
Utsatthet för påtryckningar

Beroende på beslut
Obehagliga Hatiska Hotfulla Fysiskt våldsamma

Alla respondenter 103 103 103 103

Antal JA 48 29 22 3

Andel JA 46,6 28,2 21,4 2,9

De som deltog i något beslut 75 75 75 75

Antal JA 43 26 21 3

Andel JA 57,3 34,7 28,0 4,0

De som beslutade om BB/förlossning 66 66 66 66

Antal JA 39 23 19 2

Andel JA 59,1 34,8 28,8 3,0

De som röstade FÖR nedläggning av BB/förlossning 37 37 37 37

Antal JA 30 19 15 2

Andel JA 81,1 51,4 40,5 5,4

De som röstade MOT nedläggning av BB/förlossning 29 29 29 29

Antal JA 9 4 4 0

Andel JA 31,0 13,8 13,8 0,0



FRÅGA:  Påtryckningar kan ske på många olika sätt. För en politiker kan det handla om allt från mejl eller samtal från diverse särintressen till 

vanliga väljare på stan som vill prata. Förutsatt att samtalstonen är normal är dessa påtryckningar legitima och något som en politiker kan 

förvänta sig.

Men när tonläget skiftar, formuleringarna blir skarpare eller att underförstådda budskap impliceras på ett sådant sätt att mottagaren känner 

obehag kan man prata om ”obehagliga påtryckningar”. Ytterligare ett snäpp upp på skalan blir det om tonen i samtalet blir hatiskt eller hotfullt. 

Det värsta är ju om det går så långt som till våldsamheter. 

Vi undrar hur du har upplevt det i samband med besluten angående Sollefteå sjukhus.

ANALYS:  Alla alternativ som de fått svara på faller inom ramen för otillbörlig påverkan, alltså påverkan som inte är okej. Det betyder att 46,6 

procent av alla svaranden har upplevt otillbörlig påverkan. Av de som deltog i besluten är siffran ännu högre - 57,3 procent.

Bryter man ner frågan ytterligare och bara tittar på de som röstade i BB/förlossnings-frågan blir siffran ännu högre - 59,1 procent.

Mest tydligt blir det när man tittar på vilka som röstade FÖR respektive MOT nedläggning av BB/Förlossning. Där är skillnaderna 81 mot 31.

Detta visar tydligt att trycket har varit hårdast mot de som röstade FÖR en nedläggning av BB/Förlossning.

Samma mönster ser man när man tittar på "hatiska" och hotfulla" påtryckningar.

Anmärkningsvärt är att av de som beslutade utsattes över 28 procent av hotfulla påtryckningar och av de som röstade FÖR nedläggning så många 

som 40 procent. 


