd. Här minskar bevakningen eftersom lokalredaktioner läggs ned. Parallellt med 

det växer nya hyperlokala medier fram i form av gratistidningar, endagarstidningar och lokala 
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nyhetssajter. Denna typ av lokaljournalistik är många gånger semiprofessionell (Nygren 

2016, s. 102). 

 

5.3 Medborgarjournalistik 

Deltagarjournalistik och medborgarjournalistik är viktiga komponenter i diskussionen kring 

på vilket sätt sociala medier har skapat nya förutsättningar för gemene man att aktivt delta i 

informationsspridningen och huruvida detta gynnar en demokrati. Kärnan i båda dessa 

fenomen är att de står för en typ av journalistiskt uttryck som kommer underifrån, från 

”människor som tidigare beskrivits som publiken” (Holt 2015, s. 414–415).  

 

Det som av forskare kommit att kallas för deltagarjournalistik är möjligheten för samhällets 

medborgare att dela och diskutera och producera egna nyheter till den traditionella 

journalistiken, genom att exempelvis kommentera publicerade artiklar i tidningar eller skicka 

in bilder från en händelse med nyhetsvärde till en tidning (Holt 2015, s. 415). 

 

Medborgarjournalistik är en liknande företeelse och definieras av Chris Atton på följande vis: 

”Journalistik som inte producerats av professionella utan av dem utanför de etablerade 

medieorganisationerna” (Holt 2015, s. 415). I flera olika studier har man analyserat innehållet 

på olika webbplatser för medborgarjournalistisk och dragit slutsatsen att denna typ av 

journalistik har svårt att etablera sig som ett likvärdigt alternativ till den professionella 

journalistiken. Till skillnad från den traditionella nyhetsförmedlingen innehåller dessa sidor i 

de flesta fall åsikter från människor som på ett osystematiskt och oregelbundet sätt delar 

exempelvis en egen recension av en film eller tips på spännande resmål. Det förekommer 

också frekvent att personer publicerar egna bilder från en aktuell händelse (Holt 2015, s. 

416). På detta sätt skapar enskilda individer små journalistiska rum för specifika ämnen eller 

från särskilda platser, medan en tidning eller en nyhetskanal erbjuder en mer omfattande 

rapportering av information och händelser av relevans för människor inom större avgränsade 

områden. Samtidigt finns det på vissa håll i världen ett stort antal medborgarjournalistiska 

webbplatser, som åtskilda är snävt avgränsade men sammantaget står för en betydande 

mängd nyheter (Holt 2015, s. 417). 

 

I forskningsantologin Människorna, medierna & marknaden påpekar Kristoffer Holt (2016) 
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att synen på etik och professionalitet inom medborgarjournalistiken inte nödvändigtvis 

stämmer överens med de professionella, journalistiska yrkesidealen. Således innebär 

förändringarna av medielandskapet att man måste ta itu med frågor gällande konsekvenserna 

av medborgarnas ökade deltagande i det offentliga samtalet (Holt 2016, s. 404). En aspekt av 

detta beskrivs av Axel Bruns som ”pekar på att medborgerligt deltagande i rapporteringen om 

verkligheten bidragit till ett medialt skifte från ’vakthundar’ till ’guidehundar’ – där 

medborgare kan hänvisa direkt till tillgängligt källmaterial snarare än journalistiska 

tolkningar av källmaterialet” (Holt 2016, s. 405). Detta leder till att en del av de principer 

som styr det journalistiska arbetet delvis sätts ur spel. Det kan exempelvis uppstå en situation 

när information som inte inkluderats i en journalistisk text på grund av etiska skäl ändå sprids 

på sociala medier (ibid). En annan del av forskningen pekar mot att denna typ av journalistik 

främst inriktar sig på mjuka nyheter, eller händelser utan egentligt nyhetsvärde. Till och med 

under kriser och konflikter, när begränsad insyn försvårat för journalisterna och 

medborgarjournalistiken fyllt en viktig funktion för rapporteringen, har innehållet fokuserat 

främst på känslor och mindre på fakta och information (Wall 2015, s. 802).  

 

Parallellt med dessa resonemang talar mer optimistiskt lagda forskare om hur gränserna 

mellan producenter och konsumenter gradvis försvinner och istället skapas en slags 

konvergenskultur. I denna nätbaserade konvergenskultur är publiken en aktiv medskapare i 

produktion av innehåll och i diskussionen runt det. Detta skulle kunna tolkas som en 

expansion av deltagarjournalistiken där medborgare får en aktiv roll som medproducenter 

(Nygren & Leckner 2016a, s. 342). Exempelvis har en studie visat att journalistik producerad 

av syriska aktivister kommit att fungera som en viktig källa till information och underlag för 

de traditionella nyhetskanalernas rapportering av området (Wall 2015, s. 800).  

 

Medborgarjournalistik fyller inte bara ett syfte som informationskälla utan har också visat sig 

spela en avgörande roll i framväxten av politiska och sociala motståndsrörelser. I tider av 

konflikt och förändring har medborgare använt de plattformar och spridningsmöjligheter, 

som tidigare främst stått till journalisternas förfogande, till att dokumentera händelser och 

organisera ett motstånd eller stöd (Wall 2015, s. 805). Dessa temporära ”mediemiljöer”, som 

uppkommer när medborgare känner behov av nya system och utrymmen, har resulterat i ett 

nytt fenomen, en så kallad ”pop-up nyhetsekologi”, där informationskanaler uppkommer och 
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förklingar efter behov. Ett exempel på detta är en rörelse av medborgarkorrespondenter på 

Twitter i Mexiko som tog över journalisternas rapportering om narkotikahandeln när hotet 

och våldet mot journalisterna tillslut skrämde medierna till tystnad (Wall 2015, s. 804). 

 

Sociala medier har kommit att bli en självklar plattform för medborgarjournalistiken. 

Bloggar, Youtube, Twitter och Facebook skapar alla förutsättning för individen att producera 

och sprida information och åsikter (Wall 2015, s. 802). Det alltmer tilltagande användandet 

av dessa kanaler har skapat två läger i debatten och forskningen om journalistikens framtid. 

Från ena hållet kommer en oro över att de sociala medierna kan komma att ersätta den 

institutionaliserade journalistiken istället för att komplettera den (Wall 2015, s. 803). Omvänt 

finns det de som menar att medborgarjournalistik måste betraktas som en naturlig del av den 

större medieekologin och att den inte bör särskiljas från den traditionella nyhetsjournalistiken 

trots att den ofta verkar oberoende av andra medier (Wall 2015, s. 804). 

   

6. Metod 

Vår undersökning bygger främst på en kvantitativ analys av artiklar från Tidningen 

Ångermanland och Nordsverige samt inlägg från Facebookgruppen Sollefteå & 

Örnsköldsviks Framtida Akutsjukhus. För att inte gå miste om kontexten och orsakerna till 

studiens resultat har vi valt att använda oss av triangulering, vilket innebär att olika metoder 

kombineras (Ekström 2010, s. 48). Således kompletteras den kvantitativa analysen med en 

kvalitativ analys av enskilda inlägg och artiklar samt samtalsintervjuer med relevanta aktörer 

på de tre olika plattformarna. Nedan följer en beskrivning av de olika metoderna, urvalet, 

undersökningens utförande, framställningen av kodscheman samt metodkritik. 

 

6.1 Den kvantitativa analysen 

En kvantitativ innehållsanalys strävar alltid efter att generalisera. Genom att lyfta blicken från 

det enskilda och se till det övergripande har denna metod ambitionen att uttala sig och dra 

slutsatser om ett större material. För att kunna förverkliga denna ambition och ta sig an ett 

stort material kräver den kvantitativa analysen ett systematiskt och formaliserat 

tillvägagångssätt (Nilsson 2010, s. 119). Forskaren måste först utarbeta rätt frågor som kan ge 

svar på forskningsproblemet. Dessa översätts sedan till variabler som mäter relevanta 

egenskaper i innehållet i en kodningsprocess. I studier av medieinnehåll kan forskaren välja 
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att betrakta innehållet som beroende eller oberoende av bakomliggande faktorer. Den 

kvantitativa analysen i vår studie utgår från idén att innehållet är beroende av hur aktörer i 

medieorganisationer och konsumenterna uppfattar och beskriver sin omvärld, med fokus på 

den politiska opinionen (Nilsson 2010, s. 123).  

 

De grundläggande aspekterna av en kvalitativ analys är objektivitet, systematik, kvantitet 

samt manifest. Sammanfattat ställer dessa krav på att analysen av ett innehåll ska vara 

oberoende av forskaren, tillvägagångssättet ska vara tydligt definierat, variablerna i 

analysschemat ska kunna bestämmas i termer av frekvens och omfång samt att den ska 

begränsas till det som klart går att utläsa och är tillgängligt för alla iakttagare (Nilsson 2010, 

s. 122). Nedan följer en redogörelse för hur vi har gått till väga för att uppfylla dessa krav.  

 

6.2 Urval och undersökningens utförande  

I vår kvantitativa analys har vi analyserat inlägg och artiklar under medvetet utvalda perioder. 

Eftersom det är en jämförande studie så har lika många artiklar som Facebookinlägg 

analyserats, det vill säga 150 inlägg från gruppen och 150 artiklar totalt från de båda 

tidningarna. Artiklarna och inläggen som undersökts är de som handlar om, eller på något sätt 

berör, både nedläggningen av BB och akutkirurgin vid Sollefteå sjukhus. 

 

En analys av flödet i Facebookgruppen under två veckor i mars visade att det i genomsnitt 

publicerades 63 inlägg per dag, vilket tydde på att frekvensen av inlägg fortfarande var 

mycket hög, trots att det gått en tid sedan nedläggningen den 31 januari. Initialt hade vi för 

avsikt att analysera Facebookinlägg veckan innan och efter nedläggningen av BB då debatten 

var som mest aktuell, men när vi började försöka ta oss fram till dessa datum i gruppens flöde 

stötte vi ganska snart på problem. Eftersom uppdateringen i gruppen är så väldigt frekvent 

var det i stort sett omöjligt att ta sig så långt bakåt i tiden genom att scrolla i flödet utan att 

datorerna vi använde hakade upp sig. Vi gjorde flera försök som varje gång resulterade i att 

datorerna hängde sig. Till slut insåg vi att vi var tvungna att ändra vår strategi och beslutade 

oss för att istället undersöka några dagar i februari respektive april. Februari var nämligen så 

långt bakåt i tiden vi lyckades komma. Vi insåg också att en vecka från vardera månad var 

alldeles för mycket material. Det ledde till att vi beslutade att analysera 150 inlägg totalt, vi 

delade upp de olika tidsperioderna mellan oss och analyserade 75 inlägg under vardera 
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period. De flesta av inläggen vi analyserat är publicerade under 24 och 25 februari samt 10 

och 11 april. Dock har enstaka inlägg från andra datum kommit med i analysen på grund av 

att inläggen inte alltid ligger i tidsbestämd ordning, utan ändrar sin plats i flödet efter 

popularitet.  

 

För att komma upp i samma antal artiklar som inlägg krävdes det att vi analyserade fem 

veckor av Tidningen Ångermanland, mellan den 18 januari och den 21 februari, sammanlagt 

30 nummer med 131 relevanta artiklar. Därtill analyserades också fyra veckor av 

Nordsverige, mellan den 18 januari och den 14 februari, sammanlagt fyra nummer med 19 

relevanta artiklar. Tillsammans gav dessa två perioder oss ett underlag på 150 artiklar. Det 

ska dock poängteras att eftersom Nordsverige endast kommer ut en gång i veckan och 

Tidningen Ångermanland kommer ut sex gånger i veckan blir inte resultaten av de båda 

tidningarna jämförbara med varandra. Även i analysen av tidningsartiklarna valde vi att dela 

upp tidsperioderna mellan oss och analyserade några veckor var. Vi är medvetna om att det 

kan betyda att analyserna skiljer sig en aning beroende på vem som analyserat respektive 

material, men vid alla tveksamheter har vi tillsammans diskuterat fram en lösning. 

 

Med största sannolikhet har valet av nya perioder för undersökningen påverkat vårt resultat i 

viss mån eftersom uppdateringens innehåll och karaktär i både Facebookinläggen och i 

tidningarna löpande speglar de åsikter, nyheter och attityder som är aktuella just när de 

publiceras. Vi anser emellertid att eftersom vårt huvudsyfte inte är att undersöka exakt vilka 

händelser som beskrivs i inläggen utan snarare på vilket sätt de presenteras så spelar det 

ingen roll att perioderna för analyserna av tidningarna och Facebookinläggen inte 

sammanfaller. Som tidigare nämnt är dessutom uppdateringsfrekvensen på Facebook väldigt 

hög även flera månader efter nedläggningen vilket gör att det finns gott om material till 

skillnad från tidningarna, där det varit viktigare att genomföra analysen under den aktuella 

perioden runt nedläggningsbeslutet för att få tillgång till tillräckligt mycket material. 

 

För att finna relevanta tidningsartiklar har vi använt oss av Retriever Research 

(Mediearkivet). Vi markerade Tidningen Ångermanland, den bestämda tidsperioden och 

använde sökorden ”Sollefteå BB” samt ”Sollefteå sjukhus”. Efter att vi fått fram alla 

relevanta träffar bläddrade vi igenom dessa tidningar för att kontrollera att vi inte missat 
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någon artikel som kunde användas i vår studie. Därefter gjorde vi en likadan sökning med 

Nordsverige. Vi har sedan utarbetat variabler och tänkbara variabelvärden som vi använt för 

att koda innehållet i inläggen på Facebook och i tidningarna. Efter att vi fört in koderna i de 

olika kodscheman i Excel har dessa infogats och översatts i SPSS, som vi därefter använt för 

att analysera vårt resultat och sammanställa tabeller och diagram som förtydligar våra 

resultat.  

 

6.3 Variabler och variabelvärden 

Flödet i Facebookgruppen skiljer sig på många punkter från det publicerade materialet i 

tidningarna och vilket därför krävt två olika uppsättningar av variabler i analysen. Dock är de 

framtagna för att beskriva innehåll och upplägg på ett sätt som gör att de kan ställas mot 

varandra eftersom undersökningen strävar efter en jämförelse mellan de olika plattformarna. 

Facebookinläggen har analyserats utifrån fler variabler eftersom dessa inlägg består utav 

olika delar som måste studeras på olika sätt.     

 

När vi har tittat på det publicerade innehållet i Tidningen Ångermanland och Nordsverige har 

vi utgått ifrån följande variabler: Typ av artikel, Utrymme, Inställning till nedläggningen, 

Textens karaktär och Synliga källor. När vi har tittat på innehållet i Facebookgruppen har vi 

istället delat upp varje inlägg i två delar. Först har vi analyserat statusuppdateringen, det 

innehåll som personen som publicerat inlägget själva har producerat, för att sedan analysera 

det länkade innehållet, alltså det innehåll som inte är egenproducerat. En del inlägg har dock 

endast bestått av en statusuppdatering medan andra endast har innehållit länkat innehåll. I 

analysen av statusuppdateringen har vi utgått från följande variabler: Egenproducerat 

material, Typ av innehåll, Vem har publicerat innehållet?, Vad handlar innehållet om, Ton i 

inlägget och Antal tecken. När vi har analyserat länkarna har vi använt oss av variablerna: 

Avsändaren, Innehållets format, Typ av innehåll, Synliga källor, Inställning till 

nedläggningen och Innehållets karaktär. Samtliga av de variabler och variabelvärden vi har 

använt oss av i analysen finns bifogade längst bak i uppsatsen, men några av dem behöver 

närmare förtydligande från vår sida.  

 

Variabeln Inställning till nedläggning har tre olika variabelvärden: Övervägande positiv, 

Övervägande negativ och Neutral. Genom att se till vilka sidor som får komma till tals och 
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synas i det publicerade innehållet har vi kunnat avgöra variabelvärde för respektive artikel. 

De gånger som variabelvärdet Övervägande positiv har använts så har en majoritet av de citat 

eller källor som fått utrymme i det publicerade innehållet varit positivt inställda till 

nedläggningen av Sollefteå BB och akutkirurgin. Om innehållet består av lika många källor 

och citat från båda sidor av konflikten eller om innehållet överhuvudtaget inte avslöjar någon 

attityd till nedläggningen så har det markerats som neutralt. 

 

Under variabeln Avsändaren ingår variabelvärdet Andra sociala medier. Detta värde har 

tilldelats det länkade material i Facebookgrupperna som kommer från andra 

Facebookgrupper, Twitterkonton eller Instagramkonton. I de flesta fall förekommer detta 

värde när en medlem av Facebookgruppen vi undersökt har delat något som någon annan har 

skrivit i ett annat sammanhang på Facebook. 

 

Genom att addera variabeln Vem har publicerat innehållet? som en del av analysen av 

statusuppdateringen kan studien undersöka vad det är för människor som är aktiva i gruppen. 

Vi har använt oss av variabelvärdena: Medborgare/privatperson, Medlem i 

organisation/förening, Administratör för gruppen, Politiker, Journalist, Expert och 

Sjukvårdspersonal. Det ska sägas att det stundtals har varit svårt för oss att avgöra vilken 

kategori avsändaren tillhör eftersom vår kunskap om ortens politiker, journalister och 

experter är begränsad. Dessutom är det inte alltid som personerna avslöjar var de jobbar eller 

vad de jobbar med offentligt på sina profiler på Facebook. Detta bidrar till att felmarginalen 

efter analysen av denna variabel blir större än de andra. Vi har ändå valt att behålla variabeln 

eftersom det ofta visat sig vara samma personer som publicerar innehåll och dessutom 

personer som vi känner till eller som vi kunnat ta reda på mer om.  

 

Under variabeln Typ av innehåll i analysen av länkarna ingår värdena Information - ej 

journalistisk och Innehåll som ej rör nedläggningen. De gånger då innehållet i länkarna är av 

informativ karaktär men utan att vara publicerade i ett medium eller producerade av en 

journalist så har vi använt den förstnämnda. Det kan exempelvis handla om information på 

kommunens hemsida eller från någon organisation. Innehållet i länkarna behöver inte direkt 

behandla just nedläggningen av BB i Sollefteå men den ska beröra en liknande problematik 

och innehålla information eller analys som bidrar till just den debatten. De gånger som någon 
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har publicerat innehåll som överhuvudtaget inte kan kopplas samman med nedläggningen har 

vi valt att kategorisera det som Innehåll som ej rör nedläggningen. Det kan exempelvis 

handla om att någon vill marknadsföra ett evenemang eller sprida en nyhet som inte är 

relevant i just den frågan.  

 

Slutligen har vi studerat hur intresset för de publicerade inläggen på Facebook sett ut genom 

att notera hur många reaktioner, kommentarer och delningar respektive inlägg har genererat. 

På Facebook har handlingar som reaktioner, kommentarer och delningar specifika 

betydelser. Reaktioner används för att förmedla den känsla som användaren får av inlägget. 

Den funktionen används för att ge snabb feedback till innehållet, i de flesta fall handlar det 

om att gilla inlägget för att visa uppskattning eller samförstånd. En delning används för att 

sprida informationen vidare till fler personer och visar på en vilja att öka synligheten av 

inlägget. En kommentar är ofta ett sätt för användaren att engagera sig i debatten eller 

förmedla sina reaktioner på inlägget mer utförligt.  

 

6.4 Den kvalitativa analysen 

I den kvalitativa textanalysen har forskaren ett mer nära och direkt förhållande till det 

innehåll som studeras. Den strävar efter att beskriva textens helhet genom alla dess olika 

nyanser. Analysen genomförs genom en mer noggrann studie av textens olika delar och hur 

dessa binds samman till en helhet samt hur texten påverkas av kontexten i den är en del av 

(Esaiasson et al. 2012, s. 210). Att skapa en modell för textanalys är motsägelsefullt då den 

till stor del handlar om att närma sig en text förutsättningslöst. I mångt och mycket handlar 

denna analysmetod om att skapa olika ingångar till en text (Ledin & Moberg 2010, s. 160). 

Detta möjliggörs genom ett så kallat aktivt läsande, vilket innebär att frågor ställs till texten 

under läsningen. Dessa frågor ämnar i första hand att undersöka argumentationskedjan i 

texten genom att se till innehållets olika poänger, argument och slutsatser och vidare hur 

dessa byggs upp och tillskrivs legitimitet (Esaiasson et al. 2012, s. 210). Inom hermeneutiken 

används ofta den hermeneutiska spiralen som redskap i den fördjupade analysen av en text. 

Spiralens viktigaste relation är den mellan delen och helheten. Val av ord och fraser i textens 

olika stycken påverkar alla mottagarens helhetsintryck av texten, på samma gång som den 

övergripande uppfattningen av texten ger mening och laddning till dess olika delar (Esaiasson 

et al. 2012, s. 223).  
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Som komplement till den kvantitativa analysen har vi valt att göra en kvalitativ textanalys av 

fyra olika typer av Facebookinlägg samt fyra olika typer av artiklar ur Tidningen 

Ångermanland och Nordsverige. En sådan textanalys går att genomföra med hjälp av ett 

flertal olika angreppssätt. Vi har, med utgångspunkt i argumentationskedja och 

hermeneutiska tanken om delen och helheten, utarbetat nio frågor som kommer att ställas till 

de analyserade texterna i studien. Analysen har både ett syfte att undersöka inläggen i 

Facebookgruppen och artiklarna i tidningen på en mer detaljerad nivå, men också att 

exemplifiera resultatet av den kvantitativa studien. Därför är inte bara texten i sig som har 

analyserats utan även texternas avsändare och dennes sätt att presentera sätt att välja ut och 

presentera sitt innehåll samt responsen på inläggen på Facebook. Följande analysfrågor har 

ställts till respektive artikel och inlägg för att skapa en djupare förståelse av innehållet:  

- Vilken genre tillhör texten?  

- Vad går att säga om personen som producerat inlägget/artikeln? 

- På vilket sätt formas innehållet av personen som producerat det? 

- Var kommer informationen/fakta i texten ifrån? 

- Hur syns attityden till nedläggningen i texten? 

- På vilket sätt försöker texten övertyga?  

- Hur påverkar enskilda ord och fraser helhetsintrycket och vice versa. 

- Vilka är textens manifesta och latenta budskap?  

- Vilka är reaktionerna på inläggen? Hur ser responsen ut? 

 

6.5 Intervjuer 

Förutom den kvantitativa analysen och den kvalitativa textanalysen har vi också genomfört 

kvalitativa forskningsintervjuer. Dessa kan utföras på flera olika sätt och vi har valt att göra 

samtalsintervjuer, vilka har formen av ett samtal kring några breda frågor eller teman 

(Larsson 2010, s. 53). Samtalsintervjuerna spelades in och ljudupptagningen transkriberades, 

därefter valdes betydande delar och citat ut från materialet. Syftet med samtalsintervjuerna är 

att få insikt i intervjupersonernas erfarenheter, upplevelser och uppfattningar av ett fenomen 

som de i något avseende representerar (Larsson 2010, s. 55–56). Förutom det är avsikten 

också att få en djupare förståelse för varför resultatet ser ut som det gör i undersökningen. De 

personer som intervjuades var följande: Nils-Gunnar Molin, en av administratörerna för 

Facebookgruppen Sollefteå & Örnsköldsvik Framtida Akutsjukhus, Anette Bodén, journalist 
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på Nordsverige samt Jörgen Sundin, journalist på Tidningen Ångermanland.  

 

6.6 Metodkritik 

Den kvantitativa innehållsanalysen innebär att man väljer ut enskilda variabler som först 

tillskrivs olika värden och sedan används för att kategorisera textens olika delar. Kritiken 

handlar ofta om att metoden fokuserar för mycket på just det och därför missar att ta hänsyn 

till den kontext i vilken texten skapas och verkar. (Nilsson 2010, s. 125). Dock har metoden 

kommit att fylla en viktig funktion i och med internets framväxt eftersom den är bäst lämpad 

att definiera svåravgränsat innehåll som dessutom ofta revideras (Nilsson 2010, s. 121). 

Valen av variabler och variabelvärden kommer att styra resultatet av denna studie. De 

variabler vi har valt kommer att leda till vissa slutsatser och göra att andra går förlorade. 

Genom att redogöra för dem och bifoga det kodschema vi utgått ifrån är vi transparenta med 

ramarna för vad studien kan besvara och inte. Underlaget för vår analys är också begränsat, 

speciellt om man ser till tidningen Nordsverige som bara kommer ut med en tidning i veckan 

vilket ger ett snävare undersökningsunderlag.  

 

Inför genomförandet av kvalitativa analyser är det viktigt att vara medveten om att 

betraktarens egen förförståelse och tidigare erfarenheter kan färga analysen av innehållet. 

Den individuella subjektiviteten kommer även att göra det svårt för betraktaren att sätta sig in 

och förstå att personer med andra erfarenheter kanske uppfattar texten på ett annat sätt. Detta 

är dock ett kroniskt problem för all samhällsforskning och något som man inte helt kan 

komma ifrån (Esaiasson et al. 2012, s. 222).  

 

För samtliga metoder är det slutligen viktigt att försöka hålla isär fakta och åsikter i artiklar 

och inlägg och förstå att fakta kan vinklas på olika sätt till avsändarens fördel. Genom att 

granska på vilket sätt textförfattaren eller intervjupersonen tillför perspektiv och laddning till 

innehållet blir det lättare att skilja dessa åt (Esaiasson et al. 2012, s. 224). 
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7. Resultat kvantitativ analys 

Nedan följer en beskrivning av resultatet efter vår undersökning i text och diagram. Detta har 

delats in under de fyra rubrikerna ”Innehållets form och karaktär”, ”Allsidighet”, 

”Avsändarna på Facebook” och ”Reaktionerna på Facebook”, varav de två första innehåller 

två separata beskrivningar av resultatet i Facebookgruppen och det i tidningarna. 

 

7.1 Innehållets form och karaktär 

 

Facebookgruppen 

16 procent av inläggen i Facebookgruppen består endast av en länk. De resterande procenten 

innehåller i de flesta fall en text skriven av personen som publicerat inlägget. Dessutom 

består nästan hälften av samtliga inlägg (46 procent) endast av egenproducerat material, alltså 

utan något länkat material. Genom att kategorisera detta egenproducerade material närmare 

kan man utläsa vissa mönster. Studien visar att över en tredjedel av inläggen handlar om 

politik. Detta är emellertid ett föga förvånande resultat med tanke på att nedläggningen är 

förankrad i politiska beslut som är orsaken till hela gruppens existens. Flera inlägg faller 

också in under kategorin hälsa. Dessa inlägg tar ofta upp möjliga och faktiska konsekvenser 

av nedläggningen för människors fysiska och mentala hälsa. Studien visar också att många av 

de inlägg som skrivs i gruppen marknadsför eller berättar om någon form av aktivitet eller 

evenemang. En avsevärd del av inläggen används för att organisera aktiviteter eller sprida 

information som är avsedd för gruppens medlemmar. Den sista kategorin som sticker ut är 

kort kommentar/presentation av länkat innehåll, där vi har samlat de texter som är en till två 

meningar långa och som beskriver eller kommenterar innehållet i länken. Här handlar det ofta 

om att presentera sin åsikt om en text eller belysa citat och aktörer i den. I det stora hela är 

inläggen i gruppen av det kortare slaget. Efter en analys av antal tecken i inläggen kan vi 

konstatera att 86 procent av samtliga 150 inlägg är under 1000 tecken. Det allra vanligaste 

teckenomfånget är mellan 200 och 500.  
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Fig. 7.1.1: Diagrammet visar vilken ton som texterna har i statusuppdateringarna på Facebook. (n=126) 

 

Tonen i de flesta statusuppdateringarna har visat sig vara formell eller saklig (31 procent). 

Tätt därefter kom de inlägg som har en känslomässig ton (26 procent). Det ska sägas att detta 

resultat varierade beroende på vilken period vi undersökte. De inlägg som publicerades i 

februari var känslomässiga i högre utsträckning än de som publicerades i april. Detta kan 

delvis bero på att det har gått längre tid mellan nedläggningen och perioden vi analyserade i 

april till skillnad från perioden i februari, vilket gjort att de initiala känslorna hunnit svalna 

och bidragit till en mer saklig debatt. En annan möjlig orsak skulle kunna vara att den period 

som analyserades i februari sammanföll med den första bilförlossningen som skedde efter 

nedläggningen. En händelse som gett upphov till starka känslor.  

   Fig. 7.1.2: Tabellen visar hur innehållet i de olika medierna presenteras. (n=233) 
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Tidningarna 

Det finns skillnader och likheter både mellan Tidningen Ångermanland och Nordsverige, 

samt mellan tidningarna och Facebookgruppen. När man ser till innehållet i tidningarna på ett 

övergripande plan kan man konstatera att ungefär hälften av allt material som rör 

nedläggningen i de båda tidningarna är nyhetsartiklar och ungefär en tredjedel är åsiktstexter 

av något slag. I likhet med Facebookgruppen finns en tendens hos båda tidningar att 

publicera kortare artiklar. Majoriteten av de artiklar som publicerats om nedläggningen är 

under en halv sida. Tidningen Ångermanland har dock fler artiklar som är en halv sida eller 

längre än tidningen Nordsverige. Går man närmare in på innehållets karaktär i de båda 

tidningarna har det visat sig att runt hälften av artiklarna i respektive tidning är sakligt 

beskrivande. Dock är den andra hälften känslomässigt beskrivande i analysen av Nordsverige 

medan det känslomässiga innehållet bara når 25 procent i Tidningen Ångermanland. Det är 

också knapert med innehåll som karaktäriseras av fördjupad analys eller granskning. I 

Nordsverige är den obefintlig medan den bland artiklarna i Tidningen Ångermanland ligger 

på 18 procent. Innehållet i tidningarna har visat sig innehålla värderingar och känslor i hög 

utsträckning. Även om de inte lika ofta presenteras med hjälp av åsikter så ryms där texter 

med personliga porträtt och berättelser som gör läsaren känslomässigt engagerad.  

 

7.2 Allsidighet 

 

 Fig. 7.2.1: Tabellen visar vilka aktörer som får komma till tals i innehållet i de olika medierna. (n=238)  
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Facebookgruppen 

Källorna som får komma till tals i Facebookgruppen är oftast medborgare eller kommun- 

eller landstingspolitiker. Av samtliga Facebookinlägg innehåller 83 stycken länkat material 

och i det materialet finns totalt 78 synliga källor. Av dem är 35 procent medborgare och 28 

procent kommun- eller landstingspolitiker. Den tredje vanligaste källan är journalister (15 

procent). 

  

När det handlar om inställning har 51 procent av allt länkat material en negativ inställning till 

nedläggningen. Det betyder förvisso inte att resterande procent har en positiv inställning, utan 

42 procent av länkarna berör inte nedläggningen överhuvudtaget och kan därför inte 

kategoriseras som varken negativ eller positiv. Fem procent av länkarna är neutrala och 

endast två procent är övervägande positiva. Ett givet resultat är att samtliga av 

statusuppdateringarna i Facebookgruppen är negativt inställda till nedläggningen, alternativt 

att de inte berör nedläggningen överhuvudtaget. I det länkade materialet som berör 

nedläggningen så är 95 procent av de källor som är medborgare negativt inställda och när en 

kommun- eller landstingspolitiker uttalar sig är 70 procent av dem negativt inställda. Utav de 

sex rikspolitiker som finns med är fem av dem negativt inställda och när det gäller den sista 

så berör inte materialet nedläggningen. 

 

Tidningarna 

Liksom resultatet i Facebookgruppen är källorna som får komma till tals i Tidningen 

Ångermanlands artiklar oftast medborgare eller kommun- eller landstingspolitiker. I 

artiklarna finns totalt 139 synliga källor, varav 31 procent är medborgare, 23 procent är 

kommun- eller landstingspolitiker och 10 procent är företrädare för en organisation. 

Resultatet i Nordsveriges artiklar är annorlunda. Totalt finns det 21 källor och 29 procent av 

dem är antingen kommun- eller landstingspolitiker medan 24 procent är företrädare för en 

organisation och endast 10 procent av källorna är medborgare. Både i Tidningen 

Ångermanland och i Nordsverige är knappt 80 procent av artiklarna negativt inställda till 

nedläggningen. Samtliga medborgare som får komma till tals i Tidningen Ångermanland och 

i Nordsverige är negativt inställda. Av kommun-eller landstingspolitikerna som kommer till 

tals i Tidningen Ångermanlands artiklar är drygt hälften negativt inställda och i Nordsverige 

är 83 procent av dem negativt inställda. Av de rikspolitiker som syns i Tidningen 
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Ångermanland är 92 procent negativt inställda och samtliga rikspolitiker i Nordsverige har en 

negativ inställning. 

 
 

Fig.7.2.2: Diagrammet visar inställningen till nedläggningen i det länkade materialet i Facebookgruppen. De 

länkar som inte kunnat kopplas till nedläggningen av BB har kategoriserats som “berör ej nedläggningen”. 

(n=83) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.2.3: Diagrammet visar artiklarnas inställning till nedläggningen i Tidningen Ångermanland. (n=131) 
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Fig. 7.2.4: Diagrammet visar artiklarnas inställning till nedläggningen i Nordsverige. (n=19)  

 

7.3 Avsändaren på Facebook 

Att Facebookgruppen Sollefteå & Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus är en sida för 

medborgarna att använda står klart efter vår analys av innehållet. 88 procent av de personer 

som publicerar innehåll i kanalen är medborgare. De andra procenten innefattar främst 

administratören för själva gruppen eller journalister.  

 

Det finns även en tydlig trend vad gäller det länkade materialet i inläggen. Lokalmedia och 

riksmedia tillsammans utgör drygt hälften av det länkade materialet; 41 procent är lokalmedia 

medan riksmedia står för 16 procent. Det är alltså vanligast förekommande att användarna i 

gruppen länkar till journalistik. Information från föreningar och organisationer, partier eller 

samhällsinstitutioner var nästan obefintlig bland de analyserade inläggen. 13 procent av 

länkarna gick till andra sociala medier, där kunde det röra sig om en hel grupp eller ett 

specifikt inlägg på en sociala medier-plattform som fångat användarens intresse.  
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  Fig. 7.3: Tabellen visar var det länkade materialet i Facebookgruppen kommer ifrån.  

 

7.4 Reaktionerna på Facebook  

Det finns intressanta skillnader mellan de tio inlägg som har fått flest antal reaktioner från 

gruppens medlemmar och de tio som har fått minst antal reaktioner. Till att börja med så 

består samtliga inlägg med flest reaktioner av egenproducerat material eller både 

egenproducerat material och länkat material. Åtta av tio inlägg består endast av material som 

personen som publicerat inlägget själv har producerat. Ett motsatsförhållande går att utläsa 

från de inläggen med minst antal reaktioner. Bland dessa är istället fem av tio endast länkat 

material.  

 

Ett annat intressant resultat är att bland de minst uppmärksammade inläggen är tre av tio 

länkar med innehåll som inte berör nedläggningen. De ämnen som fått mest uppmärksamhet 

bland de tio inlägg med flest reaktioner kretsar kring någon slags aktivitet eller evenemang, 

därefter handlar de om politik. Det allra mest uppmärksammade inlägget under vår 

undersökningsperiod fick 745 reaktioner, 337 kommentarer och 427 delningar och är ett 

medborgarproducerat inlägg utan något länkat material och tonen i inlägget bedömdes som 

känslosam. Det näst mest uppmärksammade inlägget som har 528 reaktioner, 104 delningar 

och 30 kommentarer är också medborgarproducerat och tonen i inlägget har vi bedömt som 

upprorisk. En bidragande faktor till mängden reaktioner i dessa inlägg skulle kunna vara just 
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vilken ton texterna har. Detta beskrivs mer detaljerat nedan i den kvalitativa analysen. 

 

8. Resultat kvalitativ analys 

 

Efter den kvantitativa analysen av inläggen på Facebook har vissa mönster blivit tydliga. Vi 

har tagit ut fyra kategorier som vi tycker representerar de olika typer av inlägg som återfinns i 

gruppens flöde. Dessa är följande: 

De upproriska inläggen: Hit hör de inlägg som rakt och tydligt ger uttryck för vad det tycker 

och tänker om nedläggningen. Dessa inlägg uppmanar ofta till någon slags kamp eller 

ställningstagande.  

De personliga inläggen: Dessa inlägg innehåller de personliga erfarenheterna, tankarna och 

känslorna, både de positiva och de negativa.  

De informativa inläggen: Dessa inlägg är mindre känslosamma och mer sakliga än de 

upproriska och personliga. Här presenteras information och fakta om konflikten som ett sätt 

att driva debatten framåt eller markera en poäng.  

Aktivitetsinläggen: Hit hör de inlägg som förstärker känslan av gemenskap och samhörighet 

inom gruppen. Det kan vara ett initiativ till framtida protester eller aktiviteter, en uppdatering 

från ockupationen av BB eller någon som har tillverkat någonting som gruppens medlemmar 

får ta del av. 

 

8.1 Facebookinläggen 

 

De upproriska inläggen 

Ett inlägg som faller under kategorin upproriska inlägg är alltså ett av de inlägg som har fått 

allra flest reaktioner av andra medlemmar i gruppen under perioderna för vår studie. Inlägget 

är publicerat av en invånare i Sollefteå, utan några uppenbara politiska uppdrag, i samband 

med bilfödseln i februari.  

 

”Nu får det vara nog 

Jag kräver landstingsstyrelsen avgång 

Ta ansvar och lämna er platser 

3 st mödrar har fått barn mellan Sollefteå Örnsköldsvik 1 i taxi 1 i ambulans. 1 i natt i BIL 

När kommer första dödsfall 

AVGÅ OMEDELBART 

Jag är företagsledare och få stå för mina beslut” 
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Texten sticker ut rent stilistiskt då den innehåller korta meningar utan punkter och 

frågetecken. Versaler och gemener blandas vilket gör den uppseendeväckande och lätt att ta 

till sig. Den innehåller åsikter, personliga ställningstaganden och även fakta, dock utan 

källhänvisning eller källkritik. Attityden till nedläggningen är inte inlindad eller förklädd, 

budskapet är rakt och tydligt. Inga nyanser eller avvikande åsikter presenteras eller bemöts. 

Skribenten gör sig själv synlig genom att använda ”Jag kräver” och ”Jag är” i texten.  

 

Inlägget fick totalt 528 reaktioner, 104 delningar och 30 kommentarer. Att inlägget delats så 

många gånger tyder på att många håller med skribenten och vill föra hans åsikter vidare. 

Samtliga av de kommentarer som skrivits är skrivna av likasinnade. De flesta av dem vill 

bara klargöra att de håller med genom att skriva ”instämmer helt” eller ”håller med”. Det 

finns även kommentarer som vill föra diskussionen vidare och hänvisar till citat från politiker 

eller vägförhållanden på vintern. En kommentar påpekar att endast ett fall av de tre exemplen 

på bilfödslar är bekräftade och det är den som skedde i bilen: ”Vi bör kanske avvakta tills vi 

har händelserna bekräftade av åtminstone någon inblandad eftersom de annars automatiskt 

sorteras in under ’rykten’.” Det ska sägas att graden av källkritik och källhänvisning inte 

analyserats närmare i denna studie men kommentaren under detta inlägg är i vilket fall ett 

exempel på att detta förekommer.  

 

De informativa inläggen  

Författaren till nedanstående inlägg, som faller under kategorin informativa inlägg, är en 

invånare i Sollefteå utan politiska uppdrag eller koppling till något parti, dock syns och hörs 

han mycket i gruppen och i andra liknande forum som startats i protest mot nedläggningen. 

 

”Förra året föddes kring 370 barn vid Sollefteå BB hur många extra mil skulle de behövt åka 

om BB hade stängts redan förra året? 

Faktorer i beräkningen. Kramfors Sollefteå kommun 370 barn födda 2016 (källa scb). 

Avstånd från centralort till BB är kring 10 mil för båda kommuner (vissa av de födande hade 

längre andra kortare men räknar vi 10 mil rakt av tror jag vi kan få fram en minsta siffra.). 

Ca 17% eller 60 kvinnor kommer behöva kejsarsnitt. (Enligt övik och Sundsvalls siffror 

Sollefteå BB hade 9%) vid kejsarsnitt blir vårdtiden längre och sannolikt kommer kvinnans 

partner behöva åka hem en vända själv under denna tid. Vid planerat kejsarsnitt blir de 
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sannolikt fler besök innan. Även bland "normala förlossningar" kommer inte alla åka hem 

efter 6 timmar så här blir de nog också extra resor för partner. 

Summa summarum mellan 12 000 till 17 000 mil extra med bil. Eller mellan 1600 - 2300 

timmar mer i bil. Översatt i dygn blir detta mellan 66 - 95 dygn i bil extra. O detta är 

dessutom fördelat på minst 3 personer varav 1 är nyfödd. 

Kostnad då? I ren bränsle förbrukas mellan 9 000 till 14 000 liter bensin/disel till en total 

kostnad av 130 000 till 200 000 kr. Per födande par par detta kring 500 kr (varav landstinget 

ersätter ca 20 kr). Men en bil kostar mer än bränsle per mil. Räknar vi istället 25 kr per mil 

så blir summan 300 - 425 tusen kronor. I snitt kring 1000 kr per födande par. 

Denna beräkning är endast för BB alla övriga transporter sammanräknat uppskattar jag till 

mellan 500 000 till 1,5 miljoner extra mil. De känns inte vidare miljövänligt. 

Men mest är de sorgligt…” 

 

Inlägget i Facebookgruppen handlar om resekostnader och tid för dem som inte längre kan 

föda barn på Sollefteå sjukhus samt hur stora dessa är i jämförelse med ersättningen från 

landstinget. Texten tillhör det längre slaget och innehåller mycket statistik och siffror, varav 

en del har källhänvisningar. Skribenten har gjort en egen typ av undersökning för att med 

hjälp av fakta kunna framföra sin åsikt och poäng. I texten uttrycks inte uttryckligen några 

personliga åsikter. Förutom i slutet där han skriver ”De känns inte vidare miljövänligt. Men 

mest är det sorgligt…”. Det är endast negativa aspekter som lyfts fram i texten; Det kommer 

kosta mer, ta massa tid och bidra till en sämre miljö. Inga positiva siffror presenteras eller 

några motsatta perspektiv. Inlägget har genererat 59 reaktioner och sex kommentarer. 

Kommentarerna under inlägget består främst av kritik och förlöjligande av politikerna i 

landstinget. Korta och längre reflektioner av det politiska läget i kommunen, alla negativa. 

Det är ingen debatt som förs utan istället bygger man bara på den negativa bilden med fler 

exempel och åsikter.  

 

De personliga inläggen  

Även detta inlägg är författat av en invånare i Sollefteå och faller under kategorin personliga 

inlägg. Det här är ett inlägg skrivet i en känslomässig, positiv anda. 

”Idag är det fredag och  skiner. Härligt! 

Idag vill jag ge en dagens ros till den sjukvårdspersonal på våra tre sjukhus som gör allt vad 

de kan utifrån rådande förhållanden.  
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Som gör allt de kan (och lite mer därtill) för att vi ska kunna få den vård vi behöver och 

betalar för. 

De behöver mer uppskattning än vad vi ger. Det är lätt att drunkna i allt det dåliga, speciellt 

när det är mycket som inte fungerar. 

Tack för allt ni gör sjukvårdspersonal!!” 

 

Redan i första meningen, där skribenten påpekar att det en solig och härlig dag, anges tonen 

för resterande delar av inlägget. Med sin text vill skribenten uppmärksamma och uppmuntra 

det arbetet som sjukvårdspersonalen gör på de tre sjukhusen i länet. Hon går inte in på 

detaljnivå eller ger exempel på vad det som är bra med det arbete som utförs utan det är 

snarare ett generellt konstaterande. Även i detta inlägg visar skribenten tydligt vilken sida 

hon står på. Med tillägg som ”gör allt vad de kan utifrån rådande förhållanden” och “speciellt 

när det är så mycket som inte fungerar”. Man kan också se på texten som ett sätt att markera 

vilka det är som är vänner och vilka som är fiender. Inlägget har fått 161 reaktioner, 11 

delningar och fyra kommentarer. Samtliga kommentarer har samma tema som själva inlägget; 

de ger positiv feedback till sjukvårdspersonalen eller instämmer i det som tidigare sagts.  

 

Aktivitetsinläggen 

 

Detta inlägg visar en bild på de fyra personer som ockuperade sjukhuset morgonen den 7 

april. Personerna på bilden bär gula reflexvästar och står intill varandra i sjukhusets entré. De 

ler mot kameran. Den korta tillhörande texten redogör bara för vilka som syns på bilden och 

vilket deras uppdrag är. Personerna står uppradade i likadana gula västar och ler mot 

kameran. Inlägget har fått 362 reaktioner och fyra kommentarer på personer som hejar på 

ockupanterna genom uppmuntrande och glada hälsningar. Inlägget förmedlar egentligen inga 

direkta åsikter men den sätter ansikte på dem som är med och för den gemensamma kampen 

mot nedläggningen. Det höga antalet reaktioner inlägget har fått tyder också på att det på ett 

känslomässigt plan berör många medlemmar i gruppen.  

 

8.2 Tidningarna 

Som tidigare konstaterats är det långt fler artiklar och åsiktstexter som sätter sig emot beslutet 

av nedläggningen, även om de inte gör det på ett lika öppet, direkt och känslomässigt sätt 
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som Facebookgruppen. För att förstå skillnaden i innehållet närmare följer nedan fyra olika 

exempel på texter ur Tidningen Ångermanland och Nordsverige som på olika sätt 

representerar det resultat vi fastställt efter den kvantitativa studien.  

 

”Spela inte rysk vårdroulette med våra liv, landstingspolitiker”  

av Nils-Gunnar Molin, 27 januari 2017, Tidningen Ångermanland. 

 

Detta är en debattartikel publicerad den 27 januari, precis innan beslutet om nedläggningen 

verkställdes. Det är ordföranden för föreningen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus och 

administratör för Facebookgruppen i vår studie som har författat texten. Den här typen av 

åsiktstexter återfinns många gånger i tidningen. Och flera personer som är aktiva i 

Facebookgruppen får också utrymme i de lokala tidningarna. En stor skillnad mellan de två 

plattformarna är dock att de åsiktstexter som publiceras i tidningen ofta får större utrymme. 

Denna text är 2769 tecken lång och toppas med en bild utav sjukhuset. Det märks också på 

sättet texten är skriven att den inte enbart riktar sig till en samling likasinnade som i 

Facebookgruppen. Istället riktar den sig till en bredare massa och även direkt till politikerna.  

 

Texten inleds med den retoriska frågan ”Ska politikerna i Västernorrland få spela politisk 

rysk roulette med våra liv?” och följs direkt upp med ”Svaret är givetvis nej.” Det syns ingen 

tveksamhet i inledningen, något som går igen hela texten igenom. Texten innehåller en kort 

bakgrund av vad som har hänt, för den läsare som inte är uppdaterad, följt av en 

framtidsprofetia av det mer dystopiska slaget: ”Skulle beröva hela Ångermanland, alltså drygt 

halva länets befolkning, en väl fungerande och livsnödvändig sjukvård när livet står på spel.” 

Nils-Gunnar Molin markerar tydligt vilka allvarliga konsekvenser ett beslut om nedläggning 

skulle få. Därefter vänder han sig direkt till landstingspolitikerna med orden ”Vi vädjar till 

landstingspolitikerna att ta sitt ansvar på allvar och säga nej till nedläggningen av akut 

kirurgi.” Sedermera följer en utläggning om alternativa, möjliga lösningar på problemet som 

politikerna borde ta till sig. Även om det är en text skriven av Nils-Gunnar Molin visar han 

med texten att han bara är talesperson för den kollektiva viljan. Han använder pronomen som 

”Våra liv” och ”Vi vädjar” istället för ”Mitt liv” och ”Jag vädjar”.  

Texten innehåller även många påståenden och fakta, men utan källhänvisning. Bland annat 

hänvisar skribenten till ”De nu genomförda risk- och konsekvensanalyserna inför förslaget att 

lägga ned akuta kirurgin i Sollefteå visar på enorma risker för patienterna.” Utan att förklara 
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vilka som genomfört dem eller på vilket sätt. Därefter får läsaren veta att de olika områdena 

har tilldelats olika siffror på riskbedömningskalan även här utan att beskriva skalans variabler 

närmare vilket gör det svårt för en läsare utan närmare kunskap om detta att hänga med i 

resonemanget. Texten håller sig överlag till sina poänger, utan att sväva ut. Den är formell i 

sin ton men innehåller värdeladdade ord och åsikter. Det är endast ett perspektiv och en röst 

som får utrymme. Inte plats för nyanser och skribenten väljer inte heller att ta upp och 

bemöta motargument.  

 

”För vår del är det slut med strukturella beslut”  

av Klas Leffler, 31 januari 2017, Tidningen Ångermanland  

 

I detta fall rör det sig om en nyhetsartikel skriven av Klas Leffler, som är agendareporter på 

Tidningen Ångermanland. Artikeln som är 2520 tecken lång och rapporterar om att beslutet 

om nedläggning av akutkirurgin i Sollefteå nu klubbats igenom efter en omröstning i 

regionstyrelsen. Artikeln belyser de tidigare besluten om nedskärningar av vården i 

kommunen samt varför landstingspolitikerna vill genomföra dem. De två källorna i texten 

som får uttala sig är Erik Lövgren (S) som är regionstyrelsens ordförande och för 

nedläggningen och Hans Hedlund (C) som är i opposition. Båda sidor får lika mycket 

utrymme i texten då de tilldelas totalt två talminus var i vilka de framföra sina poänger. På så 

sätt kan texten markeras som neutral, dock är det Klas Leffler som valt ut vilka citat han vill 

få publicerade i sin text. Detta i kombination med att han själv har makten att kommentera 

och sätta citaten i ett sammanhang gör dem intressanta att titta närmare på.  

Det ena uttalandet som kommer från Erik Lövgren handlar om hur han ser på utgången av 

omröstningen och det andra är en bekräftelse från hans sida på att den sista strukturella 

åtgärden från landstinget nu är genomförd. Artikelförfattaren introducerar Erik Lövgren i 

texten med orden ”Erik Lövgren (S), regionstyrelsens ordförande, påstår sig inte vara nöjd” 

och misstänkliggör på så sätt hans citat. Att påstå sig vara nöjd är inte samma sak som att 

vara det. Lövgrens uttalanden följs sedan med orden ”Hans Hedlund (C) ger inget större hopp 

att frågan kan svängas i fullmäktige”. Varpå två citat följer, det ena handlar om att parti-

konstellationerna måste vändas upp och ned på en vecka om beslutet ska komma att förändras 

i fullmäktige. I det andra citatet påpekar Hedlund att han tycker att hanteringen av 

nedläggningen har varit märklig. Skribenten gör ett ställningstagande i texten genom att 
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använda sig av ordet ”hopp”. Han placerar sig på sidan som är emot nedläggningen genom 

detta ordval och i detta sammanhang, eftersom det tolkas som att den allmänna och riktiga 

uppfattningen i frågan hoppas på att beslutet ska komma att ändras. I övrigt är texten saklig 

och innehåller få laddade ord som förstärker och formar perspektiven i texten. 

 

”Iris hann med att födas i Sollefteå”  

av Jörgen Sundin, 31 januari 2017, Tidningen Ångermanland 

 

Även detta är ett exempel på hur en typisk nyhetsartikel om nedläggningen i Tidningen 

Ångermanland kan se ut. Artikeln är 2017 tecken lång och skriven av journalisten Jörgen 

Sundin. Den här artikeln handlar om Sollefteåborna Benny och Weronica Lundin som blev 

bland de sista att föda barn på Sollefteå BB. Artikeln innehåller uteslutande pratminus från 

dem och övrig text används bara till att binda ihop deras tankar runt sin förlossning och 

nedläggningen av BB.  

 

Texten är känslomässigt laddad. De pratminus som tar plats i texten innehåller uttalanden 

såsom: ”Att lägga ner BB i Sollefteå är ett idiotiskt beslut”, ”Jag har tänkt mycket på att 

behöva föda i bilen och vad som skulle kunna hända då” och ”Det har varit jättebra här på BB 

och vi har lärt känna personalen”. Artikelförfattaren beskriver hur Weroncia drabbades av 

förlossningsrädsla, hur mycket oro hon kände och hur väl paret togs om hand på BB i 

Sollefteå. Flera gånger när dottern omnämns i texten har Jörgen Sundin valt att lägga till ett 

“lilla” framför hennes namn, detta kan uppfattas som en markering för hennes utsatthet. Hela 

artikeln fungerar som ett exempel på hur nedläggningen påverkar invånarna. Den målar upp 

en bild av det lidande som kommer att drabba blivande föräldrar i kommunen när en 

fungerande och uppskattad mottagning tvingas stänga ner. Eftersom det är svårt att 

argumentera emot den personliga upplevelsen av någonting är det inte konstigt att 

föräldrarnas perspektiv får stå oemotsagda. Det är dock uppenbart att journalisten har 

komponerat texten på ett sätt som ska väcka känslor. Jörgen Sundin har valt att skriva utifrån 

föräldrarnas perspektiv och låtit läsaren komma nära dem både genom en beskrivande text, 

bilder på deras dotter och bilder från deras tid på BB. Utan att säga det rakt ut så fungerar 

alltså texten som en protest mot nedläggningen. 
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”Ockupation på Sollefteå sjukhus”  

av Lillemor Bylund, 9 februari 2017, Nordsverige  

 

Artiklarna i Nordsverige har visat sig vara vinklade i högre utsträckning än de i Tidningen 

Ångermanland. Det är ett konstaterande som bygger på att tidningen inte tycks lägga lika stor 

vikt vid att balansera texterna med olika perspektiv eller att hålla journalistiken formell och 

saklig. Det 3048 tecken långa reportaget ”Ockupation på Sollefteå sjukhus” är ett exempel på 

detta, i vilket journalisten Lillemor Bylund spenderar en natt som ockupant på sjukhuset. 

Texten hymlar inte med vinkel och perspektiv utan är uppenbart subjektiv. Lillemor Bylund 

skriver med hjälp av jag-form om hur hon upplever nedläggningen, vad hon ser, tänker och 

känner när hon är på sjukhuset bland ockupanterna.  

 

Redan i ingressen klargör Lillemor Bylund att detta snarare är en åsiktstext än en 

nyhetsartikel genom att hon skriver ”Jag upplever att den lilla människan nu får betala för 

ledningens och politikers - systemets - misstag. Jag vill inte se sjukhuset demonteras sakta 

men säkert. Det här är saker jag vill stå upp för.” Bortsett från skribentens egna åsikter ligger 

fokuset i texten primärt på den goda, uppsluppna stämningen i lokalen. Här ockuperar 

människor i alla åldrar, som uppmuntrar och tar hand varandra. Texten innehåller också 

pratminus från andra ockupanter på plats. Som läsare får man bilden av människor som inte 

tänker ge sig, utan som hoppfullt för en kamp för vad de tycker är rätt och självklart. Samt att 

alla står enade och tillsammans, både medborgare och sjukvårdspersonal som ”ibland tittar in 

och undrar om vi har det bra.”   

 

9. Resultat intervjuer 

I detta avsnitt presenteras resultaten av de tre samtalsintervjuer som genomfördes med 

relevanta aktörer på de olika plattformarna vi undersökt. Nedan följer en sammanfattning 

med utdrag ur intervjuerna med Jörgen Sundin som är reporter på Tidningen Ångermanland, 

Anette Bodén som är reporter på tidningen Nordsverige samt Nils-Gunnar Molin, en av 

administratörerna för Facebookgruppen.  

 

9.1 Allsidighet i lokaltidningarna 

Anette Bodén på Nordsverige menar att just allsidigheten i BB-konflikten är något som har 
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diskuterats på samtliga redaktioner. De kom fram till att ta fasta på tidningens slogan 

”Nordsverige - med hjärta för Ångermanland”. Det är Ångermanlands kärnfrågor som de 

framförallt vill lyfta och det är de vanliga människorna de vill spegla. Däremot menar hon att 

de försöker vara objektiv i nyhetsartiklarna, men att det i åsiktsartiklarna har lyst igenom var 

alla på redaktionen står i frågan om BB.  

 

Jörgen Sundin på Tidningen Ångermanland menar att allsidighet är viktigt. Men att man ofta 

tar perspektivet från den minsta parten, vilket inte behöver påverka objektiviteten. Vidare 

anser han att man ska låta alla parter som berörs i den fråga det skrivs om få komma till tals, 

helst i samma artikel. Huruvida de olika parterna i BB-konflikten har fått komma till tals hade 

han ingen uppfattning om. Däremot berättar han att tidningen har fått betydande kritik för att 

politikerna som beslutat om BB:s nedläggning fått komma till tals för mycket, vilket han inte 

håller med om. 

 

9.2 Lokaljournalistikens och Facebookgruppens roll i BB-konflikten 

”Vi skriver för de här människorna” säger Anette Bodén om Nordsveriges roll. Eftersom 

Nordsverige inte har resurser att granska underlagen för de politiska beslut som fattas lägger 

de istället fokus på att lyfta fram hur dessa beslut påverkar människorna som bor här, menar 

hon. 

”Det är att spegla vad som händer” menar Jörgen Sundin vad gäller Tidningen 

Ångermanlands roll i konflikten. I och med att deras redaktion utgår från Sollefteå handlar 

materialet de producerar mest om personalen på BB och personer som drabbas här. Sedan har 

de landstingsreportrar i Härnösand och Sundsvall som sköter den mesta av kontakten med 

landstingspolitikerna. 

”Jag tror att det har vuxit ett självförtroende här i Ådalen som aldrig skulle ha skett utan den 

här kampen” säger Nils-Gunnar Molin om Facebookgruppen. Vidare menar han att gruppen 

har blivit en folkrörelse som gjort att medborgarna har vuxit, fått självkänsla och insett att det 

går att engagera sig och ta tag i en ogynnsam utveckling. Enligt Nils-Gunnar Molin är deras 

grupp inte bara kritiska, utan också konstruktiva eftersom de ger förslag på lösningar. Men 

han anser också att ”journalisterna har ställt upp väldigt bra här” (syftar främst på Tidningen 

Ångermanland), att de har varit engagerade, hållit kontakt under hela förloppet och varit 



44 

 

mycket viktiga. 

9.3 Lokaljournalistikens och Facebookgruppens relation till orten 

Att vara nära det man skriver om har sina för- och nackdelar menar båda journalisterna. 

Jörgen Sundin betraktar det som positivt om man ser till det kontaktnät han skapat sig genom 

åren som gör att han är väldigt självgående med jobb och idéer, men att det ibland kan bli 

problematiskt att skriva om människor som han känner. Dessa tillfällen går oftast att lösa 

med att kollegan skriver just de artiklarna.  

Annette Bodén anser att närhet är bra, att det är viktigt att man som lokalreporter känner till 

orten, men att det kan bli för nära: ”Jag kan känna att nu i mitt fall som gravid i den här BB-

frågan, där har jag känt att det har varit lite för nära för mig. Jag har nästan blivit för 

personligt engagerad för att kunna skriva om det. Jag har fått försöka tona ned mitt 

engagemang, mitt privata engagemang. Men det tror jag ändå har lyst igenom.” 

Nils-Gunnar Molin tror att Facebookgruppen betyder väldigt mycket för de människor på 

orten som har datavana och är engagerade. Men han menar att de som förening (Sollefteå 

Framtidens Akutsjukhus) inte kan vara lokalpatrioter, utan att de måste se till helheten, vilket 

i det här fallet handlar om att ge alla medborgare i länet en vettig sjukvård. 

9.4 Medborgarjournalistik versus lokaljournalistik 

Båda journalisterna använder sig mycket av sociala medier i sitt arbete. Det är huvudsakligen 

Facebook som de använder för att få idéer och tips, söka fakta och för att hitta källor. Vad 

gäller de förändringar som sker i medielandskapet anser de båda att det finns risker. Jörgen 

Sundin menar att det främsta problemet är att människor får en snävare världsbild om man 

bara tar del av nyheter som är självvalda. Enligt Anette Bodén är problemet framförallt att 

bristen på lokala nyheter blir allt större i och med nedskärningar samt alla de falska nyheterna 

som sprids viralt. Men de talar också om fördelar, som att det är lättare att ta del av nyheter 

idag och att vem som helst kan publicera sig. Annette Bodén menar att det främsta problemet 

med en Facebookgrupp som Sollefteå & Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus är att det blir 

en ensidig bild av konflikten om människor bara tar del av den informationen samt att alla 

upprörda känslor i gruppen ofta leder till personangrepp. Jörgen Sundin menar dels att det 

sprids felaktigheter och dels att det är så otroligt mycket material, varav en hel del är 

ovidkommande. Men han anser också att gruppen har fått en viktig roll. Att det är dit 
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människor vänder sig numera, istället för till politikerna som man inte litar på längre. 

Journalisterna på respektive tidning berättar att de har haft god användning av gruppen i sitt 

arbete. De har båda använt sig av Facebookgruppen för att leta case (personer som berörs av 

det man berättar om) till sina artiklar.  

 

”Snabbhet”, svarar Facebookgruppens administratör Nils-Gunnar Molin på frågan om vad 

gruppen ger till skillnad från lokaltidningarna. Framförallt ger gruppen en snabb återkoppling 

hos de berörda medborgarna som ger sina synpunkter och som kompletterar den befintliga 

bilden med egna personliga upplevelser av vad besluten får för effekter i verkligheten, menar 

han. Vidare anser han också att gruppen tar upp mycket fakta som tidningen inte hinner 

fördjupa sig i och därför får man mer information från Facebookgruppen än om man läser 

tidningen. Men däremot tror han inte att Facebook kan ersätta de lokala medierna fullt ut. 

Nils-Gunnar Molin tror att de behövs både och, samt att det är bra att få ett så brett spektra 

som möjligt i en fråga. Han tillägger: ”Därför att det inte alltid är som i vårt fall, vi har en 

massa faktagrävare som får fram allt som är viktigt för medborgare. Jag menar normalt sett 

brukar inte Facebookgrupper, tror jag, fungera på det sättet. Vi är nog ganska originella.” 

Vidare menar han att gruppen fötts ur en väldigt märklig situation, där de blivit tvungna att 

agera och inte hade klarat sig utan Facebook som hjälpmedel.  

 

9.5 Källkritik och regler i Facebookgruppen 

Reglerna i gruppen är att hålla sig till fakta, vara seriös och alltid kunna stå för det man gör 

förklarar Nils-Gunnar Molin. Han berättar att administratörerna för gruppen är strikta med att 

sanera bort inlägg som innehåller personpåhopp eller som inte har med saken att göra. Men 

att ta bort inlägg och stänga av personer från gruppen var vanligare i början och händer 

numera endast ett par gånger i månaden. Det kan dock hända att de missar något eftersom 

flödet fylls på konstant. Enligt Nils-Gunnar Molin har det ända från början varit viktigt med 

källkritik i gruppen, att det ska finnas belägg för vad som skrivs. 
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10. Resultatanalys  

 

I likhet med studien av mediernas rapportering i samband med nedläggningen av Dorotea 

sjukstuga (Althén 2016) har de lokala tidningarna i Sollefteå sin utgångspunkt i den 

deltagardemokratiska modellen. Medier som utgår just från denna modell sätter medborgarna 

högst upp på dagordningen och fungerar som en kanal för deras engagemang och åsikter 

(Nord & Strömbäck 2012, s. 24). Medarbetarna på både Tidningen Ångermanland och 

Nordsverige anser att det är viktigt att ta ställning för den lilla människan. Nordsverige är 

även transparenta med att de tar fasta på detta extra mycket i frågan om nedläggningen av BB 

i Sollefteå. Resultatet från innehållsanalysen bekräftar den bilden. Undersökningen visar att 

knappt 80 procent av artiklarna i Tidningen Ångermanland och Nordsverige är övervägande 

negativt inställda till nedläggningen och samtliga av de medborgare som syns i texterna 

uttalar sig negativt om besluten. I Facebookgruppen är det en ännu större majoritet av 

innehållet som kategoriserats som övervägande negativt, om man ser till det innehåll som 

berör nedläggningen. Att det är en så hög procent som inte berör nedläggningen är ett 

intressant utfall i sig eftersom det säger något om den varierande kompott av information som 

erbjuds i Facebookgruppen, även om den egentligen är avsedd för en enskild debatt.  

 

De vanligaste källorna både i länkarna på Facebook och i texterna i Tidningen Ångermanland 

är medborgare och därefter kommun- eller landstingspolitiker. Ett lite oväntat resultat är att 

de vanligaste källorna i Nordsverige inte är medborgare, utan kommun- eller 

landstingspolitiker och därefter företrädare för organisationer. Detta är förvånande då 

tidningen öppet säger sig stå upp för invånarnas intresse och därför rimligtvis borde låta dem 

komma till tals i sina artiklar.  

 

Det är många mönster som upprepas genom Facebookflödet. Avsändaren till det länkade 

materialet är i de flesta fall lokalmedier och därefter riksmedier. Alltså är mycket av den 

information man tar del av i Facebookgruppen densamma som informationen lokaltidningen 

erbjuder. På samma sätt som Facebookgruppen länkar material från lokala tidningar i sina 

inlägg så använder sig också tidningarna av Facebookgruppen i sin rapportering. Exempelvis 

syns och hörs Nils-Gunnar Molin, administratör för Facebookgruppen, ofta i de båda 

tidningarna. Journalisterna på tidningarna använder sig av Facebookgruppen för att leta efter 

personer som berörs av det de skriver om och som kan intervjuas i deras artiklar. Just denna 
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relation mellan olika medieformer är kärnan i inter-media dimensionen av medieekologin. 

Perspektivet bygger på idén om medier som ett socialt system som hela tiden utvecklas i takt 

med den teknologiska utvecklingen (Nygren 2016, s. 87).  

 

Detta nya sociala system är till stor del beroende av medborgarjournalistiken, det vill säga 

journalistik som produceras utanför de etablerade medieorganisationerna. En sida av 

forskningen på området talar om att gränserna mellan producenter och konsumenter gradvis 

suddas ut och ersätts av en slags nätbaserad konvergenskultur i vilken publiken är en aktiv 

medskapare i produktion av innehåll och i diskussionen runt det (Nygren & Leckner 2016a, s. 

342). Även om medborgarjournalistiken är utbredd, främst på sociala medier, så finns det 

studier som visat att den inte lyckats ersätta den traditionella journalistiken utan snarare 

fungerar som ett komplement (Holt 2015, s. 417). Facebookgruppen som analyserats i denna 

studie är ett exempel på hur medborgare skapar ett rum för att lyfta en specifik fråga genom 

att diskutera redan publicerad information, men också för att lyfta nya perspektiv och egna 

åsikter. Detta kan både ses som en del av den nya konvergenskulturen där medborgaren själv 

producerar och sprider information samtidigt som den är tydligt begränsad till ett specifikt 

ämne och en uttalat vinklad rapportering.  

 

Gemensamt för inläggen i Facebookgruppen beträffande både format och innehåll är att de 

påminner om insändarsidorna i en tidning. De innehåller ofta åsikter och är ofta personliga 

eller känslomässiga. Även om inläggen har en saklig ton råder det sällan något tvivel om var 

personen som publicerat inlägget står i frågan om nedläggningen. Medlemmarna i gruppen 

för en gemensam kamp mot nedläggningen och det är inget man hymlar med. Denna attityd 

uppmuntras löpande av gruppens medlemmar. Bland de inlägg som fått allra flest reaktioner 

kan man tydligt urskilja två gemensamma nämnare: att det är egenproducerat material och att 

det är känslor involverade i texterna. Däremot har vår kvalitativa och kvantitativa studie av 

gruppen visat att denna kamp bedrivs på olika sätt och att karaktären i inläggen varierar. De 

upproriska, de personliga, de informativa inläggen tillsammans med aktivitetsinläggen skapar 

ett mångfasetterat utbud genom vilket individen kan få utlopp för känslor och åsikter på sitt 

eget sätt.  

 

Liksom tidigare nämnts finns en hel del värderingar och känslor i tidningsartiklarna. Endast 
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hälften av artiklarna i respektive tidning är sakligt beskrivande, vilket är ett aningen 

överraskande resultat i och med att man förväntar sig saklighet i en tidning till skillnad från 

på Facebook. En skillnad mellan de båda tidningarna är dock att den andra halvan av 

Nordsveriges artiklar är kategoriserade som känslomässiga, medan endast en fjärdedel av 

artiklarna i Tidningen Ångermanland tillhör den kategorin. Detta betyder att det ligger en 

skillnad i hur tidningarna väljer att se på sitt journalistiska uppdrag och skapa en relation till 

sina läsare.  

 

Den journalistiska infrastrukturen har försvagats betydligt den senaste tiden och de 

journalister som producerar innehåll är färre (Nygren 2016, s. 97). Det är också orsaken till 

att artiklar med fördjupad analys eller granskning inte alls förekommer i Nordsverige, vilket 

också bekräftades under intervjun med Anette Bodén då hon menade att de varken har 

granskning som fokus eller resurser till det. Med utgångspunkt i detta konstaterande och det 

höga antalet känslomässiga artiklar i Nordsverige är en möjlig slutsats att tidningens 

prioritering att stödja medborgarna delvis skulle kunna ha ekonomiska motiv. De är rädda om 

sina läsare och skriver därför det som önskas läsas. Av Tidningen Ångermanlands artiklar föll 

knappt en femtedel inom kategorin fördjupad analys. Då handlade det i huvudsak om 

krönikor eller ledare. Det förekom också någon enstaka artikel som har kategoriserats under 

egen granskning. Även detta bekräftades under intervjun med Jörgen Sundin, som menade att 

mycket av granskningen har uteblivit på grund av de bristande resurserna. Detta faktum 

skulle kunna vara en av orsakerna till Facebookgruppens popularitet. I den typ av lokala 

ekosystem som Gunnar Nygren (2016, s. 102) kallar småstäder och landsbygd, krymper 

lokalredaktionerna och bevakningen minskar på grund av bristande resurser samtidigt som en 

slags semiprofessionell lokaljournalistik och nya hyperlokala medier växer fram.  

 

Att tidningar och Facebookgruppen fyller olika funktioner är intervjupersonerna från 

respektive plattform överens om. Både Anette Bodén och Jörgen Sundin ser vissa problem 

med en ensidig informationskonsumtion på det sociala mediet. Tillsammans tar de upp 

aspekter som desinformation, enformighet, personangrepp och för hög uppdateringsfrekvens 

som potentiella faror med en enkelriktad informationskonsumtion i Facebookgruppen. Å 

andra sidan medger Jörgen Sundin att gruppen fyller en viktig roll då den fungerar som en 

kanal för människor som hoppas kunna påverka, istället för att vända sig till politiker de 
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tappat förtroendet för. Facebookgruppens administratör Nils-Gunnar Molin är helt enig om 

att det inte vore bra om Sollefteås medborgare enbart tog del av nyheter på Facebook. Han 

hävdar emellertid att de ansvariga för gruppen aktivt arbetar källkritiskt och att de inlägg som 

innehåller alltför upprörda känslor eller personpåhopp sorteras bort, men det är svårt att hinna 

med att granska alla publiceringar. I enlighet med Kristoffer Holt (2015, s. 416) är det också 

orimligt att tänka sig att medborgarna ska kunna mäta sig med de professionella 

journalisterna, eftersom de varken har kunskap eller resurser för att bedriva journalistiskt 

arbete. 

 

11. Slutsatser 

 

Precis som i Facebookgruppen lyfter tidningarna i långt högre utsträckning de negativa 

aspekterna av nedläggningen samtidigt som de aktörer som är för beslutet ofta målas upp som 

bovar. De båda lokala tidningarna prioriterar medborgarnas intressen och åsikter högt upp på 

dagordningen, vilket till viss del har visat sig vara en medveten strategi. När medierna är så 

förankrade i sina medborgare kan man fundera över varför dessa känner behovet av ett eget 

forum på Facebook. Eftersom aktiviteten och engagemanget i Facebookgruppen har visat sig 

vara högt och långlivat är det rimligt att anta att gruppen fyller en särskild funktion, en 

funktion som de lokala medierna inte lyckas tillgodose sina medborgare.  

 

För det första blir gruppen ett sätt för medborgarna att kanalisera sina känslor och åsikter 

och förmedla dem till en bredare grupp. Om man som privatperson vill ha möjlighet att nå ut 

till en grupp som består av långt fler personer än familjemedlemmarna vid middagsbordet 

eller kollegorna i fikarummet så är forumet optimalt. Gruppens medlemmar når också 

mottagare som aktivt valt att gå med i gruppen och på så sätt tagit ställning i konflikten och 

rimligtvis är intresserade av vad som finns att säga om den. Vår studie har visat att 

Facebookgruppen används som ett sätt för användarna att reagera. På det stora hela handlar 

det om att dela sina åsikter om händelser, nyheter och personliga erfarenheter. I många fall 

handlar det om att reagera på vad som tidigare skrivits eller sagts i medierna genom att 

kommentera, belysa, kritisera eller föra debatten vidare. Utifrån detta faktum kan man se 

Facebookgruppen som en utbyggnad av den traditionella journalistiken, där mottagaren får en 

chans att själv offentligt debattera och resonera kring innehållet.  
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I ett andra steg har vi också sett att interaktiviteten på sidan är betydelsefull. Gruppen 

tillgodoser behovet av en vidare debatt och diskussion på ett sätt som medierna misslyckas 

med. Med undantag från ett eller två inlägg så uppmärksammas samtliga publiceringar i 

Facebookgruppen med reaktioner och/eller kommentarer. Vare sig dessa handlar om att 

bekräfta avsändaren eller att framföra en egen synpunkt på inlägget så skapas här en dialog 

och ett utbyte mellan människor som är unikt. Enligt Nils-Gunnar Molin är den främsta 

skillnaden mellan gruppen och tidningarna den snabba återkopplingen man får i gruppen. 

Tidigare hade flera tidningar kommentarsfält under sina artiklar där läsarna kunde diskutera 

artiklarnas innehåll. I samband med att dessa i flera fall stängts ned på grund av problem med 

hätsk stämning och hat förlorade man också ett forum för debatt bland medborgare på nätet. 

Denna företeelse skulle därför kunna vara en bidragande faktor till att Facebookgrupper av 

denna art får fäste. 

 

En tredje faktor handlar om uppdateringsfrekvensen och snabbheten, som även Nils-Gunnar 

Molin tar fasta på. Dels så uppdateras innehållet i gruppen i snabb takt vilket gör att mycket 

information finns att ta del av. Ett så långtgående engagemang och en sådan frekvent 

uppdatering ser man inte på samma sätt i de lokala medierna. På grund av det höga 

medlemsantalet och det tekniska möjligheterna så kan gruppen nå ut till många människor 

snabbt med information och dessutom bemöts avsändaren med snabb och direkt återkoppling. 

Dock verkar det inte vara så att medborgarna i gruppen hinner publicera information innan de 

nått medierna. De lokala tidningarna är fortfarande de som först tar del av och publicerar 

information som medborgarna i gruppen sedan väljer att antingen ignorera eller lyfta. Ändå 

säger 41 procent av svenskarna att de använder Facebook minst tre dagar i veckan som ett 

sätt att hålla sig uppdaterade på sitt lokala samhälle (Nygren & Leckner 2016a, s. 342).  

 

Till sist är sammanhållningen en viktig pådrivande kraft för Facebookgruppens uppkomst 

och fortlevnad. Gruppens existens möjliggör för möte och organisation bland likasinnade. 

Dels skapar gruppen ett utrymme som ger näring åt det personliga engagemanget, då den är 

en källa till bekräftelse, och dels är den ett sätt att lära sig mer om konflikten från andra och 

få nya insikter. Känslan av att vara del av något större kan tänkas spela stor roll för gruppens 

popularitet. Under vår studie har vi inte kommit över många oliktänkande inom gruppen utan 

vi har sett att den istället fungerar som ett sätt att bygga upp andras och sin egen övertygelse. 
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Så länge sammanhållningen är stark fyller gruppen en viktig funktion för medborgarna som 

berörs av nedläggningen. Många gånger fungerar gruppen också som ett forum där 

information och inspiration kan nå ut till medlemmarna för att de tillsammans ska kunna 

översätta sina åsikter och tankar till konkret handlande. Vår studie har visat att nästintill vart 

sjätte inlägg i gruppen handlar om någon form av aktivitet eller information riktad direkt till 

gruppens medlemmar.  

  

Den klassiska rollen som vakthund som tidigare endast varit avsedd för journalister blir svår 

att upprätthålla när den här typen av rörelser och grupper växer fram. Enligt Axel Bruns (Holt 

2016, s. 405) är det när medborgare börjar engagera sig i rapporteringen på sina egna villkor 

som denna roll måste omvärderas. Vakthundarna blir istället till guidehundar, som leder 

vägen till källmaterial och nyheter att bygga vidare på för medborgaren. 133 av de totalt 150 

inlägg på Facebook som vi analyserat i vår studie är publicerade av just medborgare. 46 

procent av dessa inlägg innehåller endast medborgarproducerat material. Gruppen blir alltså 

ett sätt för invånarna i kommunen att agera. Istället för att klaga på hur och vad de lokala 

medierna fokuserar på i sin rapportering, kan här vem som helst sprida information och 

åsikter och nå ut till väldigt många människor.  

 

Som tidigare studier har visat, vilka inledningsvis presenteras i denna uppsats, kan 

Facebookanvändandet bidra till en ökad polarisering bland åsikter och i specifika frågor. 

Samtidigt skapar det förutsättningar för det politiska engagemanget bland individer (Science 

express, 2015, s. 2). Den positiva aspekten av snävare perspektiv och informationsramar är 

att det kan gynna individens politiska engagemang medan flera olika synsätt kan sänka det. 

Konsekvensen blir dock att utrymmet för oliktänkande krymper vilket begränsar användarens 

synfält. Sollefteå är en kommun som historiskt präglats av den socialdemokratiska ideologin 

och är en del av det område som benämns som “Det röda Ådalen”. Denna socialistiska anda 

har under lång tid byggt upp en politisk identitet. År 1931 intog arbetarna i Ådalen gatorna då 

de demonstrerade mot sänkta löner (Johansson u.å.). 86 år senare handlar kampen om att 

bevara rätten till sjukvård och den här gången har Facebook blivit en naturlig plattform för 

engagemang och samhörighet mellan likasinnade. 
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12. Förslag på vidare forskning 

Det befintliga forskningsunderlaget för studier av informationsförmedling i forum på 

Facebook är i nuläget synnerligen begränsad vilket gör att det finns mycket kvar att 

undersöka. Både i vår kvalitativa studie och under intervjuerna har ämnet källkritik 

behandlats med utgångspunkt i de problem som Facebookgruppen tampas med när det 

kommer till kontroll och kritik av den information som sprids där. Administratörerna för 

Facebookgruppen känner ett ansvar för vad som publiceras och har befogenhet att rensa ut 

material som inte uppfyller deras krav. Dessvärre är uppdateringen av flödet så frekvent, både 

vad gäller inlägg och kommentarer, att det skulle innebära ett heltidsjobb att hinna granska 

och ifrågasätta allt innehåll.   

 

På nätet kan vem som helst publicera vad som helst, vilket gör informationen mindre 

tillförlitlig. Att källor som tidigare inte kunnat eller fått komma till tals nu kan göra det, vägs 

mot det faktum att validitet och sanningshalt i den publicerade informationen inte ifrågasätts 

på samma sätt som i ett traditionellt medium. Därför är det inte längre endast mediernas 

ansvar att agera och granska uppgifter källkritiskt utan även publikens (Djerf-Pierre 2012 s. 

187). Detta skulle kunna vara ett intressant område att titta närmare på. Det enda vi kan 

konstatera efter vår studie är att det länkade materialet i gruppen ofta kommer från 

professionella journalistiska medier, alltså pålitliga källor, samt att de fakta och påståenden 

som sprids i det egenproducerade materialet ofta står utan källhänvisning. En analys av 

validitet och korrekthet i dessa inlägg hade varit intressant, dels för att få en närmare inblick i 

vilken information som når ut till användaren och dels för förståelsen kring hur omfattande 

problematiken kring källkritik är. I detta sammanhang skulle det också vara relevant att 

undersöka kommentarerna i anknytning till inläggen för att kunna dra slutsatser kring i vilken 

utsträckning påståenden adresseras och ifrågasätts.  
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14. Bilagor 

 

Kodbok tidningar 

1. Typ av artikel (krönika, nyhets, insändare m.m.) 

1.1 Nyhetsartikel 

1.2 Krönika/ledare/debatt 

1.3 Insändare 

1.4 Reportage 

1.5 Notis  

1.6 Kåseri/satir 

 

2. Utrymme (för att visa utrymmet text och bild får) 

2.1 under en halv sida 

2.2 halv sida 

2.3 en sida 

2.4 uppslag 

2.5 tre sidor  

2.6 två uppslag 

 

3. Inställning till nedläggningen 

3.1 övervägande positiv 

3.2 övervägande negativ  

3.3 neutral  

 

4. Textens karaktär  

4.1 Fördjupad analys 

4.2 Egen granskning 

4.3 Sakligt beskrivande 

4.4 Känslomässigt beskrivande 

4.5 Reflekterande  

 

5. Synliga källor 
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5.1 Medborgare/enskilda människor 

5.2 Politiker i kommun/landsting 

5.3 Rikspolitiker 

5.4 Tjänsteman i kommunen / region 

5.5 Företrädare för förening/organisation 

5.6 Polis/åklagare/advokat 

5.7 Sjukvårdspersonal 

5.8 Experter/forskare 

5.9 Journalist 

5.10 Kulturpersonligheter 

5.11 Politiskt parti 

5.12 Chef för berörd verksamhet 

 

Kodbok Facebook 

Statusuppdateringen 

1. Typ av innehåll  

1.1 Text 

1.2 Bild 

1.3 Film 

1.4 Text och bild 

1.5 Text och film   

 

2. Vem har publicerat innehållet? 

2.1 Medborgare/privatperson  

2.2 Medlem i organisation/förening 

2.3 Administratör för gruppen  

2.4 Politiker 

2.5 Journalist 

2.6 Expert 

2.7 Sjukvårdspersonal  

 

3. Vad handlar innehållet om? 

3.1 Ekonomi 

3.2 Politik  

3.3 Aktiviteter/evenemang 

3.4 Hälsa  

3.5 Genus 

3.6 Privatliv 
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3.7 Kultur/nöje 

3.8 Kort kommentar/presentation av länkat innehåll 

3.9 Information riktat till gruppen 

 

4. Ton i inlägget 

4.1 Formell/saklig  

4.2 Känslosam  

4.3 Upprorisk  

4.4 Humoristisk  

4.5 Entusiastisk  

4.6 Reflekterande  

 

5. Medborgarjournalistik 

5.1 Endast egenproducerat material  

5.2 Inget egenproducerat material 

5.3 Både och 

 

Länkarna 

 

6. Avsändaren 

6.1 Traditionella lokala medier 

6.2 Traditionella riksmedier 

6.3 Organisationer/föreningar  

6.4 Parti/ andra politiska hemsidor 

6.5 Andra sociala medier 

6.6 Youtube 

6.7 Samhällsinstitutioner 

6.8 Alternativmedia 

6.9 Lokalmedia från annan ort  

6.10 Tidskrift 

6.11 Enkätundersökning/formulär 

 

7. Innehållets format 

7.1 Text 

7.2 Rörlig bild 

7.3 Fotografi/bild  

7.4 Text och rörlig bild 

7.5 Radio 
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8. Typ av Innehåll 

8.1 Nyhetsjournalistik 

8.2 Åsikter 

8.3 Reportage 

8.4 Offentliga handlingar 

8.5 Innehåll som inte berör nedläggningen av BB/sjukhusen i Sollefteå och Örnsköldsvik 

8.6 Information, ej journalistisk 

8.7 Opinion (uppmaning till namninsamlingar, demonstrationer etc.)        

8.8 Personligt berättande                                                               

 

9. Synliga källor 

9.1 Medborgare/enskilda människor 

9.2 Politiker i kommun/landsting 

9.3 Rikspolitiker 

9.4 Tjänsteman i kommunen / region 

9.5 Företrädare för förening/organisation 

9.6 Polis/åklagare/advokat 

9.7 Sjukvårdspersonal 

9.8 Experter/forskare 

9.9 Journalist 

9.10 Kulturpersonligheter 

9.11 Politiskt parti 

9.12 Chef för berörd verksamhet 

 

10. Inställning till nedläggningen.  

10.1 övervägande positiva  

10.2 övervägande negativa  

10.3 neutral  

 

11. Innehållets karaktär  

11.1 Fördjupad analys 

11.2 Granskning 

11.3 Sakligt beskrivande 

11.4 Känslomässigt beskrivande 

11.5 Personligt reflekterande   

11.6 Informerande 

11.7 Musik 
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12. Antal tecken i status 

12.1 under 100  

12.2 100 - 200  

12.3 200 - 500  

12.4 500 - 1000  

12.5 1000 - 2000  

12.6 2000 - 5000 

12.7 Över 5000  

Vi har också undersökt antal reaktioner, delningar och kommentarer under varje inlägg. 

 

Facebookinlägg februari 

 
1. Johan Andersson har delat en länk 

den 25 februari · Resele, Västernorrlands län 

Annie Lööf gästar Morgonsoffan i TV4 idag, hon lyfter behovet av trygghet i hela landet och däribland 

det ovärdiga, otrygga och livsfarliga som nu sker i Västernorrland - bilförlossningar i avsaknad av 

Sollefteå BB. 

Klicka på länken för att lyssna vidare. 

Sollefteå BB lyfts först i detta klipp. 

https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=3809652  

 

33 reaktioner 

1 delning 

2 kommentarer 

 

2. Gunlög Jacobsson 

den 25 februari 

Så snyggt av Lars Hägglund att ha BB-tröja på sig i Mellon ikväll!! 

260 reaktioner 

2 delningar 

 

3. Jenny Karlsson 

den 24 februari 

Jag är inte ett dugg förvånad att S och MP just nu kommer ut med att de ska utreda alternativ 

driftform.  

Nu när de kan stoltsera med att ha lagt ner tre viktiga enheter på Sollefteå sjukhus.  

Jag vet inte hur många gånger Erik Lövgren klart och tydligt sagt att de inte kommer bromsa arbetet 

med att få ekonomin i balans.  

Först beslut om BB, akut ortopedi och kirurgins framtid i Sollefteå - sen kan vi möjligen utreda 

https://www.facebook.com/profile.php?id=758032615
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1230056687109724/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1230056687109724/
https://www.facebook.com/pages/Resele-V%C3%A4sternorrlands-L%C3%A4n-Sweden/109113239116452
https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=3809652
https://www.facebook.com/gunlog.jacobsson?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1230799900368736/
https://www.facebook.com/jennycalzone?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227516560697070/
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alternativ driftform.  

Observera ordet utreda och tänk på Sossarnas alla olika böjningar och tolkningar på ord och deras 

betydelser som vi fått erfara det senaste 1 1/2 åren. 

Nej jag inväntar handling först innan jag säger bu eller bä. 

Däremot tycker jag att det är ren resurs- och kompetensslöseri det majoriteten och tjänstemännen 

håller på med. 

En tidig utredning av alternativ driftform, risk och konsekvensanalyser samt en målbild/framtidsbild 

färdig och klar INNAN omstruktureringarna påbörjades hade gjort att personalbristen inte hade varit 

lika allvarlig och omfattande.  

Vakna upp nu och inse att personal har slutat just pga av dessa förändringar!!  

Alternativt att ni erkänner att detta är och varit ert mål - att få personal att självmant sluta. 

50 reaktioner 

2 delningar 

4 kommentarer 

 

4.   Elisabet Westerlund 

den 25 februari 

Hörrni Ångermanlänningar! Visst håller något på att hända? Hela Sveriges befolkning har insett 

allvaret, nu är det bara några få beslutsfattare kvar vars argument blir än mer platta och 

genomskinliga. Kampen fortsätter med mer och mer positiv energi! Till dagens ockupanter som offrar 

en dag i solen: ha det så gott! 

 

225 reaktioner 

3 kommentarer 

 

5. Tomas Izaias Englund har delat en länk 

den 24 februari 

Hej! 

Det verkar som att Erik Lövgren har blivit lite stressad över alla som kämpar för Sollefteå. Det finns 

nog ingen annan förklaring till att man nu plötsligt vänder och säger att man vill utreda alternativa 

driftsformer. 

http://www.allehanda.se/opinion/ledare/marcus-bohlin-lovgren-greppar-efter-halmstran  

116 reaktioner 

3 delningar 

20 kommentarer 

 

6. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/123068263704

7129/  

7. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122722040739

3352/  

https://www.facebook.com/elisabet.westerlund?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1229876940461032/
https://www.facebook.com/tomas.i.englund
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227375190711207/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227375190711207/
http://www.allehanda.se/opinion/ledare/marcus-bohlin-lovgren-greppar-efter-halmstran
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1230682637047129/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1230682637047129/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227220407393352/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227220407393352/


63 

 

8. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/123009489043

9237/  

9. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122896431721

8961/  

10. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122724422072

4304/  

11. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/123055255706

0137/  

12. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122728147405

3912/  

13. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122671528744

3864/  

14. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122977934713

7458/  

15. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122841421060

7305/  

16. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/123043600040

5126/  

17. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/123043534040

5192/  

18. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122793694398

8365/  

19. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122737464737

7928/  

20. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122869951391

2108/  

21. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122978409047

0317/  

22. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122988096379

3963/  

23. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1230094890439237/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1230094890439237/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1228964317218961/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1228964317218961/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227244220724304/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227244220724304/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1230552557060137/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1230552557060137/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227281474053912/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227281474053912/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1226715287443864/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1226715287443864/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1229779347137458/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1229779347137458/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1228414210607305/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1228414210607305/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1230436000405126/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1230436000405126/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1230435340405192/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1230435340405192/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227936943988365/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227936943988365/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227374647377928/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227374647377928/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1228699513912108/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1228699513912108/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1229784090470317/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1229784090470317/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1229880963793963/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1229880963793963/
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https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122802211064

6515/  

24. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122980400046

8326/  

25. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122763389068

5337/  

26. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/120328398978

6994/  

27. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122805606064

3120/  

28. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/123010343710

5049/  

29. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/123009547377

2512/  

30. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122796427065

2299/  

31. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122985606046

3120/  

32. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122999543711

5849/  

33. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122998752378

3307/  

34. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122983641046

5085/  

35. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122733615404

8444/  

36. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122988526712

6866/  

37. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122716471739

8921/  

38. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122983099713

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1228022110646515/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1228022110646515/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1229804000468326/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1229804000468326/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227633890685337/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227633890685337/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1203283989786994/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1203283989786994/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1228056060643120/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1228056060643120/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1230103437105049/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1230103437105049/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1230095473772512/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1230095473772512/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227964270652299/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227964270652299/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1229856060463120/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1229856060463120/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1229995437115849/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1229995437115849/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1229987523783307/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1229987523783307/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1229836410465085/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1229836410465085/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227336154048444/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227336154048444/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1229885267126866/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1229885267126866/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227164717398921/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227164717398921/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1229830997132293/
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2293/ 

39. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122983038046

5688/  

40. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122982697713

2695/  

41. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122426617768

8775/  

42. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122832544394

9515/  

43. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122962342715

3050/  

44. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122811098397

0961/  

45. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122460950098

7776/  

46. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122792992065

5734/  

47. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122670499411

1560/  

 48. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122782965399

9094/  

49. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122727115405

4944/  

50. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122900597721

4795/  

51. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122886955389

5104/  

52. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/121256187552

5872/  

 53. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122904354721

1038/  

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1229830997132293/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1229830380465688/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1229830380465688/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1229826977132695/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1229826977132695/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1224266177688775/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1224266177688775/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1228325443949515/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1228325443949515/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1229623427153050/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1229623427153050/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1228110983970961/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1228110983970961/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1224609500987776/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1224609500987776/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227929920655734/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227929920655734/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1226704994111560/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1226704994111560/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227829653999094/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227829653999094/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227271154054944/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227271154054944/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1229005977214795/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1229005977214795/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1228869553895104/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1228869553895104/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1212561875525872/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1212561875525872/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1229043547211038/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1229043547211038/
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54. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122744629070

4097/  

55. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122763618068

5108/  

56. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122775987733

9405/  

57. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122765637401

6422/  

58. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122835234728

0158/  

59. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122887445056

1281/  

60. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122679398743

5994/  

61. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122851546059

7180/  

62. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122786121732

9271/  

63.  

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122837153061

1573/  

64. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122799253731

6139/  

65. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122815564729

9828/  

66. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/122650228413

1831/  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227446290704097/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227446290704097/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227636180685108/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227636180685108/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227759877339405/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227759877339405/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227656374016422/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227656374016422/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1228352347280158/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1228352347280158/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1228874450561281/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1228874450561281/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1226793987435994/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1226793987435994/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1228515460597180/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1228515460597180/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227861217329271/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227861217329271/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1228371530611573/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1228371530611573/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227992537316139/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1227992537316139/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1228155647299828/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1228155647299828/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1226502284131831/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1226502284131831/
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67.                                                                                   68 och 69. 
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72.                                                                                             73. 
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Facebookinlägg april 

 

1. Risto Koskinen 

11 april 

 

Nu går skam på torra land! Elvy Söderström, fd kommunalråd i Örnsköldsvik figurerar på sossarnas 

partikongress i Göteborg som en besserwisser! 

Har yttrat sig en gång (?) och det det enda ovettiga hon sa var att "om det behövs ett BB/akutsjukhus 

i Sollefteå så är det väl lika stort behov i Ånge!" Läs; Erik Lövgren, om du kliar mig på ryggen så kliar 

jag din rygg! 

Ånge kommun, med all respekt för invånarna där så måste man väl ändå inse att Ånge är en "lilleputt" 

jämfört med Sollefteå/Ådalen invånarmässigt. (Googla så får ni se). 

Elvy mörkar också att Ånge har en autostrada till Sundsvall (96 km) samt bra väg och järnväg till 

Östersund (108 km). 

Tråkigt att behöva säga men vår nuvarande statsminister från Sollefteå och fd. avdankade politiker 

från bl.a Örnsköldsvik förstör Ådalen. 

Besviken och förbannad major/kommuninvånare ser återigen fram emot valet 2018. 

 

149 reaktioner  

24 kommentarer 

2 delningar 

 

2. Tobias Lindberg 

11 april 

 

Först var det 1800 miljoner som var problemet och orsaken till de planer för avveckling i Sollefteå och 

Övik som läckte ut i media hösten 2015, 1800 miljoner i underskott till 2018 betonades vara det som 

drev landstinget i putten, och det sas inte vara en överdrift. Även om svar inte har givits till de som 

ifrågasatt dessa siffror. 

Häromveckan skrev Finansministern Magdalena Andersson på Facebook att det var kvalitetsproblem 

som var anledningen till nedläggningen i Sollefteå vilket Elvy Söderström (ordförande 

landstingsfullmäktige) även påpekade under partiets kongress häromdagen. 

 

Nu säger statsministern att allt är borgarnas fel, att BB i Sollefteå stängdes. De gick från gigantiska 

överskott till gigantiska underskott och det är den viktigaste anledningen. 

Statsministern har givetvis rätt i att det lämnades över ett underskott, men det borde inte komma som 

en så pass stor chock att man direkt måste ge sig på sitt största vallöfte - Att vara garanten för 3 

fullvärdiga akutsjukhus. 

Påtalas kanske också ska göras i dessa förenklade förklaringar på rådande situationer att det sista 

socialdemokraterna (Elisabeth Strömqvist) gjorde innan de lämnade över till Alliansen var trots allt att 

tillsätta en Socialdemokratisk kopplad tjänstemannaledning med Anders L Johansson (fd 

statsministern Göran Perssons (S) kompis) vid rodret och hans kompis Sandro Scocco som 

andrepilot eller högerhand. 

Statsministern påtalar dock vikten av att man innan beslut sätter sig ner och pratar i sitt parti om 

besluten. Det var säkert därför som Roger Johansson (utan rösträtt i frågan) 4 dagar innan 

landstingsgruppen hade satt sig ner och pratat, gick ut med hotet om att landstingsledningen skulle 

avgå om de inte fick lägga ner BB. Detta ledde till en förkrossande majoritet med en röst mer för än 

som inte röstade för. Detta kan jag lova var till förvåning för bland annat Jan-Olov Häggström som 

ringde mig och vi diskuterade detta flera timmar den dagen. 

Statsministern pratar inte om hur det gigantiska överskottet som han talar om skapades. Där 
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skattehöjningar och stora neddragningar, men framförallt ett beslut om decentralisering togs innan 

förra maktskiftet (Mantec var inte bara personalnedskärningar och osthyvel om vi läser vad som 

beslutades under den tiden). Under de senaste 4 åren med Anders L Johansson och Margareta 

Berglund Röden så har detta decentraliseringsbeslut vänts till ett centraliseringsbeslut. 

I Mantec förslagen ingick även underlag för att minska bland annat den sk icke direkt producerande 

personal. Detta som ett led i besparingarna (t.ex. kansli mm). När vi tittar på siffror från mantec tiden 

2008-2010 och till idag så ser kansliet ut att ha ökat med ca 100 tjänster under dessa år med Anders 

L Johansson och alliansen vid makten. Detta till en snittkostnad enligt landstingets egna siffror på 55 

000 kr/mån och tjänst. Detta till en kostnad som alltså motsvarar ca 10 miljoner mer än vad all 

avveckling i Sollefteå och Härnösand hittills på pappret har sparat. 

Jag är helt säker att vi kan skylla landstingets dåliga resultat på en mängd saker, men att bara skylla 

på att det är borgarnas fel, kommer inte lösa krisen inom vården. Det är inte detta resonemang som 

för vården och politiken framåt, oavsett vilka politiska företrädare vi kommer lägga vår röst på i nästa 

val. 

Statsministern glömmer även enligt mig att prata om politiskt ledarskap, han glömmer att tala om 

detta utifrån ett perspektiv där hans parti lovade att vara garanten för tre fullvärdiga akutsjukhus. Han 

glömmer också om att prata om vad detta svek av löften skapar för känsla av utanförskap. 

Jag tycker även statsministern glömmer att prata om de alternativa beslut som behandlades före man 

valde att driva dessa tunga beslut. Eftersom beslut att avveckla akutvård i olika former samt BB i 

Sollefteå är svåra och tuffa beslut, så borde alternativ kanske ha utretts? Tyvärr såg vi aldrig dessa 

alternativa beslut behandlas eller ens nämnas av majoriteten. Varför man inte ens vågade utreda t.ex. 

10100 innan beslut fattades får mig att undra. Det var inte så att avvecklingsbesluten kom så fort att 

inte andra alternativ hade kunna utredas parallellt eller ens nämnas. 

Jag är ledsen att säga det, men jag tror inte att detta är vägen framåt om vi ska få valuta för våra 

skattepengar. Detta är den enkla vägen ur situation, vi skyller på andra, men vi pratar inte om sveket, 

vi pratar inte om de tomma löftena om Nytag, vi pratar inte om bristen på lokalt ledarskap. Vi pratar 

inte om de konstant ökande kostnaderna för icke direkt produktiv personal, vi pratar inte om 

personalens möjlighet att påverka sin egen arbetsmiljö och sitt arbete på de orter som inte har den 

centraliserade ledningen. Vi väljer att inte prata om de förslag som personal i Sollefteå la fram om hur 

man kunde öka produktionen av ortopediska operation utan att stänga det akuta. Vi pratar inte om att 

personalen sa sig kunna lösa bemanningen istället för en sommarstängning av akuta kirurgin. Vi 

pratar inte om de barnmorskor och gynläkare mm som nu jobbar med annat, trots bristen på deras 

kompetens i landet. Han valde att inte heller prata om personalflykt, ökade sjukskrivningar och 

vårdskador - Tilläggas bör att det inte är hans roll att göra detta, men vi som nu känner oss svikna, 

hade uppskattat om detta varit fokus istället för det många med mig upplever som en 

centraliseringspolitik och en slakt av vård där vi valt att bo. 

Oavsett vilka som leder vårt landsting, så kommer vi aldrig enligt mig att lösa detta om vi inte vågar ta 

dessa diskussioner på allvar. Börjar man lappa hålen, så kommer vi se avveckling av vården under 

många år framåt. 

Mer finns att önska av ledarskapet i denna situation. Oavsett om man är Socialdemokrat, moderat, 

miljöpartist eller av annan politisk tillhörighet. 

Mer finns även att önska av tjänstemannaledningen som ena dagen säger att vissa saker är 

framgångsfaktorer, nästa dag så avskaffas funktionerna (Tänker bland annat på de lokala AT 

rekryterarna som Allehanda häromdagen berättade om att de avvecklades, trots Inger Bergström så 

sent som ifjol satt och lovade att dessa inte skulle avvecklas) 

 

89 reaktioner 

27 delningar 

28 kommentarer 
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3. Anders Thor 

10 april  

 

God Morgon Sverige 

Demokrater 

Deltagare i S-kongressen i Göteborg 

Peder Björk - Visandes socialdemokratins Sanna ansikte! 

Varför klarar sig Kommunalrådet undan vidare granskning? 

Något fel är det på Sundsvallsbaserade SVT och Mittmedia! 

Klarar sig undan - Lyssna noga på 4 minuters inslaget om FÖRBESTÄLLDA..." ”Svårt att avgöra vad 

det kostar” 

– Det är inget vi i styrelsen har diskuterat, vad vi ska äta eller var vi ska äta. Det är väldigt svårt att 

avgöra hur mycket en middag kostar om någonting är förbeställt" 

"Han säger att de i förväg, möjligen fått välja mellan ett kött- eller fiskalternativ. Men av kvitton från en 

restaurang i Luxemburg framgår att man ätit 6 olika förrätter och nio olika varmrätter. Något som 

snarare tyder på att man tittat på menyn i förväg.' 

Lyssna Noga 

Be SVT förklara att uppföljningen saknas! 

Dela till kongressledamöterna Ni S som har vänner där! 

Hela Sverige Skall Veta Vilka Dessa Är! 

 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/oktoberfest-i-munchen-och-dyra-middagar-i-

luxemburg-for-skattepengar 

 

7 kommentarer 

11 delningar 

58 reaktioner  

 

4. Ann Om  

10 april  

 

Västernorrlandsdelegationen på S- kongressen: 

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Vasternorrland/Debatt/Ombuden-till-

partikongressen-ar-valda/ 

 

 

5. Hans Eriksson 

10 april 

Allt mer uppmärksammat. 

http://www.allehanda.se/opinion/ledare/marcus-bohlin-lib-landstingets-kommunikation-kostar-som-ett-

bb-i-solleftea 

 

85 reaktioner 

14 delningar 

5 kommentarer 

 

6. Marie Eriksson  

10 april  

Sollefteå akutsjukhus kan också bli en framgångssaga 👍 

http://www.helahalsingland.se/halsingland/bollnas/framgangssagan-bollnas-sjukhus-fran-

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/oktoberfest-i-munchen-och-dyra-middagar-i-luxemburg-for-skattepengar
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/oktoberfest-i-munchen-och-dyra-middagar-i-luxemburg-for-skattepengar
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Vasternorrland/Debatt/Ombuden-till-partikongressen-ar-valda/
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Vasternorrland/Debatt/Ombuden-till-partikongressen-ar-valda/
http://www.allehanda.se/opinion/ledare/marcus-bohlin-lib-landstingets-kommunikation-kostar-som-ett-bb-i-solleftea
http://www.allehanda.se/opinion/ledare/marcus-bohlin-lib-landstingets-kommunikation-kostar-som-ett-bb-i-solleftea
http://www.helahalsingland.se/halsingland/bollnas/framgangssagan-bollnas-sjukhus-fran-nedlaggningshot-till-ett-av-sveriges-basta-sjukhus
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nedlaggningshot-till-ett-av-sveriges-basta-sjukhus 

 

108 reaktioner 

6 kommentarer 

1 delning  

 

7. Tina Persson  

10 april  

I helgen var jag i Skellefteå och såg denna tänkvärda, annorlunda och roliga föreställning och där 

även nedläggningen av Sollefteå BB ingick. Vilken spridning denna ockupation ändå har fått. Den här 

föreställningen av Västerbottensteatern borde alla norrlänningar se. Ännu bättre vore om nån kunde 

locka dem till Sollefteå med sin föreställning. Den engagerar och inspirerar och är verkligen aktuell 

även för oss i Ångermanland. Jag ser den gärna en gång till. 

Darling Dorotea är en upplevelse där publiken hamnar mitt i det dramatiska skedet då en statskupp 

äger rum. Publiken rör sig mitt i skeendet och får följa med bakom kulisserna i maktens korridorer. 

Med humor, värme, mycket musik och stor ensemble tar föreställningen sig an angelägna frågor om 

Västerbottens och norra Sveriges framtid, nutid och historia. 

Välkommen till tankeexperimentet, den Bottniska republiken, och en riktig feel-good-road-theatre!  

 
65 reaktioner 

5 kommentarer  

 

8. Anders Thor 

 

God Morgon Demokrater! 

Vänner 

Du Sanne S - John Åberg👍 

Deltagare i Kongressen i Göteborg! 

Jag Läser 

Förstår 

Förstår Inte 

Att Erik Lövgren Elvy Söderström ( såg ni klippet igår) Roger Johansson Peder Björk 

Får Härja Som De Vill? 

Förstår Ni? 

Läs  

//välfärd som går att lita på. Det finns ett tydligt samband mellan ekonomisk styrka och välfärd. Det är 

när vi tror på framtiden som vi vågar bilda familj och skaffa barn, flytta, byta jobb eller hoppa på en 

utbildning. Våra välfärdstjänster; förskola, fritidshem, omsorgen om våra anhöriga,  

en bra sjukvård - allt detta gör det möjligt att kombinera familj med arbetslivet.Våra 

trygghetsförsäkringar skyddar oss från stora inkomstbortfall när livet plötsligt ändras; du blir  

http://www.helahalsingland.se/halsingland/bollnas/framgangssagan-bollnas-sjukhus-fran-nedlaggningshot-till-ett-av-sveriges-basta-sjukhus
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15 sjuk, får barn, förlorar jobbet. Tryggheten och möjligheten att ställa om till en ny livssituation ska 

inte vara beroende av om du har råd att teckna en extra försäkring. Det är när välfärden omfattar alla 

som den enskildes frihet kan växa. Denna insikt utgör grunden för socialdemokratisk politik. Högerns 

logik är den omvända med förslag om sänkt a-kassa, försämrad sjukersättning, lägre löner och en 

urholkad välfärd. Det bygger snarare på idén om att hungriga vargar jagar bäst. Det är en idé som inte 

bara ökar otryggheten, utan håller arbetskraftsdeltagandet och utvecklingen tillbaka. Den är dålig för 

svensk ekonomi.// 

Här Ser Vi Medborgare Att Dessa Med Socialdemokratiska Partitopparna. 

Elvy Söderström - Allas Vår Moder Svea 

Roger Johansson - som hotar att om inte beslutet blir av så avgår de! 

De Är HÖGERN DE  

Socialdemokratins Sanna Ansikte Sparka Dem Bort Ur Partiet Nu. 

 

http://www.socialdemokraterna.se/upload/Kongresser/Kongress2017/Forslag/2.%20S%C3%B6ndag/

En%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%20som%20g%C3%A5r%20att%20lita%20p%C3%A5%20-

%20Ekonomisk%20politik%20som%20s%C3%A4krar%20en%20stark%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%2

0-%20version%202.pdf 

48 reaktioner 

2 kommentarer  

 

9. Ola Johansson 

 

Fantastiskt eller hur!? 

En plus artikel men nedan ett citat! 

"Föreningsgalan i Ramsele till stöd för BB-ockupationen i Sollefeå blev en succé. Minst 40 000 kronor 

drog man in till ockupationen. 

 

https://www.allehanda.se/logga-in/succe-for-gala-till-stod-for-bb-ockupationen-vi-ar-jattenojda 

 

280 reaktioner  

12 delningar 

5 kommentarer 

 

 

10. Daniel Höglund 

 

https://www.facebook.com/ockuperamera/?fref=nf 

 

86 reaktioner 

40 delningar 

 

 

11. Julia Knippenberg 

Dagens och kvällens ockupanter  

 

http://www.socialdemokraterna.se/upload/Kongresser/Kongress2017/Forslag/2.%20S%C3%B6ndag/En%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%20som%20g%C3%A5r%20att%20lita%20p%C3%A5%20-%20Ekonomisk%20politik%20som%20s%C3%A4krar%20en%20stark%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%20-%20version%202.pdf
http://www.socialdemokraterna.se/upload/Kongresser/Kongress2017/Forslag/2.%20S%C3%B6ndag/En%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%20som%20g%C3%A5r%20att%20lita%20p%C3%A5%20-%20Ekonomisk%20politik%20som%20s%C3%A4krar%20en%20stark%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%20-%20version%202.pdf
http://www.socialdemokraterna.se/upload/Kongresser/Kongress2017/Forslag/2.%20S%C3%B6ndag/En%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%20som%20g%C3%A5r%20att%20lita%20p%C3%A5%20-%20Ekonomisk%20politik%20som%20s%C3%A4krar%20en%20stark%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%20-%20version%202.pdf
http://www.socialdemokraterna.se/upload/Kongresser/Kongress2017/Forslag/2.%20S%C3%B6ndag/En%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%20som%20g%C3%A5r%20att%20lita%20p%C3%A5%20-%20Ekonomisk%20politik%20som%20s%C3%A4krar%20en%20stark%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%20-%20version%202.pdf
https://www.allehanda.se/logga-in/succe-for-gala-till-stod-for-bb-ockupationen-vi-ar-jattenojda
https://www.facebook.com/ockuperamera/?fref=nf
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360 reaktioner 

3 kommentarer 

 

12. Rolf Lundholm 

Ryktet sa att "olyckan" Eva Sonidsson hade en fot inne i Socialdemokraternas VU, vilket i så fall 

skulle visa på en gigantisk övervärdering av den kvinnan. 

Dessbättre var det en grov gissning i ärendet, Sonidsson stod miltals från en roll i Verkställande 

utskottet. 

Enligt mig får hon nu fokusera på att få sitta på stolen i riksdagen, men det kommer folket i Ådalen att 

sätta P för... 

Ordinarie ledamöter är Stefan Löfven, Lena Rådström Baastad (nyval), Karl-Petter Thorwaldsson, 

Magdalena Andersson (nyval), Mikael Damberg Lena Micko (nyval) och Morgan Johansson. 

Till suppleanter valdes: Ardalan Shekarabi, Margot Wallström, Tomas Eneroth, Bodil Hansson (nyval), 

Peter Hultkvist, Anna Johansson (nyval), Anders Ygeman (nyval) och Susanna Gideonsson (nyval). 

 

20 reaktioner 

1 kommentar 

————- 

13. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127812025230

3367/ 

14. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/128046104873

5954/  

15. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127811073230

4319/ 

16. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/128043396540

5329/ 

17. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1278120252303367/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1278120252303367/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1280461048735954/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1280461048735954/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1280461048735954/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1278110732304319/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1278110732304319/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1280433965405329/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1280433965405329/
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https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/128042783207

2609/ 

18. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127954951549

3774/ 

19. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127912366886

9692/ 

20. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/128030586875

1472/ 

21. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127970275214

5117/ 

22. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/128010457210

4935/ 

23. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/128023676209

1716/ 

24. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/128014004543

4721/ 

25. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/128010971210

4421/ 

26. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127637196247

8196/ 

27. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127956857215

8535/ 

28. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127932022218

3370/ 

29. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127837255561

1470/ 

30. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127895124222

0268/ 

31. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127955657549

3068/ 

32. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127855550225

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1280427832072609/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1280427832072609/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1279549515493774/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1279549515493774/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1279123668869692/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1279123668869692/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1280305868751472/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1280305868751472/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1279702752145117/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1279702752145117/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1280104572104935/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1280104572104935/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1280236762091716/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1280236762091716/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1280140045434721/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1280140045434721/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1280109712104421/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1280109712104421/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1276371962478196/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1276371962478196/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1279568572158535/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1279568572158535/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1279320222183370/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1279320222183370/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1278372555611470/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1278372555611470/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1278951242220268/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1278951242220268/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1279556575493068/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1279556575493068/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1278555502259842/


76 

 

9842/ 

33. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127938300217

7092/ 

34. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127918324219

7068/ 

35. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127801078564

7647/ 

36. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127915243220

0149/ 

37. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127909377220

6015/ 

38. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127730964905

1094/ 

39. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127576539587

2186/ 

40. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127683287243

2105/ 

41. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127730891238

4501/ 

42. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127314016946

8042/ 

43. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127669555577

9170/ 

44. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/954513017997

427/ 

45. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127677273243

8119/ 

46. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127788920565

9805/ 

47. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127789580565

9145/ 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1278555502259842/
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https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1276832872432105/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1277308912384501/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1277308912384501/
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https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1276695555779170/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/954513017997427/
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https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1277895805659145/
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48. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127731219571

7506/ 

49. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/954616711320

391/ 

50. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127673934910

8124/ 

51. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127734679904

7379/ 

52. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/954606001321

462/ 

53. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127730922238

4470/ 

54. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/954325511349

511/ 

55. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127694672242

0720/ 

56. 

https://www.facebook.com/Rasida.kahteran/posts/1466881180041203 

57. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127673683577

5042/ 

58. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127576507920

5551/ 

59. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127691449909

0609/ 

60. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127703853907

8205/ 

61. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127616278916

5780/ 

62. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127595024585

3701/ 

63. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127636708581

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1277312195717506/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1277312195717506/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/954616711320391/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/954616711320391/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1276739349108124/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1276739349108124/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1277346799047379/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1277346799047379/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/954606001321462/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/954606001321462/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1277309222384470/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1277309222384470/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/954325511349511/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/954325511349511/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1276946722420720/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1276946722420720/
https://www.facebook.com/Rasida.kahteran/posts/1466881180041203
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1276736835775042/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1276736835775042/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1275765079205551/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1275765079205551/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1276914499090609/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1276914499090609/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1277038539078205/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1277038539078205/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1276162789165780/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1276162789165780/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1275950245853701/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1275950245853701/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1276367085812017/
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2017/ 

64. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127677401910

4657/ 

65. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127258217285

7175/ 

66. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/124507344227

4715/ 

67. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127539199257

6193/ 

68. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127567273588

1452/ 

69. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127579835253

5557/ 

70. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127593412585

5313/ 

71. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/127570440587

8285/ 

72. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/128279272516

9453/ 

73. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/128372049174

3343/ 

74. 

https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/128374778174

0614/ 

75. Inlägg borttaget. 
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https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1276774019104657/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1272582172857175/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1272582172857175/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1245073442274715/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1245073442274715/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1275391992576193/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1275391992576193/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1275672735881452/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1275672735881452/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1275798352535557/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1275798352535557/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1275934125855313/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1275934125855313/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1275704405878285/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1275704405878285/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1282792725169453/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1282792725169453/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1283720491743343/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1283720491743343/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1283747781740614/
https://www.facebook.com/groups/Solleftea.framtidensakutsjukhus/permalink/1283747781740614/
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Intervjuer 

 

Jörgen Sundin, reporter, Tidningen Ångermanland 

Hur ser ni på objektivitet vad gäller frågan om BB? Måste man vara objektiv som 

lokaljournalist?  

En grundregel är att om du skriver något så ska alla som berörs i den frågan få komma till 

tals, helst i den artikeln. Och vi, allehanda.se, får jättemycket kritik för att Erik Lövgren och 

Fållbäck-Svensson får säga så mycket. Jag tycker inte att de får göra det faktiskt. Men så är 

det. Men det kan vi inte ta någon hänsyn till, utan alla måste fortfarande få komma till tals. 

Och huruvida de har fått gjort de eller inte har jag ingen som helst uppfattning av faktiskt. 

Förr eller senare får de det naturligtvis. 

Hur har ni tänkt i den frågan? Du själv bor på orten och har jobbat här i 30 år. Hur 

ska man ställa sig? Och måste man ens vara objektiv?  

Ja det måste man vara. Sedan tar man ofta perspektivet från den minsta parten, den som blir 

överkörd. Det perspektivet kan man ta utan att det påverkar objektiviteten. Och det är 

personalen på BB, är den lilla människan i det här fallet och även de blivande, eller mödrarna 

eller familjerna som har varit där. Det är den lilla människan. Den stora det är 

landstingsfullmäktige och Erik Lövgren, så det perspektivet tar man. Det måste man göra. 

Har du använt dig av Facebookgruppen ”Sollefteå och Örnsköldsvik Framtida 

Akutsjukhus”? 

Ja, oja och de hör av sig jättemycket. Jag känner jättemånga av dem.  

Vad har ni för roll i BB-konflikten? 

Ja men det är att spegla vad som händer. I och med att jag finns här så det klart att vi pratar 

mest med personalen på BB och de som drabbas där. Medans, sedan har vi 

landstingsreportrar som finns en i Sundsvall och en i Härnösand, som tar mest snacket med 

länsklinikcheferna och allting. Och det funkar det också. Sedan ringer väl vi upp dem också 

ibland, men ofta delar vi upp det eftersom vår reporter går omkring där i landstingskansliet, 

jag menar då pratar han med dem, tar en kommentar. 

Det här att man ofta är på “den lilla människans sida”, gäller det även i kommunala 

frågor? 

Ja oja. Fattas det några kommunala beslut, “vilka är det som drabbas av det, eller vilka 

påverkas?” Då är det deras perspektiv man ska anlägga. 

Hur ser du på medborgarjournalistik, t.ex. Facebookgruppen? 

Det är jätteintressant det där och det är kul att läsa, men det är så väldigt mycket och det är så 

rörigt och det är så mycket ovidkommande. Mitt i allt väldigt bra material så finns det en 

massa ovidkommande. Det är nästan omöjligt att söka fram det man vill. Tillslut lär man sig 

vilka personer som har någonting vettigt att säga, så läser man de inläggen. Men sedan finns 

det jättemånga galningar som kommer där. Och sedan, vi kan vara tröga på många sätt och 
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vis, men det är för att vi tänker efter och kollar innan vi publicerar. Det gör inte dem, så det är 

jättemycket felaktigheter som har gått ut. Så medborgarjournalistik det kommer ju, men det 

är också som ”Sollefteå och Örnsköldsvik Framtida Akutsjukhus”, den gruppen har fått 

någon roll, jag menar det är dit folk vänder sig. Förut vände man sig till sina politiker och det 

gör man inte längre, för de litar man inte på. Utan då vänder man sig till den här gruppen och 

hoppas på att de ska kunna påverka och göra någonting. Så det är intressant ur flera aspekter 

det där. 

Så du tror inte att det kommer kunna ersätta allt, men det kanske är ett komplement? 

Ja det är det, i allra högsta grad. Jag menar alla kan publicera sig. Det är bara, starta din mobil 

och skriv något och publicera det. Det är väl bra, men det ska helst vara något vettigt. 

 

Anette Bodén, reporter, Nordsverige 

Hur ser ni på objektivitet vad gäller frågan om BB? Måste man vara objektiv som 

lokaljournalist? 

Det är ett specialfall just sjukhusfrågan, det har vi pratat mycket om på redaktionen. Hur 

vinklat får vi ha det? För det har varit en ganska speciell fråga, framförallt har jag varit 

väldigt engagerad, som är den enda som är på plats här i kommunen från Nordsveriges 

redaktion och samtidigt som gravid. Och det vi har kommit fram till, och våran kärna/ slogan 

är “Nordsverige-med hjärta för Ångermanland”. Och det har vi tagit fasta lite på just i det här 

fallet, det går an, eftersom vi marknadsför oss som just “hjärta för Ångermanland”. Inte för 

länet eller något större, utan det är Ångermanland så det är Ångermanlands kärnfrågor som vi 

lyfter fram och har hjärta för. Och med det så, i alla fall kände jag, att här måste jag ändå få 

visa var vi står någonstans. Man försöker såklart vara mer objektiv i nyhetsartiklarna, 

presentera fakta, det här är det som faktiskt sker och har hänt. Men vi har också våra krönike-

former och en ledar-aktig text, (redaktionens rader kallas den) där vi är mer privata och 

personliga och där det verkligen har lyst fram vad vi tycker. Och där har sagt vad vi tycker 

varje gång när det har handlat om BB-frågan eller sjukhusfrågan. På “redaktionens rader” har 

alla i redaktionen varit väldigt tydliga var vi står, att så här kan vi inte ha det, lite landstings-

kritiska.  

Har ni varit noga med vilka ni pratar med? Vilka källor ni använder?  

Vi har varit tydliga med att vi framförallt vill lyfta fram medborgarna från Nordsveriges sida. 

Just därför att vi inte finns på plats i Härnösand t.ex., där Landstingsledningen sitter. Utan vi 

har bestämt oss för att vi ska höra vad folket tycker och vad som är viktigt för dem. 

Har du använt dig av Facebookgruppen Sollefteå och Örnsköldsvik framtida sjukhus? 

Ja, jag har använt den när jag efterlyste förlossningsberättelser. Då skrev jag ett inlägg och 

undrade ifall det var några kvinnor som ville berätta om deras upplevelse av förlossningen. 

Det fick ett stort gensvar, jag fick in ganska många berättelser som vi publicerade. Och kunde 

lyfta fram så här olika kan det gå när man ska föda barn. 
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Vad har ni för roll i BB-konflikten?  

Vi skriver för de här människorna. När vi inte har de resurserna att kanske gå in och granska 

de exakta underlagen de har haft för besluten och verkligen krypa in i landstings dokumenten 

så har i istället då, ja vi presenterar ändå den fakta som kommer fram och besluten och sådana 

saker. Men lyfter framförallt fram hur det påverkar oss som bor här. 

Hur ser du på att vissa kanske bara får sin info/nyheter från Facebook?  

Det finns ett stort problem med en så stor grupp också, ifall människor bara tar del av vad 

som skrivs i den gruppen i den här frågan. Det är många som är väldigt upprörda och skriver 

personangrepp och går in på helt onödiga saker, om personers löner och familj och verkligen 

påhopp på personer. Det är inte alls bra såklart. Utan man önskar att alla tar del av olika 

medier, just på grund av den anledningen. Så att det är verkligen både för- och nackdelar med 

det.  

Känner du att er roll blir meningslös på grund av att Facebookgruppen finns?   

Nej, inte alls. Där försvinner det också mycket. Den är så stor och det är så mycket olika 

typer av information som finns där. Kommer det något intressant så försvinner det i flödet 

ändå, så det är nog många som uppskattar att ha det där på papper, man läser sitt uppslag 

“här, den här personen”, att läsa om den här kvinnan, “så här hade det gått, hon hade dött ifall 

de inte hade haft Sollefteå BB” t.ex. Det är någonting som verkligen har berört, de här 

personliga historierna. En sådan grej går inte att skildra på ett inlägg i en Facebookgrupp, 

utan det ska vara mer på djupet så det är våran roll att lyfta fram.  

 

Nils-Gunnar Molin, administratör, Facebookgruppen 

Hur ser du på källkritik i gruppen? Har ni problem med att felaktiga rykten sprids? 

Vi är väldigt källkritiska. Det har varit en av hörnpelarna från början, att det vi går ut med ska 

vi ha belägg för och det är därför det har varit så bra att vi har haft folk inifrån 

verksamheterna. Vi har ett väldigt stort nätverk där. Det kan vara sjuksköterskor, alla 

yrkesgrupper. Vi kan bara lyfta ut dem om vi är osäkra på en sak, “hur är det?”. Så vi har 

säkert en, ja hur många som helst som vi kan luta oss mot när det kärvar till sig. Så att vi är 

väldigt noga med att fakta och inte massa påståenden.  

Om en person som är för nedläggningen skulle publicera något i gruppen, hur skulle ni 

se på det?  

Det beror på hur allting, vad dem bemöter.  

Har det hänt?  

Ja, ja. Vi har haft Jan-Olov Häggström, vice ordförande i regionstyrelsen. Han har skrivit 

jättemycket tidigare och vi har hela tiden gått på och debatterat. Vi har sagt så här: “du ska ha 

en eloge för att du orkar engagera dig, du är den enda för de andra smiter undan”. Han har 

skrivit till gruppen. Han har framförallt skrivit till Ö-viksgruppen (Rädda Ö-viks BB och 

barnklinik). 
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Rensar ni bort vissa inlägg? 

Det är såhär, politik ska granskas av medborgare, revisorer och av allmänhet och media. Och 

för man en dålig politik som är till nackdel för medborgarna då måste politikerna tåla 

granskning och diskussion. Och då är det sakfrågan, den dåliga politiken han föreslår, det är 

det man ska slå ned på, inte att Erik Löfgren sitter och hånflinar och ser spydig ut i TV. Han 

har lite otur, att en del får för sig att han hånler ibland, men så är det inte. Han kan inte rå för 

hur han ser ut. Han är lite av en medial katastrof tycker jag. Han har väldigt svårt att ta media. 

Han måste ha gått medieträning han också, men han kan inte ha lärt sig något av det. Jag har 

själv gått ett antal medieträningskurser och man vet vad man bör göra och vad man inte bör 

göra. Men han måste ha gått en väldigt konstig kurs. Nästan varje utspel han gör så är det 

något klavertramp, det är tragiskt. För man förväntar sig att man i en sådan position kunde 

hantera media bättre. 

Om det är ett sådant inlägg “han sitter och hånler”, tar ni bort det då? Var går gränsen 

för att man tar bort ett inlägg? 

Alltså om det räknas som, förefaller vara ett personpåhopp som inte har med saken att göra 

då hör det inte hemma där. Då tar vi bort det. Men han måste vara beredd att svara för om han 

tycker att det och det ska tas bort, och det inte finns sakargument för det då ger vi oss på 

argumenten. 

Sociala mediers (Facebook) inflytande har blir allt större, ser du något problem med 

det? 

Nej, för jag menar tittar man på grundlagen, all demokrati utgår från folket. Vi väljer våra 

representanter. Men det förutsätter också att våra representanter då står upp för sina löften, i 

det här fallet 3 fullvärdiga akutsjukhus. Inte blåneka till dem och inte säga att “ja men det 

som sägs på gator och torg av våra politiska företrädare, det ska ni inte bry er om. Utan ni ska 

gå in och titta i kongressprotokoll”. Jaha, men de är hemliga i 70 år. Det är faktiskt så, det går 

inte att kolla där. Man måste lita på det man hör i radiodebatt, TV-debatt eller det man säger i 

skrift i från politikerna. Men det vill de försöka förklara bort också. 

Om människor skulle ta del av nyheter bara via Facebook och inte via några 

traditionella medier, finns det någon problematik i det? 

Ja, men jag tror inte att det är många som gör så.  

Om det skulle bli så? 

Det vore inte bra. Utan man måste kunna se olika mediers sätt att nalkas i en problematik. Att 

man får ett så brett spektra som möjligt i en fråga. För annars finns det risker.  

Kan Facebook ersätta de lokala medierna tror du?  

Nej, inte fullt ut. Jag tror de behövs både och. Därför att det är inte alltid som i vårt fall, vi 

har en massa faktagrävare som får fram mycket som är viktigt för medborgarna. Jag menar 

normalt sett brukar inte Facebookgrupper tror jag fungera på det sättet, vi är nog ganska 

originella. Jag misstänker det, och intensiva. Vi har fötts ur en väldigt märklig situation, som 

vi har blivit tvungna att ta tag i och göra någonting av och då hade vi det här hjälpmedlet. Vi 
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skulle inte ha klarat oss utan Facebook. 

 

Vad ger er Facebookgrupp som inte tidningen ger? 

Snabbhet. Väldigt mycket fakta som aldrig tidningen hinner kolla upp eller hinner fördjupa 

sig i. Och den ger framförallt en snabb återkoppling hos berörda medborgare som tycker till. 

Och som kompletterar bilden också med egna personliga upplevelser och vad det som nu 

beslutas får för effekter i verkligheten. Vi har också något som heter “Vårdkontakter i Y-län 

2017”. Där beskriver folk om vad de har varit med om. Den är ganska okänd den 

Facebookgruppen. Där får man höra lite sanningar om vad enskilda har upplevt, som en 

effekt av förändringarna. 

Är det framförallt Facebook du använder? 

Ja, jag har inte orkat gå in på Twitter. Jag orkar inte ge mig på ett till för det är, den här 

uppgiften jag har nu det är, jag brukar säga: det är minst heltid. Plu att jag har andra 

engagemang. 

Rutiner i arbetet: 

a. Vilka regler gäller för gruppen? 

Regler är att vi ska hålla oss till fakta, att vi ska vara seriösa, att vi ska kunna stå för 

allt vi gör, att vi ska sanera bort sådant som inte har med saken att göra och personliga 

påhopp osv. Så att vi är väldigt strikta där. Vi måste i varje läge kunna stå för det vi 

gör, med rak rygg. 

i. Kan man lägga ut länkar till medieinnehåll i gruppen? 

Ja vi lägger ut hur mycket länkar som helst. Det länkas hela tiden. 

b. Hur ofta får du ta bort innehåll eller stänga ute personer? 

Det är ganska sällan. Det är ett par gånger per månad nu, för de har lärt sig att det går 

inte att bete sig i vår grupp. I och med att flödet är så stort så är det svårt att upptäcka 

allting. Men i och med att vi är sju stycken så ser vi något så tar vi bort det. Så kan vi 

stänga av folk också så att de överhuvudtaget inte kan vara med. 

Så det var vanligare i början? Det var vanligare i början. Men vi sa direkt att “ser vi 

sådana här konstigheter då kommer vi agera direkt”. Så vi har varit väldigt strikta där. 

 

c. Finns det saker som gruppen inte kan berätta om av hänsyn till källor och 

andra i lokalsamhället?  

Ja, självklart gör det det. Det kan vara sådant som är på gång. För det handlar väldigt 

mycket om strategi också, att läcka ut med rätt saker vid rätt tidpunkt. Så att vi inte 

gör strategiska misstag. Det kan vara sådant. Men annars är vi på hela tiden, vad 

skulle jag tro, flödet på den här gruppen varje dag, ja 20-40 inlägg. 

Har du något sådant strategiskt exempel? Det kan vara någon information som vi 

behöver nyttja längre fram i arbetet. Det kan vara så att vi tror att de kommer att göra 

ett misstag som man sedan kan dra nytta av vid ett överklagande eller liknande. Och 

då ligger man lågt istället för att gå ut och dundra på i förväg. 

Kan det ibland vara att man inte skriver saker av hänsyn till källan? Jo man 
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måste det, för att man ska inte utelämna någon och man måste också ha respekt om 

någon inte vill bli citerad. Så att man förstår att det är den eller den eller den som har 

sagt det. För vi får veta väldigt mycket internt. 

Det ska gagna saken och det inte utsätta någon person. Så att man måste alltid vara 

hänsynsfull. 

 

Varför startade du FB-gruppen?  

Vi startade gruppen för att kunna kommunicera. För vi har då den här gruppen utåt, sedan har 

vi en styrelsegrupp, operativgrupp, så att vi kan ha intern kommunikation som inte är öppet 

för alla. Utan Facebook skulle vi aldrig kunna jobba så här effektivt som vi jobbar. Så den har 

varit en stor tillgång. 

a. Vilken roll fyller gruppen i relation till andra medier? 

Jag skulle tro att vi är det mest energiska mediet som finns. Eftersom det är så väldigt 

många, väldigt duktiga människor som bara pumpar på. Och vi har varit väldigt noga 

med att hålla oss till fakta. Vi har varit väldigt noga med att försöka sanera om det 

kommer in konstiga inslag som inte har med saken att göra, eller som är påhopp på 

personer. För vi har sagt: vi måste vara seriösa rakt igenom. Och därför har vi, jag tror 

vi har uteslutit 75 personer. Det står faktiskt i statistiken på sidan, om det var kanske 

bortåt 100 som inte får vara med. 

Vad får man av er som man inte får av TÅ t.ex.? Fakta. Man får massa fakta. Vi 

har hela tiden legat före både landstinget och tidningarna i och med att vi har så 

många “grävande journalister”, om vi kallar dem för det. Så att vi ligger hela tiden 

steget före, vi har mera utredare än vad landstinget har. Och när vi träffas varje vecka 

i gruppen, vi har en formell styrelse och sedan har vi en operativgrupp. Så när vi 

träffas på måndagar så är vi mellan 20 och 35 personer hela tiden. Varav rätt många 

från professionen, 5-6-7 stycken varje gång. Så vi får all information internt från 

sjukhuset också. Personal som är med oss på mötena. Vi har doktorer, sjuksköterskor, 

sjukgymnaster, dietister, vi har allt möjligt. Så vi är mitt inne i sjukhuset fastän vi inte 

jobbar där. Det har varit fantastiskt. 

 


