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ABSTRAKT  

 

Den pågående BB-ockupationen i Sollefteå har varit utgångspunkt för detta arbete. Syftet 

har varit att studera rörelsen och analysera den med hjälp av forskning inom värderingar 

och värderingsförändringar. Frågeställningarna som arbetet bygger på är vad som driver 

människor på platsen till att agera, och om ockupationen kan vara ett uttryck för en ökad 

postmaterialism. Ingleharts teori ”The silent revolution” samt Welzels teori ”Values and 

action” är de som använts i syfte att analysera ockupationen. Båda teorierna förutsätter 

att en långsam värderingsförändring pågår, där människor i allt högre utsträckning antar 

ett postmaterialistiskt värdesystem som bygger på självförverkligande och frihetgörande 

ideal. Effekterna av denna förändring, menar Inglehart kan resultera i en högre 

medborgarkompetens, där individer finner nya sätt att agera. 

Resultatet har visat att ockupationen kan vara en effekt av en allmänt ökad 

postmaterialism, där människors inneboende värden är den starkaste faktorn till ett 

agerande. Att studera ockupationen genom värderingsforskning kan dock inte ensamt 

besvara alla aspekter av fenomenet, men den lyfter hur värderingar kan relateras till 

samhällsförändringar i stort. 
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”Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; 

indeed, it's the only thing that ever has.” -  Margaret Mead 

 

 

1. Inledning 
 

Det var på 70-talet som värderingsforskaren Ronald Inglehart genom sina omfattande studier 

kunde skönja att något i samhället börjat förändras. Han kallar det en tyst revolution. När 

människor i väst efter krigstiden fått en stabil och trygg tillvaro, har nya värderingar börjat växa 

fram. Det är en långsam process, som sakta förändras i takt med generationsskiften. Människor 

går från att ha värderat materiellt välstånd, säkerhet och trygghet, mot att söka efter något 

inneboende. I allt högre utsträckning söker människor efter självförverkligande och 

frihetssträvande mål. Att vara lycklig och finna sig själv har blivit allt viktigare, i takt med att 

frågor om demokrati och allas lika värde fått ökat intresse. En långsam process från materialism 

till postmaterialism pågår, och kanske är det nu vi i allt högre utsträckning bör kunna skönja 

dess effekter i samhället.  

      En nystartad kurs i bilförlossning i kombination med ett nedlagt BB stämmer inte väl 

överens med den korta och tydliga paragrafen som finns lagstadgad om vård på lika villkor. I 

Ådalen har befolkningen trots vallöften om ett levande och väl fungerande akutsjukhus, fått 

smaka på motsatsen. Kvinnor får efter första februari 2017 resa mellan 10–20 mil för att komma 

till närmsta förlossning, på några av landets sämsta vägar. Samtidigt stängs all akut kirurgi och 

ortopedi. Steg för steg monteras välfärden ner, och den självklara tryggheten slås undan 

fötterna. Men under tiden händer något annat, en gemensam kraft från traktens medborgare 

vaknar till liv. Ådalens befolkning har rest sig upp!  Sedan dagen då BB stängdes, ockuperas 

entrén på Sollefteå sjukhus dygnet runt. Alla ställer upp och hjälps åt. Även om ockupationen 

bygger på ett missnöje, så har det vuxit fram något annat. En enorm gemenskap och drivkraft 

där människor möts över gränser. Politisk och religiös tillhörighet, ålder, kön och etnicitet blir 

oviktigt. Här står man samman för den faktiska sakfrågan om vård på lika villkor. 

     En av de effekter som förväntats ta plats i takt med att postmaterialismen växer, är en ökad 

medborgarkompetens. Med detta bildas nya former av intressegrupper och uttrycksmetoder, 

vilka syftar till att ställa högre krav på politiken och den ledande eliten. Med detta som bakgrund 

ämnar denna uppgift att undersöka ett nutida pågående fenomen. Ockupationen kan säkerligen 

undersökas utifrån andra perspektiv, men förhoppningen är att med detta lilla bidrag, visa hur 

värden och värderingar kan relateras till vår omvärld! 
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1.1. Syfte och frågeställning 
 

I uppsatsen kommer den rådande BB-ockupationen vid Sollefteå sjukhus att undersökas. Syftet 

är att förstå drivkraften bakom människors starka engagemang, samt undersöka individers 

upplevelse av att delta. Fenomenet, med dess frågeställningar kan undersökas utifrån flera olika 

perspektiv. I detta arbete valde jag att undersöka hur värderingar kan fungera som drivkraft i 

detta medborgarengagemang. Därav kommer Ingleharts teori ”The silent revolution”, samt 

Welzels teori ”Values and action” ligga som grund till undersökningen, 

  

Frågeställningarna är: 

 

• Varför väljer människor på orten att ockupera, och vad motiverar dem till ett faktiskt 

agerande? 

• Kan ockupationen vara effekten av att postmaterialistiska värderingar ökat hos 

befolkningen? 

 

1.2. Begrepp 
 

Nedan presenteras en kort beskrivning av begrepp som i stor utsträckning förekommer i arbetet.  

Värden och värderingar  

Värderingar är de värden vi sätter på saker i positiv eller negativ bemärkelse. Det handlar 

exempelvis om vad som anses viktigt i livet. Våra värderingar påverkar våra attityder, 

beteenden och åsikter. Vissa är medvetna och andra är omedvetna. Det kan skönjas i vad vi 

önskar uppnå i livet och strävar efter. Värderingar kan förstås som en inneboende och subjektiv 

känsla för vad vi uppfattar som rätt och fel.1  

 

Materialism – Postmaterialism 

Materialism bygger på en värderingsgrund där trygghet, ekonomisk stabilitet, lag och ordning 

är viktigt, medan postmaterialistiska individer strävar efter exempelvis självförverkligande, 

frihet och demokrati. Detta är begrepp från Ingleharts beskrivning av värderingsförändringar, 

vilka i uppsatsen kommer vara återkommande. Fördjupning av dessa ges under teoriavsnittet 

 

                                                 
1 Begreppsförklaring baserat på info från Ne.se (värdering) samt Sverigestudien 2016 
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1.3. Material 
 

Det material som använts för att besvara frågeställningarna är litteratur kopplat till valda teorier, 

samt litteratur och artiklar som belyser teman relaterat till ämnet. För teoribeskrivningen har 

jag tagit hjälp av Ingleharts bok ”The silent revolution – Changing values and political styles 

among western publics”, Welzels bok ”Freedom rising- human empowerment and the quest 

for emancipation”, samt deras gemensamma bok ”Modernization, cultural change and 

democracy – The human development sequence”. Valet av dessa bygger på dess relevans i 

värderingsforskning och är en viktig grundpelare i arbetet. Thorleif Petterssons bok ”Bakom 

dubbla lås - en studie av små och långsamma värderingsförändringar” har givit ytterligare en 

tolkning av vald teori.  Övrig litteratur används i resultatdelen, och har uteslutande valts som 

komplement till de intervjuer och den information som inkommit på plats. Dessa syftar till att 

ge en breddad bild av de ämnen som presenteras.  Fyra kvalitativa intervjuer har gjorts med 

individer kopplade till ockupationen, samt två kortare telefonintervjuer med utomstående 

aktörer. Samtliga intervjuer har transkriberats som underlag till studien. Vid de observationer 

som varit aktuella, har anteckningar gjorts. Anteckningar och noteringar har även förts vid 

många av de samtal som uppstått med ockupanter, utanför faktiska intervjusituationer. Viss del 

av detta material har efter medgivande varit relevant för studien.     Då ingen tidigare forskning 

finns att tillgå, har lokala tidningsartiklar och internetsidor använts i viss utsträckning för att 

kunna följa den pågående processen. Ockupationens egen hemsida, samt den sida gruppen har 

på Facebook, har använts både i syfte att samla information och för att finna intervjupersoner. 

 

2. Metod 
 

I denna del kommer metoden och tillvägagångsättet för att samla data att presenteras. Uppsatsen 

bygger på kvalitativa intervjuer och observationer. När två eller fler metoder används för att 

komma fram till svaren, kallas det för triangulering.2 Jag valde detta förhållningssätt, då jag 

ville närma mig fältet från två håll. Intervjuerna har fungerat i syfte att skapa en djupare 

förståelse för deltagarnas uppfattningar, och observationerna för att upptäcka strukturer och 

mönster, samt för att kunna samla data om praktiska detaljer på plats. De två metoderna 

kompletterar varandra och kan generera information, vilket gemensamt ger en breddad bild. 

 

                                                 
2 Kvale (2014) s.34 
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2.1. Observation 

 
Jag valde att använda mig av observationer i syfte att få en mer enhetlig bild över ockupationens 

faktiska uppbyggnad och struktur. Genom att observera vissa sammanhang, kunde jag också få 

fram ren praktisk information, som hur rörelsen är uppbyggd, och det praktiska samspel som 

försiggår i syfte att driva ockupationen vidare. Jag fick också en djupare förståelse över några 

av det teman som var återkommande i intervjuerna, såsom platsens roll för gemenskap. 

Jag valde att göra deltagande observationer. Detta innebär att jag i min undersökande roll, deltar 

i de aktiviteter som pågår, men efter att ha utgett mig för vem jag är och mina syften. Forskaren 

involveras i gruppens aktiviteter och ansvar utan att vara fullvärdig medlem av gruppen.3         

Här är observatörens förmåga att gå balansgång mellan engagemang och distans en avgörande 

faktor för studiens genomförande. Syftet med deltagandet får inte glömmas bort, genom att man 

exempelvis överidentifierar sig med gruppen.4 Det är viktigt att beakta och tolka hur det egna 

deltagandet påverkar resultatet. 

Jag deltog under forskningens gång under ett ockupationspass, samt att jag vid några tillfällen 

åkte dit korta stunder. Jag deltog även på ett styrgruppsmöte och ett ockupations-veckomöte, 

vid vilka jag i stor utsträckning intog en observerande roll. Dock fungerade situationerna även 

i syfte att ta del av mer information, vilket gjorde att observationerna till viss del kombinerades 

med samtal och frågor till involverade personer.     Genom att delta, fick jag förutom insamlade 

data från observationerna, även tillgång till skriftligt material som endast finns att tillgå på plats. 

All data från observationerna, bygger på anteckningar skrivna i stunden. 

 

2.2. Kvalitativa intervjuer 
 

Då jag ville förstå ockupanternas upplevelse av att delta, och på ett djupare plan förstå vad som 

driver dem, valde jag att använda mig av kvalitativa intervjuer. 

Kvalitativa intervjuer kännetecknas av enkla frågor som ger komplexa och innehållsrika svar.5 

Denna metod undersöker bland annat frågor om varför intervjupersonen upplever och handlar 

på ett visst sätt och söker beskrivningar av specifika situationer och inte allmänna åsikter. Den 

ämnar förstå världen från den intervjuades synvinkel.6 Denna metod gräver djupt i enskilda 

                                                 
3 Hammar Chiriac, Einarsson (2014) s.31 
4 Hammar Chiriac, Einarsson (2014) s.32 
5 Trost (2010) s.25 
6 Kvale & Brinkmann (2014) s. 46–47 
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individers livsuppfattning, till skillnad från kvantitativa metoder. Dessa ämnar att utifrån många 

individers svar, genom exempelvis en enkät, få en uppfattning på hur den större gruppen 

relaterar till en specifik fråga. Ingleharts teori som jag valt att använda mig av bygger 

uteslutande på kvantitativa data, vilket ger en generell bild av stora värderingsförändringar. Jag 

kommer i min analys använda mig av hans material i syfte att få en överhängande bild av den 

stora gruppen, men med intervjuernas hjälp relatera det till individnivå. 

Jag valde att använda mig av halvstrukturerade intervjuer, vilket innebär att intervjun varken är 

ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär, utan utförs av en intervjuguide som 

fokuserar på vissa teman. Då finns det utrymme för intervjuaren att följa upp intervjupersoners 

svar med nya ämnen, eller följdfrågor. Intervjun skrivs sedan ut och den utskrivna texten utgör 

det material som blir föremål för analys7 

 

2.3. Urval och bortfall 
 

För att finna intervjupersoner använde jag mig av två metoder. Ett var via snöbollsmetoden, 

vilket innebär att de personer man redan varit i kontakt med i sin tur kan ge förslag på lämpliga 

kandidater.8 Det andra var med hjälp av gruppens Facebooksida. Där beskrevs i korthet syftet 

med min uppsats, och en önskan om att hitta lämpliga kandidater. Det positiva i denna metod, 

är att de personer som svarar, gör det av eget intresse och vilja till att delta. 

Genom Snöbollsmetoden kom jag i kontakt med tre personer som ansågs relevanta för studien. 

Dock blev det ett bortfall, då en av informanterna ångrade sig dagen innan planerad intervju. 

Det innebär att två personer genom denna metod blev aktuella. Dock hade jag kontaktuppgifter 

till flera personer vilka skulle kunna vara relevanta, men vilka jag av tidsbrist och uppsatsens 

omfång valde att inte kontakta. 

Genom förfrågan på Facebook fick jag inom loppet av några timmar 9 svar. Då detta var långt 

fler än jag haft möjlighet att intervjua fick jag undanbe fler svar och tacka samtliga som visat 

intresse. Att flera individer valde att svara, gav mig dock en god möjlighet till att göra ett 

strategiskt urval utifrån de kriterier jag ställt upp för mig själv.9    Jag ville ha en så bred bild 

av deltagare som möjligt, med varierande roll och ansvar i ockupationen. Ur detta urval valdes 

                                                 
7 Kvale & Brinkmann (2014) s.45,19 
8 Alvehus(2013) s.68 
9 Ett strategiskt urval kan innebära att man söker personer med vissa specifika erfarenheter eller kunskaper i det 

ämne man ämnar undersöka. Alvehus s.67 
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två personer. Tanken var att intervjua 5 personer totalt, men på grund av tidigare nämnda 

avhopp blev det endast fyra. Men jag upplevde att dessa gav mig tillräckligt mycket data. 

 

Jag har även genomfört två telefonintervjuer. En med Svenska kyrkan och en med ett företag 

på orten. Där var inte syftet att genomföra djupgående kvalitativa intervjuer, utan det var främst 

ett komplement med tanken att få en breddad bild av aktörers olika roll till ockupationen.  

 

2.4. Intervjupersonerna 
 

Här kommer jag ge en kort presentation av intervjupersonerna och deras olika roller under 

ockupationen. För att få en bredare bild valdes att intervjua både manliga och kvinnliga 

deltagare i blandad ålder. Vissa är nyckelpersoner och andra har en mindre aktiv roll. De har 

alla fått fiktiva namn, vilka också är de som kommer användas i resultatdelen. 

Anna är en nybliven mamma, som vid tillfället för intervjun ockuperat två gånger, men med en 

plan på att göra det fler gånger.  

Ali är en medelålders manlig flykting från Syrien. Han hade vid tillfället för intervjun ockuperat 

ca 10 gånger- både dagtid och nattid. Intervjun skedde på engelska, vilket gör att hans ord i 

exakta ordalag inte kommer presenteras, då jag valde att göra en svensk översättning. 

Astrid är en medelålders kvinna, vilken varit med att starta upp ockupationen. Hon är med i 

styrgruppen och en av de individer som aktivt arbetar för ockupationens genomförande. Hon är 

en nyckelperson som utöver deltagande kan svara på frågor som rör ockupationen i stort. 

Anders är en pensionerad man, som efter att ha deltagit i en manifestation valde att bli en aktiv 

deltagare i styrgruppen. Han hade ockuperat vid ett stort antal tillfällen. 

 

2.5. Utformning och genomförande 
 

Samtliga intervjuer genomfördes under mars och april månad 2017. Underlag för samtliga 

intervjuer har varit en mall, vilken jag förberett med frågor och teman som skulle kunna komma 

att bli relevanta under intervjun. Dessa har varit semistrukturerade, vilket kännetecknas av låg 

grad standardisering. Detta innebär att intervjuaren anpassar sig efter intervjupersonen, 

exempelvis genom att ta frågorna i den ordningsföljd som känns mest naturlig och där 
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följdfrågor formuleras efter intervjupersonens svar10. Detta är i mitt fall mycket beskrivande, 

då varje intervju fick formas utifrån samtalets gång, där alla tagit lite olika vägar. Dock har 

samtliga behandlat de frågor och ämnen jag önskat undersöka. 

Då studieobjektet är en ny och pågående rörelse, fanns inte mycket information att tillgå inför 

min planering av utformandet. I utformning av frågorna la jag tyngdpunkten på den 

förförståelse jag fått utifrån den valda teorin. Jag kopplade sedan dessa med de iakttagelser jag 

gjort av ockupationen på sociala medier. Utifrån dessa valde jag att ställa frågor rörande 

intervjupersonernas syn på trygghet, gemenskap och vad som anses viktigt i livet. Dessa 

övergripande teman har sedan haft flera utvecklande följdfrågor. Valet av dessa teman gjordes 

baserat på min personliga uppfattning av vad som var återkommande i den offentliga debatten.  

Varje intervju tog ungefär 45 minuter. Vid intervjuer är det viktigt att hitta en plats som för den 

intervjuade känns trygg. Det är också viktigt att den är ostörd och relativt neutral.11  Inför varje 

intervju planerade jag tillsammans med intervjupersonen var vi skulle sitta. En blev gjord i 

sjukhusets cafeteria på kvällstid, en på en arbetsplats, men under ostörda förhållanden, en i en 

bostad, och en på ett kontor som vi fick tillgång till på en offentlig mötesplats. 

 

2.6. Reflektioner av den egna rollen 
 

När valet föll på att studera ockupationen blev det tidigt viktigt att tänka på den egna rollen. 

Min studie utforskar ett nutida pågående fenomen, vilken dessutom utspelas på den egna 

hemorten. Detta har gjort att jag hela tiden ifrågasatt mina egna tolkningar och funderat en gång 

extra vad jag baserar dem på. Samtidigt som studien gjorts, har ett rådande samhällsklimat varit 

ständigt närvarande, vilket medvetet och omedvetet kan influera mina tolkningar. Men genom 

att medvetandegöra detta och ständigt påminna mig själv, hoppas jag kunna förhålla mig något 

mer objektivt till rådande situation och till insamlat material. Dock kommer ockupationen lyftas 

utifrån deltagarnas perspektiv, vilket gör att uppsatsen belyser sjukhusfrågan därefter. Det är 

viktigt att komma ihåg, att det finns många individer som är för de nedläggningar som sker, 

vilka antagligen hade lyft frågan i ett annat ljus, än de som ges röst här. 

 

 

 

 

                                                 
10 Trost (2010) s.39 
11 Trost (2010) s.65 
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2.7. Etiska riktlinjer 
 

I mitt arbete har jag har förhållit mig till de fyra forskningsetiska krav som vetenskapsrådet 

framhåller, vilka jag nedan kommer presentera.12 

• Informationskravet 

Jag har för samtliga deltagare presenterat syftet med intervjuerna och arbetet. De har 

alla fått information om att deltagandet är frivilligt, samt att de har rätt att avbryta när 

de vill. Jag har också presenterat vilken skola jag studerar för, samt lämnat 

kontaktuppgifter. 

• Samtyckeskravet 

Efter information har jag frågat alla personer om de fortfarande vill delta, för att kunna 

uppfylla ett muntligt samtycke.                                                                                                                  

• Konfidentialitetskravet 

Intervjuerna har alla spelats in, och sedan transkriberats. Samtligt material kopplat till 

enskilda individer förvaras så att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna.  

• Nyttjandekravet 

Detta uppfylls genom att uppgifterna endast får användas till det dom blivit insamlade 

för. Vilket i detta fall är denna uppsats. 

 

För att hålla deltagarna anonyma ändras samtliga namn i uppsatsen, vilket de även fått 

information om. Men det är viktigt att beakta att ort och sammanhang tydligt framgår, vilket 

ökar risken för att deltagarnas egentliga identitet går att skåda. Men detta är främst en risk, i det 

fall lokala ortsbor läser materialet. Alla deltagare har dock, med detta som bakgrund, haft 

möjlighet att meddela om någon av den lämnade informationen upplevs extra känslig, vilken 

inte bör förekomma. Så har dock inte varit fallet, ingen har upplevt detta som ett problem, utan 

muntligt bekräftat att jag kan använda mig av samtlig information som framgått under 

intervjuerna. 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Vetenskapsrådets forskningsetiska krav - http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
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3. Teoretiskt förhållningssätt 
 

Jag kommer att analysera studien med hjälp av Ingleharts och Welzels tidigare forskning om 

värden och värderingar. Ingleharts teori om den tysta revolutionen kommer ligga som grund 

och kompletteras med delar av Welzels beskrivning av ”values and action”. De har arbetat 

tillsammans under lång tid, vilket gör att teorierna kompletterar varandra väl.  

Ingleharts teori kommer ges en presentation i syfte att förstå bakgrunden till våra ökade 

postmaterialistiska värderingar. De delar av hans teori som jag sedan kommer koppla till 

analysen är främst de effekter han förutspått ska uppstå till följd av ökad postmaterialism i 

samhället och på individnivå. 

 

3.1. Inglehart – The silent revolution 
 

Teorin om den tysta revolutionen släpptes 1977 av forskaren Ronald Inglehart. Han har genom 

omfattande enkätstudier mätt och följt värderingar över tid, i ett stort antal länder.                          

Det som Inglehart lyfter upp i teorin är att det västerländska samhället tyst och sakta genomgår 

en förändring av det grundläggande värderingssystemet. I takt med att nya generationer föds 

och äldre försvinner, så sker en förändring över tid, där nya värden växer fram. Inglehart menar 

i denna teori att människa och samhälle påverkar varandra i detta skifte. Samhällsförändringar 

leder till förändringar på individnivå, vilket i sin tur leder till konsekvenser på samhällsnivå.  

 

      Samhällsförändringar       Förändringar på individnivå       Konsekvenser på samhällsnivå

  

Ekonomisk och teknologisk 

utveckling. Alltfler får sina 

grundläggande behov 

tillgodosedda. 

 

 

Specifika generationsupplevelser.  

Inga direkta krigsupplevelser för 

den yngre generationen. 

 

 

Förbättrad utbildningsstandard. 

 

 

Massmedia får ökad betydelse, 

ökad geografisk rörlighet 

Värderingar större vikt vid 

”högre” behov; gemenskap, 

jag-uppskattning och 

självförverkligande 

 

 

Medborgarkompetens. Fler 

kan påverka den politiska 

processen, ökad politisk 

kompetens 

 

 

 

Nya politiska frågor blir viktiga 

och livsstilsfrågor centrala 

 

Politiska konflikter mellan nya 

grupperingar; klassmotsättningar 

minskad betydelse 

 

Minskad tilltro till samhällets 

institutioner, nationalstaten 

försämrad legitimitet; 

övernationella lojaliteter 

 

Nya former för politiskt 

deltagande, elit-styrd mobilisering 

av massorna minskar; 

elitutmanande grupper ökar 

 
 

(Ovan figur baseras på Petterssons framställning av Ingleharts teori och visar de förändringar som äger rum (1988) s.14 ) 
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De föregående generationerna har värderat materiellt välstånd och fysisk trygghet väldigt högt, 

medan nuvarande generationer i allt högre utsträckning börjat värdera icke-materiella ting 

såsom självförverkligande och tillfredställelse av livet.13 Detta kallar han ett skifte från 

materialism till postmaterialism.  Anledningen till skiftet av värderingar menar han bero på att 

de flesta idag har vuxit upp under goda ekonomiska förhållanden, med ett tryggt välfärdssystem 

runt knuten. Den postmateriella generationen är född efter andra världskriget och har liksom 

sina äldre familjemedlemmar inte upplevt krig och nöd på ett liknande sätt. I samhällen liksom 

Sverige har befolkningen relativt mättade behov av grundtrygghet, vilket gör att människor 

tenderar att värdera icke-materiell välfärd. Det vill säga- det finns en spridd önskan om 

självförverkligande i befolkningen, om än starkare uttalat bland yngre.14  

 

(Exempel på materialistiska/postmaterialistiska värderingar15) 

Materialistiska värden                           Post-materialistiska värden 

• Ekonomisk tillväxt   Mer rättigheter i arbetslivet 

• Stabil ekonomi    Yttrandefrihet 

• Upprätthålla lag och ordning  Vackrare städer 

• Säker tillvaro   Mer att säga till om politiskt 

  

Pettersson lyfter fram förändringar och tendenser som överlag har förändrats i takt med att 

postmaterialismen ökar. Exempelvis det politiska missnöjet, att människor blir mer benägna att 

protestera och förändra samhället med revolutionära medel. Att individer tenderar att känna sig 

mer som världsmedborgare, samtidigt som samhörigheten till lokala trakter minskar.  Nya 

trender sätts för vad som är viktigt, där fred och miljö gärna diskuteras, och förhållandet till 

familjekonstellationer förändras. Familjeliv och sexualvanor radikaliseras, samtidigt som en 

helt ny öppenhet till människors olikheter växer fram. En annan aspekt som Pettersson lyfter är 

den ökade individualismen och en växande sekularisering där religion och religiösa institutioner 

får en allt mindre roll i människors liv.16 

 

                                                 
13 Pettersson (1988) s.12 
14 http://w.timbro.se/smedjan/artiklar/intervju-med-ronald-f-inglehart 
15 Inglehart (1977) s.46 
16 Pettersson (1988) 
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3.2. Knapphetshypotesen 
 

Denna hypotes är en grundsten i Ingleharts teori och bygger på Maslows behovs-trappa. 

Inglehart menar att människor lägger värde på vad de är i behov av. En stor del av befolkningen 

i väst har haft sina fysiska grundbehov säkrade under lång tid. De har inte behövt gå hungriga 

och har haft möjlighet till bostad och utbildning. Detta gör att behoven istället övergår till 

frihetsvärden såsom lycka, upplevelser och självutveckling.   En individ som lever i en miljö 

där mat för dagen inte är en självklarhet, lär inte ha postmaterialistiska värderingar. Där kommer 

värden som relateras till den egna säkerheten vara mest relevanta. Inte förrän en individ kunnat 

säkra sin fysiska trygghet kommer denne att sträva efter icke-materiella ting.17  

 

3.3. Socialisationshypotesen  

  
Med socialisationshypotesen menar Inglehart att grundvärderingar etableras tidigt i livet, under 

barn och ungdomsåren. Detta innebär att det uppbyggda värdesystemet förankras och blir 

fastställt i vuxen ålder. Genom socialisationsprocessen överför en generation sina kunskaper, 

värderingar, normer och roller till den yngre generationen. Med dessa lärdomar bygger den 

unga individen upp ett värderingssystem vilket införlivas i den rådande sociala situationen.  Här 

talar man om djupt förankrade värderingar, såsom moral och känslan av rätt och fel.  

Socialisationshypotesen är inte huggen i sten, för självklart kommer även vuxna kunna ändra 

sina värderingar i viss mån, men sannolikheten att en drastisk ändring skulle ske, är väldigt 

liten.18 Han nämner dock i nyare forskning att tillfälliga värderingsförändringar kan ske under 

plötsliga tider av kris. När exempelvis den ekonomiska tryggheten blir hotad, så kan människor 

under tiden släppa postmaterialistiska frihetsvärden för att istället anamma materialistiska 

värden. Detta går dock över när den aktuella krisen försvunnit.19 

 

3.4. Postmaterialismens effekter 
 

Några av de grundläggande förändringar som skett under senaste årtionden, som i stor 

utsträckning gör att värderingar förändras mot post-materialistiska är enligt Inglehart dessa: 

 

                                                 
17 Inglehart (1977) s.22 
18 Pettersson (1988) s.43 
19 Inglehart, Welzel (2005) s.102 
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Bättre ekonomi: Ekonomiska förutsättningar har förändrats. Folk har det generellt bättre ställt. 

Ökad rörlighet: En stor del av befolkningen har möjligheten att resa till andra delar av världen, 

likaväl som inom landet, vilket inte var möjligt i lika stor utsträckning för tidigare generationer. 

Ökad utbildning: En allmänt högre utbildningsnivå är en relevant faktor till de 

värderingsförändringar som äger rum. Förutom en högre allmänbildning bland befolkningen 

ökar det den politiska kompetensen.20 

Teknologi och massmedia: Samhället har under kort tid genomgått en stor teknologisk 

utveckling, där de allra flesta i nutid använder den dagligen. Teknologin har haft ett stort 

inflytande på värderingsutvecklingen, likaväl som massmedia. När dessa nu är kombinerade, 

tar människor ständigt del av ny information. 

Resultatet av dessa förändringar leder till en mer allmänbildad och kompetent befolkning, vilket 

Inglehart förutspår kommer ha konsekvenser på samhället. Samtidigt som självuppfyllda mål 

blir viktigare, så kommer tilliten och respekten till eliten och samhällsinstitutionerna att minska. 

Deltagandet i den politiska processen kommer bli mer aktiv, men i nya former. Grupper 

kommer engagera sig mer i specifika intressefrågor, och i högre utsträckning utmana eliten och 

de redan etablerade systemen. Självorganiserade grupper kommer öka, och skapa nya 

uttryckssätt för att agera i de egna intressefrågorna.21 I och med att postmaterialistiska värden 

blir alltmer utbredda, så lär människor bli mer benägna att protestera mot impopulära 

elithandlingar, och utöva de friheter de formellt har rätt till. Dessa tror Inglehart kan ha god 

effekt, då dessa främst lär ske i länder med goda socioekonomiska resurser, med en befolkning 

som finner nyttan i att infiltrera massmedia.22 Människor kommer ställa högre krav på 

demokrati och rättigheter. Avslutningsvis menar Inglehart att människor lär välja att delta i 

exempelvis protester, även om de vet att det inte kommer att lyckas, men där vikten av att visa 

den egna ståndpunkten blir ett värde i sig.23 

 

 

 

 

                                                 
20 Inglehart (1977) s.9 
21 Inglehart, Welzel (2005) s.44  
22 Inglehart, Welzel (2005) s.226–227  
23 Inglehart, Welzel (2005) s.44 
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3.5. Welzel – Values and action 
 

Eftersom jag valt att närma mig undersökningen genom kopplingen till värderingar, så tycker 

jag att Welzels teori Values and action bör nämnas som ett komplement. Detta då han på ett 

tydligt sätt beskriver skillnader i hur normer, värderingar och intressen kan påverka drivkraften 

i ett kollektivt agerande. Han, liksom Inglehart, förutsätter att postmaterialistiska värderingar 

ökar, men Welzel kallar dessa för människans naturliga strävan efter frihet och frigörelse.24 Han 

nämner också att i takt med att dessa frihetssträvande ideal och värderingar ökar, så blir sociala 

rörelsers engagemang allt fredligare, utan tillstymmelse till våld.25 

När vi lägger fokus på kollektiva handlingar, så kan man se att de ofta bygger på värderingar 

som delas av en större grupp eller samhälle. Men även sociala normer och gruppintressen är 

drivande för att ett kollektivt agerande skall uppstå. Dock finns det skillnader. 

Normer = Det yttre Värderingar = Det inre 

 

Sociala normer styrs av yttre faktorer. Inom aktivistiska rörelser skulle detta kunna handla om 

ett ledarskap som påverkar hur något skall göras, eller där yttre faktorer om vad som ”anses 

rätt” är styrande. Skulle denna yttre drivande faktor försvinna, skulle antagligen engagemanget 

göra det också. Såvida inte normen, kommit att bli en internaliserad26 värdering. 

I motsats till normer är värderingar internaliserade ideal som definierar människors inbyggda 

preferensstrukturer. De bygger på vår moral, såsom vår inneboende känsla av vad som är rätt 

och fel, och behöver därav ingen ”yttre påverkan” för att leda till ett agerande. När någon drivs 

av frihetssträvande ideal, så agerar denna frivilligt. 

Det gemensamma intresset är också en drivande del i sociala engagemang. Där kan det bli 

tydligt huruvida människor drivs av dessa ”frihetsvärderingar” eller om deltagande sker med 

en tydlig betoning på vinstsyfte. Med vinstsyfte menar han grupper som kalkylerar den troliga 

effekten av en handling. Det vill säga, att individer, speciellt i större grupper, kan tendera att 

känna att den egna handlingen inte påverkar tillräckligt mycket för att den skall vara värd att 

                                                 
24 Welzel (2011) s.2  
25 Welzel (2011) s.216  
26 Internalisering är ett begrepp inom psykologin som innebär att en person tar till sig andra människors tankar, 

värderingar, attityder och reaktionssätt, och integrerar dem i sin egen personlighet. Internalisering kan ske vid 

inlärning av idéer och normer, men även vid religiös eller politisk omvändelse. 



 

19 

 

utföra. Motiveringen blir inte tillräckligt stark om ingen vinst är inom säkert räckhåll, vilket gör 

att aktioner av denna form i högre utsträckning inte når hela vägen fram. 

Med detta menar Welzel att det är tydligt att handlingar som drivs av det inre 

värderingssystemet är mer troliga att lyckas. Detta då värderingar är en del av den egna 

identiteten, vilket gör att agerandet i sig är meningsskapande. Agerande som bygger på normer 

eller yttre intressefaktorer, måste hela tiden motiveras för att ageras och är mer känsliga för 

motgångar.  Den mest lyckade aktivismen genom historien är, menar han, de grupper som 

jobbat för missgynnade gruppers rättigheter. Där är det tydligt att människans naturliga 

drivkraft mot frigörelse, är den starkaste motivationskraften till ett faktiskt agerande. Och i takt 

med att våra bas och trygghetsbehov tillgodoses ökar strävan efter frihetsvärden, vilket 

samhället på sikt kan vinna mycket på.27 

 

4. Undersökning och analys 
 

Nedan kommer undersökningen att presenteras. Detta kommer börja med en bakgrund, för att 

sedan fokusera på deltagarnas upplevelser och agerande. Samtliga avsnitt kommer att 

presentera insamlat material i kombination med litteratur som kan kopplas till värderingar och 

ovan nämnda teorier. 

 

4.1. Bakgrund till ockupationen 
 

I Västernorrland finns tre sjukhus, ett vardera i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik. 

Socialdemokraterna lovade väljarna i landstingsvalet 2014 att samtliga akutsjukhus skulle få 

finnas kvar, ett löfte som relativt snabbt sprack när besparingsförslag på 160 miljoner kronor 

började diskuteras. Avgörande för avvecklingsbeslutet i Sollefteå är enligt hälso- och 

sjukvårdsnämnden problem med bemanning och patientsäkerheten.  Under januari-maj 2017 

har mycket hunnit hända. All akut ortopedi och kirurgi har fått stänga, all förlossningsvård och 

delar av kvinnovården, samt 10 platser från psykiatrin har lagts ned. Samtidigt höjdes 

landstingsskatten i Västernorrland med 60 öre under 2016, i syfte att klara den ekonomiska 

utmaning som finns.28 Ockupationen startade den första februari som en motaktion på beslutet 

att stänga Sollefteå BB. Nedläggningen innebär i hög grad ökade risker i form av 

bilförlossningar och en ökad oro för blivande föräldrar. För många innebär det en resa uppemot 

                                                 
27 Welzel (2011) s.217–218  
28 LVN (2015) s.2 
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20 mil enkel väg för att komma till närmsta förlossningsavdelning, på vägar som klassas som 

Sveriges sämsta av motormännen,29 och som bitvis saknar mobiltäckning.                         

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting slöt 2015 en överenskommelse om att satsa 

720 miljoner kronor i syfte att förbättra förlossningsvård och vård som stärker kvinnors hälsa 

under de två kommande åren. Syftet med överenskommelsen var även att ett nationellt arbete 

för en mer kunskapsbaserad och jämlik förlossningsvård ska ske.30 En satsning som går helt 

emot beslutet om nedläggning av Sollefteå BB.  Två veckor innan nedläggningsbeslutet togs, 

rankades Sollefteå BB som ett av landets bästa av Dagens medicin.31 

Ett flertal demonstrationer har gjorts i länet med syfte att stoppa de besparingsförslag som ligger 

till grund för stängning. Den störta i Kramfors med ca 14,000 demonstranter. Trots många 

människors hårda arbete för att lyfta frågan har ansvariga politiker inte bemött oron. De har 

heller inte tagit emot förslagen om att hitta lösningar över blockgränser eller de förslag som 

funnits om alternativa driftformer.32 Detta är enligt BB-ockupanterna den främsta anledningen 

till den nuvarande ockupationen.  

Ilskan är egentligen sorgen att inte bli lyssnad på. Samtidigt kommer insikten om att större 

städer, eller sammanslutningar av politiker, på sikt kan radera de mindre städerna i 

demokratins och centraliseringens namn. Det är en överväldigande känsla, att inse hur lätt 

man kan bli osynliggjord och betraktas som mindre värd. Vårt akutsjukhus har hållit sin 

budget och genom sin geografiska placering, håller det en stor del av Sveriges inland 

levande. Det är viktigt att ta medborgarna på allvar för demokratins skull. Då förhindras 

missnöjespartier att växa sig starka!33  

Centralisering har diskuterats som en möjlig faktor till politikers beslut. Den besparing på 15 

miljoner som nedläggning av BB innebär, äts snabbt upp av nyanställda chefers löner. 

Länsklinikorganisationen är uppbyggd i Sundsvall, där 17 chefer fjärrstyr länets andra två 

sjukhus. Man har under de senaste åren gått från 5 till 25 chefer i toppskikt, till en kostnad av 

40 miljoner kronor.34  Dessa har arbetat hårt för att Västernorrland skall få bilda region, vilket 

i ett beslut av riksdagen godtogs, med start den 1 januari 2017. Detta innebär att landstinget fått 

                                                 
29 https://www.motormannen.se/vaggranskning/ 
30 www.regeringen.se -pressmeddelanden -2015/12/720 
31 http://www.allehanda.se – artikel från 19 januari. BB i Sollefteå en av landets bästa 
32 Svt debatt – 11 maj 2017 
33 Adalen17.se 
34 https://www.dagenssamhalle.se/debatt/daerfoer-ockuperar-vi-solleftea-sjukhus-31332 

http://www.allehanda.se/
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/daerfoer-ockuperar-vi-solleftea-sjukhus-31332
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större befogenheter och det statliga regionala utvecklingsansvaret.35  De pengar som sparas på 

avveckling i Sollefteå upprör, då det samtidigt i Sundsvall satsas långt mycket högre summor 

på utveckling. 

Vi kämpar för att vårt samhälle skall överleva på sikt, och för en människovärdig förlossning 

och akutvård på rimliga avstånd! Det Norrland som finns idag, klarar inte av mer 

centralisering, därför ställer vi oss upp! Det är människors gemensamma vilja och 

sammanhållning, som skapar positiv kraft i samhällsbygget. Vi kommer därför att ockupera 

fram till nästa val, om det behövs!36 

Ådalens befolkning känner sig orättvist behandlade, och anser inte att det är etiskt korrekt att 

riskera kvinnor och barns säkerhet för en vinning av 15 miljoner kronor. Samtidigt finns en oro 

att det är början på en större avveckling av en väl fungerande småstad, då både arbete och 

trygghet dras undan för invånarna.   

 

4.2. Deltagande 
 

En förståelse för hur ockupationens deltagande ser ut har jag främst fått genom information och 

observation på plats. Det är viktigt att beakta att detta är en ännu pågående process, vilket gör 

att material som presenteras här inte är helt tillförlitligt. Denna kommer att förändras över tid. 

Men den syftar till att ge en grundförståelse över hur situationen har sett ut under ockupationens 

100 första dagar. 

 

 

 

 

                                                                                        Manifestationer och demonstrationer 

                                                                                                                                Företag och föreningar.  

                                                                            Media, lokalnivå och riksnivå 

                                                                          Artister, politiker och offentliga personer 

                         

                       Stöd utanför sjukhuset 

                                                 
35 https://www.lvn.se/Utveckling/  
36 Adalen17.se 
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Ockupationen har en styrgrupp på ca 20 personer, vilka i hög utsträckning är de som hela tiden 

driver arbetet med ockupationen framåt. Dessa har möten ungefär en gång i veckan, där de 

tillsammans planerar och diskuterar idéer för hur de skall fortsätta kampen. De är även de som 

säkerställer att allt det praktiska fungerar runt omkring, samt de som håller kontakter med 

media, och andra utomstående aktörer.  

Sedan är det ockupanterna. Detta är alla de individer som vid något eller flera tillfällen deltagit 

i ett ockupationspass. Detta är personer i alla åldrar, från hela Ådalen. Många har rest långväga 

från andra delar av Sverige för att stötta kampen. Här finns även ett massivt stöd från lokala 

företagare och föreningar, vilka ockuperat i stor utsträckning. 

Den yttersta cirkeln skall presentera stöd utanför sjukhuset. Med det menar jag människor som 

på eget initiativ har valt att på ett eller annat sätt stötta ockupationen från andra delar av landet. 

Här är det exempelvis genom manifestationer på annan ort, namninsamlingar, 

barnvagnsmarscher, genom att dela ut flyers o.s.v. Den representerar också stöd från offentliga 

personer, vilka öppet står upp för ockupationen och de som representerar den i exempelvis 

musikvideos, konst och skrift. 

En person har på eget initiativ valt att föra statistik över den nuvarande ockupationen. Detta 

görs genom att varje deltagare fyller i en enkät på plats. Men även genom att registrera alla 

deltagare som har skrivit upp sig på ockupationens scheman. Denna statistik har 

offentliggjorts efter ockupationens 100 första dagar i den lokala dagstidningen Allehanda.

 

Efter hundra dagar har 807 kvinnor (69%) och 369 män (31%) ockuperat. 1181 individer. Representanter 

för 48 föreningar och 23 företag har ockuperat. 868 personer har fyllt i formulär.37 
 

(Ovan figur är framtagen i syfte att få en mer överskådlig bild av de siffror och målgrupper som presenteras) 

                                                 
37 http://www.allehanda.se/opinion/insandare/siffrorna-visar-har-ar-manniskorna-som-ockuperat-solleftea-bb-de-

forsta-100-dagarna 
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5. Ett bakomliggande missnöje 
 

I detta avsnitt avser jag att belysa och lyfta missnöjet. Dessa är några av de bakomliggande skäl 

till varför ockupationen har startat.  Det är viktigt att komma ihåg, att materialet bygger på 

intervjuer med enskilda individer. Det är inte tillämpligt att applicera detta som självklara 

sanningar för den större gruppen, men ger en inblick i hur några få känner. 

 

5.1. Bostadsort, en rättvisefråga? 
 

”Lika behandlas lika” – är det formella begreppet av rättvisa. Det bygger på att alla skall 

behandlas lika oberoende av social ställning, etiskt ursprung och kön. Begreppet hör hemma 

både inom juridiken och etiken, och är en av våra mänskliga rättigheter.38 Rättvisa är även en 

av hälso- och sjukvårdslagens grundpelare. Enligt 2 § är målet en god hälsa och en vård på lika 

villkor för hela befolkningen. Vidare skall vården ges med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilda människans värdighet.39 

Utan byxor eller skor, med navelsträngen hängandes och vår dotter på bröstet får jag kliva ur 

bilen i snön, i minusgrader. Blottad för allmänheten. Väl i ambulansen kände jag mig trygg 

och allting brast känslomässigt. Värsta jag har varit med om.40 

Många av Ådalens invånare känner sig åsidosatta och orättvist behandlade. Den första 

bilförlossningen som ägde rum efter nedläggningen, var varken rättvis eller värdig. Till följd 

av platsbrist fick de nya paret när de väl kommit fram till sjukhuset, åka hem efter bara några 

timmar. 

Under de intervjuer som gjordes var orättvisa ett av de teman som ofta dök upp. En upplevelse 

av att rätten att välja bostadsort blivit begränsad, då tryggheten inte längre är självklar. En 

upplevelse om att stad och glesbygd inte ges samma rättigheter, men även en ekonomisk 

orättvisa- då skatten är högre i norr, men med mindre valuta för pengarna. 

Jag vet inte riktigt hur jag tänker… Men det känns som att man måste bo på ett specifikt ställe 

för att få allting… Det man faktiskt betalar skatt för. Det är inte alla förunnat. Bor man i 

Sundsvall som är en större stad, ja då får man allt, då känner man att man bor i välfärd. Då 

                                                 
38 Collste (2015) s.82 
39 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) https://www.riksdagen.se – under lagar och dokumet. 
40 Citat från den kvinna- vilken blev den första att föda i bilen på grund av nedläggning. 

https://www.riksdagen.se/
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har man det man betalar skatt för och så vidare. Men, Sollefteå är inte lika mycket värt, eller 

de människor som väljer att bo bara lite utanför staden…” -Anna 

En upplevd känsla av orättvisa fördelningar beroende på bostadsort är något som framkommer 

tydligt under intervjuerna.  

Alltså, jag har väl känt att sjukvården har försämrats de sista 10-20 åren, det har jag märkt 

överlag att det försvinner. Alltså från landsbygden, i Stockholm har det ju aldrig försämrats 

nån sjukvård, eller i storstäderna. Men alltså på glesbygden så har man ju känt det… 

Visserligen har ju befolkningen minskat här så det är vissa saker som kanske är naturliga 

men… Sjukvård ska inte avvecklas, den ska utvecklas. Det går att göra saker trots mindre folk 

för att göra det bättre, istället för att bara lägga ner, det är en felaktig metod tycker jag. -

Anders 

 

Platser betyder olika saker för olika människor, och vi utvecklar känslomässiga band till platser. 

Detta kallas platsanknytning. Dessa band knyter människor till ett stort antal platser på flera 

olika nivåer. Det kan vara det speciella semesterstället, parken inne i stan, jobbet, staden o.s.v. 

Men den starkaste anknytning visar forskning, är till bostadsorten, och speciellt till bostaden.41 

Kopplat till att känna sig hemma är sociala relationer och att känna samhörighet med andra. 

Med samhörighet kan menas att det finns en gemensam historia, delade värderingar, ett 

gemensamt sätt för hur man pratar och är. Att känna samhörighet med andra, kan ses likt ett 

grundläggande behov, då det avspeglar den egna identiteten. På lokal nivå uppfattas identitet 

viktig för den lokala gemenskapen och att skapa samhörighet. Människor som känner för sin 

ort eller bygd och identifierar sig med den är också de som är mest motiverade att arbeta för att 

utveckla den42 

 

Jag: Vad skulle du säga är det viktigaste i livet för dig? 

Astrid: Ja alltså, det är barn, mina djur och min bostad! 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41Lidström (red) Westin (2012) s.127 
42Lidström (red) Westin (2012) s.128 
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5.2. Otrygghet 
 

Bostaden är viktig. Men också trygghet. Under intervjuerna valde jag att fråga deltagarna om 

synen på trygghet och om den förändrades på grund av rådande nedläggningar. Denna del 

kommer beskriva intervjupersonernas syn på trygghet, samt belysa vilka konsekvenser en ökad 

otrygghet har i dess liv. 

Trygghet är att om det verkligen händer något, om det var så att min dotter skulle bli skadad, 

att jag faktiskt kunde ringa 112 och känna att, ja dom kommer komma. Och dom kommer att 

komma inom en så snar framtid att jag kan hålla ställningarna till dess att dom kommer. Så, 

att hjälpen ändå finns inom räckhåll, att hjälpen bara är ett telefonsamtal bort…. Och jag vet 

att det inte är så nu. -Anna 

Under akuta tillstånd kan det vara kritiskt att inte hinna fram i tid. I många fall kan patienter på 

grund av nedläggningarna inte behandlas, vilket gör att de måste åka långa tidskrävande 

sträckor. I länet finns 17 ambulanser tillgängliga dygnet runt, fördelat på över 242,000 

invånare.43 Länet har ett mycket stort upptagningsområde, vilket betyder att väntetider kan bli 

långa. 

Hela vintern har jag gått jätteförsiktigt, för jag tänker att bryter jag en fot eller ett lårben här, 

då får jag ju verkligen problem. I slalombacken åker jag sakta som en kratta bara för att jag 

inte ska bryta något ben. Jag har brutit en fot en gång som lagades här och det var nog 

traumatiskt. Men att sitta och skumpa i en ambulans på de här usla vägarna alltså, det är en 

mardröm. När man har så jävla ont vid en fraktur - Astrid 

Ovan svar visar att säkerhetstänk har ökat i syfte att förhindra risker. Men det kan också inverka 

begränsande på fritidslivet om det finns en upplevd rädsla att inte få vård. Från intervjuerna 

kunde jag skönja att en större oro fanns hos dem med små barn, än hos dem som inte längre 

hade barn i hushållet. Där framgick att vård är så pass viktigt att flytt skulle kunna bli aktuellt. 

För egen sak var inte otryggheten lika stor, men där fanns en tydligt ökad oro för barn och 

barnbarn. 

Att flytta känns ju mer aktuellt utan sjukhus och sånt, nu när jag har min dotter. Så det är 

klart att man börjat tänka på det mer nu. -Anna 

                                                 
43 https://www.lvn.se/Om-landstinget/Landstingets-organisation/specialistvarden/akutsjukvard-

ambulans/Ambulans/ 
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Förut letade jag efter en lägenhet här. För jag älskar människorna här i Sollefteå. Men nu 

har jag slutat leta. Finns det inget sjukhus vill jag flytta. Jag är singel, söker efter en framtid 

och eventuell familj. Om jag får barn, eller lyckas få hit mina barn från Syrien, så vill jag ha 

en trygg tillvaro. -Ali 

I en rapport från Länsstyrelsen beskriver de att trygghet och närhet är en viktig förutsättning för 

att det ska vara attraktivt att flytta till eller bo kvar på landsbygden. Trygghet och närhet 

inkluderar bland annat likvärdig hälso- och sjukvård oavsett ort. Det handlar exempelvis om 

rimliga avstånd till sjukvård under kvällar och helger. Länsstyrelsen ser ett stort behov av att 

detta blir belyst.44 

5.3. Konsekvenser på individ och samhällsnivå 
 

Det här påverkar hela samhället alltså. Du dödar livsnerven. Sakta dödar du hela ådalen. 

Astrid 

Ovan framgick det att individer kan överväga att flytta till följd av den utveckling som sker. 

För att få en breddad bild har jag även haft en intervju med ett företag som valt att engagera sig 

i ockupationen. 

Första anledningen till varför vi väljer att engagera oss är för att vi har anställda, vars 

familjemedlemmar arbetar på sjukhuset. Dessa blir utan arbete på grund av nedläggningar, 

vilket i sin tur påverkar våra anställda och dess familjer. Vi har även anställda som snart ska 

bli föräldrar. Vi har även anställda som ska få barnbarn på orten. Dessa påverkas direkt av 

nedläggningarna.        Vi upplever det även som ett hot. Vi kommer få svårare att anställa och 

behålla behövlig arbetskraft. Färre vill bo på en plats utan sjukvård. Färre kommer flytta hit, 

och flera kommer försvinna från orten. Främst unga och välutbildade människor. Det gör 

våra framtida urval sämre.    Vi väljer att ockupera på arbetstid med arbetskläder. Vi har 

bokat in ockupationspass till alla våra anställda. 

Jag har även varit i kontakt med Svenska kyrkan, vilket är en aktör som engagerat sig mycket i 

ockupationen. 

                                                 
44 http://www.lansstyrelsen.se/Norrbotten/Sv/nyheter/2017/Sidor/lansstyrelsens-svar-pa-landsbygdskommittens-

forslag.aspx 
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I Sollefteås församlingar är ungefär 70% av innevånarna medlem hos oss. Vi känner ett stort 

ansvar för våra medlemmar. Även om 70% är inskrivna hos oss, är det 100% av befolkningen 

som berörs. Så det är en självklarhet för oss att agera.  

 De möter människor på en annan nivå och har kunnat finna allvarliga konsekvenser redan 

under de få månader som nämnda instanser varit nedlagda.  

Vår sjukhuspräst märker av det en hel del. Hon har berättat att många äldre har känt en oro. 

Det finns äldre individer som valt att helt enkelt ge upp. De orkar inte med de långa 

transporter som krävs för att få vård, vilket gör att de valt att inte behandlas 

 Detta är något som sjukhusprästen även nämner i en debatt på SVT, att människor dött till följd 

av att de inte orkar ta sig den långa sträcka som krävs för vård som tidigare kunde ges på 

hemmaplan.45                                                                                                                          

Kyrkans representant nämner även att det pratas mycket om nedläggning av framförallt BB 

inom verksamhetens barngrupper. Där föräldrar går i funderingar över huruvida de vågar skaffa 

fler barn eller ej.   Dessa svar indikerar på att det finns en generell oro för att hela bygden kan 

påverkas. Den faktiska möjligheten till sjukvård är bara ett orosmoment, det andra är huruvida 

något sådant kan komma att påbörja en avveckling av en väl fungerande småstad samt 

omkringliggande landsbygd. 

 

6. Drivkrafter mot förändring 
 

En uttalad medborgaraktivism bygger på ett missnöje, vilket är det som beskrevs ovan. Nu 

kommer jag titta närmare på hur man agerar, vilket är den del av uppsatsen som i större 

utsträckning kommer kopplas ihop med ovan teori. Här kommer jag även att belysa deltagarnas 

upplevelser av att delta, och koppla detta till postmaterialistiska värden av mer subjektiv art, 

såsom lycka och självförverkligande. 

 

6.1. Media – en väg till politisk förändring 
 

Den mediala uppmärksamheten kring ockupationen väcktes i samband med uppstarten av en 

kurs i bilförlossning. Förutom kursens självklara syfte att lugna blivande föräldrar och skapa 

trygghet fanns ytterligare en tanke; Att väcka debatt och fånga det mediala intresset. 

                                                 
45 SVT debatt – 11 maj 2017 
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Det finns en förening som heter Sollefteå framtidens akutsjukhus som hade jobbat i mer än ett 

år intensivt, verkligen jobbat, träffats en gång i veckan och planerat aktioner och vi har haft 3 

stora manifestationer i Västernorrland. En med 10,000 deltagare, och en med, ja dom gissar 

att det var 15,000 i Härnösand och sen en i Örnsköldsvik med jag vet inte hur många tusen, 

och vi får inte mer än en notis i tidningen. Alltså knappt ingenting i lokaltidningen och 

ingenting i riksmedia. Man tänkte väl att det är väl fan alltså att vi inte syns och hörs. Så då 

kom jag på den där kursen. Bilförlossningskurs för oroliga föräldrar som ska åka mellan 10–

20 mil. Vad behöver dom veta för att känna sig lugna och trygga. Så kontaktade jag två 

barnmorskor, och sen small det bara till. Alltså det var nåt fullständigt sanslöst vilket 

genomslag det blev i hela världen. Det var chockerande. Att det skulle bli i Sverige det förstod 

jag men jag hade ingen aning om att det skulle bli i världen. -Astrid 

Inglehart har i sin forskning skapat en ungefärlig bild av de samhälls-konsekvenser en ökad 

post-materialistisk befolkning kan åstadkomma. Grundteorin är sedan 70-talet och beskriver en 

långsam process av våra grundläggande värderingar. Men kanske är det nu vi i allt högre 

utsträckning bör kunna skymta de effekter han talade om redan då. En av de tydligaste 

effekterna menade han kommer att vara människors ökade kunskap i politiska frågor, och deras 

nyskapande sätt att engagera sig. Att grupper kommer lägga mer vikt på specifika 

intressefrågor, och i högre utsträckning utmana eliten.46  Både Welzel och Inglehart tillägger 

att befolkningen på ett mer aktivt sätt kommer infiltrera massmedia i syfte att lyfta de frågor 

som anses viktiga.47 

Exemplet ovan är tydligt, där en kurs fungerat i två bemärkelser, både i syfte att hjälpa, men 

också för att öppna dörrarna in till de större massmediernas värld. Och det har den gjort. 

På en vecka tror jag att jag gjorde mellan 80 och 120 intervjuer. Och det liksom var 

direktsändningar i radio och i TV på alla möjliga konstiga språk. Det var häftigt. Och då blev 

det medialt intressant. -Astrid 

Från att knappt få en notis i media på riksnivå, trots flera tusen människors närvaro i stora 

demonstrationer, till att uppmärksammas internationellt var ett stort medialt kliv. 

                                                 
46 Inglehart (1977) s.9 
47 Inglehart, Welzel (2005) s.226  



 

29 

 

Då fattade jag vidden av att Sverige är känd för att ha en trygg och säker vård internationellt. 

Vi har liksom varit något slags föredöme och så kommer det här och ingen förstår nånting. 

Vad är det frågan om… Ska dom föda barn i bilen... Är dom inte kloka.- Astrid 

En snabb sökning på engelska kan bekräfta att svensk sjukvård omskrivs i positiva termer i 

utländsk media.48 Stora utländska medier såsom The Guardian och CNN dyker snabbt upp i 

sökningar, där Sverige nämns för sin goda förlossningsvård och sjukvårdsystem. Ockupationen 

på BB behöver dock inte indikera att sjukvården i stort fungerar dåligt i Sverige, men intresset 

över den internationellt, kan tyda på att det finns en uppmålad bild över svensk sjukvård 

utomlands. På den första bilförlossningskursen deltog fler representanter från media än 

föräldrapar, många från andra länder.                                                                                                        

Under maj 2017 är engelska BBC news på plats för att spela in en dokumentär om ockupationen. 

Teamet uppger i en lokal tidningsartikel att befolkningen i Storbritannien är allt för medvetna 

om hur det är att ha en nationell hälsovård under stort tryck, och där de vill visa hur 

nedskärningar kan påverka ett helt samhälle49. Det finns ett intresse att visa hur det som ansetts 

väl fungerande kan försämras, men främst vill de visa den motståndskraft som väckts. Även 

här, är ockupanterna snabba med att ställa upp med kort varsel för att kunna vara på plats inför 

stundande filmning. De agerar aktivt och uppmuntrar till att händelsen sprids. De infiltrerar 

massmedia både i Sverige och utomland, vilket gör att de kan ställa mer krav på beslutfattare. 

Strömbäck menar att de ämnen som uppmärksammas i media, på sikt tvingar politiska aktörer 

till någon form av reaktion.50 

Vid undersökningens gång, deltog jag på ett av styrgruppens möten, samt på ett av 

ockupationens stormöten. Där intog jag en observerande roll, i syfte att få en bättre förståelse 

av ockupationen i stort.  Det som jag främst noterade, var gruppens idérikedom och förslag om 

hur de skulle driva ockupationen vidare. Där var det tydligt att medialt intresse var viktigt att 

bibehålla, för att inte låta frågan försvinna ut i periferin. En medveten strategi att hålla frågan 

levande utanför ortgränsen i syfte att kunna utmana och ställa mer krav på eliten. Det är den 

inre gruppens outtömliga engagemang till förändring som driver rörelsen framåt.  

 

 

                                                 
48 https://www.theguardian.com/society/2016/feb/09/which-country-has-worlds-best-healthcare-system-this-is-

the-nhs    http://edition.cnn.com/2012/11/09/health/best-worst-birth-places/ 
49 Tidningen Nordsverige v21 – 4 maj  
50 Strömbäck. (2000) s. 189 
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6.2. Sociala medier - en röst på internet 
 

Söker man information om ockupationen på internet, kommer det hundratals träffar. Där 

kommer bloggar, videoklipp och artiklar i massor. Alla har skapat sig en mening, och många 

vill komma till tals i debatten oavsett ståndpunkt. Gillberg och Holmer51 menar att den nya 

informationsteknologin på ett helt nytt sätt möjliggör en global kommunikation på gräsrotsnivå. 

Internet har med andra ord skapat förutsättningar för vem som helst att nå en global publik. 

Twitter, bloggar och olika former av sociala medier knyter därmed samman gräsrötter och 

skapar nya former av solidariska och aktivistiska rörelser.52 

Hade inte Facebook funnits hade vi inte varit såhär rasande snabba. -Astrid 

Det är tydligt att Facebook är den främsta källan till information mellan ockupanter. Den egna 

sidan ”Ådalen reser sig” har närmare 7000 medlemmar, och sidan ”Vi som stöttar BB-

ockupanterna” närmar sig 27.000.53 Där debatteras det mycket, men där sprids även praktisk 

information som är nödvändig för den fortsatta kampen.   

De har även en Facebooksida för dockan Gudrun Svea Ådalia. Det är en docka som de skickat 

ut i världen i syfte att sprida budskapet och berätta om vårdens brister och de nedläggningar 

som pågår i Sollefteå. Gudrun har varit i stora delar av Sverige och även rest i Tyskland. Hon 

har även deltagit vid olika evenemang såsom Vasaloppet, hälsat på i riksdagen, deltagit i 

regionsfullmäktige och besökt flera olika BB-avdelningar runt om i Sverige. Hon har varit på 

studiebesök på sydsamiskt kulturcentrum, träffat barn på asylförskolor och deltagit i 

manifestationer.54 En berest docka, vilken skall symbolisera allas rätt till nära och likvärdig 

vård. Gudrun är ytterligare ett resultat av handlingskraftiga individer, vilka tagit nya idéer och 

gjort slag i saken för att verkställa dem. Det är ett nyskapande exempel på hur debatten kan 

väckas och spridas.  

Tack vare sociala medier, kan individer som inte bor på orten få ständig uppdatering om hur 

det går, samt få praktisk information och möjlighet till att på olika sätt stötta ockupationen på 

distans! 

                                                 
51 Dessa är två medförfattare till Schillers bok Solidaritetens många ansikten. Där belyses begreppet solidaritet ur 

flera perspektiv, och värderingar är starkt kopplade till dagens syn och sätt att handla solidariskt. 
52 Shiller (2012) s.48 
53 Presenterade siffror var aktuella i början av maj månad 2017 
54 GudrunSveaÅdalia - Facebook 
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6.3. Hur det fungerar och vilka 
 

För att deltagandet skall fungera på plats, finns det ett schema och en ockupationstelefon. 

Schemat är fördelat på 4 olika pass som sträcker sig över dygnets alla timmar, vilka man kan 

anmäla sig till genom att ringa till ockupationen. De är de som ockuperar för stunden som 

ansvarar för att svara i telefonen och informera om när det finns behov. Det är ungefär 5 

personer som deltar i respektive pass, vilka ibland blir fler o ibland lite färre. Madrasser har 

blivit sponsrade till dem som spenderar natten där, och ortens matbutiker kommer med frukost. 

Men alltså det har ju fungerat väldigt bra med att dom har listor och att vi alltid är 5 stycken 

som ställer upp varje pass. Det har fungerat bra. - Anders 

Det finns ett uppbyggt system vilket fungerar väl för att uppfylla ett ständigt deltagande. De 

berättar att det inte är svårt att fylla passen. Endast nätterna kan vara lite motiga ibland. 

Ja. Det som är svårt är att få nattockupanter, för dom gamla människorna vill inte sova på 

luftmadrasser där och vara olagliga och dom yrkes föra dom ska ju upp och jobba nästa 

morgon och liksom det är lite svårt… Man sover ju inte som hemma i sin egen säng. Det är ju 

olika ljud som är på natten och ja. Man sover väldigt ytligt. -Astrid 

På natten är det lugnt i entrén, men på dagtid är det full fart då den även bemannas av sjukhusets 

reception och ett apotek. 

På Facebook uppdateras det ständigt när det finns behov av extra ockupanter, och styrgruppen 

arbetar med nya sätt att locka fler människor till att delta och agera. Sollefteå är en sommarstad, 

med en hel del turister. Under styrgruppsmötet som observerades lades flera förslag upp om hur 

de kunde fylla sommarens pass genom att uppmuntra till ockupationsturism. Att turista och 

göra samhällsnytta på samma gång, samtidigt som besökarna får skriva in sig i en historisk 

händelse och visa att de främjar likvärdig vård. 

Förutom att delta på plats har gruppen skrivit brev och bjudit in samtliga ministrar. Några har 

kommit och besökt ockupation och lyssnat till befolkningen och professionen. De har fångats 

upp av artister, bloggare och politiker från flera håll. Både Per Herrey och Stefan Sundström 

har spelat in musikvideor tillägnat ockupationen, vilka även visar klipp från de manifestationer 

som gjorts. Manifestationer har utförts ett stort antal gånger, både på orten- men även i övriga 

Sverige. Styrgruppen har två gånger manifesterat utanför riksdagen, likaväl som de blivit 

inbjudna som talare i olika engagemang runt om i Sverige. Människor i flera delar av landet har 



 

32 

 

tagit på sig ansvaret att sälja pins och samla namnunderskrifter på eget initiativ. Ockupanter är 

även synliga vid evenemang som lockar många besökare, såsom vid marknader och 

företagsmässor.  Där får de som känner sig manade hjälpa till för att sprida information. De 

lever upp till uttrycket ”Syns man så finns man”. Att denna fredliga form av ockupation som 

uttryckssätt väckts till liv och skapat nyfikenhet kan bekräftas av att det startats en studiecirkel 

i ”Hur man ockuperar ett sjukhus”. Att intresset finns för en sådan kurs, kan visa att 

ockupationen förespråkar något som fler kan tänkas ta del av även i övriga delar av landet. 

 

6.4. En arena att mötas – en ny gemenskap 
 

Förlossning berör alla människor. Alla har vi fötts nån gång, alla kommer också att dö. Alla 

kan identifiera sig med förlossning och födelse. Det går över alla partigränser och över alla 

generationsgränser… Alla… Jag tror det är därför det är ett så massivt stöd. - Astrid 

Något som blir tydligt när man besöker ockupationen och talar med engagerade, är den 

gemenskap som vuxit fram, trots människors uppenbara olikheter. Förutom ockupationens syfte 

att agera mot ett illa omtyckt beslut, så har det blivit en mötesplats. Gamla möter unga, politisk 

och religiös tillhörighet blir oviktigt, etniciteter suddas ut, och alla blir en del av något 

gemensamt. Människor som kanske aldrig annars hade förenats, drabbar samman och blir 

vänner. 

Sollefteå som ort har blivit starka tillsammans. Människor möts över gränser. Etniska och 

politiska gränser har blivit oviktigt. Jag upplever att vi pratar mer med varandra nu. Men 

kanske är det naturligt när vi alla har en gemensam fiende. Ja, eller jag vet inte riktigt hur 

jag ska uttrycka mig. Men vi strävar alla efter samma mål. Som ockupanter blir vi en 

gemensam grupp. - Representant från Svenska kyrkan 

Under intervjuerna framkommer att många annars ensamma människor har blivit aktiva 

ockupanter. Det är en meningsskapande plats som ger utrymme för alla. Även den flykting som 

intervjuats berättar om vikten av att delta i ett socialt sammanhang, där samhällsnytta kan 

förenas med integration.  

Första gången jag gick dit visste jag ingenting om sjukhuset. Jag har ingen familj här, jag har 

ingenting i Sverige. Men när jag gick dit, fick jag träffa människorna där. Jag såg hur de 

kände och hur de tog hand om varandra” – ”När jag går dit träffar jag många människor. 
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Jag pratar med dem om livet, om allting. Ibland, när jag känner mig ledsen går jag till 

sjukhuset. Jag vet inte varför, men jag känner mig gladare när jag går dit. – Ali 

 

Han berättar sedan att han aktivt ockuperar, då han gärna vill stötta och hjälpa alla de människor 

han lärt känna där. Han berättar att han trodde Sverige hade en vård för alla, och att han blev 

väldigt förvånad och bekymrad när han fått ta del av problematiken. 

En av de saker som gör att ockupationen är lämplig för alla är att den är politiskt obunden, och 

att endast fredliga aktioner får ta plats 

Den ska vara fredlig och opolitisk. För det är också det som gör att gamla tanter från 

småbyarna vågar åka ner. För dom har ju aldrig ockuperat något i hela sitt liv, bara ordet 

låter ju skrämmande och hur gör man? Så upptäcker dom ju att nej, det är ju helt lugnt. Här 

står inga beväpnade typer med gevär, vi behöver inte kedja fast oss vid väggarna eller göra 

något kriminellt. Och dom som är extra laglydiga ser ju till att inte ockupera nattetid. -Astrid 

Vid ett besök på ockupationen frågade jag ett par äldre damer om sina upplevelser av att delta. 

En av dem hade funderat väldigt mycket huruvida hon skulle våga komma dit eller ej, men fick 

höra av en väninna att det var trevligt. Nu när de själva provat har de valt att komma tillbaka 

igen. ”Det är jättetrevligt här. Jag får träffa så många nya människor. Dessutom är sjukhuset 

viktigt, så jag känner mig samhällsnyttig. Många yngre arbetar på dagarna, så det känns viktigt 

att vi äldre ställer upp. Vi som har tid.”55 

På ockupationen tar människor massor med egna initiativ. Några exempel är att lära varandra 

sticka, ockupationsyoga, gemensamt melodikryss, en ockupationskör och språkutbyte. Andra 

saker sker på initiativ av företag och föreningar, såsom dans och köruppvisning och svenska 

kyrkan har haft babyrytmik på plats i entrén. Flera galor och föreningsstämmor har drivits i 

insamlingssyfte till ockupationen. Matbutiker och företag har även de gjort insamlingar, samt 

skänkt saker i syfte att göra ockupationsplatsen trevligare, såsom kaffemaskin, TV-apparat, 

frukostmackor osv. Alla ställer upp.  

Vare sig det är missnöje eller det sociala samspelet som driver fram till ett faktiskt deltagande, 

så kan alla ockupanter relatera till frågan om vård. De har trots sina olikheter en gemensam 

intressefråga, för vilken de aktivt deltar på ett eller annat sätt. 

                                                 
55 Citat från ett samtal med en kvinna på ockupationen 
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Med postmaterialistiska värden menar Inglehart att människor i högre utsträckning strävar efter 

självförverkligande ideal. Detta har bidragit till ett alltmer individualiserat samhälle, där 

sekulariseringen blivit överhängande.56 Solidaritetsforskaren Schiller menar att denna 

samhällstrend gör att människor söker nya sammanhang och en ny moralbildande grund att stå 

på. Han menar att i en tid där individualismen är så stark, är behovet större än någonsin att finna 

en grund för sammanhållning.57 Denna grund behöver dock inte bygga på gemensamma 

nämnare, annat än den faktiska intressefrågan.  

”Jag ockuperar för att visa att gränsen är nådd”            ”Hela Sverige ska leva”   

”Alla har rätt till sjukvård”           ”Jag vill visa att jag är missnöjd med landstingpolitiken”58 

Just dessa själv-organiserade grupper, vilka endast binds samman av specifika intressefrågor, 

har Inglehart förutspått bli allt vanligare. Sakfrågan inom ockupationen är tydlig, med vård och 

BB i fokus.       Schiller beskriver att det kollektiva politiska motstånd som arbetarrörelsen 

tidigare reste, idag har förskjutits mot mer identitetsskapande processer. Nu grundas agerande 

på personliga övertygelser och politiska ställningstaganden som inte vilar på att alla deltagande 

delar bakgrund och sociala villkor med andra engagerade. Agerandet är snarare ett uttryck för 

frivilligt deltagande i en politisk handling, vilken är sammanflätad med individens 

självförverkligande och identitetsuppbyggnad.59  Deltagandet i sig, kan vara betydelsefullt, då 

det ger uttryck för den egna identiteten, vare sig det leder till en faktisk förändring eller ej. 

 

6.5. Välbefinnande, en väg mot självförverkligande? 
 

I individualistiska länder betraktar invånarna sig i första hand som individer snarare än som 

medlemmar i ett kollektiv. Trots att det i ovan kapitel framgår att ockupationen har en viktig 

roll för gemenskap, så bygger deltagandet inte på ett kollektivt måste utan på frivillighet. Detta 

menar Fors är typiskt för postmoderna samhällen, där normer för hur individen förväntas leva 

sitt liv är svagare och där personlig lycka och självförverkligande är viktiga målsättningar.60 

Fors diskuterar i en rapport dessa självförverkligande värden i relation till välfärd och 

livskvalitet. När postmaterialismen ökar eftersträvar vi ickemateriell välfärd, vilken kan vara 

svår att fånga, då det till viss del övergår till subjektiva värden såsom lycka och känslomässig 

                                                 
56 Pettersson (1988)  
57 Schiller (2012) s.47 
58 Tankar från ockupanter som samlats under observation 
59 Schiller (2012) s.43 
60 Fors (2011) 
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livskvalitet. Viktiga faktorer för att kunna uppnå förståelsen kring detta, är att titta just på 

människors upplevelse av engagemang och känsla av meningsfullhet, då detta är bidragande 

faktorer för livstillfredställelse och känslomässigt välbefinnande.61 Utan att gå in djupt på 

lyckoforskning som han talar om, finns det ändå paralleller som är intressanta att lyfta. Kan 

deltagandet i ockupationen fylla dessa ickemateriella värden, genom att den frammanar en 

känsla av meningsfullhet och tillfredställelse? Fyller ockupationen ett självförverkligande 

syfte?   

Fors har i sin rapport tittat på fritidsaktiviteter i främjandet av lycka och tillfredställelse. Där 

visar den övergripande bilden från tidigare forskning på att fritidsaktiviteter som innehåller 

socialt umgänge, fysisk aktivering, andlighet/religiositet eller välgörenhet relaterar till särskilt 

höga nivåer av livstillfredsställelse. Bland de specifika fritidsaktiviteterna har frekvent 

umgänge med vänner, engagemang i ideellt arbete, religiösa ceremonier, informell välgörenhet 

samt idrott, dans och yoga visat sig vara relaterade till extra höga nivåer av 

livstillfredsställelse.62   

 

Att delta i en ockupation som fritidsaktivitet är inget som finns väl dokumenterat, om ens alls. 

Men det faktorer som Fors lyfter ovan, går tydligt att koppla till ockupationen. Där har det under 

intervjuerna framkommit att man träffat nya vänner, samtidigt som man upplever en känsla av 

att göra något meningsfullt. Att delta i ockupationen är ett fritt val, som i de allra flesta fall sker 

på fritiden. Deltagandet är jämförbart med både ideellt arbete och välgörenhet då många 

individer lägger ner stor del av sin tid i syfte att driva den framåt, där det egna deltagandet är 

en god gärning som syftar till förbättring. Dans och yoga är exempel på ytterligare uttryckssätt 

som blivit en del av ockupationen, likaväl som kyrkan bedrivit aktiviteter på platsen. Dessa är 

alla aktiviteter som, om man skall tro till Fors, skapar extra höga nivåer av livstillfredsställelse 

och därav gynnar postmaterialistiska, självförverkligande värden och ideal. 

Jag har fått nya bekanta genom att vara med på det här. Och så har jag provat lite nya 

grejer. Det är kul att vara med, man vet aldrig vad eller vem som kommer vara med på nästa 

pass. Man är ju med för att man vill att BB ska öppna, men också för att det är kul. Man lär 

sig grejer om sig själv och så där. Jag känner mig taggad, jag kommer delta många fler 

gånger.63 

                                                 
61 Fors (2011) s.33 
62 Fors (2011) s.61–62 
63 Tankar från en kvinnlig ockupant, uttrycka vid ett besök under mars 2017.  
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Ovanstående tankar uttrycktes från en av ockupanterna under ett av de besök som gjorts på 

plats. Denne uttrycker flera av de faktorer som kan tyda på att deltagandet i ockupationen ger 

tillfredställelse, vilket kan spela roll i det egna självförverkligandet och valet att agera. Nu är 

detta dock ett uttalande från en enskild individ, vilket inte är direkt applicerbart på den större 

gruppen. Men vid besök och samtal med ockupanterna, är den egna tolkningen att detta är tankar 

som delas av fler. Detta kan tyda på att det finns postmaterialistiska drivkrafter inom gruppen, 

och där deltagandet ger en direkt känsla av självförverkligande. En annan intressant faktor som 

framkom genom intervjuerna, var att samtliga kände att de tog del i något större än sig själv.  

6.6. Värderingar som drivkraft – en förändring mot det bättre? 
 

För att kollektivt handlande skall uppstå, menar Welzel att det måste finnas en drivande grupp 

som har samma värderingar i en viss fråga. I vårt alltmer postmaterialistiska samhälle, där 

människans frihetssträvande ideal får möjlighet att ta mer plats, pekar han på att sociala aktioner 

också blir fredligare.64  Att ockupationen ska vara fredlig är de tydliga med på sin hemsida, där 

de beskriver att inget våld förekommer under pågående ockupation. Jahanbegloo beskriver att 

ickevåld är den främsta och viktigaste värderingen som finns i vår värld och att det är en av de 

värderingar vi måste arbeta för att behålla inför framtiden. Han menar att ickevåld går djupare 

än vad västvärldens ramverk tillåter oss tro och att det är grunden till samtliga filosofiska, 

politiska och religiösa strukturer inom alla mänskliga kulturer.65 Det är den värdering med 

starkast kraft att förändra, då det är en grundsten för vår moral. 

På ockupationen finns individer som drivs av både värderingar likaväl som av normer. Vissa 

går dit i ledning av andra, och vissa är de som aktivt leder och driver vidare. Värderingar väger 

tyngre än normer menar Welzel, men efter hundra dagar av ständig aktivitet, kan vi anta att de 

drivande värderingarna om att göra samhället till en lite bättre plats, starkt medverkar till en 

fortsatt kamp, där både självförverkligande och samhällsförbättring får ta plats! 

 

 

7. Diskussion 
 

Om vi skall utgå ifrån Ingleharts teori, finns det en hel del som tyder på att ockupationen kan 

vara ett uttryck för en allt mer postmaterialistisk befolkning. I varje fall om vi ser till den modell 

han lagt upp om hur samhällsförändringar leder till konsekvenser och nya uttryck på 

                                                 
64 Welzel (2013) s.15 
65 Jahanbegloo (2014) s.1 
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samhällsnivå.  Genom en generellt högre utbildningsnivå med säkra livsvillkor ökar värderingar 

som social gemenskap, självuppskattning, självförverkligande och yttrandefrihet. Massmedia i 

kombination med utbildning leder till en mer medborgarkompetent befolkning, vilket ger bättre 

förutsättningar att delta i och påverka den politiska processen. Minskad tilltro till samhällets 

institutioner väcker nya former av politiskt deltagande och uttryck till liv. Klassmotsättningar 

minskar och intresset för specifika sakfrågor ökar i det politiska livet.  

Mycket av detta blir synligt om man studerar ockupationen som grupp. BB-frågan och sjukhuset 

är något som tydligt berör alla, vilket i detta fall belyser det faktum att ett stort 

medborgarengagemang har startat utifrån en sakfråga. Denna nya grupp är oberoende av klass, 

kön, ålder, politisk och religiös tillhörighet. Den går över dessa gränser, och sammanför 

människor genom den faktiska intressefrågan. Det är också tydligt att det finns en stor 

kompetens inom gruppen, vilken aktivt använder massmedia och sociala medier för att driva 

frågan och på så vis utmana det politiska etablissemanget. Även om självförverkligande mål är 

något som lyfts upp som en av postmaterialismens främsta egenskaper, betyder det inte att den 

egna individen är den enda viktiga. I och med att detta blir så starkt förekommande, och en del 

av den egna personen, blir det också ett viktigt uttryck i den politiska debatten. Då allt fler lyfter 

vikten av de egna rättigheterna och möjligheten att leva dem, blir det också en samhällsnytta 

för den större gruppen. 

Intervjupersonerna och andra ockupanter medger att ockupationen fungerar både som nöje och 

nytta, samtidigt som det ger en känsla av att göra något meningsfullt. Detta i kombination med 

aktiviteter såsom att umgås, engagera sig i ideellt arbete och välgörenhet leder i hög grad till 

ökad livstillfredställelse och känslomässigt välbefinnande såsom lycka, enligt det material som 

Fors presenterar. Detta kan tyda på att deltagandet främjar de inneboende värden som kan anses 

viktiga inom postmaterialismen.  

Inglehart har ganska hårda gränsdragningar mellan vad han menar är materialister i motsats till 

postmaterialister. Men det är viktigt att beakta att de allra flesta individer bär värderingar som 

skulle kunna klassas i respektive grupp, vilket även blev tydligt framkommande under mina 

intervjuer. Den långa långsamma process som han talar om, är den övergång där 

postmaterialistiska värderingar växer och tar mer plats än de materialistiska. Inglehart utför sina 

studier över stora grupper människor, vilka gör att han kan tyda tendenser i ett samhälle, men 

inte ger mycket utrymme till förståelse på individnivå. 
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Samtliga intervjupersoner klassade trygghet väldigt högt. Detta är ett materialistiskt värde. Här 

kan det dock vara av vikt att belysa hur påverkan av min metod och frågor har varit en möjlig 

inverkan på svaren. Diskussionen om trygghet blev en naturlig del av intervjun, då det var 

tydligt att sjukhusets nedläggningar påverkat denna negativt. I slutet av varje intervju, fick 

deltagarna berätta generellt vad de anser viktigt i livet, och samtliga svarade trygghet. Hade 

frågan ställts i ett annat sammanhang, utan påverkan av intervjuns syfte att diskutera 

ockupationen, hade svaren kanske varit annorlunda. Detta gör att svaren inte är fullt pålitliga 

om man vill förstå intervjupersonernas läggning mot materialism eller postmaterialism. Men 

det har heller inte varit mitt syfte att förstå huruvida de enskilda individerna är materialistiskt 

eller postmaterialistiskt lagda, men deras svar kan komplettera med en djupare bild i förståelsen 

över den större gruppen. 

En annan möjlig orsak att trygghet och otrygghet blivit så centralt i debatten, kan vara det 

faktum att människors självklara trygghet, i form av viss vård, försvunnit. Inglehart använder 

sig av Maslows behovstrappa när han beskriver knapphetshypotesen. Det innebär att 

trygghetsvärden måste vara uppfyllda innan de icke-materiella frihetsvärdena kan prioriteras. 

För att beskriva det enkelt; en hungrig person skulle inte prioritera skönhet före mat. På samma 

vis kan vi anta, att en människa utan möjlighet till vård, väljer att prioritera möjligheten att få 

detta, istället för ickemateriella ting. Men här är det dock en viss skillnad. De tre 

intervjupersoner som vuxit upp i Sverige, hade aldrig någonsin tidigare behövt ifrågasätta 

rättigheten till vård eller andra grundläggande trygghetsvärden, vilket gör att de haft goda 

möjligheter att utveckla postmaterialistiska värderingar.  Dessa bör i så fall vara relativt stabila 

då de etablerats under barn och ungdomsåren. Dock nämner Inglehart, att etablerade 

värderingar tillfälligt kan förändras under plötsliga tider av kris- vilket också kan vara en orsak 

till att trygghet sätts så högt i kurs just nu. Detta skulle, om denna tanke stämmer, kunna släppa 

om ockupationen får sin sak igenom och sjukhuset öppnar igen. 

 

För att titta närmare på den andra frågan, varför människor väljer att ockupera, och vad som 

driver dem till ett faktiskt agerande, måste man först se till bakgrunden. Det finns en uppenbar 

ilska och besvikelse, blandat med rädsla hos folket. Detta har väckt mer än en bygd, det har 

väckt ett land. Welzel menar att en grundpelare för att människor skall gå ihop sig kollektivt i 

någon form, bygger på att det finns gemensamma värderingar. Ovan har jag skrivit om vikten 

av trygghet, men lika viktigt är det med rättigheter.   Genomgående i min undersökning har det 

blivit tydligt att människor känner sig orättvist behandlade och inte ges samma rättigheter till 
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vård, som de i andra städer.  Platsanknytning är väldigt starkt, och människor som känner en 

stark tillhörighet till sin bygd, är mer benägna att agera. I mina intervjuer är det tydligt att 

platsen ”hemma” är viktigt, ännu mer hos de två äldsta intervjupersonerna. De två yngre, vilka 

hade barn, upplevde också bygden som viktig, men kunde tänka sig att flytta om inte en 

grundläggande trygghet i form av sjukvård fanns att tillgå för barn och familj. Men alla valde 

de att ockupera och agera, som motaktion till de politiska beslut som tagits och för att visa sitt 

missnöje.  

                 

Vad som driver till ett faktiskt agerande kan skilja sig lite åt, även om bakgrunden till missnöjet 

bygger på samma sak. Welzel menar att värderingar är något inneboende, en del av vår identitet 

som styr oss i att agera mot sånt vi upplever som rätt och fel. Detta menar han är den starkaste 

drivkraften i kollektivt agerande såsom protester och samhällsaktivistiska evenemang. När vi 

drivs av våra värderingar, så deltar vi av fri vilja. Då är deltagandet en identitetsskapande och 

motiverande process i sig, där vikten av att få visa den egna ståndpunkten väger mer än vinning.  

I undersökningen framgår det att de personer jag varit i kontakt med, deltagit återupprepade 

gånger, trots att ingen respons givits från politiker som visar på att deltagandet har effekt. Det 

tyder på att deltagandet drivs av inneboende värderingar.    De individer som drivs av vinstsyfte, 

skulle troligen inte fortsätta att delta, om inte en faktisk effekt av den egna handlingen vore 

märkbar.          

                          

 Normer är en annan faktor som kan spela in i huruvida någon deltar eller ej. Vilket kan vara 

applicerbart när vi ser till exemplet om de äldre kvinnorna som först inte visste om de skulle 

våga delta. Där fanns en ovisshet i huruvida det är normativt korrekt att delta i en ockupation, 

uppbyggt på vetskapen om att ett deltagande kan vara olagligt och därmed icke-normativt. 

Dessa valde dock ändå att prova att ockupera, då de blivit uppmuntrade och hört att det är en 

fredlig aktion.   Dessa upplevde ockupationen mycket positivt, och valde sedan utan yttre 

påfrestningar att delta på nytt. Detta kan utifrån Welzels teori tyda på att normen blivit en 

internaliserad värdering, dvs att kvinnorna tagit till sig de värderingar och attityder de mött på 

ockupationen, och integrerat dem till den egna personligheten. Utifrån det som min studie 

undersökt, kan alltså postmaterialistiska värderingar och frihetsgörande ideal vara det som 

motiverar och driver människor till att agera.  

Min studie har syftat till att undersöka ockupationen med bakgrund till värderingar och 

värderingsforskning. Detta har starkt påverkat det resultat som presenterats. Det är viktigt att 
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beakta att samma frågor, hade kunnat undersökas med andra teorier och modeller. Då hade 

svaren antagligen skilt sig åt, vilket gör att denna undersökning endast skrapar litet på ytan av 

ett fenomen som kan ge långt många fler svar.  Denna studie har lyft förståelsen av värderingars 

kraft på människors handlande, likaväl som den bekräftat att delar av Ingleharts teori är 

applicerbart på ockupationen, och samhällsengagemanget i stort. Den visar på att en generell 

ökning av postmaterialism i samhället, kan vara en av de faktorer som skapat ockupationen som 

uttryckssätt till förändring. Den visar tydligt på hur en specifik sakfråga fört samman människor 

och skapat en grupp som går utanför de ramar som annars skulle kunnat skilja dem åt, genom 

exempelvis politisk tillhörighet, religion, ålder och etnicitet med flera. Den visar även på 

massmedia och sociala mediers enorma kraft till att föra samman människor och sprida 

information.  Nya metoder har skapats för att väcka debatt och för att utmana ledare och 

politiker. Engagemanget har spridit dig, Sollefteås sak, har blivit Sveriges sak!  

 

7.1. Egna tankar och vidare forskning 
 

Som jag ovan nämnde är det mycket som tyder på att en generellt ökad postmaterialism, kan 

vara en bakomliggande drivkraft till ockupationen. Det finns dock delar ur vald teori som inte 

helt sammanfaller med detta, vilket skulle kunna vara av intresse för vidare forskning. Ett 

exempel är det faktum att postmaterialism lär vara allt mer utbredd bland den yngre 

generationen än den äldre. På ockupationen är den största deltagandegruppen pensionärer. För 

att förstå hur materialism och postmaterialism ter sig i detta sammanhang på ett djupare plan, 

skulle en jämförande studie mellan olika generationer vara av intresse.  Vidare hade det varit 

intressant att titta mer på det faktum att människor, i ett alltmer individualistiskt samhälle, 

skapar nya grupptillhörigheter. Detta har diskuterats en del i uppsatsen, men även här finns det 

mycket som vore av intresse att fördjupa.     En slutgiltig del som tyvärr inte fick någon stor 

plats i uppsatsen, är att samtliga respondenter upplevde att de deltog i något större än sig själva. 

Inglehart menar att sekulariseringen ökar i takt med våra ändrade värderingar, vilket förvisso 

bevisligen går att relatera till det minskade medlemsantalet i exempelvis svenska kyrkan. Men 

i hans teoribeskrivning ges ingen plats för alternativa och nya former av trosuppfattningar eller 

förhållningssätt till livet utifrån dessa sammanhang. I detta fall, hade det varit spännande med 

en fördjupning och utveckling av respondenternas förhållning till känslan av att delta i något 

större än sig själv. 
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Studien har bidragit till en ökad förståelse av hur värderingar kan kopplas till samhället omkring 

oss. Det har varit en spännande utmaning att studera något som hela tiden är i rörelse, där nya 

saker sker varje dag. Det har gett en inblick i en social rörelses framväxt utan att ännu kunna 

sia om dess framtida resultat.  
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