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Sammanfattning 
 

Utifrån socialdemokratins historiska särställning i svensk politik är de senaste årens nedgång 

för partiet anmärkningsvärd. I takt med att samhället moderniserats och människors värderingar 

förändrats har partiets väljarbas minskat kraftigt på alla politiska nivåer. Med bakgrund i en 

problemställning på makronivå antar denna uppsats ett mikroperspektiv genom att studera 

socialdemokratins nedgång i Söderhamns kommun. I den gamla bruksorten har en majoritet av 

valmanskåren röstat på Socialdemokraterna i decennium. På senare år har partiet minskat 

kraftigt och 2018 förlorade Socialdemokraterna valet i kommunen, för första gången på 97 år. 

Denna studie ämnar undersöka vad som föranledde denna valförlust. 

Uppsatsen utgår från femton kvalitativa intervjuer med partipolitiska företrädare från 

Söderhamn. Intervjupersonerna berättade om Socialdemokraternas och andra partiers politiska 

strategier, hur väljarsammansättningen förändrats i kommunen samt hur strukturella 

förändringar, sakfrågor och politiskt ledarskap inverkat på socialdemokratins förlust av makten. 

Dessa upplevelser resulterade i en samstämmig bild där Socialdemokraternas strategiska 

oförmåga tillsammans med Centerpartiets driv i oppositionen, politiska ledarskap och 

ställningstagande i sakfrågor, angavs som motiv bakom Socialdemokraterna maktförlust. 

Denna studie utgår från ett aktörsorienterat perspektiv och sätter därmed 

intervjupersonernas subjektiva upplevelser i centrum. Det teoretiska ramverket anknyter till 

tidigare forskning av bland andra Bäck och Möller, Svensson, Lidström och Hagevi.  

 

Nyckelord: Socialdemokraterna, Söderhamn, kommunpolitik, valförlust 

Antal ord: 11 190 
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1 Inledning 

Socialdemokraterna har haft en dominerande ställning inom svensk politik under lång tid och 

gjorde påtagliga avtryck på politik och samhällsutveckling under stora delar av 1900-talet. 

Framgångarna för partiet har möjliggjorts genom starkt väljarstöd som successivt ökat från 

demokratins genombrott fram till decenniet före andra världskriget. Under efterföljande 

decennier fram till 1970-talet hade partiet ett stabilt väljarstöd i riksdagen på omkring 45 

procent. Senare delen av 1970-talet börjar partiet tappa röstandelar. Nedgången har inte 

avstannat sen dess och efter valet 2018 kan det konstateras att Socialdemokraterna på 

riksdagsnivå förlorat en tredjedel av sina väljare på 40 år (Lidström 2018, 3; Statistiska 

centralbyrån 2018). Partiets nationella nedgång har följts av samma utveckling på regional och 

lokal nivå. Även i landstings- och kommunvalen 2018 uppnådde Socialdemokraterna 

rekordlåga resultat (Socialdemokraternas valanalysgrupp 2019, 5fff).  

Till skillnad från tidigare valår tappar Socialdemokraterna en ansenlig mängd väljare i 

områden där partiet varit traditionellt starka (Tankesmedjan Tiden 2018, 41), däribland i 

landsbygdskommunerna. Kommuner där socialdemokratin länge dominerat den lokala 

politiken har blivit betydligt färre (Tankesmedjan Tiden 2018, 14). I några av dessa kommuner 

innebar valet 2018 historiska valförluster. I Söderhamn, Tierp, Sollefteå, Haparanda hamnade 

det socialdemokratiska partiet i opposition efter att ha styrt dessa kommuner i 40 år eller mer 

(Dagens samhälle 2013, 2f; Wänkkö 2018; Nässén 2018; Roos 2018; Forsell 2018). Den 

politiska utvecklingen i bruksorten Söderhamn kan sägas vara särskilt anmärkningsvärd i 

sammanhanget. Där har Socialdemokraterna, utan avbrott, styrt kommunen sedan införandet av 

allmän rösträtt.1 Under hela 1970- och 1980-talet hade partiet egen majoritet i Söderhamns 

kommunfullmäktige. På 1990-talet var väljarstödet relativt stabilt, för att sedan sjunka kraftigt 

 
1 Att Socialdemokraterna i Söderhamn styrt kommunen sen 1921 bör förtydligas. I det som tidigare kallades 

Söderhamns stads stadsfullmäktige satt Socialdemokraterna i majoritetsblock från 1919, men valet 1921 var det 

första där partiet fick förnyat förtroende av väljarna (Ortshistoria 2011). I och med kommunsammanslagningen 

1971 slogs Söderhamns stad samman med fyra intilliggande landskommuner. Därmed bildades det som idag kallas 

Söderhamns kommun (Lindberg 2002, 32). År 1971 kan därför anses som början på Socialdemokraternas styre i 

Söderhamn. Att partiet ändå påstås ha lett kommunen i 97 år i denna uppsats har två förklaringar. För det första 

bedöms det som mycket troligt att Socialdemokraternas väljarstöd i landskommunerna mellan 1919–1971 var 

likvärdigt med partiets stöd i Söderhamns stad. Landskommunerna var nämligen stora bruksorter (Lindberg 2002, 

39) och bör därmed av tradition stödja Socialdemokraterna i hög utsträckning (Lindberg 2002, 20). För det andra 

har det både inom tidigare forskning och i media förekommit hänvisningar till långa socialdemokratiska styren, 

där man bortsett från kommunsammanslagningar (Söderberg & Matti 2018, 62; Roos 2018).  
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i början på 2000-talet. Socialdemokraternas valresultat i Söderhamn 2018 resulterade i ett stort 

väljartapp från 36,6 procent till 27,5 procent, vilket är partiets lägsta resultat i kommunen 

någonsin (se tabell 2). Dessutom är det första gången på 97 år som socialdemokratin förlorar 

ett val i kommunen. Partiet är fortfarande kommunfullmäktiges största parti, men dess stora 

nedgång och andra partiers framgång banade väg för att ett Alliansstyre skulle ta över ledningen 

efter 2018 års val (Hela Hälsingland 2018). När denna uppsats författas har det gått lite mer än 

ett år sedan det historiska maktskiftet, vilket ger perspektiv och möjlighet till god analys av 

Socialdemokraternas förlust av makten.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lokala partiföreträdare uppfattar och förklarar ett 

historiskt maktskifte i och med ett partis valförlust. Därmed är det de politiska aktörernas egna 

perspektiv som står i fokus, analyserade mot bakgrund av den litteratur som finns kring 

socialdemokraternas utveckling i Sverige. Litteraturen har oftast ett makroorienterat fokus, 

medan ansatsen här närmar sig frågan från ett lokalt och mikoorienterat perspektiv. Uppsatsen 

vill bidra med upplysta och tillförlitliga förklaringar genom att förmedla den bild som 

partipolitiker i Söderhamns kommun, med erfarenhet av det politiska sammanhang och den 

utveckling som där ägt rum, återger. Syftet är att framföra vad som uppfattas vara betydande 

orsaker till att Socialdemokraterna i Söderhamns kommun förlorade makten för första gången 

på 97 år. 

Socialdemokraternas maktförlust i Söderhamn exemplifierar en politisk utveckling som 

kan spåras i fler svenska kommuner (Dagens samhälle 2013, 2f; Wänkkö 2018; Nässén 2018; 

Roos 2018; Forsell 2018).  Kommunen är en av flera bruksorter där Socialdemokraterna varit 

traditionellt starka, men som på kort tid förlorat en betydande del av sin väljarbas (Lidström 

2018, 36). Socialdemokraternas utveckling i Söderhamn är också intressant utifrån att paritet 

styrt kommunen påtagligt länge. Trots att den tidigare stora och lojala socialdemokratiska 

väljarkåren minskat i styrka med tiden, har partiet behållit ledningen i kommunen. Därmed är 

det intressant att för denna uppsats söka besvara frågeställningen:  

- Vad anger partipolitiska företrädare i Söderhamns kommun som förklaringar till 

Socialdemokraternas valförlust 2018? 

 

Uppsatsens teoretiska ramverk anknyter till en litteratur med strukturella och aktörsorienterade 

förklaringar till politisk nedgång, där bland annat Bäck och Möller (2003), Svensson (1994), 
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Lidström (2018), Hagevi (2011, 2015) samt Oscarsson och Holmberg (2004, 2014) gjort 

väsentliga avtryck. Tidigare forskning presenteras utifrån sex olika områden, eller teman om 

en så vill. Samma teman använts för att strukturera intervjuerna, i kodningen av insamlat 

material samt i presentationen av analysen. På så sätt ges uppsatsen inte bara en lättöverskådlig 

disposition utan också en tydlig anknytning mellan tidigare forskning och studiens resultat. 

Ambitionen är att bidra med förståelse för ett begränsat och outforskat fält samt ge 

implikationer till framtida forskning. 

 

1.2 Disposition 

Inledningsvis i kapitel 2 sammanfattas tidigare forskning enligt sex olika teman. I kapitel 3 

presenteras uppsatsens metodologiska ansats, vilka etiska överväganden som gjorts i anslutning 

till intervjuerna, hur urvals- och datainsamlingsprocessen sett ut samt hur insamlade data 

transkriberats och kodats. I detta kapitel diskuteras även studiens tillförlitlighet, 

generaliserbarhet samt dess avgränsningar. I kapitel 4 redovisas uppsatsens analys. Analysen 

är uppdelad efter samma sex teman som redogjorts för under kapitel 2. Efter analysen följer 

kapitel 5 med vidare diskussioner. Där besvaras studiens frågeställning, resultatets relation till 

tidigare forskning och mina implikationer för framtida forskning. Till sist, i kapitel 6 och    

kapitel 7, återfinns referenslista samt bilagor. 

 

2 Tidigare forskning 

De forskningsområden som tidigare studier strukturerats enligt och som berör orsaker till 

politisk nedgång i allmänhet och Socialdemokraternas nedgång i synnerhet har sammanfattats 

enligt följande teman: socialdemokratiska väljare, Socialdemokraternas politiska strategier, 

strukturella samhällsförändringar, sakfrågor, andra partiers utveckling samt politiskt 

ledarskap. Denna indelning är min egen och kommer informera min egen analysapparat. 

Presentationen av denna forskning varierar något i omfattning, med anledning av att vissa 

forskningsfält varit mer eller mindre tillgängliga och framträdande. Tidigare forskning anknyter 

främst till Socialdemokraternas generella uppgång och tillbakagång men antas vara relevant för 

att förklara variationen inom lokala territorier. 

 



 8 

2.1 Socialdemokratiska väljare 

Eftersom väljarnas beslut avspeglar och orsakar förändringar av politikens maktförhållanden är 

förståelse för individens valhandling och vad som föranlett denna grundläggande vid studier av 

politisk utveckling (Oscarsson och Holmberg 2014, 9). Vad som generellt påverkar väljarnas 

val av parti brukar inom tidigare forskning separeras till tre olika perspektiv. Magnus Hagevi i 

Den svenska väljaren (2011) såväl som Henrik Oscarsson och Sören Holmberg i Nya svenska 

väljare (2014) hänvisar till dessa. Till att börja med utvecklade Lazarsfeld (1944) traditionen 

med politisk sociologi, vilken beskriver hur sociala erfarenheter och förutsättningar formar de 

intressen och preferenser som ligger till grund för partivalet. Detta medför att väljare röstar i 

enlighet med den samhällsgrupp de tillhör, vilket kan styras av klass, yrke eller etnicitet 

(Oscarsson och Holmberg 2014, 69f). Campbell, Converse, Miller och Stokes (1960) betraktas 

som upphovspersoner till det andra perspektivet, politisk psykologi. Denna inriktning menar att 

känslomässiga och ideologiska anknytningar påverkar människors val av parti (Hagevi 2011, 

26). Dock kan enskilda sakfrågor eller politiska kandidater förmå väljaren att avvika från sin 

traditionella politiska uppfattning (Oscarsson och Holmberg 2014, 11f). Till sist introducerade 

Downs (1957) det ekonomisk-rationella perspektivet rational choice, som menar att väljarna 

motiveras att rösta på ett parti utifrån beräkningen av vilken nytta partiets politik har för 

individen själv (Hagevi 2011, 29). 

Hur Socialdemokraternas väljarsammansättning utformat sig beskrivs av Mats Bäck och 

Tommy Möller i Partier och organisationer (2003). Socialdemokratin är sprungen ur 

industrisamhället som en politisk mobilisering av arbetarklassen för att bekämpa orättvisor 

(Lidström 2018, 12). Även när industrins betydelse för sysselsättningen började minska 

fångade partiet upp nya väljargrupper inom medelklassen. Detta genom att tona ner 

klasskampen och ersatta den med samverkan och reforminriktade krafter (Bäck och Möller 

2003, 60). Etablerandet av välfärdsstaten gjorde att socialdemokratins väljarstöd ökade 

succesivt i början av 1900-talet för att sedan stabiliseras under århundradets senare hälft 

(Lidström 2018, 3). I takt med att partiets väljarbas växte minskade antalet kärnväljare och 

sammansättningen blev allt mer heterogen och lik valmanskåren (Bäck och Möller 2003, 63). 

Historiskt sett har Socialdemokraterna bedrivit en politik som varit i löntagarmajoritetens 

intresse, men den nya och mer homogena grupp löntagare delar inte dessa intressen (Svensson 

1994, 20). Dagens väljare har högre utbildning än tidigare, vilket följs av mer individualistiska 

värderingar samt en försvagad koppling till kollektiv klassidentitet och partipolitisk tillhörighet. 
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Detta har starkt påverkat Socialdemokraterna, som av tradition haft partitrogna väljare med 

förankring i klassamhället (Lidström 2018, 12f). 

 

2.2 Socialdemokraternas politiska strategier 

Inom tidigare forskning har det sagts att Socialdemokraterna måste hitta nya politiska strategier 

för att behålla kärnväljarna inom arbetarklassen och samtidigt tilltala nya väljargrupper 

(Oscarsson och Holmberg 2014, 113). Detta är ett dilemma som partiet stått inför tidigare. 

Redan på 1930-talet blev det för partiet uppenbart att den arbetarklassbaserade väljarbasen inte 

skulle räcka för att utgöra en parlamentarisk majoritet. Partiet stod därmed inför ett strategiskt 

vägval. Antingen hålla fast vid partiets arbetarklasskaraktär, med risk för att bli ett 

marginaliserat klassparti. Eller försöka utöka väljarbasen för att om möjligt vinna majoritet, 

men då med risken att underminera partiets förankring i arbetarklassen. Socialdemokraterna 

valde det senare alternativet men lyckades behålla arbetarväljarna genom välfärdspolitiska 

anpassningar (Bäck och Möller 2003, 38). Även fackföreningsrörelsen var betydelsefull i denna 

strategiska utformning, då den gav socialdemokratin utrymme att bredda väljarbasen och 

samtidigt organisera den egna arbetarklassen (Svensson 1994, 29). Torsten Svensson skriver i 

Socialdemokratins dominans: En studie av den svenska socialdemokratins partistrategi (1994) 

att partiet anpassade sig till och utnyttjade de nya klassförhållandena som växte fram (Svensson 

1994, 299). Socialdemokraterna anskaffade sig information om väljarkårens egenskaper och 

attityder och använde informationen för att bestämma inriktningen på partiets agerande 

(Svenson 1994, 284).  

Förutsättningarna för Socialdemokraterna ändrades ytterligare under 1980- och 1990-

talet. För att anpassa sig efter en ny omvärld och det borgerligare samhälle som växte fram 

gjorde partiet medvetna ideologiska förflyttningar. Detta kan förstås som ett första strategiskt 

agerande i tider av nedgång enligt Jonas Hinnfors i När skiftet äger rum: Vad händer när den 

politiska dagordningen ändras? (2017). När en ny syn på skatter och offentlig sektor växte sig 

stark i den offentliga debatten, accepterade Socialdemokraterna succesivt privata alternativ, 

individuell valfrihet och marknadslösningar. Med den mer marknadsliberala samhällssynen 

skulle väljarkåren bli allt mer benägen att välja mellan olika alternativ. Detta skulle innebära 

legitimitetsproblem för Socialdemokraternas välfärdsstat, om denna ansågs utgöra ett sämre 

alternativ än de som presenterades på marknaden (Hinnfors 2017, 116).   

Resultatet av den strategiska anpassningen angav riktningen för det politiska landskapet 

efterföljande decennier. Kampen mellan vänster och höger avstannade något i och med att 
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politiken i högre utsträckning gick ut på att anpassa sig efter medelväljarens antagna längtan 

efter valfrihet och självförverkligande (Andersson 2009, 22). Under senare delen av 1990-talet 

utarmade detta till viss del socialdemokratins mål och visioner som blev allt snävare. Partiets 

tidigare reforminriktade politik var inte längre möjlig när skatteresurser inte kunde användas 

på samma sätt som tidigare. Partistrategin har istället varit att försöka bevara välfärdsstaten men 

utan återkommande välfärdsreformer, som skänkt socialdemokratin legitimitet, har partiets 

stora väljarkår blivit svårare att bibehålla. Inte heller de senaste årens partiprogram föreslår nya 

välfärdsreformer, utan fortsatta justeringar av den välfärdsstat som redan finns. Istället för att 

utveckla och förnya, har Socialdemokraterna haft nostalgiska tendenser om att bevara 

folkhemmet och värna idén om den svenska modellen (Andersson 2009, 144f). Partiets 

strategiska agerande och ideologiska förskjutning de senaste åren har gett upphov till såväl 

interna konflikter som otydlighet och konturlöshet utåt (Bäck och Möller 2003, 63).  

 

2.3 Strukturella samhällsförändringar 

Socialdemokraternas möjlighet att forma politiska strategier har delvis begränsats i och med att 

samhället utvecklats. En allt mer globaliserad politik och ekonomi har generellt ökat 

marknadens inverkan på den politiska utvecklingen. Traditionella sociala reformer har givits 

mindre utrymme på grund av minskad tillväxt samt långvariga och kraftiga konjunktursvackor 

(Svensson 1994, 299). Dessa samhällsförändringar har dock sin grund i större 

strukturomdaningar. I forskningsrapporten Socialdemokraternas tillbakagång 1973–2014: 

Strukturella förklaringar och regionala variationer (2018) har Anders Lidström identifierat 

fem underliggande och långsiktiga förändringar av samhällsstrukturen som medverkat till 

socialdemokratins nedgång. Dessa är minskad industrisysselsättning, utbildningssamhällets 

expansion, välståndsökning, urbanisering och partiets röststöd i periodens utgångsläge 

(Lidström 2018, 39).  

Övergången från industrisamhälle till ett post-industriellt samhälle resulterade i en 

påtaglig minskning av andelen industrisysselsatta. Trots att Socialdemokraterna försökt vidga 

sin väljarbas genom åren, har färre industrianställda på sikt medfört svagare stöd för partiet 

(Lidström 2018, 12). I dagens samhälle är istället utbildning en allt viktigare produktionsfaktor, 

vilket klargör strukturförklaringen utbildningssamhällets expansion. Så länge utbildningsnivån 

var låg skedde den politiska socialisationen främst genom arbetslivet, som i hög grad var färgad 

av fackligt engagemang och Socialdemokratiska värderingar. Idag sker snarare den politiska 
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socialiseringen i skolan som istället erbjuder fler alternativa uppfattningar                          

(Lidström 2018, 12f).  

Ett stigande materiellt välstånd har gjort att människor utvecklat andra materiella 

intressen och individualistiska värderingar, något som i första hand inte förknippas med 

socialdemokratin (Lidström 2018, 13). När människors livssituation förbättras och deras 

materiella välstånd ökar, ökar också möjligheten till urbanisering. Under tidigare perioder i 

historien har urbaniseringen inneburit att människor flyttat från landsbygd till bruksorter för att 

arbetat inom industrin. I det post-industriella samhället växer istället storstadsområden och 

universitetsorter på grund av kunskapssamhällets behov av specialiserad arbetskraft. De nya 

typerna av arbeten främjar inte organisering och andra sociala nätverk i samma utsträckning 

som 1900-talets industriyrken gjorde. Detta drabbar särskilt Socialdemokraterna, vars 

väljarstöd är sprungen ur en välorganiserad rörelse (Lidström 2018, 13f). Till sist förklarar 

partiets röststöd i utgångsläget av perioden hur Socialdemokraternas styrka fram till 1970-talet 

påverkat de senaste decenniernas nedgång. En stark position i utgångsläget kan eventuellt skapa 

förutsättningar för fortsatt goda resultat, då strukturer och institutioner förändras långsamt och 

marginella nedgångar gör därmed ingen större skillnad.  Samtidigt kan det göra nedgången 

ännu kraftigare eftersom det sociala trycket att rösta på Socialdemokraterna lättar när partiet 

tappar väljare (Lidström 2018, 14f). 

Sammantaget har nämnda strukturförändringar förändrat institutioner i form av regler och 

organisationer (Lidström 2018, 39). Även om dess betydelse varierat över tid och rum, är det 

en viktig förklaring till socialdemokratins nedgång då strukturella omdaningar gjort avtryck på 

människors normer, föreställningar och värderingar (Lidström 2018, 15). 

 

2.4 Sakfrågor 

Den ökade utbildningsnivån i samhället har bidragit till en allmän höjning av väljarnas politiska 

kunskapsnivå, vilket gjort bedömningen av sakfrågor viktigare i den politiska debatten 

(Oscarsson och Holmberg 2004, 152). Längre tillbaka hade enbart en minoritet av väljarna 

kunskap och intresse nog för att kunna göra åsiktsbaserade val (Gunnarsson 2011, 79). Inte 

minst Socialdemokraterna har tilltalat en väljargrupp med generellt låg utbildningsnivå samt 

svag politisk kännedom om sitt partival (Oscarsson och Holmberg 2004, 208). Givetvis har 

partiet bedrivet sakpolitiska frågor som varit i väljarnas intresse, men traditionellt har 

människors val av parti i hög utsträckning baserats på socioekonomisk grupptillhörighet 

(Oscarsson och Holmberg 2014, 69). 
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Inom svensk politik idag anses sakfrågeåsikter vara en av de absolut kraftfullaste 

förklaringarna till väljarnas val av parti. Vanligt är att väljarna har kunskap och intresse för 

vissa särskilda frågor och röstar på det parti som väljaren anser bäst företräder dennes åsikt i 

frågan (Gunnarsson 2011, 79). Om det parti väljaren tidigare sympatiserat med ändrar 

inställning i en sakfråga som väljaren anser viktig, ökar tendensen att rösta på ett annat parti 

(Oscarsson 2016, 46f). Ett parti med svag eller otydlig överensstämmelse med väljarna kan 

således få särskilt stora problem (Gunnarsson 2011, 79). Det kan därmed sägas ha skett en 

förskjutning från ett samhälle där sakfrågors inverkan på politiken varit mycket liten, till ett 

samhälle där sakfrågan kan vara avgörande för väljarens partival (Oscarsson och Holmberg 

2004, 218). Denna utveckling har inte gynnat Socialdemokraterna, vars väljarstöd i stort 

baserats på klasstillhörighet snarare än sakpolitiska ställningstaganden (Oscarsson och 

Holmberg 2014, 69). 

 

2.5 Andra partiers utveckling 

Socialdemokraternas tidigare styrka kan delvis förklaras av svaga högerpartier och 

nödvändigheten av allianser (Svensson 1994, 20). Francis Castles skriver i The Social 

Democratic image of society: A study of the achievements and origins of Scandinavian social 

democracy in comparative perspective (2009) att svenska högerpartier försvagats av 

strukturella förändringar.  I och med industrialiseringen förändrades den sociala strukturen i 

samhället till Socialdemokraternas fördel. En ovanligt sen och snabb industrialisering i Sverige 

försämrade samtidigt förutsättningarna för högerpartierna (Castles 2009, 104). Socialistiska 

idéer togs sig in i institutioner och kulturella attityder vilket gjorde det svårare för högerpartier 

att etablera sig. Högern hade dessutom en förmåga att kompromissa och anpassa sig efter 

Socialdemokraternas inflytande, istället för att upprätta egen politiska mål (Castles 2009, 110f).  

Även under senare delen på 1900-talet, när de strukturella förutsättningarna ändrades i en 

för högern positiv riktning, var de borgerliga partierna fortsatt relativt svaga i svensk politik. 

Peter Santesson-Wilson menar i Socialdemokraterna: Från minoritetsregering till 

koalitionspartner (2010) att detta berodde på högerns bristande förutsättningar till organisering. 

Dels splittrades det borgerliga blocket av skilda intressen och traditioner (Santesson-Wilson 

2010, 158). Dels försvårades samverkan mellan de borgerliga partierna av att 

Socialdemokraterna sökte blocköverskridande samarbeten med de borgerliga mittenpartierna 

(Santesson-Wilson 2010, 155). Först under 1990-talet uppstod en möjlighet för högern att enas 

i och med att Socialdemokraterna började etablerade det rödgröna blocket och därmed inte 
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sökte blocköverskridande samarbeten. Med den nya blockpolitiken ökade avståndet mellan 

vänstern och högern, vilket ökade enigheten bland högerpartierna (Santesson-Wilson 2010, 

160).  Det föreföll de borgerliga partierna att samarbete var den enda chansen till politiskt 

inflytande, varpå Alliansen kom till stånd (Hagevi 2015, 82). Denna borgerliga enheten och 

den skärpta blockpolitiken har försvagat Socialdemokraterna och gjort dem parlamentariskt 

beroende av allianser (Santesson-Wilson 2010, 161). 

Det parlamentariska läget har förändrats ytterligare på senare år genom uppkomsten av 

Sverigedemokraterna (Wänström 2016, 46). Generellt har stora väljarströmmar gått från 

Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna (Socialdemokraternas valanalysgrupp 2019, 16) 

samtidigt som det råder stora regionala skillnader i Sverigedemokraternas framgång (Lidström 

2018, 36). I Kommunal styrning och koalitionsbildning i ett nytt parlamentariskt landskap – 

Utmaningar och möjligheter (2016) skriver Johan Wänström att Sverigedemokraternas 

inverkan i Sveriges kommunförsamlingar varierat beroende på vilka politiska traditioner som 

rått i kommunfullmäktige. Kommuner med tradition av brett politiskt samarbete har lyckats 

hantera Sverigedemokraternas inflytande till skillnad från kommuner med mer 

konfliktorienterad blockpolitik, där Sverigedemokraterna bidragit till tillfällig eller långvarig 

politisk turbulens (Wänström 2016, 46). Genom att bryta gamla mönster och släppa fram nya 

sammarbetskoalitioner har dock allt fler kommuner lyckats anpassa sig till 

Sverigedemokraterna och det nya parlamentariska läget (Wänström 2016, 31f). 

 

2.6 Politiskt ledarskap 

I linje med samhällets allmänna individualisering har betydelsen av politiska företrädare ökat 

(Barrling Hermansson och Hermansson 2011, 129). Det brukar talas om att massmedias 

upptagenhet av politiska företrädare i allmänhet och partiledare i synnerhet gjort att politiken 

personifierats (Barrling Hermansson och Hermansson 2011, 129). Väljarnas tendenser att 

basera sin röst utifrån politiska företrädare har därmed tilltagit (Hagevi 2015, 105) även om 

företrädarrollens betydelse varierar mellan politiker på riksdags- och kommunnivå (Karlsson 

och Gilljam 2014, 19). På riksdagsnivå har företrädarrollen inte lika stor betydelse, de flesta 

väljer parti på andra grunder (Oscarsson och Holmberg 2014, 390). Inom kommunpolitiken är 

det politiska ledarskapet desto viktigare och kan vara mer central för väljarnas partival än 

ideologiska ställningstaganden, sakpolitiska utspel och samhällsutveckling (Kjellgren och 

Bernhardsson 2018, 21). Det är viktigt för väljarna att de känner igen sina lokala företrädare 
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samt att det är personer som uppfattas som ansvarsfulla och dugliga (Kjellgren och 

Bernhardsson 2018, 26).  

För att bedöma politiska företrädares betydelse mer generellt har Henrik Oscarsson och 

Sören Holmberg (2014) formulerat fyra teser som kan påverka ledarnas innebörd. För det första 

måste ledarna vara känd bland många människor för att ha effekt på väljarna. Föga kända 

ledare drar inga röster, men skrämmer heller inte bort några väljare (Oscarsson och Holmberg 

2014, 309). För det andra är det viktigt att ledarna är populära, något som både kan tillta och 

avta mellan valen (Oscarsson och Holmberg 2014, 315f). Graden av popularitet kopplas till den 

tredje tesen, ledarnas uppfattade image. Denna förklaring styrs främst av människors 

subjektiva uppfattning av ledarnas integritet (pålitlig, hederlig, sympatisk) och effektivitet 

(ledarförmåga, inspirerande, få saker gjorda) (Oscarsson och Holmberg 2014, 323f). 

Avslutningsvis påverkar uppfattningen om partiet även ledaren. Om väljaren gillar eller ogillar 

ett parti färgar det också inställningen till ledaren (Oscarsson och Holmberg 2014, 339).  Det 

kan således sägas att väljarnas uppfattning av det partipolitiska ledarskapet påverkar deras 

rösthandling. Utifrån dessa analyser är det möjligt att kommentera ledarnas eventuella inverkan 

på socialdemokratins nedgång.  

Sammanfattningsvis så uppmärksammar den tidigare forskning som presenterats i detta 

kapitel såväl strukturella (post-industrialisering, individualisering) som aktörsorienterade 

(strategiska överväganden, företrädarnas betydelse) förklaringar till politisk nedgång. Detta 

makroperspektiv av forskningsläget kommer senare i analysen appliceras på uppsatsens lokala 

mikroperspektiv. Genom att bedöma överensstämmelsen mellan mer generella förklaringar och 

de specifika förhållanden som studeras här, genereras breda analyser med utgångspunkt i 

befintlig forskning. 

 

3 Metod 

I följande kapitel kommer det metodologiska valet att presenteras, urvalets omfattning, 

insamlingsmetoden samt hur det insamlade materialet har kodats och behandlats. Senare 

presenteras också de etiska övervägandena som gjorts i samband med intervjuerna, studiens 

uppskattade tillförlitlighet och generaliserbarhet samt vilka avgränsningar                                         

som varit nödvändiga. 
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3.1 Metodologisk ansats 

Denna uppsats tillämpar en samhällsvetenskaplig metod som möjliggör analyser av individers 

egna uppfattningar och tolkningar, nämligen intervjuer. Intervjuer används med fördel när 

syftet är att kartlägga ett fält, eller aspekt av ett fält, som forskarkollektivet inte har så stora 

kunskaper om. Det är också en användbar metod för att utforska hur människor uppfattar sin 

egen värld och för att komplettera tidigare forskning. Genom att genomföra semistrukturerade 

intervjuer, i form av samtal och inte enkäter, med partipolitiska företrädare i Söderhamn och 

illustrera hur de uppfattar Socialdemokraternas maktförlust i kommunen, kan denna uppsats 

förhoppningsvis utgöra ett komplement till tidigare forskning (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Towns, Wängnerud 2017, 261).  

Eftersom det är människors upplevelser av politiska händelser och skeenden som ska 

studeras kan studien ses som en aktörsinriktad idéanalys med en förklarande ansats (Beckman 

2005, 13). Partipolitikerna är den grundläggande analysenheten och det är deras uttalanden, 

som grundar sig på individuella idéer och föreställningar, som studeras i detta sammanhang. I 

metodologiskt hänseende kan detta beskrivas som en fallstudie. Detta innebär att denna studie 

ämnar ge ingående förklaringar av ett specificerat fält. Det bör dock påpekas att renodlade 

fallstudier är mycket sällsynta. Med tanke på att alla fallstudier baseras på minst två 

analysenheter, kan alla studier benämnas som jämförande studier. Det som talar för att denna 

uppsats snarare behandlar en fallstudie är att analysenheterna registrerats inom en och samma 

kontext (Esaiasson m.fl. 2017, 109). 

 

3.2 Etiska överväganden 

Vid intervjuundersökningar bör vissa etiska överväganden tas i beaktning för att skydda 

deltagarnas integritet och identitet. I försök att eftersträva ett etiskt genomfört arbete har denna 

uppsats följt Vetenskapsrådet CODEX:s (2018) fyra grundläggande riktlinjer. Dessa är 

informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Den 

information som omfattas av dessa etiska krav framgick i samband med att intervjupersonerna 

tillfrågades om att delta, i det informationsbrev de fick ta del av inför intervjun och senare i 

anslutning till intervjutillfället (se bilaga 1). Utifrån informationskravet och nyttjandekravet 

informerades studiens deltagare om uppsatsens syfte, att deltagandet var frivilligt och att det 

insamlade materialet inte skulle användas annat än i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2018, 7; 

14). Med hänsyn till samtyckeskravet inhämtades såväl muntligt som skriftligt samtycke om att 

delta från samtliga intervjupersoner. Deltagarna informerades också om att de i efterhand fick 
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ångra sin medverkan (Vetenskapsrådet 2018, 9), detta var dock en möjlighet ingen 

intervjuperson utnyttjade. Med utgångspunkt i konfidentialitetskravet garanterades alla 

deltagare att insamlat intervjumaterial skulle förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kunde ta 

del av det. Utifrån detta etiska krav diskuterades även offentlighet och sekretess med 

intervjupersonerna (Vetenskapsrådet 2018, 12). Deltagarna informerades om att det i 

transkriberingen och den färdiga uppsatsen skulle framgå att de är aktiva politiker i Söderhamns 

kommun samt vilket parti de tillhör. Det ansågs även önskvärt att de presenterades med sina 

egna namn. Valet att inte erbjuda intervjupersonerna total anonymitet beror främst på att det är 

fråga om offentliga personer som intervjuas i egenskap av deras roll som kommunpolitiker. 

Dessa omständigheter klargjordes noggrant med samtliga intervjupersoner för att garantera att 

de var väl införstådda med deltagandets premisser.   

Alternativet att intervjupersonerna skulle tilldelas ett fingerat namn i transkriberingen och 

uppsatsen, för att bidra med ökad trygghetskänsla, diskuterades med uppsatsskrivarens 

handledare. Dock hade detta sannolikt inte ökat deltagarnas anonymitet, med tanke på det 

relativt snäva urvalet. Personer med kännedom om kommunpolitiken i Söderhamns hade enkelt 

kunnat ana vilka personer som doldes bakom de fingerade namnen. Hade alla 

intervjupersonerna tilldelats ett fingerat namn hade det dessutom skapat en ojämlikhet mellan 

deltagarna, eftersom antalet intervjupersoner varierade mellan de politiska partierna. Det hade 

till exempel varit enklare att ana vem som representerade Kristdemokraterna jämfört med 

Socialdemokraterna.  Det är möjligt att studiens deltagare inte var bekväma att framföra öppna 

och ärliga svar, i och med avsaknaden av anonymitet. Dessutom kan det, i kombination med 

det faktum att de flesta respondenter fortfarande är aktiva politiker, bidragit till att vissa 

individer undanhållit information för att skydda sin person. Denna eventuella skevhet har jag 

försökt varit uppmärksam kring under intervjuerna och försökt motverka. Dels genom att visa 

genuint intresse och engagemang för intervjupersonen och dess berättelse. Dels genom att 

intervjupersonerna själva fick bestämma vart intervjun skulle genomföras. Då ingen av 

deltagarna ändrade sina berättelser eller ångrade sin medverkan i efterhand samt uppfattades 

som uppriktiga under intervjuerna, är min uppfattning att intervjupersonerna kände ömsesidig 

tillit och trygghet trots avsaknad av anonymitet.  

 

3.3 Urval och begränsningar 

Samtalsintervjuer kan antingen utformas som en informantundersökning eller 

respondentundersökning. Enkelt uttryckt vill en informantundersökning bidra med information 
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om hur verkligheten är beskaffad, medan det i en respondentundersökning är deltagarna själva 

och deras tankar som är studieobjektet. Eftersom människors subjektiva uppfattningar och 

föreställningar studeras i denna uppsats, ges den tydlig respondentkaraktär (Esaiasson m.fl. 

2017, 235). En samtalsintervjuundersökning av respondentkaraktär bygger inte på källkritik i 

vid mening så de uppfattningar som genereras kan inte bedömas som ”sanna” eller ”falska”. 

Utmaningen består istället i att komma nära intervjupersonernas tankevärldar. Utifrån 

uppsatsens respondentkaraktär är det möjligt att utröna vilka urvalsprinciper som är viktiga i 

valet av intervjupersoner. (Esaiasson m.fl. 2017, 268).  

Vid respondentundersökningar och strategiska urval är principerna om intensitet i urval 

och maximal variation två vanliga kriterier. Utifrån principen om intensitet baseras valet av 

respondenter på att dessa haft särskilt nära erfarenheter av den situation som ska studeras 

(Esaiasson m.fl. 2017, 269). Totalt intervjuades femton personer som alla hade egna 

erfarenheter och upplevelser av Socialdemokraternas valförlust i Söderhamns kommun, om än 

utifrån olika perspektiv. Detta talar för att även principen om maximal variation eftersträvats. 

Genom att intervjua kommunpolitiker från olika partier, har urvalet fångat en bredd och 

variation av det sammanhang som ska beskrivas (Esaiasson m.fl. 2017, 270). Respondenterna 

är politiska företrädare för Socialdemokraterna (S), Centerpartiet (C), Sverigedemokraterna 

(SD), Moderaterna (M), Liberalerna (L) och Kristdemokraterna (KD). De politiska partierna 

kan därmed förstås som urvalets population, eftersom denna grupp innehåller de förklaringar 

som undersökningen vill uttala sig om (Esaiasson m.fl. 2017, 156). Inom partierna finns de 

tänkta fall som är föremål för analysen, alltså de politiska företrädarna. Att fastställa 

populationen och analysenheterna var ett strategiskt urval (Esaiasson m.fl. 2017, 158).   

Urvalsprocessen resulterade i viss exkludering. Dels inkluderas inte företrädare från 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet, dels exkluderas personer utanför den partipolitiska toppen 

inom S, C, SD, M, L och KD. Denna begräsning av urvalet baseras på principen om intensitet. 

Vad gäller Miljöpartiet och Vänsterpartiet hade de varken utmärkande framgångar eller 

nedgångar i och med Söderhamns kommunval 2018 (se tabell 2). Det antas därmed att dessa 

partiers inverkan på maktskiftet i Söderhamns kommun samt Socialdemokraternas valförlust 

varit ringa. Främst var studiens huvudsakliga intresse att framställa de uppfattningar som 

företrädare från Socialdemokraterna och oppositionen förmedlade, i händelse av att det skulle 

råda delade meningar mellan dessa. Då Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte ingår i en opposition 

mot Socialdemokraterna, bedömdes deras medverkan mindre väsentlig.  Det utesluter inte att 

företrädare från V och MP hade bidragit med intressanta synpunkter på ämnet som studeras 

här. Samtidigt menar jag, med hänvisning till den tidigare diskussionen, att exkluderingen av 
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dessa partier inte försämrat precisionen i studiens resultat. Även personer utanför den 

partipolitiska toppen som väljare och partimedlemmar, antogs inte inneha tillräckligt stora 

erfarenheter av uppsatsens studieobjekt. Sammantaget exkluderades dessa grupper utifrån 

antagandet om att de inte besitter tillräckligt nära erfarenhet av de fall som uppsatsen ämnar 

undersöka.  

 

3.4 Datainsamling och bortfall 

Efter tre veckors förberedelser med bearbetning av syfte och frågeställning, genomgång av 

tidigare forskning samt framtagning av metodologisk ansats kunde en frågeguide 

sammanställas (se bilaga 2). Därefter inleddes arbetet med att leta upp och komma i kontakt 

med tilltänkta respondenter. Nedan följer en kort beskrivning av samtliga intervjupersoner: 

 

Tabell 1 Sammanställning över intervjupersonerna 

 
Namn  Ålder  Partitillhörighet 

Aktiv 

sedan2 

Ett nuvarande politiskt uppdrag1 

1. Alexandra Gard   30 år Socialdemokraterna 2007 Oppositionsråd 

2. John-Erik Jansson  49 år Centerpartiet 2017 Kommunstyrelsens ordförande 

3. Anders Ramstrand  61 år Kristdemokraterna 2014 Partiordförande 

4. Daniel Persson 38 år Sverigedemokraterna 2006 Partiordförande 

5. Magnus Flykt 49 år Socialdemokraterna 1992 Fullmäktigeledamot 

6. Mattias Benke 51 år Socialdemokraterna 1994 Fullmäktigeledamot 

7. John Staffas  61 år Socialdemokraterna 1991 Nämndledamot 

8. Johannes Tyve  44 år Socialdemokraterna 2011 Vice partiordförande 

9. Birgitta Tapper  79 år Socialdemokraterna 1976 Pensionär3 

10. Viktor Wärnick  28 år Moderaterna 2010 Kommunfullmäktiges ordförande  

11. Xenia Hildén 63 år Socialdemokraterna 1994 Fullmäktigeledamot  

12. Jan-Evert Hagström 70 år Socialdemokraterna 1977 Partiordförande 

13. Maria Lind 55 år Socialdemokraterna 1994 Gruppledare  

14. Lennart Gard 60 år Socialdemokraterna 1979 Nämndledamot 

15 Ingrid Backelin 73 år Liberalerna 2002 Fullmäktigeledamot 

1 De flesta intervjupersonerna innehar fler än ett politiskt uppdrag för kommunen. 2 Året anger i de flesta fall då 

intervjupersonen blev invald i kommunfullmäktige, men många har varit politisk aktiva långt innan det år som 

anges. 3 Birgitta Tapper var under sin tid som politiskt aktiv bland annat kommunfullmäktiges ordförande. 
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Partiordförande för C, SD, M, KD och L kontaktades via mail. Ordförande för samtliga partier 

utom L svarade och samtyckte till att intervjuas. Liberalernas partiordförande samtyckte 

inledningsvis till att delta, men besvarade därefter inte mina försök att boka in ett 

intervjutillfälle. Utöver partiets ordförande har Liberalerna ett ytterligare mandat i 

kommunfullmäktige. Hon som innehar detta mandat hade möjlighet att intervjuas istället för 

partiordförande, men detta kan innebära en viss skevhet bland respondenterna från de 

borgerliga partierna och Sverigedemokraterna. Av dessa partier är Liberalerna det enda som 

inte företräds av sitt förstanamn, vilket kan antas vara den person med mest kännedom om det 

egna partiet och förhållandet till övriga partier. Dock hade företrädaren från Liberalerna lång 

erfarenhet och stor kunskap om politiska förhållanden i Söderhamn. Dessutom bör det faktum 

att partiet endast har två företrädare i fullmäktige innebära hög samstämmighet mellan dessa 

två, eftersom partiets storlek inte ger utrymme för olika åsiktsfalanger och intern konflikt.   

Från S kontaktades totalt sexton partiföreträdare via mail eller sms. Tre av dessa 

besvarade inte förfrågan. Ytterligare tre besvarade förfrågan men hade inte möjlighet att delta 

i studien i brist på tid eller kunskap. Det är möjligt att detta bortfall på sex personer medför en 

skevhet i resultatet. En av dessa som tackade nej till att delta i studien var fram till valet 2018 

kommunstyrelsens ordförande i Söderhamn. Det är tänkbart att hans erfarenheter, som en 

tidigare viktig politisk aktör i Söderhamn, hade bidragit till andra implikationer av resultatet.  

Övriga fem personer som omfattar bortfallet var kvinnor, vilket hade varit ett önskvärt tillskott 

bland respondenterna. Som den uppmärksamme kan notera finns det en överrepresentation av 

män bland intervjupersonerna, vilket hade jämnats ut något om bortfallet av fem kvinnor 

uteblivit.  

Av de övriga tio socialdemokrater som tillfrågades om att delta samtyckte alla till att 

intervjuas för uppsatsen. Av dessa tio personer företräder fem stycken Socialdemokraterna i 

kommunfullmäktige. Två stycken är ordförande respektive vice-ordförande i partistyrelsen. 

Två stycken är i huvudsak ledamot i en av kommunens nämnder och ytterligare en är idag 

pensionär, men har tidigare lång politisk erfarenhet. 

Totalt kontaktades tjugotvå personer, femton intervjuer planerades och genomfördes 

vilket innebär ett bortfall på sju personer. De planerade intervjutillfällena ägde rum vecka 49 

och vecka 50 på olika platser i Söderhamn. Intervjuerna varierade tidsmässigt från ungefär 40 

minuter upp till över en timme.  Samtliga intervjuer utgick från den sammansatta frågeguiden 

(se bilaga 2) men med tanke på respondentundersökningars mer öppna upplägg (Esaiasson m.fl. 

2017, 236) varierade ordningen på frågorna och hur de formulerades. Ibland tillkom nya frågor 
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som inte var inskrivna i frågeguiden, beroende på vad intervjupersonen valde att berätta och i 

vilken mån det krävdes följdfrågor och förtydliganden.  

 

3.5 Transkribering och kodning 

Det finns olika tekniker för att transkribera, det vill säga skriva ut det insamlade 

intervjumaterialet, beroende på vilken analys som ska genomföras. Huruvida hela intervjun, 

eller endast delar av den, ska skrivas ut varierar också beroende på vilken typ av analys det är 

(Ahrne & Svensson 2015, 51). Det är givetvis önskvärt att hela intervjun transkriberas, men 

som student kan det vara ett alternativ att begränsa utskrifterna till endast vissa delar av 

intervjun. Även om ett tiotal frågor ställts är det vanligt att svaren på endast ett par frågor är 

relevanta för analysen. Därför kan det vara, av tidsmässiga själ, en god tanke att skriva ut de 

passager i intervjun som bedöms särskilt viktiga (Esaiasson et.al 2017, 278). 

Transkriberingen av insamlat intervjumaterial för denna uppsats har begränsats till vissa 

utvalda delar, ett val som främst baserades på vilken betydelse den yttrade informationen hade 

för resultatet. För att i möjligaste mån undvika missförstånd av det material som transkriberats 

togs anteckningar under samtliga intervjutillfällen och följdfrågor ställdes i de fall något ansågs 

oklart.  På detta sätt förtydligades det viktigaste som uttrycktes under intervjuerna. Senare har 

jag noggrant lyssnat igenom samtliga intervjuer, för att på förhand bilda mig en uppfattning om 

vad som sagts. Med dessa förkunskaper valdes delar av inspelningsmaterialet ut och 

transkriberades. De delar som inte skrivits ner har främst berört utsvävningar, anekdoter, 

förtydliganden och upprepningar som jag, efter noggrann bearbetning av insamlat material, 

bedömde som oväsentlig för det slutgiltiga resultatet.  

Det transkriberade materialet har kodats enligt samma sex teman som både tidigare 

forskning och frågeguiden utgått från. För att göra kodningen så tydlig som möjligt tilldelades 

nämnda teman följande färger: 

- Väljarsammansättningen 

- Socialdemokraternas frånvaro av politiska strategier  

- Strukturella samhällsförändringar 

- Sakfrågor 

- Andra partiers utveckling 

- Politiskt ledarskap 
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3.6 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Studier bör uppfylla vissa krav om validitet och reliabilitet. Reliabilitet innebär kort sagt att 

studier kan anses stabil och tillförlitlig i sina mätningar medan validitet är ett mått på giltighet 

som visar att vi mäter det vi avser att mäta (Esaiasson m.fl. 2017, 58). För att i högsta möjliga 

mån skänka denna studie ett reliabelt resultat har intervjuerna ägt rum via fysiska möten för att 

undvika problem eller misstolkningar som video- eller telefonsamtal kan orsaka. Dessutom tror 

jag risken att medvetet tala osanning minskar vid ”öga-mot-öga” intervjuer. Det faktum att 

intervjupersonerna inte anonymiserats kan ha inneburit att dem inte kände sig bekväma att delge 

sin sanna mening. Några få respondenter sa uppriktigt att dem var osäkra på hur öppenhjärtigt 

de kunde vara eller uppvisade vid intervjutillfället en osäkerhet kring att uttrycka vissa åsikter. 

Dock upplevde jag inte dessa motsättningar som ett problem eller att viktig information 

undanhölls från studien. Det ska också nämnas att bortfallet på sju personer, som diskuterades 

under kapitel 3.4, kan ha bidragit till en skevhet i resultatet som gör det mindre tillförlitligt. 

Att garantera total validitet är svårare, eftersom det inom all forskning är problematiskt 

att empiriskt undersöka det som vi på teoretisk nivå påstår att vi undersöker (Esaiasson m.fl. 

2017, 58). Inte minst finns det en komplexitet i att studera människors upplevelser eftersom 

dessa är subjektiva bedömningar som inte kan kontrolleras. Den mänskliga faktorn kan 

förvränga resultatet. Antingen att jag som intervjuare inte förmedlar mitt budskap tillräckligt 

precist så att intervjupersonerna missuppfattar mitt syfte, eller att intervjupersonerna bildar sina 

egna uppfattningar kring vilket studiens syfte är. Min uppfattning är däremot att intervjuerna 

inte kantats av feltolkningar eller förvrängningar och jag bedömer respondenternas upplevelser 

som tillförlitliga. 

Resultatet från denna uppsats kan möjligtvis ge indikationer till att förstå liknande politisk 

utveckling, men eftersom varje politiskt sammanhang är ett resultat av människorna i det, är 

materialet här troligtvis för snävt och otillräckligt för generaliseringar. De material som samlats 

in och analyserats är summan av lokala politikers subjektiva upplevelser. Andra aktörer och 

andra miljöer hade med stor sannolikhet genererat ett annat resultat.  

 

3.7 Avgränsningar 

Befintlig forskning på partipolitiska företrädares upplevelser av politiska händelser tar stundtals 

utgångspunkt i ett ålders-, genus-, eller ideologiskt perspektiv. Med andra ord har tidigare 

forskning ofta baserat analysen på aspekter av manligt och kvinnligt, unga och gamla eller 

partipolitisk tillhörighet. Sådana perspektiv önskas frångå i denna studie. Eftersom denna 
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uppsats studerar ett relativt outforskat fält, önskas istället att skapa en helhetsbild av upplevda 

förklaringar till socialdemokratins maktförlust i Söderhamn. Visserligen presenteras 

respondenternas ålder, kön och partipolitiska tillhörighet, eftersom dessa aspekter självklart kan 

bidra till det resultat som uppsatsen generar. Det ingår däremot inte i studiens syfte att analysera 

resultatet utifrån dessa aspekter. Ingen respondent har heller framhållit att deras upplevelser 

och erfarenheter är färgade av vilken ålder eller vilket kön de har. Deras partipolitiska 

tillhörighet är givetvis resultatet av de upplevelser de bär på, men hur och på vilket sätt är inte 

uppsatsens syfte att studera.   

Ytterligare en avgränsning som gjorts är att insamlat material begränsats till intervjuer och 

inte kompletterats med tryckt material vilket annars är vanligt vid intervjustudier. Det hade till 

exempel varit intressant att analysera partiföreträdarnas redogörelser mot valanalyser eller 

valstatistik. Dock syftar uppsatsen till att synliggöra respondenternas egna upplevelser och 

erfarenheter och det var därför inte relevant att i detta sammanhang sammanfoga materialet 

med ytterligare uppgifter. 

  

4 Analys 

Nedan redovisas resultaten av intervjuerna med partiföreträdare från Söderhamns kommun 

utifrån de sex teman som tidigare presenterats. Generellt förmedlade samtliga intervjupersoner 

samstämmiga förklaringar, ett par variationer inom varje tema kunde urskiljas och dessa 

skillnader exemplifieras med citat från intervjuerna. Det ska sägas att alla intervjupersoner inte 

är citerade i analysen och vissa personer är mer citerade än andra. Detta beror på att 

respondenter som uttryckt liknande uppfattningar har grupperats. Med hänsyn till uppsatsens 

begränsade utrymme har varje grupps uppfattning exemplifierats med ett noga utvalt citat som 

särskilt tydligt beskriver en upplevelse som delats av flera. 

 

4.1 Väljarsammansättningen 

Vid flertalet intervjutillfällen kom Söderhamns väljarsammansättning på tal. Somliga påtalade 

en tydlig förändring i och med att invånarantalet kraftigt minskat i Söderhamn. Jan-Evert (S) 

var en av dem som kommenterade befolkningsminskningen och menade, likt några andra, att 

detta berodde på att sysselsättningen minskat: 

”… Här har vi ju tappat Ericson, vi har tappat Flyget, inom skogsindustrin, tappat ett antal fabriker 

så det har slagit väldigt hårt mot Söderhamn. Jag menar på 70-talet var vi runt 30 000 och idag är 

vi nere runt 25 000. Och det slår ju väldigt hårt mot skatteintäkter framför allt.” 
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Flera intervjupersoner påtalade den minskade sysselsättningen, främst i samband med 

industrinedläggningar, men andra menade att detta kompenserats med nya arbetstillfällen. De 

sades att Söderhamns kommun tilldelats ett par statliga myndigheter, som Migrationsverket, 

Arbetsförmedlingen och Patent- och registreringsverket, i samband med 

industrinedläggningarna. Detta har inneburit en förändrad befolkningssammansättning genom 

att människor med en annan studiekultur och högre utbildning flyttat till kommunen. John-Erik 

(C) kommenterade förändringen med: 

”Jag tror det blivit mer inslag av akademiker i Söderhamns kommun än det var tidigare. Vi har ju 

traditionellt sett haft en ganska låg utbildningsnivå och utbildningskultur, det är många ungdomar 

som växer upp i Söderhamn där deras föräldrar inte har fått någon högskola eller i vissa fall inte 

ens gått gymnasiet ... Men där blev det en annan sak när vi fick de här inflyttningarna av statliga 

jobb så kom det hitflyttandes folk som har en annan studiekultur och syn på utbildning” 

 

Till sist nämnde en del respondenter, däribland Daniel (SD) att en succesivt ökad invandring 

förändrat väljarnas sammansättning i Söderhamn: 

”Vi har ju haft, under 2006 och 2010, en relativt stor invandring till Söderhamn så självklart finns 

det förändringar på den delen. Den har ju fortsatt, vi hade ju också 2015 då det kom en till ström 

av nya migranter hit till Söderhamn så det har ju självklart förändrat sammansättningen här.” 

 

Sammanfattningsvis var intervjupersonerna eniga om att väljarkåren i Söderhamn förändrats 

över tid, även om förklaringarna till densamma varierade. Totalt kan tre olika tolkningar 

utrönas: Väljarna har blivit färre som en effekt av minskad sysselsättning, inslaget av 

akademiker bland väljarna har ökat genom nya arbeten samt att sammansättningen ändrats i 

takt med ökad invandring.  

 

4.2 Socialdemokraternas frånvaro av politiska strategier 

Utifrån respondenternas upplevelser tolkas socialdemokraternas frånvaro av politiska strategier 

i termer av att partiet tagit maktinnehavet för givet och därmed varit oförmögna att anpassa sig 

efter eller hantera det minskade väljarstödet. John-Erik (C) var en av flera som menade att 

Socialdemokraterna suttit vid makten för länge och därmed blivit för bekväma i den rollen: 

”Ja det är frågan om de har hunnit med och gjort det och haft den insikten att göra det (hanterat 

en pågående nedgång reds. anm.), det kanske är nått av delarna i deras tillbakagång litegrann att 

man förlitat sig på att det ska vara som det alltid varit med många industrijobb och starka 

fackorganisationer som det går att rekrytera medlemmar i som röstar på deras politik.” 
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Maria (S) med flera hade å andra sidan uppmärksammat en oförmåga hos socialdemokratin att 

förmedla och genomföra den politik väljarna förväntade sig. 

”Det är ju att vi inte lyckats riktigt bra i Söderhamn med att förmedla vad vi egentligen har velat 

utan vi har varit en förvaltare i stället för att komma med nya fräscha idéer, alltså vi blev ett tråkigt 

parti i Söderhamn helt enkelt … Jag tror vi blev lite bekväm … Vi hade framtidsplaner men jag 

vet inte varför … För jag tycker vi hade jättebra politik men vi fick inte liksom, det blev inte 

synliggjort.” 

 

Andra menade att även i den mån Socialdemokraterna förmedlat politiska förslag, har dessa 

inte lockat nya väljare. Istället för att utforma politik utifrån väljarnas önskemål har man 

fokuserat på att politiken ska vara möjlig att genomföra: Johannes (S) är en av dessa: 

”Internt har det ju framförts den kritiken att vi har liksom varit allt för, vad ska man säga 

realistiska i våra vallöften. Allt som vi lovar ska verkligen gå att genomföra och där har vi då 

kanske varit dåliga att peka på mot oppositioner och sådär som lovat guld och gröna skogar för 

de har någonstans aldrig behövt ta ansvar för det de har lovat förrän nu då.” 

 

En stor del av respondenterna delade en upplevelse av att Socialdemokraterna på senare tid 

varit oförmögna att anpassa sig efter eller hantera det faktum att partiet tappat väljarstöd. Istället 

för att föra fram idéer som kan tilltala väljarna har partiet visat upp en passivitet och 

bekvämlighet i den styrande rollen. Jag tolkar detta som att Socialdemokraterna fastnat i sin 

roll som förvaltare av kommunen och identiteten som det självklart styrande partiet. Detta har 

föranlett en oförmåga att formulera och bedriva politiska strategier. Vissa menar att detta yttrat 

sig i form av att socialdemokratin levt på gamla meriter i tron om att det ska fortsätta vara som 

det alltid varit. Andra framförde att Socialdemokraterna varit oförmögna att förmedla och 

genomföra sin tilltänkta politik, eftersom man blivit bekväm och styrt kommunen på rutin. I 

den mån partiet lyckats framföra sina politiska förslag, har man inte anpassat förslagen till 

väljarnas önskemål.  

 

4.3 Strukturella samhällsförändringar 

Strukturella samhällsförändringars påverkan på Socialdemokraternas förutsättningar i 

Söderhamn diskuterades utifrån att samtliga intervjupersoner fick se en lista med Lidströms 

fem strukturfaktorer (se bilaga 3). Intervjupersonerna kommenterade sedan hur de upplevde att 

dessa inverkat på Söderhamn och socialdemokratin. Johannes (S) med flera tror att vissa 
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strukturella faktorer kan förklara en tillbakagång för Socialdemokraterna, men inte de senaste 

årens kraftiga nedgång: 

”Tittar man längre tillbaka tror jag det är rätt tydligt de första punkterna, alltså vi pratar ju om en 

industriort liksom där alla var med i facket och därmed tvångsanslutna till det socialdemokratiska 

partiet. Sen är ju frågan på senare år då vad det är just lokalt. Den är svårare. Jag har svårare att 

se att det egentligen är de här sakerna som är orsaken.” 

 

Anders (KD) och några andra kunde hålla med om att strukturfaktorerna inverkat på 

Söderhamn, men var osäker på hur dess betydelse medverkat till Socialdemokraternas nedgång: 

”Det är klart minskad industrisysselsättning, det har ju drabbat på något sätt Socialdemokraterna 

generellt även här. Men om det är det som gjort det stora tappet det vet jag inte, men det har ju 

varit en trend … Och det gör ju också att samtidigt har det ökat med tjänstemän och tjänstesektorn 

har ju ökat i Söderhamn och det är av tradition inte alltid socialdemokrater … 

Utbildningssamhället är ju inte alltid heller väl förknippat med socialdemokratin att det står för 

utbildning och fortbildning och akademiska yrken … Fast jag vet inte om det påverkat Söderhamn 

så mycket faktiskt … Urbaniseringen i sig tror jag är egentligen inte har drabbat 

Socialdemokraterna på det sättet. Det är ju mer att ungdomar som du som flyttar härifrån och 

vilka blir kvar. Men då tänker man ju faktiskt att de traditionella Socialdemokraterna borde ju bo 

kvar.” 

 

Andra, däribland Viktor (M), tycker sig kunna se att minskad industrisysselsättning, utbildning 

och urbanisering påverkat socialdemokratin: 

”Minskad industrisysselsättning verkligen har drabbat Socialdemokraterna för det har liksom 

varit deras, industriarbetarkollektivet har väl liksom varit deras största väljarbas och det har varit 

verkligen industrität kommun och är ju fortfarande en industritung kommun men inte alls på 

samma sätt som tidigare … Urbaniseringen blir någon slags effekt … Utbildningssamhällets 

expansion det är klart att, bor man här och utbildar sig här når man ju inte längre än till 

gymnasienivå, ska man plugga längre lär man ju till Gävle eller …. Så det har väl också dragit ut 

folk härifrån men människor kanske vänder tillbaka sen också.” 

 

Således kunde samtliga intervjupersoner se att Lidströms faktorer förändrat strukturen i 

Söderhamn, huruvida detta påverkat Socialdemokraternas nedgång fanns det dock delade 

meningar om. Medan en del upplevde att strukturfaktorerna inte inverkat på partiets utveckling 

under senare år, eller var osäkra på vilken påverkan det haft, var andra mer övertygade om att 

förändrade strukturer varit till socialdemokratins nackdel i Söderhamn. 
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4.4 Sakfrågor 

Under intervjuerna diskuterades också vilka sakfrågor som på senare år varit framträdande i 

Söderhamn och viktiga för kommunens väljare. En viktig sakfråga på lokal nivå som lyfts fram 

vid nästan alla intervjutillfällen är den så kallade 15-timmarsregeln.2                                                    

Många menar att denna fråga bidrog till Socialdemokraternas valförlust. John-Erik (C) 

beskriver likt flera andra: 

”Det var ju bland annat det här med 15-timmarsregeln i förskolan, där vi ville ha den regeln kvar, 

den har ju tagits bort strax innan valet då av Socialdemokraterna. Och barngrupperna är ju stora i 

förskolan idag, eller var då i alla fall, och det är ett högt tryck på förskollärarna så den gruppen 

förskollärare och föräldrar som såg hur det såg ut på förskolan var nog rätt så mån om att               

15-timmarsreglen skulle införas igen så man får en begränsning på hur barn får vara på dagis om 

man har föräldrar som faktiskt är hemma. Den frågan var nog rätt så avgörande faktiskt.” 

 

Ett par nämnde även att skillnaden mellan stad och landsbygd varit en viktig fråga senaste åren. 

Bland annat Lennart (S) upplevde att väljarna på landsbygdsorterna var missnöjd med att 

politiska beslut i allt för hög utsträckning fokuserades till stadsområdet: 

”Man tycker det koncentreras i Söderhamn och en sak som jag stöter på ganska mycket … Det är 

bygget av bandyhallen, det blev ju en symbolfråga … Att de vart stan, att man satsar på en 

idrottsförening … Det va ju vi som styrde då men det var bara 8 av 18 socialdemokrater som 

röstade för … Så man ser den liksom koncentrationen av evenemang och satsningar ute i stan och 

så släcker man gatlysen ute i bygden … Och så åker man in till stan så lyser det överallt, på 

Hällmyra och Hällåsen … Och i samma veva som vi släckte ner gatlysen där nere så drog vi in 

busslinjen, men de va inte kommunen.” 

 

Flera poängterade, däribland Xenia (S), att sakfrågor över lag har stor betydelse för lokal politik 

och lokala partier: 

”Det är lättare att välja vad man tänker i kommunvalet. I riksdagsvalet tror jag lite fler tar hänsyn 

till ideologi … Medan de lokalt kan slå på olika frågor. Det är fler som röstar på till exempel S i 

riksdagsvalet än i lokala valet och det betyder ju att … Då är de alltså besvikna på något lokalt 

men fortfarande socialdemokrater i själ och hjärta och därför röstar de på dem” 

 
2 15-timmarsregeln innebär att barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledig har begränsad 

vistelsetid i förskolan till 15 timmar per kalendervecka. Frågan var omtvistad i Söderhamns kommun i och med 

att Socialdemokraterna beslutade om att ta bort 15-timmarsregeln. Detta motsatte sig oppositionen, samt 

förskolepersonal och föräldrar som menade att det blev för många barn på förskolorna (Barn- och 

utbildningsförvaltningen, Söderhamns kommun 2018). 



 27 

Därmed kan det sägas att sakfrågor upplevs av intervjupersonerna som central för den politiska 

utvecklingen i Söderhamn. Särskilt två sakfrågeområden var innan valet 2018 viktig för 

kommuninvånarna, 15-timmarsregeln samt ojämn fördelning mellan stad- och landsbygd. Över 

lag framhäver respondenterna sakfrågors betydelse på kommunalnivå och menar att väljare är 

mer benägna att byta parti på lokal nivå med grund i sakfrågor. 

 

4.5 Andra partiers utveckling 

Även en tilltagande konkurrens från övriga partier framhålls som en förklaring till 

Socialdemokraternas valförlust. Ett par ansåg, till exempel Maria (S), att oppositionspartierna 

över lag var enade i motståndet till S: 

”Sen hade vi en duktig opposition i några stycken, de fick ju ut budskapen, i just det här – Ja de 

har styrt snart i 100 år … Vi måste ha något nytt. Till slut blev det också en sanning, även om de 

inte va en sanning.” 

 

Delvis på grund av oppositionens retorik, men också med anledning av Socialdemokraternas 

påtagligt långa styre, upplevde John-Erik (C) med flera att väljarna ville ha en förändring av 

kommunstyret. Det var därmed inte nödvändigtvis andra partiers politik som tilltalade väljarna, 

utan socialdemokratins politik som inte längre föll väljarna i smaken: 

”Ja det är det här tiden som jag sa, att har man lett en sak länge och det blir samma stuk hela tiden 

… så förr eller senare så behövs det ju en förändring och då kanske man också väntar på en 

förändring och vill ha en sån. En ny styrning då och nytt ledarskap.” 

 

Två partier sticker ut i respondenternas berättelser om vilka som på senare tid haft gynnsamma 

politiska strategier. Så gott som alla uppger att Centerpartiet varit ett drivande oppositionsparti 

som tilltalat väljarna genom omtyckta företrädare och ställningstaganden i viktiga sakfrågor. 

Partiet har dessutom samarbetat med Socialdemokraterna under tidigare mandatperioder och 

kan därmed tänkas vara ett närliggande alternativ till S. John-Erik (C) kommenterade bland 

annat Centerns framgångar: 

”Ja jag tror att de senare åren så har Centerpartiet varit ganska tydlig i oppositionsdebatten och 

varit på och drivit frågor mot den ledande, alltså mot Socialdemokraterna då … Vi körde ju en 

valkampanj med, dels syntes på en del platser på stan och sådär och var en del ute på byarna och 

visade upp oss och så. Hade ju ingen dörrknackningskampanj i Söderhamn precis utan däremot 

var vi ute istället strategiskt och så visade oss då. Delta på lite debatter och sånt inför valet och 

sen så hade vi en rätt så bra lista med folk som är förankrade i Söderhamn som folk känner igen.” 
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Till sist ansåg flera att Sverigedemokraterna haft gynnsamma politiska strategier, främst under 

tidigare mandatperioder. Daniel (SD) förklarar varför partiet tappade väljare i valet 2018:  

”Vi gör ett ganska bra riksdagsval här 2018 men vi gör ju ett mycket sämre kommunalval … 

Återigen tror jag mer man röstar på en förändring här i Söderhamn liksom att man vill ha ett nytt 

styre och då tror jag liksom alliansen är … det största alternativet efter de rödgröna för att få till 

ett nytt styre här i Söderhamn. Därför står vi still mer eller mindre, för de rödgröna hoppar över 

till allianspartierna.” 

 

Det kan alltså sägas att respondenterna framhöll att konkurrensen från övriga partier tilltagit 

senaste mandatperioderna. Överlag har oppositionen blivit mer enad i sin retorik, vilket delvis 

bidragit till att väljarna sett en möjlighet till förändring av kommunens styre. Sedan har 

Sverigedemokraterna och Centerpartiet särskilt etablerat sig som ett alternativ och tilltalat 

många väljare. 

 

4.6 Politiskt ledarskap 

Flera respondenter framhåller det lokala politiska ledarskapet som betydande i väljarnas 

partival. Många, däribland Mattias (S) upplevde att Socialdemokraterna tidigare fått förnyat 

förtroende tack vare omtyckta ledare: 

”Personfrågor påverkar mycket på kommunalnivå, så har du populära företrädare så påverkar det 

ju ganska mycket hur folk röstar … Men jag kan säga att jag tror att här (år 2002 reds. anm.) kom 

ju Eva Tjärnström, nu Lindberg, som kommunalråd och det påverkar nog ända fram till -10 

ganska mycket när vi pratar personfrågor för hon, det var bra. Jag kom in i kommunstyrelsen -06 

och hon va ju kommunstyrelsens ordförande då, bra klimat, bra jobb i styrelsen tycker jag och 

samarbete.” 

 

Flera respondenter menar också att väljarna på senare år tröttnat på det socialdemokratiska 

ledarskapet. Alexandra (S) är en av dessa: 

”Jag tror att alltså, upplevelsen är ju att det åtminstone varit samma företrädare för oss jämt. Att 

det är, ja men Sven-Erik tycker folk har suttit jättelänge fast han inte gjort det bara sen 2006 till 

exempel. Och det är ju till viss del samma företrädare många kom ju in på 90-talet till exempel.” 

 

Anders (KD) och flera andra respondenter menar att företrädare från andra partier varit ett mer 

omtyckt alternativ för väljarna, inte minst Centerpartiets ledare John-Erik: 

”Jag tror Jonne gjorde jättemycket. Jag tror det är en person många har förtroende för. Många 

såg att här kommer en ny kille som har fötterna på jorden, stabil och trygg, välgrundat rykte. 
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Jag tror det betyder jättemycket för centern. Har absolut inget mot Magnus men jag tror inte, 

hade han gått som frontperson hade de inte varit samma utveckling.” 

 

Sammanfattningsvis har politiska företrädare en viktig roll på lokal nivå. Enligt respondenterna 

har väljarnas upplevelser av främst Socialdemokraternas och Centerpartiets ledare påverkat 

deras partival. Socialdemokraterna har tidigare haft ett omtyckt ledarskap, men detta har 

förändrats med tiden. Samtidigt lanserade Centerpartiet ett nytt toppnamn i nära anslutning till 

valet 2018, en person som var omtyckt och populär bland väljarna. 

 

5 Diskussion 

I detta avslutande diskussionskapitel besvaras frågeställningen utifrån det material som 

redogjorts för ovan. Därefter redovisas anknytningen mellan resultatet från 

respondentintervjuerna och den tidigare forskning som presenterades under kapitel 2. Till sist 

ger jag mina implikationer och förhoppningar för vad framtida forskning kan och bör tillföra 

inom liknande forskningsfält. 

 

5.1 Svar på frågeställning 

Frågeställningen som formulerades inledningsvis löd enligt följande: Vad anger partipolitiska 

företrädare i Söderhamns kommun som förklaringar till Socialdemokraternas valförlust 2018? 

För att besvara denna önskar jag ta fasta på de resonemang som varit klarast framträdande bland 

intervjupersonerna. 

För det första upplevde de flesta respondenter att Socialdemokraterna i Söderhamn varit 

oförmögna att anpassa sig efter och hantera den nedgång som till slut utmynnade i valförlusten.  

Jag tolkar detta som att partiet inte haft förmåga eller kunskap om att forma strategier för att 

vända den nedåtgående väljartrenden. Istället har partiet blivit förvaltare snarare än 

reformpådrivare och vuxit ihop med de etablissemang dem varit en del av i 97 år. Detta har 

genererat i ett passivt styre, där Socialdemokraterna inte varit tillräckligt lyhörda för sin 

omgivning. Väljarna har inte uppskattat detta, och önskat en förändring av kommunstyret, 

samtidigt som oppositionen uppmärksammat väljarnas missnöje och gått dem till mötes. 

För det andra ansåg så gott som alla intervjupersoner att de borgerliga partierna och 

Sverigedemokraterna blev tydligare och mer drivande i sin oppositionsroll. Framför allt var 

oppositionen enig i sin retorik om att Söderhamn behövde ett nytt styre, något som väljarna tog 

fasta på. Främst profilerade sig Centerpartiet som ett bättre alternativ till Socialdemokraterna. 
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Partiet hade inför valet 2018 en ny, välkänd och populär ledare, till skillnad från 

Socialdemokraterna som gick in i valrörelsen med samma ledare sen åtta år tillbaka. Dessutom 

samstämde Centerpartiets politik i högre grad än Socialdemokraternas med väljarnas intressen. 

Inte minst tog C parti för ett införande av 15-timmarsregeln, en regel som Socialdemokraterna 

tagit bort under stor protest. Centerpartiet är också ett etablerat parti på landsbygden, där 

väljarna upplevde stora skillnader i resursfördelningen mellan stad och landsbygd. 

Således menar jag att respondenterna i stort ser Socialdemokraternas strategiska 

oförmåga, Centerpartiets driv i oppositionen samt deras mer tilltalande ledare och sakpolitik i 

förhållande till S, som förklaringar till att Socialdemokraterna i Söderhamns kommun förlorade 

valet 2018. Detta resultat indikerar en politisk utveckling som är tidsmässigt nära anknuten till 

valdagen 2018. Det säger därmed inget om eventuella faktorer som underminerat 

socialdemokratins förutsättningar över en längre tid. Hade syftet varit att spåra ett längre 

händelseförlopp är det troligt att tolkningar av valförlusten 2018 framställts annorlunda. Att 

resultatet framhåller en koppling till samtida händelseförlopp kan bero på att uppsatsen antar 

ett aktörsperspektiv. De som intervjuats är auktoritativa personer i olika maktpositioner som 

ser agens, att kunna handla och påverka, som väsentligt. Med aktörer i fokus finns en risk att 

perspektiv på strukturer och samhällsomdaningar uteblir, faktorer som tidigare forskning visat 

varit bidragande till Socialdemokraternas långvariga nedgång. Det aktörsinriktade perspektivet 

på lokalnivå kan dock sägas ha föranlett den samstämmiga bild som förmedlades av 

respondenterna. Till skillnad från till exempel partipolitiken på riksdagsnivå verkar 

Söderhamns kommunpolitik vara konsensusorienterad snarare än polariserad. Trots 

partipolitisk tillhörighet redogjorde intervjupersonerna för enhetliga tolkningar av 

Socialdemokraternas valförlust i Söderhamn. I och med att liknande upplevelser delas av flera 

personer som verkat inom samma kontext, anser jag att uppsatsen ger god och trovärdig 

kännedom om maktskifte och valförluster på lokal politisk nivå. 

 

5.2 Relation mellan tidigare forskning och resultat 

Redogörelserna av väljarna i Söderhamns kommun överensstämmer till stor del med vad 

tidigare forskning konstaterat. Kommunen har under lång tid dominerats av stora industriorter, 

Socialdemokraternas tidigare styrka skulle därmed kunna förklaras med politisk sociologi. När 

väljarsammansättningen senare förändrats har det varit en effekt av att industriyrken försvunnit 

och tjänstemannayrken tillkommit. Trots detta har partiet varit fortsatt stora fram tills för ett par 

år sedan, det kan därmed tänkas att socialdemokratin lyckats tilltala den medelklass som vuxit 
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fram i samhället. Dock verkar det stigande utbildningsantalet, de individualistiska värderingar 

och den försvagade klassidentitet som följer, till sist underminera Socialdemokraterna även i 

Söderhamn. Förklaringar till Socialdemokraternas politiska strategier i Söderhamn, eller brist 

på densamma, verkar motsvara tidigare forsknings klargöranden om att socialdemokratins 

förutsättningar försämrats med samhällsutvecklingen. Det är tydligt att partiet i Söderhamn har 

allt snävare mål och visioner, brist på återkommande reformer samt nostalgiska tendenser så 

till vida att man tror att allt ska vara såsom det alltid har varit. Tidigare forskning om 

strukturella samhällsförändringars påverkan på Socialdemokraterna är de forskningsområde 

som inte samstämmer med det material som här redovisats. Flera respondenter framförde att 

strukturfaktorer påverkat Söderhamns kommun, men var mer osäkra på i vilken utsträckning 

detta försämrat socialdemokratins förutsättningar. Detta resultat frångår de strukturella 

förklaringsfaktorer som forskning tidigare menar undergrävt förutsättningarna för S.    

Sakfrågor har stor betydelse för väljarnas partival enligt tidigare forskning, en slutsats som även 

denna studie kan dra. Särskilt inför valet 2018 var två sakfrågor framträdande, att S och C tog 

olika parti i dessa frågor verkar ha ökat väljarnas tendens att byta parti. Detta indikerar politisk 

psykologi. Även andra partiers utveckling i Söderhamn stämmer överens med det forskning 

tidigare klargjort. Oppositionen i kommunen har enats, framför allt i sitt retoriska motstånd till 

S, vilket gjort dem till ett trovärdigt alternativ. Sverigedemokraterna har däremot inte 

mobiliserat ett större väljarstöd den senaste mandatperioden. Utifrån tidigare forskning skulle 

detta kunna bero på att Söderhamns kommun haft en tradition av brett politiskt samarbete och 

därför kunnat hantera Sverigedemokraternas inflytande. Till sist har det politiska ledarskapet 

varit viktigt för väljarnas partival i Söderhamn, något som bekräftar tidigare forskning. 

Centerpartiet har presenterat en välkänd och populär ledare, som har tilltalat väljarna i högre 

utsträckning än Socialdemokraternas ledare.  

Sammanfattningsvis kan Socialdemokraternas valförlust i Söderhamn förstås i termer av 

individualisering, strategiska överväganden och företrädarnas betydelse, alltså i 

överensstämmelse med tidigare forskning på makronivå av politisk nedgång. Dock verkar inte 

strukturella faktorer i form av post-industrialisering vara en bärande förklaring till att 

Socialdemokraterna förlorade kommunvalet i Söderhamn 2018 enligt partiföreträdarna själva.  

 

5.3 Förhoppningar och implikationer för framtiden 

Som nämndes i inledningen har Socialdemokraterna haft en dominerande ställning inom svensk 

politik under stora delar av 1900-talet, men har under de senaste decennierna förlorat en stor 



 32 

mängd väljare på såväl central som lokal nivå. Min uppfattning är att denna politiska utveckling 

i hög grad speglar utvecklade förhållanden och intressen hos den svenska befolkningen. Ökad 

kunskap om socialdemokratins tillbakagång och valförluster behövs därav för att höja 

kunskapsnivån kring hur mänskliga förutsättningar påverkar politiken. Kunskap behövs också 

riktas till lokalpolitisk nivå. Där kan människors förutsättningar och subjektiva åsikter 

undersökas i högre utsträckning och lokala analyser appliceras på större samhällen. Detta är 

särskilt viktig i och med att liknande tendenser till den politiska utveckling som studerats här, 

återfinns på alla politiska nivåer. Framtida forskning bör utvisa fördjupade förklaringar till 

Socialdemokraternas försvagning, för att öka förståelsen för det föränderliga och moderna 

samhället. 
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7 Bilagor 

Tabell 2 Kommunfullmäktigeval – Valresultat i Söderhamns kommun 1973–2018 

Parti 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 

Socialdemokraterna 53,3 54,8 56,9 59,3 57,9 54,9 47,6 52,0 41,5 32,4 39,0 39,6 36,6 27,5 

Centerpartiet 22,0 21,7 18,2 14,9 12,8 13,8 14,1 10,6 11,9 22,0 20,3 13,9 15,1 22,6 

Sverigedemokraterna .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,0 4,2 11,7 15,4 15,1 

Moderaterna 6,5 7,0 8,0 10,4 10,6 7,7 11,4 11,0 10,9 7,6 10,6 13,9 10,4 12,8 

Vänsterpartiet 11,5 9,4 9,1 8,7 8,5 10,2 9,4 13,2 20,0 19,3 9,3 6,6 8,5 8,7 

Kristdemokraterna 1,0 0,9 1,3 1,3 0,1 1,5 3,6 1,7 5,9 6,4 4,9 3,0 2,9 4,8 

Liberalerna 5,3 5,7 5,8 3,2 7,9 7,2 7,4 5,1 3,4 7,6 4,3 3,9 3,2 3,0 

Miljöpartiet .. .. .. 1,4 1,3 3,9 2,7 4,9 4,2 4,1 2,7 4,8 4,3 2,1 

Källa: Statistiska centralbyrån 2018 
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Bilaga 1 Informationsbrev till intervjupersoner 

Information till intervjupersoner som önskar delta i studie om 

Socialdemokraternas valförlust i Söderhamns kommunval 2018. 

Syftet med studien  

Syftet med denna studie är att frambringa förklaringar till att Socialdemokraterna i Söderhamn, 

efter 97 år av oavbrutet socialdemokratiskt styre i kommunfullmäktige, förlorade valet 2018. 

Genom kvalitativa intervjuer är förhoppningen att kartlägga vilka eventuella faktorer som kan 

förklara maktskiftet i kommunen. Valet att studera Socialdemokraterna i Söderhamns kommun 

är intressant i flera anseenden. Utvecklingen med minskat väljarstöd kan i viss mån spegla 

partiets generella tillbakagång, samtidigt som de politiska omständigheterna i Söderhamn är 

unika och relevanta för vidare analys. Studiens analysmaterial hämtas från intervjuer med 

personer som har kunskap och erfarenhet av kommunpolitiken i Söderhamn. Det insamlade 

intervjumaterialet kommer användas i en kandidatuppsats i Statsvetenskap vid 

Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala Universitet. Den färdiga uppsatsen kommer att 

presenteras inför handledare, examinator och andra studenter vid universitetet, för att sedan 

presenteras online på det digitala och vetenskapliga arkivet DiVA där den kan komma att 

användas för vidare forskning eller studier.  

Att delta i studien 

Före intervju: Du har valts ut som intervjuperson för denna studie då Du besitter relevant 

kännedom om de politiska förhållandena i Söderhamns kommun och därav anses representativt 

för studiens syfte. Inför intervjun får ta del av intervjuns frågeformulär. Du väljer själv om du 

vill läsa in dig på frågorna i förväg, i övrigt är inga förberedelser nödvändiga.  

Obs! Deltagandet i studien är helt frivilligt och Du kan när som helst välja att avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. 

Intervjutillfälle: Tillsammans med Dig som intervjuobjekt väljs en bekväm och ostörd plats för 

intervjun som beräknas ta mellan 40 och 60 minuter. Intervjun kommer spelas in och 

anteckningar kommer föras under intervjuns gång för att underlätta den senare bearbetningen 

av materialet, samt minimera eventuella missförstånd och misstolkningar. Det kommer ställas 

frågor som rör dina personliga erfarenheter och uppfattningar i förhållande till 

Socialdemokraterna. Du besvarar frågorna i den mån Du själv bedömer möjlig och lämplig.  
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Efter intervju: Det inspelade materialet kommer att transkriberas, det vill säga renskrivas. Om 

Du som intervjuperson önskar granska transkriberingen kan Du när som helst kontakta din 

intervjuare. Det inspelade materialet kommer endast vara tillgängligt för mig, Ida, under den 

kortare period som uppsatsarbetet pågår. Efter godkänd uppsats kommer materialet att raderas. 

I transkriberingen och den färdiga uppsatsen kommer det framgå att du är aktiv politiker i 

Söderhamns kommun samt inom vilket politiskt parti du är aktiv inom. Det är även önskvärt 

att ditt eget namn används i uppsatsen, detta för att öka tydligheten och representativiteten i 

materialet. Önskar du däremot att ditt namn anonymiseras i transkriberingen och uppsatsen kan 

så ske efter överenskommelse mellan intervjuare och intervjuperson. 

Ansvarig för denna studie är Ida Ersmar, under handledning av Li Bennich-Björkman. Vid 

frågor är Du välkommen att kontakta oss enligt kontaktuppgifter nedan.  

Tack för din vilja att delta! 

___________________________________________________________________________ 

Student 

Ida Ersmar  idaersmar@gmail.com  0761167336 

 

Handledare 

Li Bennich-Björkman li.Bennich-Bjorkman@statsvet.uu.se 

 

 

Jag har läst ovanstående information och samtycker härmed till att delta i den beskrivna studien. 

Underskrift:    Namnförtydligande: 

 

___________________________________                       ___________________________________ 

  

mailto:idaersmar@gmail.com
mailto:li.Bennich-Bjorkman@statsvet.uu.se
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Bilaga 2 Frågeguide  

Frågor till intervjupersoner 
 

1. Inledning 

- Kan du berätta om ditt politiska engagemang och hur det började? 

- Kan du beskriva ditt parti och din roll i partiet? 

- Finns det politiska sakfrågor som är särskilt viktiga för dig? 

- Tabell 3: När du ser dessa resultat, vad är din spontana reflektion? 

 

2. Andra partiers utveckling på lokal nivå 

- Tabell 3: Vilka övriga partier konkurrerar om Socialdemokraternas väljare? 

- Vad erbjuder dessa partier som inte Socialdemokraterna kan tillfredsställa? 

 

3. Strukturella samhällsförändringar 

- Bilaga 3: Tror du en eller flera av dessa förändringar påverkat Söderhamn och 

Socialdemokraternas utveckling här? 

 

4. Socialdemokratins strategiska handlande i en situation av nedgång 

- Det går notera en nedgång för Socialdemokraterna i Söderhamn under en längre 

tid, beskriv din bild av hur partiet hanterat detta? Hur har anpassningen sett ut? 

- Hur har partiet resonerat kring maktförlusten i och med valet 2018?  

- Anser du att partiet borde gjort något annorlunda och i så fall vad?  

- Vad är partiets strategier inför framtiden? 

 

5. Sakfrågor 

- Har det funnits lokala frågor som tagit stort politiskt utrymme senaste 

mandatperioden?  

- Hur har partierna och väljarna förhållit sig till dessa? 

 

6. Väljarsammansättning 

- Har väljarna i Söderhamn förändrats och vad beror det i så fall på?  

- Vad är viktigt för väljarnas val när de ska rösta i kommunen?  

 

7. Sammanfattning 

- Varför förlorade Socialdemokraterna i Söderhamn valet 2018? 

  



 41 

Bilaga 3 Lidströms fem strukturfaktorer 

Tillhörande bilaga till frågeguiden 

 

1. Minskad industrisysselsättning 

2. Utbildningssamhällets expansion 

3. Välståndsökningen 

4. Urbanisering 

5. Tidigare strukturella förändringar som gynnat socialdemokratin under dess 

uppbyggnads -och konsolideringsfas (förändringar innan 1970-talet). 
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Tabell 3 Valresultat 1991–2018 

Tillhörande bilaga till frågeguiden 

 

Kommunfullmäktigeval – andel röster från Söderhamns kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån 2018 

 

Riksdagsval – andel röster från Söderhamns kommun 

Parti 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 

Socialdemokraterna 53,7 58,6 45,5 45,1 45,5 43,4 43,6 36,5 

Sverigedemokraterna .. .. 0,1 0,8 3,6 8,4 15,8 19,6 

Moderaterna 11,0 11,1 11,7 7,6 15,1 20,2 15,0 14,3 

Centerpartiet 9,5 7,8 6,6 10,9 10,9 6,9 6,9 9,9 

Vänsterpartiet 6,4 8,9 18,8 15,0 9,0 7,0 6,2 8,3 

Kristdemokraterna 4,7 2,3 8,0 7,0 4,9 3,3 2,8 5,0 

Liberalerna 6,2 4,4 2,2 8,2 4,1 3,9 2,6 3,0 

Miljöpartiet 2,9 5,1 4,3 3,7 3,4 5,2 4,1 2,4 

Källa: Statistiska centralbyrån 2018 

Parti 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 

Socialdemokraterna 47,6 52,0 41,5 32,4 39,0 39,6 36,6 27,5 

Centerpartiet 14,1 10,6 11,9 22,0 20,3 13,9 15,1 22,6 

Sverigedemokraterna .. .. .. 0,0 4,2 11,7 15,4 15,1 

Moderaterna 11,4 11,0 10,9 7,6 10,6 13,9 10,4 12,8 

Vänsterpartiet 9,4 13,2 20,0 19,3 9,3 6,6 8,5 8,7 

Kristdemokraterna 3,6 1,7 5,9 6,4 4,9 3,0 2,9 4,8 

Liberalerna 7,4 5,1 3,4 7,6 4,3 3,9 3,2 3,0 

Miljöpartiet 2,7 4,9 4,2 4,1 2,7 4,8 4,3 2,1 
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