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2014 års riksdagsval var som helhet ett bra val för
Socialdemokraterna i Västerbotten. I riksdagsvalet bibehöll vi våra
ställningar, som ligger ungefär 11 procentenheter över partiets andel i
landet som helhet. Däremot gick det sämre i de andra valen. Vi
backade totalt med 1,8 procentenheter i kommunalvalet och 3,9
procentenheter i landstingsvalet. En närmare granskning visar
emellertid på stora skillnader mellan olika delar av länet. I kommunoch landstingsvalen har vi gjort de största förlusterna i
inlandskommunerna medan vi håller ställningarna bättre vid kusten. I
några kommuner har vi också haft uppseendeväckande framgångar. I
kommunalvalet i Robertsfors har Socialdemokraterna gått från 44,8
till 52,3 procent. Framgångar i åtminstone ett av valen kan noteras
också i Bjurholm, Vindeln, Norsjö, Skellefteå och Umeå.
Bilden var således komplex och det tycktes inte finnas några entydiga
svar på vad som var de bakomliggande orsakerna. För att lägga en
grund för en analys av vad som varit framgångsfaktorer och orsaker
till tillbakagångar tillsatte partidistriktets styrelse en arbetsgrupp
omedelbart efter valet 2014, med uppgift att reda ut orsaker och
mönster som kan ge lärdomar inför kommande val. Arbetsgruppen
fick till uppgift att både kartlägga de kortsiktiga förändringarna och
de mer långsiktiga trender som kan noteras i vårt län och våra
kommuner.
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Som ordförande utsågs Isak From, riksdagsgruppen och ABFdistriktet. Gruppen i övrigt bestod av Anders Lidström, professor
vid Umeå universitet, Harriet Hedlund, landstingsgruppen, Rickard
Carstedt, LO-distriktet, Ulf Granström, Lycksele AK, Kicki Norman,
Vilhelmina AK, Sandra Reinklou, SSU, Thomas Fridh, ABFdistriktet samt Stefan Hagström, ansvarig ombudsman från
partidistriktet.
I ett första skede analyserades förändringarna från föregående val.
Alla arbetarkommuner besöktes och dess företrädare samt
representanter för fackliga organisationer och andra
sidoorganisationer intervjuades. Resultaten från denna genomgång
redovisades vid 2015 års distriktskongress. Efter detta fortsatte
arbetet med att identifiera de långsiktiga trenderna. Detta skedde på
basis av analyser av valstatistik från 1973 och framåt samt utifrån
besök i fem arbetarekommuner. Dessa valdes så att de
representerade olika typer av förändringstrender. De som besöktes
var Storuman, Malå, Lycksele, Robertsfors och Umeå.
Denna rapport sammanfattar vi de lärdomar vi gjort. Vi börjar med
en kort genomgång av hur socialdemokraternas stöd förändrats i
Västerbotten och Sverige under främst de senaste fyrtio åren.
Därefter redovisar vi några av de utmaningar vi kunnat notera för
Socialdemokratin i fråga om politikens innehåll, hur vi kan utveckla
vår organisation och hur vi bör agera i förhållande till våra
motståndare. Vi sammanfattar vad som varit problem och/eller
framgångsfaktorer, ger exempel på hur detta kommer till uttryck och
föreslår åtgärder för att vi ska lyckas ännu bättre i kommande val – i
hela länet.
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Det skulle dröja länge efter partiets bildande 1889 innan
Socialdemokraterna fick fotfäste i Västerbotten. De första
socialdemokratiska agitatorerna som kom till oss betraktade vårt län
som en ogästvänlig mylla. Länet dominerades av småbrukare medan
industrin genomgående var svagare än i våra grannlän och därmed
färre industriarbetare att vinna stöd från. Visserligen fanns en stark
folkrörelsetradition men den hade främst kanaliserats via
nykterhetsrörelse och frikyrkor. Folkpartiet hade dessutom en tydlig
vänsterprofil, vilket bidrog att de framstod som det främsta
alternativet till högern. Detta undergrävde möjligheterna för
Socialdemokraterna att få fotfäste. Två starka folkpartitidningar i
Umeå och Skellefteå bidrog till att försvåra opinionsbildningen. De
fåtal socialdemokrater som fanns valde dessutom att gå till val under
folkpartiet för att säkra en seger i rösträttsstriden. Den
socialdemokrati som fått fotfäste gick efter partisprängningen 1917
in i det socialdemokratiska vänsterpartiet. Ja, under dess första år var
t.o.m. detta partis arbetsutskott förlagt till Umeå. Efter att
vänsterpartiet 1923 återigen delats valde dock de flesta i Västerbotten
att återgå till Socialdemokraterna.
Det var först på 1930-talet som Socialdemokraterna började kunna
bryta den liberala dominansen i vårt län. Trots att Folkpartiet hade
mellan 10 och 30 procentenheter större röststöd i Västerbotten än i
landet som helhet lyckades Socialdemokraterna sakta men säkert
knapra åt sig röstandel efter röstandel. Det var dock först i 1948 års
val som Socialdemokraterna i Västerbotten fick ett röststöd som stod
i paritet med riksgenomsnittet. Stödet var dock alltjämt påtagligt
lägre än i våra grannlän. Från början av 1970-talet och framåt
förmådde Socialdemokraterna i Västerbotten i stort behålla sin
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ställning, samtidigt som partiet i riket går tillbaka. Socialdemokratins
historia i vårt län är därmed en tydlig framgångssaga. Utvecklingen
under de senaste 100 åren sammanfattas i Figur 1.
Figur 1
Röstande på Socialdemokraterna i riksdagsval 19172016: I Västerbotten, i hela Sverige och skillnaden mellan länet och
riket
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Det bör understrykas att under 1970-talet skedde också en påtaglig
förstärkning av arbetarrörelsens organisationer i Västerbotten. Av
Mauritz Nyströms sammanställningar i sin historik över
partidistriktet framgår tydligt hur antalet medlemmar ökade kraftigt
och nya s-föreningar tillkom under denna period. Den fackliga
organisationsgraden ökade också och dessutom har Västerbottens
Folkblad några av sina bästa år på 1970- och 80-talen. Allt detta har
bidragit till att förstärka och konsolidera socialdemokratins ställning i
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Västerbotten och har säkert medverkat till att Västerbotten nu är lika
socialdemokratiskt som våra grannlän.
I slutet av denna skrift redovisar vi hur stödet för vårt parti sett ut i
varje kommun – i riksdags-, landstings- och kommunalvalen sedan
1973. Bakom de goda resultaten i länet som helhet finns stora
skillnader mellan kommunerna men också stora variationer över tid.

I vår analys har vi kunnat notera tre särskilt stora utmaningar för
Socialdemokratin i Västerbottens som gäller politikens innehåll. Det
handlar om att hantera motsättningen mellan stad och land, om att
göra välfärdsfrågor till vinnarfrågor och om att tydliggöra vår
position i konflikten mellan gröna frihetsvärden och en
tillbakablickande nationalism.

Vi har mött en misstro mot socialdemokratin i inlandet och en
uppfattning att den delen av länet har övergetts av S men även att S
direkt undergräver förutsättningar för utveckling i dessa kommuner.
Vid valet 2014 blev sjukvården en symbolfråga för detta. Men det
kommer också till uttryck i att många menar att det finns bolag –
även statliga – som bedriver rovdrift på vår natur och stjäl våra
tillgångar. Delstatliga Telia klipper telefonledningar och har bristfällig
mobiltäckning. Trafikverket sänker hastigheter på vägarna på grund
av dålig vägstandard.
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Detta sker i en tid av omfattande urbanisering och starka
globaliserande krafter. Känslan av utsatthet och maktlöshet är stark.
En del menar då att ”vi måste ena oss mot yttre krafter”, ta saken i
egna händer och gärna lita på lokala partier. Det underblåser också
sverigedemokratiska strömningar. Efter Brexit omröstningen har det
nu också kommit direkta krav om att Norrland borde bilda en egen
stat.
Ett gott exempel:
Den socialdemokratiska politiken innehåller kraftfulla åtgärder
för att stärka inlandet. Det innefattar den statliga verksamhetens
roll, myndighetsplaceringar, företagens kapitalförsörjning,
differentiering eltaxa och EU:s regionalpolitik. Landstingets
satsning på glesbygdsmedicin och sjukstugor stärker hela länet.
Den kommunala skatteutjämningen har stor betydelse för jämlika
villkor inom länet. Möjlighet till distansstudier och avskrivning av
studielån är andra exempel.
Tidigare fanns Vattenfall Inlandskraft AB i
vattenkraftskommunerna, en lyckad satsning som skapade
företag och anställningar – till en för staten ren vinst.
Västerbottens tidiga satsningar på digitalisering och bredband
genom bl.a. Närhet i glesbygd var lyckat och gav utan tvekan
länet ett digitalt försprång mot övriga landet.

Det här vill vi göra bättre:
 Vi måste tydligare diskutera vad urbanisering och
globalisering är och vad politiken vill åstadkomma i en
föränderlig tid. Vi måste bli tydligare med vår egen politik för
lokal utveckling.
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 Understryka betydelsen av att se framåt och betona
utveckling. Men det är inte självklart att koppla samman
utveckling med befolkningstillväxt – även kommuner som
tappar i befolkning måste ständigt utvecklas. Som ett exempel
bör vi bli bättre på att se invandringens möjligheter för nya
jobb och för vårdsektorns framtida personalförsörjning.
 En sammanhållande infrastruktur för hela länet: Botniabanan
är byggd, Norrbotniabanan är under projektering, nästa steg
är att se över tvärbanorna och inlandsbanans villkor. Ett väl
fungerande vägnät är avgörande för Västerbottens utveckling.
En digital infrastruktur i världsklass i hela länet.
 En socialdemokratisk utvecklingsgaranti. En sådan skulle
innebära ett löfte om välfärdsservice i alla kommuner, det vill
säga skola, hälsocentraler/sjukstugor, barn- och äldreomsorg.
Men också att satsa på de möjligheter som finns i alla
kommuner för att åstadkomma nyskapande och utveckling.
Möjligheten till fungerande lärcentra och distansstudier är
centralt.
 Det finns en rad skäl för att en del av de vinster som
genereras av vind- och vattenkraftanläggningar inom en
kommun i högre utsträckning bör återföras till bygden, men
vi måste då också svara för de kommuner som inte har sådana
tillgångar. Vi förordar i stället ett system där avkastning från
statliga bolag som Sveaskog, Vattenfall och LKAB kommer
regionerna till del genom regionala utvecklingsfonder för att
utveckla det lokala näringslivet, som till exempel
Norrlandsfonden.
 Vi måste som parti också bättre samordna valaktiviteter
mellan olika nivåer så att vi tydliggör hur den
socialdemokratiska politiken i landet, länet och kommunen
hänger samman.
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Välfärdsfrågor har av naturliga skäl alltid varit socialdemokratiska
styrkefrågor. Välfärdssystemet är i allt väsentligt en socialdemokratisk
skapelse som omvärlden avundas oss. När systemet inte lyckas
motsvara förväntningar uppstår lätt kritik, som drabbar oss.
Händelserna i Dorotea och Åsele vid senaste valet blev symboler för
en känsla av att socialdemokraterna inte uppfattas som en garant mot
neddragningar i välfärdsservicen, i första hand i inlandet.
Ett gott exempel:
Samverkan mellan kommun och landsting när det gäller vård och
omsorg är viktigt i hela länet.
Ett exempel där dialog har lett till fördjupat samarbete för
innevånarnas bästa är Malå, både vad det gäller sjukvårdsplatser
och ambulans. Glesbygdsmedicin i Storuman är ett gott exempel
på den utveckling som sker i hälso- och sjukvården, där ny teknik
ökar tillgänglighet och närhet till vård.
Ett sjukhus på tre orter är vårt sätt att nyttja vårdens resurser på
bästa sätt och öka tillgängligheten.

Det här vill vi göra bättre:
 Likvärdig vård och jämlik hälsa måste vara våra främsta
ledstjärnor.
 Vi ska visa på de goda exemplen med fungerande samverkan
mellan landsting och kommuner. Det går att hitta bra
lösningar trots minskande befolkning.
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 Tydliggöra sambanden genom samordnade utspel om
välfärdspolitik mellan våra riks-, landstings- och
kommunpolitiker.

Under senare år har en ny politisk konfliktdimension seglat upp som
allt viktigare i svensk politik, vid sidan om vänster-högerdimensionen. Den ena änden på denna dimension utgörs av gröna,
frihetliga och alternativa idéer som bl.a. betonar att det finns andra
maktordningar än den som bygger på klass. I den andra änden finns
traditionella, auktoritära och nationalistiska idéer som blickar bakåt,
misstror invandring och värnar ett snävt synsätt om vad som är ”det
svenska”. Ibland har den kallats för den frihetligt-autoritära
dimensionen.
Vi har tagit tydlig ställning i vårt partiprogram mot alla typer av
orättvisor: ”Socialdemokratin vill avlägsna de ekonomiska, sociala
och kulturella hindren för människornas frigörelse. Vårt mål är ett
samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, patriarkat,
rasism eller homo- och transfobi, ett samhälle utan fördomar och
diskriminering.” Vår erfarenhet är dock att stödet för sådana idéer är
starkare i de större städerna, och i vårt län främst Umeå och
Skellefteå. Här utmanas vi av partier som Miljöpartiet och
Feministiskt initiativ. I många inlandskommuner är däremot idéer
som finns i den andra änden av den frihetlig-auktoritära skala
dominerande. Där är i stället Sverigedemokraterna ett hot. Detta
skapar ett dilemma för Socialdemokratin.
Även om Socialdemokratin tagit ställning måste vi därför vara klara
över att verkligheten ser olika ut i olika kommuner. Vi ska alltid
bekämpa partier som är främlingsfientliga och motverka
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främlingsfientliga åsikter men måste samtidigt inse att detta kan kräva
olika typer av insatser i olika delar av länet. I kuststäderna handlar det
om att tydliggöra vad vår profil faktiskt är medan i
inlandskommunerna måste vi bli bättre på att ta argumentationen
mot främlingsfientliga idéer.

Ett gott exempel:
Socialdemokraterna i Umeå tog inför 2014 års val fram ett helt
nytt lokalt handlingsprogram som på ett bra sätt tar ställning i
dessa frågor och tydliggör hur Socialdemokratin i praktik lokal
politik skall motverka alla typer av orättvisor. Det är en god
förebild för resten av länet.
Ett bra exempel på ett väl fungerande lokalt flyktingmottagande
är det som skett i Bastuträsk. Genom att planera långsiktigt och
se flyktingmottagandet som en resurs för att bibehålla service och
utveckla orten har ett brett stöd kunna åstadkommas.

Det här vill vi göra bättre:
 Understryka att Socialdemokraterna är ett parti som i alla
lägen bekämpar orättvisor, oberoende av om det handlar om
klass, kön, etnicitet eller någon annan maktordning.
 Kraftsamla för att argumentera för alla människors lika
rättigheter och motverka rasism och främlingsfientlighet var
den än befinner sig.
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När det gäller vår egen organisation har vår analys givit vid handen
att vi särskilt behöver se över våra insatser när det gäller att se till att
ha goda politiska företrädare, behovet av att se hela arbetarrörelsen
och förmågan att kunna lyssna och förmedla.

Våra företrädare är avgörande för att partiet skall ha slagkraft och
trovärdighet. Även om alla partimedlemmar har ett ansvar är det i
första hand dessa personer som presenterar och argumenterar för vår
politik gentemot media och allmänhet. De svarar också för politiskt
ledarskap vare sig vi är i majoritet eller opposition. De är därför i
praktiken varumärken för partiet.
Det finns många goda exempel på bra, lyssnande och engagerade
företrädare i länet, men vi behöver göra mer för att utveckla
ledarskapet. En bra socialdemokratisk ledare har medborgarnas
förtroende, står med båda fötterna på jorden, lyssnar på opinioner
och åsikter i smått och stort och men driver partiets uppfattning med
ideologisk grundtrygghet. De ska inte kunna misstänkas med att
hellre se till sina egna intressen än det allmännas. De skall vara rejäla
och pålitliga.

Ett gott exempel:
Robertsfors var länge ett starkt centerfäste, och inte blev det
svagare av att partiledaren kom från denna kommun under åren
2001-2011. Trots detta har Socialdemokraterna gradvis förstärkt
sin ställning och framför allt i kommunalvalet ökat markant sedan
2006.
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I det senaste kommunalvalet fick S egen majoritet i
kommunfullmäktige. Bakom detta ligger ett tålmodigt och
enträget arbete, som grundlades redan under oppositionsåren.
Särskilt viktigt har varit ett fokus på ordning och reda, betoning
av utveckling av kommunens olika delar samt tydliga, närvarande
och förtroendeingivande företrädare för Socialdemokraterna.
Även Socialdemokraterna i Vindeln är ett bra exempel på hur
våra företrädare, tack vare en trovärdig och ansvarsfull
oppositionspolitik, successivt skapat tillit bland
kommunmedborgarna. Sedan 2014 års val har kommunen för
första gången en Socialdemokratisk ledning.

Det här vill vi göra bättre:
 Bygga förtroende hos medborgarna och visa på lyhördhet.
Företrädare är praktiker med klar ideologisk grund. Finns i
vardagen bland människorna, inger förtroende. Detta kräver
ett ledarskap där vi lever som vi lär, och som utgår från
arbetarrörelsens grundläggande värderingar.
 Satsa på utbildning av nuvarande och kommande företrädare
samt förmedling av goda exempel.
 Lär av Robertsforsexemplet med små lokala
investeringspengar för utveckling, där byarna själva kan söka
pengar. Prata utveckling med medborgarna.
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En avgörande styrka i en folkrörelse är att vara många aktiva
medlemmar. Dessvärre har vi inte kunnat bibehålla vår starka
organisation utan det har det under flera år skett ett relativt stort
medlemstapp. Detta har skett i vårt län, precis som i landet i stort.
Dessutom är kvinnor och personer med invandrarbakgrund alltjämt
svagare representerade i flera kommuner och medelåldern bland
medlemmarna är genomgående hög på många håll.
En grundsten för arbetarrörelsen i Västerbotten är en väl fungerande
facklig-politisk samverkan, men den är på sina hålla svag med ett
vikande folkrörelsearbete som följd. I de kommuner där LO:s
medlemstapp varit stort, exempelvis vid en större
arbetsplatsnedläggelse, finns en trend att partiets röstetal sjunkit i
större utsträckning än normalt. När det gäller ABF:s roll ser vi en
tydlig koppling mellan antalet studietimmar och socialdemokratins
styrka i Västerbotten.
Sammanhållningen inom partiet är också avgörande för framgång.
Ett oenigt parti skapar osäkerhet om vad vi vill och leder lätt till att
vi ägnar mer kraft åt inre motsättningar än att utforma och diskutera
vår politik. På sina håll finns skiljelinjer mellan partivänner i olika
delar av kommuner. Där ABF, LO och partiet drar åt samma håll
ökar chansen till goda valresultat men där det råder split och
splittring mellan arbetarrörelsens olika grenar är risken för valförlust
störst.
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Ett gott exempel:
Arbetarrörelsen i Västerbotten har både starka folkrörelser och
goda valresultat, vilket gör att vi sticker ut som ett positivt
exempel i landet. Folkbildningen i Västerbotten ligger i topp i
riket i fråga om deltagande i t.ex. studiecirklar.
Inom LO-facken är organisationsgraden högre i Västerbotten än i
de flesta andra län. När det gäller aktiva S-föreningar och
medlemmar ligger vi nationellt bra till. Den fackliga närvaron i
valrörelserna är av stor vikt, Västerbottens fackliga organisationer
ställer upp med ett gediget arbete som troligen saknar motstycke i
Sverige.
En del av den goda organisationsstrukturen i arbetarrörelsen i
Västerbotten grundlades under 1970- och 1980-tal. En kraftig
uppbyggnad i fråga om antalet medlemmar och s-föreningar
skedde. Detta motsvarades också av en ökning av Västerbottens
Folkblads prenumerationskår. Även om det senare skett en
tillbakagång har vi fortfarande glädje av det som byggdes upp då.
Vikten av en god och välförgrenad organisation med många
medlemmar kan inte nog understrykas!
Arbetarrörelsens utvecklingslag, kallat ARBU, bildades 2003 av
LO, SAP ABF och Medlefors med syftet att stärka samverkan
mellan organisationerna samt engagera och utveckla unga
människor i arbetarrörelsen, bland annat anordnar ARBU en
arbetarrörelsehelg. Arbetarrörelsehelgen genomförs vartannat år
och är en bra mötesplats för hela länet som bidrar till en bättre
samverkan.
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Det här vill vi göra bättre:
 Var vaksam på interna stridigheter, dessa kan snabbt blossa ut
i större motsättningar som kan stanna en lång tid framöver.
Ta därför snabbt hjälp för att lösa konflikter, extern hjälp kan
ofta vara att föredra, eftersom ett utifrånperspektiv ofta ses
mer konfliktneutralt.
 Det finns ett stort ansvar för ledningen lokalt att lyssna och
inkludera medlemmar, även att försöka vara ödmjuk inför sin
egen eventuella roll i konflikten.
 Organisationens och förtroendeuppdragets betydelse ska vara
tydlig.
 Vi behöver fler unga, fler kvinnor och fler med
invandrarbakgrund i vår rörelse.
 För att ytterligare stärka den facklig-/politisk samverkan
behövs fler engagerade och aktiva fackliga företrädare.

Många partivänner vittnar om att det är svårt att komma ut med vår
politik. Många gånger kidnappas äran för ett bra förslag av andra
partier, andra gånger kan det vara svårt att nå fram med budskapet
för att inte stämmer med väljarnas intresseområden och därför
avfärdas som valfloskler. Socialdemokraterna är Sveriges största
parti, därför har vi också en bred politik. I det direkta mötet med
väljaren är det därför viktigt att först aktivt lyssna till dennes
intresseområden eller orosmoln, för att därefter möta upp med våra
vallöften som ofta kan vara svaret på dennes oro.
Ett annat problem att hantera är osanningar och falska nyheter på
sociala medier. Hypoteser och ibland rena lögner lanseras som
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sanningar. Ett exempel är vägslitageavgiften som presenterades med
en siffra innan utredningen är klar, eller att olika jultraditioner skulle
hotas på grund av invandringen. Socialdemokraterna har ett
historiskt starkt kapital av hög trovärdighet och regeringsduglighet
och därför får vi inte ha företrädare som faller i fällan att på sociala
medier dela eller förstärka osanna uppgifter. All vår kommunikation
måste byggas på väl avvägda och sanningsenliga argument. Även om
populistiska inspel kortsiktigt kan ses som ett vinnande koncept,
förlorar dessa i längden – det visar inte minst en moderat
företrädares angrepp mot journalistkåren hösten 2016.
Ett gott exempel:
Många S-föreningar och arbetarekommuner delar några gånger
om året ut informationsblad. Två exempel är Robertsfors och
Norsjö, som proaktivt kunnat kommunicera framgångsrikt i svåra
frågor - som skolnedläggelser - och ändå gå fram i kommande val.
Trots omfattande samhällsförändringar har Socialdemokratin i
Skellefteå behållit sin mycket starka ställning, detta saknar
motstycke i jämförelse med andra industristäder.
Socialdemokraterna i Skellefteå visar med sitt goda exempel hur
förtroende kan byggas upp och bibehållas. Stark facklig-politisk
samverkan, en ledning som lever som man lär och en
vittförgrenad organisation är viktiga hörnstenar. I alla val sedan
1973 har S i Skellefteå haft resultat mellan 48 och 57 procent.
Ett viktigt forum är Facebook, som är ett bra instrument för att
kommunicera politiskt material till våra företrädare att dela vidare.
När partidistriktet gör ett inlägg som delas av många når vi
ganska snabbt upp emot 4000 personer som sett inlägget, mot
bara ett hundratal om delningen varit färre.
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Det här vill vi göra bättre:
 En tydlig vision om vad vi vill i kommunen/partiet, det är
viktigt att den handlar om både stora och små/människonära
frågor.
 Håller vi det vi lovar? Återkoppla tydligare både internt i
partiet och till medborgarna.
 Många tar genomförd politik för givet, även våra egna –
upprepa både visioner och tagna beslut många gånger om.
 Vi ska alltid prata utveckling, för att på så sätt skapa en
framtidstro och visa på vilja till förändring, sedan gäller det att
möta upp och få politiska idéer att bli till handling få saker att
hända.
 Arbeta i högre grad med egna facebookprofiler. Sociala
medier är förutom den personliga kontakten just nu det som
kommer närmast väljarna.
 Beröm varandra för bra politiska beslut direkt på varandras
facebookprofil. På så sätt kan budskapet spridas längre än om
det delas på en offentlig (S)-profil.
 Skapa husombud och dela ut områdestidningar med aktuell
information, för oss positiva fullmäktigebeslut och
framtidsfrågor. Det är en fördel om arbetarekommunen står
för S-föreningarnas tryck.
 Bättre förstå hur människor resonerar och tänker. Genom att
förstå människors problem i vardagen och sluta bagatellisera
dessa, kan vi vända missnöjet.
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För att vinna val måste vi besegra våra politiska motståndare. Vi
uppfattar Sverigedemokraterna och lokala populistpartier stå för en
typ av motstånd och de borgerliga partierna för ett annat. Till detta
kommer det ständigt närvarande hotet från soffan, dvs. de som trots
att de kanske sympatiserar med oss inte går till valurnan när det
gäller.

Sverigedemokraterna har vunnit på att suga upp ett missnöje med
traditionella partier, och även om de hittills varit svaga i riksdagsvalet
har de haft framgångar i kommunalvalen, framför allt i inlandet.
Både oro för förändringar som hotar jobben och misstroende mot
invandrare bidrar.
Lokala populistpartier har tid till annan funnits i de flesta
västerbottenskommuner. De bildas kring en specifik sakfråga eller en
populär person men förmår sällan bibehålla sin styrka över en längre
tid. De gör också en poäng av att inte vara en del av ett nationellt
parti utan framställer sig ofta som en ”opolitisk” värnare av det
lokala intresset. Bägge typer av partier spelar på en känsla av
övergivenhet.

19

Ett gott exempel:
I Lycksele har socialdemokraterna styrt kommunen under lång tid
med ett jämnt och påtagligt stöd av medborgarna. Valresultaten
har legat mellan 45 och 52 procent i kommunalvalen. Detta har
man lyckats med, trots att man tidvis haft att kämpa med svag
ekonomi och ett vikande befolkningsunderlag utanför
centralorten, vilket har tvingat fram ibland otacksamma
prioriteringar. I många andra kommuner kunde en sådan
utveckling ha utgjort grogrund för lokala missnöjespartier. Så har
emellertid inte skett i Lycksele, vilket är uppseendeväckande.
Socialdemokraterna i Lycksele har genom att vara tydliga om både
alternativ och prioriteringar vunnit medborgarnas förtroende.
Det här vill vi göra bättre:
 I högre grad använda vardagssamtalet som ett medel för
motverka rasism och främlingsfientlighet bland de som
annars normalt skulle vara socialdemokratiska sympatisörer.
 Bemöta SD:s argument och understryka invandringens
positiva sidor för vårt land. Invandring ger nya jobb i hela
landet. Understryka hur SD:s politik missgynnar pensionärer
och andra. Vara övertydliga med att SD inte behöver stå för
sin politik.
 Understryk och visa på betydelsen av att vara ett parti som
finns på alla nivåer där beslut fattas som berör den egna
kommunen.
 Var noga med sanningen – det är inte självklart för
Sverigedemokraterna. Politik måste bygga på fakta. Använd
modellen #jagärhär, som bygger på att många tillsammans,
med fakta och positiva budskap, hjälps åt att stävja hatiska
inlägg på sociala medier.
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Även om de borgerliga partierna, framförallt Moderaterna, numera är
relativt svaga i Västerbotten är de fortfarande våra ideologiska
huvudmotståndare och de som styr i de kommuner där vi vill ta över
ansvaret för kommunens utveckling.
I flera borgerligt styrda kommuner har det samtidigt visat sig svårt att
profilera den socialdemokratiska politiken. Det har samtidigt i flera
kommuner visat sig svårt att bedriva oppositionspolitik när
borgerliga majoriteten tar över socialdemokratiska förslag.
En annan utmaning är att de borgerliga ibland går fram som en
samlad allians och i andra sammanhang markerar sin profilerar var
för sig. Detta påverkar också hur vi bör bemöta dem.
Ett gott exempel:
Västerbotten är överlag ingen bra grogrund för borgerliga partier.
Från 1973 till 2014 har de fyra borgerliga partierna sammantaget
tappat 25 000 röster, samtidigt som det totalt blivit 25 000 fler
väljare i länet. Även om Moderaterna gått fram har Centern
tappat mer än två tredjedelar av sina väljare och Liberalerna
(tidigare Folkpartiet) mer än hälften.
Eftersom valmanskåren förändrats innebär detta i praktiken att
väldigt få ungdomar i Västerbotten tar en röstsedel från något av
de borgerliga partierna. Västerbottningarna, och i synnerhet dess
ungdomar, har i stället hjärtat till vänster.
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Det här vill vi göra bättre:
 Fortsatt framgångsrik kamp mot borgerligheten. Det är en
myt att partierna blir allt mer lika! Tydliggör skillnaderna mot
borgerliga partier på ett enkelt sätt genom att prata ökad
jämlikhet och kamp mot alla slags orättvisor.
 Kombinera socialdemokratisk oppositionspolitik med massiva
egna informationsinsatser till medborgarna. Gör klart vem
som kommer med förslagen.
 Anpassa strategin till hur de borgerliga partierna formerar sig.
Ta hänsyn till vilka partier som är starka i respektive
kommun.

Trots att Sverige i jämförelse med de flesta andra länder har en hög
andel som röstar vid de allmänna valen, är det många som väljer att
inte delta. Det parti som lyckas engagera denna del av väljarkåren kan
vända ett val till sin fördel. Många som väjer den så kallade ”soffan”
känner apati och uppgivenhet, att politiken inte talar deras språk eller
att politiken inte gör någon faktisk skillnad i deras vardag. Ofta är det
de som är mest utsatta i samhället som väljer att avstå från att rösta.
Särskilt lågt är valdeltagandet bland de som har invandrarbakgrund.
Dessa presumtiva väljare kan lockas av snabba lösningar - av
plakatpolitik - och lägga sin röst på populistiska partier eller
företrädare.
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Ett gott exempel:
Medbestämmande kan vända trenden, ett exempel är att avsätta
liten pott pengar i kommunen (i de kommuner där S har makten)
där befolkningen enkelt kan söka medel för mindre projekt, som
blomlådor på lyktstolpar eller en ny gungställning i lekparken.
Viktigt är sedan att följa upp dessa politiska beslut med tydlig och
enkel kommunikation till innevånarna.

Det här vill vi göra bättre:
 Försök hitta enkla sätt att tydliggöra skillnaderna mellan oss
och våra motståndare, för att förenkla valet. Som exempel har
materialet Rött/Blått varit effektivt i många fall, nu kan en
dimension av brunt behövas som tillägg.
 Vi måste hitta sätt att locka väljare genom mer
inbjudande/lättsamma sammankomster. Många presumtiva
väljare, men också nya medlemmar, kan känna otrygghet i att
hamna i en mötessituation där många sedan tidigare känner
varandra.
 Socialdemokratin måste kunna beskriva hur vårt parti är
relevant för alla människor oavsett bakgrund.
 I en tid när demokratin tas för givet har vi en särskild uppgift
att argumentera för dess värde.
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Röstandelar för Socialdemokraterna 1973-2014: Kommunfullmäktigeval
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Röstandelar för Socialdemokraterna 1973-2014: Landstingsfullmäktigeval
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Röstandelar för Socialdemokraterna 1973-2014: Riksdagsval
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riksdagsvalet än i kommunvalet)

Skillnader för Socialdemokraterna mellan kommunal- och riksdagsval i Västerbotten
1973-2014 ( (Positiva tal betyder starkare stöd i kommunval än i riksdagsval, negativa tal starkare stöd i
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starkare stöd i landstingsvalet än i kommunvalet)

Skillnader för Socialdemokraterna mellan kommunal- och landstingsval i
Västerbotten 1973-2014 (Positiva tal betyder starkare stöd i kommunval än i landstingsval, negativa tal

Hej och välkommen till Arbetarrörelsens eftervalsanalys i
Västerbotten!
Denna studiehandledning är framtagen i syfte att fördjupa diskussion
och förståelse till varför det går som det går i valen i vårt län. Denna
kunskap kan med fördel sedan ligga till grund för planering av mer
framgångsrika valrörelser i framtiden.
Se denna studiecirkel som ett sätt att starta de valrörelser vi har
framför oss.
Och du, kom ihåg: Valsegrarna är bara ett medel – målet är att
förändra samhället!
Se denna studiehandledning som ett diskussionsstöd för att utveckla
organisationen, men det är givetvis möjligt och önskvärt att
föreningar och Arbetarekommuner fritt diskuterar andra saker.
Kontakta ABF på din ort för att registrera studiecirkeln och planera
för exempelvis tre träffar. På så sätt kan vi hjälpas åt att stärka
arbetarrörelsen i Västerbotten.
Det kan eventuellt komma att utgå en ekonomisk stimulans från
ABF-distriktet till alla färdigrapporterade valcirklar så missa inte detta
tillfälle.
Lycka till!
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Materialet är indelat i tre kapitel, efter en kort inledning. Dessa har
rubrikerna: Politikens innehåll, Vår organisation och Våra
motståndare. Avslutningsvis finns lite statistik för den som vill
fördjupa sig i siffror.
I den korta inledningen finns det beskrivet hur och varför denna
eftervalsanalys kom till, samt en kort historisk tillbakablick. För den
som vill fördjupa sig i detta, rekommenderas boken ”Musikanternas
uttåg” av P-O Enquist som, på ett både roligt och allvarsamt sätt,
beskriver arbetarrörelsens vedermödor.
Sidan 8
o Hur kan ni lokalt arbeta med dessa frågeställningar?
o Gör en egen lokal behovsanalys med utgångspunkt utifrån
den socialdemokratiska utvecklingsgarantin som det skrivs
om i en av punkterna. Formulera vilken sorts social service ni
vill ha, och på vilka platser i ert geografiska område
o Formulera er exempelvis i punkter, vad ni vill göra bättre
Sidan 9
o Vilka välfärdsfrågor är er kommuns, och landstingets,
starkaste kort?
o Vår politik är stark när det gäller välfärdsfrågor. Hur gör vi
det känt?
o Vilka välfärdsfrågor bör vi i vår förening/arbetarekommun
driva?
o Vilka typer av samarbeten vill vi se mellan er kommun och
landstinget i framtiden?
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Sidan 11
o Hur jobbar er förening/Arbetarekommun för att synliggöra
det vi menar med ”allas lika värde”?
o På www.socialdemokraterna.abf.se kan du hitta studiematerial
om såväl organisationskultur som socialdemokratiskt
ledarskap. På vilket sätt har ni eller kommer
föreningen/Arbetarekommunen att arbeta med dessa frågor?
o Vilka populistiska strömningar finns i ert upptagningsområde?
( Här kan man hitta ännu mer underlag på www.val.se )
o Det finns exempel från Arbetarekommuner, där
Socialdemokratisk mobilisering lett till att andra partier får
valframgångarna. Finns det sådana områden i er närhet. Vika
områden/stadsdelar/samhällen ska vi fokusera vårt arbete för
att få maximal effekt?
Sidan 13
o Vad kan ni lära av andra föreningar/Arbetarekommuner?
o Socialdemokraterna har tagit fram olika utbildningar för att
stärka såväl partiet som folkrörelse, som det parlamentariska
partiet. Vilka utbildningsinsatser behöver era medlemmar och
förtroendevalda?
Sidan 16
o Hur arbetar ni konkret med den facklig-politiska samverkan?
o Hur stark är arbetarrörelsen hos er? Vilka LO-förbund har ni
aktiva? Hur är relationen med ABF?
o Hur skulle ni kunna göra för att stärka Folkbladets roll i
opinionsbildningen
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o Vilken verksamhet och vilka mötesformer tror ni behövs för
att fånga upp yngre människor, fler kvinnor, och människor
med annan etnisk bakgrund?
Sidan 18
o Tidigare partisekreterare Lars Stjärnquist myntade uttrycket
”gladast vinner” som ett sätt att beskriva att vi måste utstråla
glädje, självförtroende och inte så lite glöd. I partiets
ledarskapssyn pratar man om att vi måste lyssna mer och
prata mindre. Den s.k. Örebromodellen handlade om att man
gick ut och mötte väljarna flera gånger. Man hade tydliga
syften med det man gjorde, med sitt utåtriktade arbete. Har ni
det? Vad har ni för mål med era utåtriktade aktiviteter? Hur
många ska ni göra? Var ska ni göra dem?
o Har ni någon typ av strategi för relationen med media?
o Vilket utbildningsbehov bedömer ni att ni har för att kunna
bli mer framgångsrika i användandet av sociala medier
Sidan 20
o Nationellt säger partiet att Moderaterna och SD är våra
huvudmotståndare. Detta kan ibland skilja sig mot vad som
gäller lokalt.
Vem är er lokala huvudmotståndare, och varför det?
o Vilka starka personer finns bland era politiska motståndare
o Vilka särskilda insatser behöver ni göra, med bäring på dessa
bedömningar?
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o Vilket utbildningsbehov bedömer ni att ni har för att kunna
bli mer tydliga i kampen mot extremistiska och populistiska
partier
Sidan 22
o Vad tror ni det beror på att väljare i er kommun väljer att
avstå från att rösta?
Är det trötthet, att man inte ids, eller är det en aktiv protest?

o Titta på statistiken och kom överens om ett antal saker ni kan
läsa ut av den, för er kommun. Vad säger den er?
o Gå in på www.val.se och komplettera er analys, kanske ända
ner på vallokals-nivå

o Identifiera minst fem frågor med förbättringspotential i er
arbetarkommun och skapa en åtgärdsplan för dessa. Förslag
på åtgärdsmall finns nedan.
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Vad är
problemet/
Styrkan?

Vilka
åtgärder
krävs?

Hur mäts
åtgärderna?

Åtgärden
klar?

Vem är
ansvarig?
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Vi vill tacka alla inblandade i arbetet med denna valanalys
och hoppas att den kan vara en liten vägledning inför
kommande valrörelser.
Kom ihåg – Håll ihop, nå ut, vinn val!
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