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Abstract 

The purpose of this study is to investigate whether there has been a divergence between the 

aims of LO and the Social Democratic Party in Sweden during the period 1994–2018. This 

study also has the purpose of investigating whether this has affected which party the members 

of LO will vote for in the Swedish elections. The hypothesis of this study is that there has 

been a divergence between LO and the Social Democratic Party and that the aims differ more 

in 2018 than they did back in 1994. This is a qualitative text analysis with the purpose of both 

being descriptive and explanatory. This study is scientifically relevant as it highlights the role 

of ideology in Swedish politics and how this can affect voter support. It is also interesting for 

people who are not researchers since this affects Swedish politics and therefore everyone who 

lives in Sweden. This study shows that there has been a noticeable divergence between the 

aims of LO and the Social Democratic party in Sweden during the period of 1994–2018. Back 

in the 1970:s there was also a divergence between the aims of LO and the Social Democratic 

Party. During the 1970:s, the members of LO to a lesser extent voted for the Social 

Democratic Party which supports the hypothesis of this study. The hypothesis was correct but 

the noticeable divergence was not the divergence that was expected since the study showed 

that LO more and more had switched focus from broad policy areas to labour policy. The 

answer to the question whether this divergence probably has affected which party the 

members of LO will vote for or not, is yes. It is very probable that the divergence between LO 

and the Social Democratic Party has affected which party the members of LO will vote for. 
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Begreppslista 

LO – Landsorganisationen i Sverige. Grundad 1898. Skapades för att förbättra arbetstagarnas 

svaga maktställning på arbetsmarknaden.1 LO hade 1 423 027 medlemmar år 2018 och dessa 

var fördelade över 14 fackföreningar.2   

SAF – Svenska arbetsgivareföreningen. Grundad 1902. Skapad av arbetsgivare som en 

motkraft till LO. Existerade fram till 2001 då denna förening slog sig samman med Sveriges 

industriförbund och går idag under namnet Svenskt näringsliv.3 

SAP – Socialdemokratiska arbetarepartiet. Oftast benämnt som Socialdemokraterna. 

Grundades 1889. Var under 1900-talet oerhört inflytelserikt inom svensk politik och har under 

2000-talet fortsatt vara det största partiet i Sverige.4 

Den svenska modellen – Ett begrepp med många betydelser och tolkningar men kommer i 

denna uppsats syfta på samarbetet mellan LO, SAF och SAP som var unikt för Sverige.5 

Korporativism – Fokuset ligger på individernas roller i arbetslivet. Näringslivets olika parter 

slår sig samman och bildar korporationer som sedan får befogenheter att förvalta 

gemensamma angelägenheter. I demokratiska länder har detta inneburit att 

intresseorganisationer frivilligt eller avtalsreglerat samverkat och påverkat offentlig politik.6 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 LO.se. LO:s uppdrag. 
2 LO:s verksamhetsberättelse ´18 s. 83 
3 Svensktnaringsliv.se  
4 Socialdemokraterna.se Vår historia. 
5 Stråth, Bo. Mellan Två Fonder. 1998 s. 290 

6 NE.se. Uppslagsverket.  
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1. Inledning 

LO och Socialdemokraterna har idag ett nära samarbete som bland annat innebär att 

representanter från LO sitter med i Socialdemokraternas verkställande utskott.7 LO:s 

medlemmar har även en stor del av Socialdemokraternas riksdagsplatser och LO betalar 6 

miljoner årligen till Socialdemokraterna.8 Detta samarbete har en lång historia och det går inte 

att bortse från i vilken utsträckning dessa båda parter har format arbetsmarknad och den 

svenska politiken sedan 1898 då LO bildades. Emellertid har LO-medlemmarnas stöd för SAP 

minskat sedan 1990-talet.  Andelen av LO:s medlemmar som 1994 visade stöd för 

Socialdemokraterna var 66 procent vilket betydde att stödet för SAP var starkt. Stödet från 

LO-medlemmarnas sida har därefter succesivt sjunkit och 2018 hade stödet nått rekordlåga 

siffran 41 procent.9 Vare sig man anser att detta LO-SAP-samarbete har någon större 

påverkan på politiken i nuläget eller huruvida detta samarbete har en plats i dagens Sverige, 

går det inte att förbise vilken enorm maktfaktor dessa tillsammans har varit under 1900-talet. 

Motgångar och motsättningar som har påverkat samarbetet mellan LO och SAP har alltid dykt 

upp under denna långa period men trots detta har LO-medlemmarnas stöd för SAP fram tills 

nu varit starkt. Aldrig innan 2018 har en majoritet av LO:s medlemmar röstat på andra partier 

än just SAP. Det minskade stödet är intressant och leder tankarna till vad som skulle kunna 

vara orsaken till denna historiska händelse som aldrig skett tidigare. Det är den frågan 

uppsatsen tar sig an.  

För att undersöka LO och Socialdemokraterna, ibland benämnda som ”arbetarrörelsens båda 

grenar”10, krävs det att man förstår hur dessa ”grenar” har vuxit fram tillsammans. Den 

svenska modellen innebar ett samarbete mellan Landsorganisationen (LO), Svenska 

Arbetsgivareföreningen (SAF) och Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP). Det samarbete 

som i dess dåvarande form dominerade politiken under en stor del av 1900-talet är nu borta 

men samarbetet mellan LO och SAP existerar i hög grad även idag vilket innebär att denna 

modell inte är helt utsuddad. Idag har Sverige en av de starkaste fackföreningsrörelserna i 

världen vilket styrker påståendet som menar att den svenska modellen lever men är oerhört 

förändrad.11 

 
7 Socialdemokraterna.se. Verkställande utskottet. 
8 LO.se LO:s uppdrag. 
9 SVT.se. Valresultat riksdagsval. s. 22 
10 Stråth, Bo. Mellan Två Fonder. 1998 s. 290 

11 Stråth, Bo. Mellan Två Fonder. 1998 s. 382 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det skett en divergens mellan LO:s och 

Socialdemokraternas målsättningar, i bemärkelsen inställning i ett antal centrala sakfrågor, 

mellan 1994 och 2018. Detta kan vara en möjlig orsak till LO-medlemmarnas minskade stöd 

för SAP. Uppsatsen kommer visa att det går att se ett samband mellan ideologiska 

ställningstaganden och LO-medlemmarnas stöd för SAP under tidigare perioder, vilket 

motiverar att uppsatsen fokuserar på förklaringskraften hos denna faktor.   

 

1.2 Hypotes 

Denna undersöknings hypotes är att LO:s och Socialdemokraternas målsättningar skiljer sig 

mer idag än tidigare. Om så är fallet skulle detta kunna vara en anledning till det minskade 

stödet för Socialdemokraterna bland LO:s medlemmar. Denna hypotes får stöd av Bo Stråths 

forskning som visat att det tidigare har skett en ideologisk divergens mellan LO och 

Socialdemokraterna under 1970-talet samtidigt som Socialdemokraterna fick ett minskat stöd 

från LO:s medlemmar. Denna forskning kommer presenteras mer genomgående senare i 

uppsatsen. Samarbetet mellan S och LO sträcker sig långt tillbaka i tiden och att en majoritet 

av LO:s medlemmar för första gången inte stödjer Socialdemokraterna bör kunna kopplas till 

någon slags ideologisk separation mellan de båda parterna med tanke på 1970-talets 

händelseförlopp. Om LO:s och Socialdemokraternas målsättningar är mer olika nu än vad de 

var under tidigare årtionden skulle det gå att se ett samband mellan ideologi och LO-

medlemmars stöd. Om hypotesen visar sig felaktig kan detta resultat ligga till grund för vidare 

forskning som då kan utesluta ideologisk separation som en märkbar påverkansfaktor på LO-

medlemmarnas partisympatier. 

 

1.3 Frågeställning 

Frågeställningen som ska besvaras i denna studie är följande: 

”Hur har LO:s och Socialdemokraternas målsättningar förändrats över tid, hur mycket skiljde 

sig deras målsättningar 2018 och kan detta vara en orsak till LO-medlemmars minskade stöd 

för SAP?” 
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2. Tidigare forskning om relationen mellan LO och SAP 

Under 1930-talet, efter en enormt konfliktfylld tid på arbetsmarknaden och dödsskott i 

Ådalen, påbörjade Socialdemokraterna sin mer än 40 år långa dominans i den svenska 

politiken.14 Förutsättningarna för denna långa regeringsperiod skapades av ett flertal 

regeringskriser, Skotten i Ådalen 1931, Kohandeln 1933 och därefter Saltsjöbadsavtalet 

1938.15 Socialdemokraternas dominans 1932-1976 inom politiken är odiskutabel då SAP får 

regeringsmakten 1932 och behåller den oavbrutet fram till 1976.16 LO:s inflytande är svårare 

att säkerställa men om man menar att inflytande utövas genom att vara med och definiera 

samhällsproblem och utforma lösningar på problemen kan man påstå att LO hade som störst 

inflytande under 1950- och 1960-talen.17 ATP-striden (striden för allmän tjänstepension) som 

pågick under andra halvan av 1950-talet fram till 1960 var en oerhörd framgång för 

arbetarrörelsen och gav därmed LO och SAP ökad makt inom politiken. Men att inneha denna 

starka position bidrog till en ökad kritik mot de svagheter som fanns inom välfärdssamhället. 

Kritiken, både intern och från vänster, som riktades mot LO och SAP skulle tvinga dem båda 

till att föra en mer offensiv politik.18  

Förändringar som skulle påverka arbetarrörelsen negativt var på väg och skulle i längden leda 

till den försvagade rörelse som existerar idag. Globaliseringen förändrade arbetsmarknaden 

drastiskt då investeringar, forskning och förhandlingar skedde över nationsgränser, vilket 

gjorde det svårare för staten att lägga sig i företagens ekonomi. Kvinnornas frigörelse från 

klassidentiteten under denna period innebar att kvinnorna började kämpa för sina egna löner 

istället för ”arbetarnas”. Det uppstod även en konflikt mellan offentligt anställda och de 

privatanställda under 1980-talet vilket naturligtvis även det ledde till en svagare 

arbetarrörelse. Inte nog med det så gick arbetare och arbetsgivare i många fall samman för att 

pressa staten till att stödja deras företag ekonomiskt. Den tidigare samlade identiteten som 

”arbetare” försvagades i och med denna förändring och den starka solidariteten arbetare 

emellan som tidigare funnits tynade bort.19 Den svenska modellen hade skapat trygghet och 

stabilitet på den svenska arbetsmarknaden och bidragit till den nära relationen mellan LO och 

S. När det i början av 1970-talet dök upp omfattande protester, kriser och ökad arbetslöshet 

 
14 Stråth, Bo. Mellan Två Fonder. 1998 s. 14 
15 Ibid. s. 15 
16 Johansson, Anders. Magnusson, Lars. LO-1900-talet och ett nytt millennium. 2012. s. 274 
17Stråth, Bo. Mellan Två Fonder. 1998 s. 21 
18 Ibid. s. 59 - 62, 
19 Ibid. s. 292 - 294 
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utökade LO och SAP sitt samarbete med målen att säkra jobb och trygghet.20 Det är under 

denna period som löntagarfondsfrågan blir en fråga på den politiska agendan.   

Löntagarfondsdebatten drog igång ordentligt år 1971 efter IF Metalls motion nr 305 till LO:s 

kongress och var en konsekvens av inte bara en radikalisering av samhällsdebatten utan även 

minskade industriinvesteringar och en snabb fluktuation mellan hög- och lågkonjunkturer. 

Motionen syftade till att skapa en mer planerad investeringsverksamhet som i sin tur skulle 

leda till en stabilare och säkrare sysselsättning. Ett annat mål med motionen var att ändra på 

den klassiska koncentrationen av förmögenhet som kom till av företagsvinster.21 Denna tanke 

om löntagarfonder, där LO skulle förvalta fonderna, fick fäste inom stora delar av LO men 

även inom SAP. Detta förslag ledde till en ökad polarisering mellan arbetsgivarna och 

fackföreningarna under slutet av 1970-talet.22 SAP var inte lika entusiastiska inför detta 

förslag som LO var och Olof Palme ryktas ha yttrat följande kommentar gällande 

löntagarfonder i socialdemokraternas verkställande utskott:  

"Det är ett helvete, men det är ett helvete vi måste igenom".23   

LO var den part som drev på löntagarfondsfrågan och det faktum att löntagarfonderna hade 

fått stöd av SAP trots att de inte var lika intresserade av denna fråga visar på vilken makt LO 

hade över partiet.24 SAP släppte till slut löntagarfonder som politiskt mål år 1983 och det med 

glädje, medan LO, som hade lagt allt sitt krut på denna fråga som inte längre hade något större 

stöd, stod där utan en symbol att enas kring.25  

Under 1990-talet drar sig SAF ur den decentraliserade förhandlingsrelationen som varit del av 

den svenska modellen där LO och SAF kontrollerat lönebildningen.26 Två beslut som SAF tar, 

först 1985 gällande en planerad avskaffning av korporativismen och sedan 1991 då de helt 

och hållet trädde ut ur det korporativistiska systemet blir avgörande.27 Det ansågs inom SAF 

att LO och SAP i de flesta fallen tillsammans innehade en majoritet inom 

myndighetsstyrelser. I dessa fall var SAF därmed med och legitimerade beslut som de aldrig 

kunde förhindra.28 SAF:s beslut ledde till en avkorporativisering i Sverige och kan ses som en 

 
20 Stråth, Bo. Mellan Två Fonder. 1998 s. 310 
21 Ibid. s. 137 - 138 
22 Ibid. s. 299 
23 Elmbrant, Björn. Palme. 1989. s. 211 
24 Horgby, Björn. Kampen Om Facket. 2012. s. 276 
25 Stråth, Bo. Mellan Två Fonder. 1998 s. 206 
26 Johansson, Anders. Magnusson, Lars. LO-1900-talet och ett nytt millennium. 2012 s. 290 
27 Pontusson, Jonas. JOAKIM JOHANSSON: SAF och den svenska modellen. 2011. s. 173 
28 Ibid. s. 175 
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följd av den polariseringen under denna period. Den polariseringen kan i sin tur delvis påstås 

ha sin grund i LO:s försök att införliva den politik som kritik från vänster tvingat fram och tog 

form som löntagarfondsfrågan.29  

Vid mitten av 1980-talet uppstod en konflikt som kallats ”Rosornas krig” mellan LO och SAP 

som sedan kulminerade i början av 1990-talet efter SAP:s förslag om ett ”stoppaket”. Detta 

stoppaket syftade till att kyla ned den överhettade svenska ekonomin genom strejkförbud, 

försämring i sjukförsäkringen, stopp för aktieutdelningar och flera andra åtgärder.30 LO 

accepterade SAP:s stoppaket då Sverige var i ekonomiskt svår situation och LO skulle aldrig 

få samma maktposition efter denna turbulenta period som de haft innan den. Vid årsskiftet 

1990/91 avvecklades kollektivanslutningen som hade gjort det möjligt för LO och 

fackförbunden att ansluta sina medlemmar till Socialdemokraterna. Kollektivanslutningen 

hade gett SAP betydande ekonomiska resurser i form av medlemsavgifter och när 

avvecklingen var slutförd var ”skilsmässan” mellan LO och SAP ett faktum.31 Samarbetet 

mellan de två ”grenarna” fortsatte men i en ny form där LO istället blev koordinator för 

samordnade förbundsförhandlingar vilket i princip är den roll som LO har idag.32  

Efter ”Rosornas krig” i början av 1990-talet var LO:s stöd för SAP svagt under perioder och 

det samarbete som existerade var oerhört ifrågasatt. Under LO:s kongress 1994 diskuterades 

faktiskt alternativet att starta ett eget politiskt parti men denna ståndpunkt hade inget större 

stöd. Att samarbeta med SAP var enligt majoriteten inom LO fortfarande den bästa vägen att 

gå och tanken om att en enad arbetarrörelse skulle kunna vrida Europasamarbetet åt vänster 

var också befäst bland medlemmarna.33 En nackdel med LO-SAP-samarbetet var att det 

missnöje som riktades mot de socialdemokratiska regeringarna kunde spilla över på LO. 

Samtidigt kunde kritik mot borgerliga regeringar lätt förbises då LO:s inlägg ansågs vara 

partipolitiska.34 När Socialdemokraterna återigen regerade var det 1995 tydligt att politiken 

inte längre behövde vara förankrad i LO. Arbetslöshetsförsäkringen sänktes, utan att ha 

rådfrågat LO, till 75 procent och Göran Persson såg nu snarare LO som ”ett särintresse bland 

andra särintressen” än samarbetspartner.35 Samarbetet mellan LO och SAP har fortsatt men 

denna koppling började redan under 1990-talet lida av en falnande legitimitet. Detta 

 
29 Stråth, Bo. Mellan Två Fonder. 1998. s. 299 
30 Johansson, Anders. Magnusson, Lars. LO-1900-talet och ett nytt millennium. 2012 s. 286–287 
31 Ibid. s. 344–345 
32 Ibid. s. 291 
33 Ibid s. 369–370 
34 Ibid. s. 370 
35 Horgby, Björn. Kampen Om Facket. 2012. s. 279 
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legitimitetsproblem uppkom dels då LO fick minskat inflytande med också då LO:s 

medlemmar i lägre grad röstade på SAP och denna förändring var markant.36 

 

2.1 LO-medlemmarnas stöd för SAP 

Att LO:s medlemmar har uttryckt minskat stöd för Socialdemokraterna under de senaste 

decennierna är inget nytt fenomen. I början av 1960-talet hade det varit högkonjunktur, 

konfliktfritt i landet och Sverige var helt enkelt välmående. SAP hade 1968 stöd av hela 81 

procent av LO:s medlemmar. Tage Erlander avgår som partiledare 1969 och Olof Palme, en 

mer radikal politiker, efterträder honom. Runt 1967 hade arbetslösheten i Sverige ökat, 1969 

påbörjar gruvarbetare en strejk och vänsterkritiken mot socialdemokratin blir allt mer 

högljudd.37 Andelen av LO:s medlemmar som stödjer Socialdemokraterna är sedan 75 procent 

1970, 71 procent 1973 och 66 procent 1976. 38 Denna lavinartade minskning i stöd för SAP på 

endast åtta år kan delvis förklaras av lågkonjunkturen som drabbat Sverige då SAP haft 

makten. Detta är också en period då kritik mot Keynesianismen ökar och Milton Friedman-

inspirerade tankar får fäste.39 Dessa tankar innefattade kritik mot statlig inblandning i 

ekonomin och mot fackföreningarna då dessa ansågs pressa upp löner och därmed skapa 

budgetunderskott.40 Socialdemokraterna, som var för förslaget om löntagarfonder, tappade 

stöd och Olof Palme som nu var oppositionsledare försökte mer och mer ta avstånd från 

löntagarfonderna och den radikala vänsterpolitiken under 1970-talet.41 SAP försökte  

distansera sig  från förslaget för att kunna hitta samarbeten med mittenpartier medan LO, som 

skulle utöka sin makt om dessa fonder infördes, inte vek ned sig. Det går alltså under 1970-

talet att se en ideologisk divergens mellan LO och SAP i och med deras olika åsikter om 

löntagarfondsfrågan.  

Det har som sagt varit möjligt att se ett samband mellan ideologiska ställningstaganden och 

LO-medlemmarnas stöd för SAP under tidigare perioder. Tabellen nedan som visar LO-

medlemmarnas stöd för de stora politiska partierna mellan 1994 och 2018 visar att det har 

skett en minskning i stöd för SAP som är jämförbart med det som skedde 1968–1976.42    

 
36 Johansson, Anders. Magnusson, Lars. LO-1900-talet och ett nytt millennium. 2012. s. 371 
37 Ibid. s. 63 
38 Stråth, Bo. Mellan Två Fonder. 1998. s. 179 
39 Ibid. s. 178 
40 Ibid. s. 180 
41 Ibid. s. 180 
42 SVT.se. Valundersökning riksdagsval. s. 22 
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Tabell 2.1: LO-medlemmars stöd för politiska partier 

Parti 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 

V 10 21 14 10 9 7 9 

S 66 53 59 54 51 53 41  

MP 4 4 4 5 7 4 2 

C 4 4 4 5 4 3 5 

L 3 2 6 5 4 2 2 

KD 2 7 6 4 2 1 4 

M 9 8 4 11 16 10 11 

SD - - - 3 6 17 24 

FI - - - 1 0 2 1 

Övriga 2 2 3 1 1 1 0 

Summa 

procent 

100 100 100 100 100 100 100 

 

Utläggningen om LO-medlemmarnas stöd för SAP under 1970-talet är relevant för denna 

studie då det kan dras paralleller till det minskade stödet man ser idag. Nu ser vi inte en liberal 

våg utan snarare en nationalistisk våg över Europa. Den seriösa diskussionen om 

löntagarfonder är sedan länge död men 2010-2018 har LO:s medlemmarnas tappade stöd för 

SAP varit, procentuellt sett, större än det 1968–1976.  

 

2.2 Tillämpning av teori 

Det finns teorier som kan förklara varför Socialdemokraterna tappat stöd bland väljare under 

perioder. Dessa är dock inte direkt tillämpbara när det kommer till just LO-medlemmarnas 

minskade stöd för SAP. LO-medlemmarna är svenska medborgare och röstar i svenska val 

precis som alla andra medborgare. Dock kan medlemmarna i LO inte anses vara likvärdiga 

med resten av befolkningen då LO-medlemmarna är representerade av LO, som genom sina 

ställningstaganden och beslut påverkar sina medlemmar. Det finns naturligtvis andra 

organisationer som genom medlemskap, lobbying och opinionsbildning påverkar väljare men 

ingen av dessa organisationer är lika aktiva och starka inom svensk politik som LO är.  

Tidigare forskning och teorier som berör samarbete mellan socialdemokratiska partier och 

Landsorganisationer (t.ex. Norge och Danmark) är inte heller tillämpbara i denna 

undersökning. De svenska Socialdemokraterna och den svenska Landsorganisationen har en 

unik historia och den maktpositionen dessa båda haft under 1900-talet är även den utan dess 

like. De enda teorierna som är lämpliga för att ligga till grund för denna undersökning är 
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därmed de som direkt berör samarbetet mellan de svenska Socialdemokraterna och den 

svenska Landsorganisationen.  

Då teorier som berör relationer mellan andra landsorganisationer och socialdemokratiska 

partier inte bör tillämpas, är relationen mellan LO och SAP 1968–1976 adekvat att jämföra 

2000-talets utveckling med. Bo Stråths bok, ”Mellan Två Fonder”, tar upp det minskade 

stödet från LO:s medlemmar för SAP under 1970-talet och är en lämplig teoretisk 

utgångspunkt. Stråths forskning visar på ett minskat stöd för SAP från LO:s medlemmar 

mellan 1968 och 1976 då stödet gick från 81 procent till 66 procent på bara 8 år. Under denna 

period står LO fast vid sin ståndpunkt att löntagarfonder bör införas medan SAP mer och mer 

börjar tveka på att införa dessa. Socialdemokraterna skulle inte få en majoritet av platserna i 

riksdagen under denna period och distanserar sig från löntagarfondsförslaget för att kunna 

hitta samarbeten med andra partier.43 Genom att se på tabellen (tabell 2.1) i föregående kapitel 

går det precis som på 1970-talet att se LO-medlemmarnas flykt från SAP till partier åt höger 

på den politiska skalan. Bo Stråths forskning visar att LO-medlemmarnas stöd för SAP på 

1970-talet minskade samtidigt som det uppenbarades en ideologisk divergens mellan LO och 

SAP.44 Detta är vad som ligger till grund för hypotesen som är att LO och SAP år 2018 har 

splittrats ideologiskt. Den divergens som gick att se gällande de båda parternas målsättningar 

under 1970-talet tydliggjordes i deras olika ställning till löntagarfonder. Kan en ny ideologisk 

separation nu ha skapats men på grund av en ny fråga? 

 

2.3 Analysinstrument: Hjärtefrågor för LO/SAP/svenska folket 

LO och SAP har båda ställningstaganden och intressen inom samtliga politikområden. För att 

undersöka om det skett en divergens mellan LO:s och SAP:s målsättningar, som i sin tur kan 

ligga bakom ett minskat stöd för Socialdemokraterna, behöver det klargöras vilka frågor som 

har varit viktigast för de båda ”grenarna”. Dessa frågor behöver alltså ha varit viktiga för både 

LO och SAP under 1900-talet. Detta kriterium behöver uppfyllas för att dessa frågor ska 

kunna representera deras målsättningar under de årtal som ska undersökas.  

Den första målsättningen som bör analyseras är den gällande jämställdhet. LO har historiskt 

sett varit mer progressiva än SAP inom jämställdhetsfrågan och från 1960-talet har LO haft en 

 
43 Stråth, Bo. Mellan Två Fonder. 1998. s. 179 
44 Ibid. s. 178–180  
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politik som de själva påstått är för jämställdhet mellan män och kvinnor.45 LO har naturligtvis 

utvecklat sin feministiska politik sedan 1960-talet och 1994 är jämställdhet en av deras 

viktigaste frågor.46 1994 hade även Socialdemokraterna tagit en tydlig feministisk ställning 

och jämställdhet var en viktig fråga för partiet.47 

En annan fråga som är relevant att undersöka är LO och Socialdemokraternas målsättningar 

för skolan. LO började efter andra världskriget att intressera sig för utbildningspolitiken och 

därefter blev intresset bara större. Trots att de båda arbetsmarknadsorganisationerna (LO och 

SAF) främst var involverade i moderniseringen av yrkesutbildningen, var de tillsammans med 

SAP med och formade den nya grundskolan.48 

Den svenska arbetarrörelsen hade alltid haft full sysselsättning som målsättning vilket hade 

varit ett rimligt mål innan globaliseringen och den nya ekonomin på 1990-talet. Ekonomisk 

kris och massarbetslöshet drabbade Sverige och gjorde att idén om full sysselsättning nu 

kändes omöjlig att uppnå.49 LO som anses vara huvudarkitekten bakom den ekonomiska 

politik som skulle leda till full sysselsättning, förlorade under denna period mycket makt men 

även hoppet om full sysselsättning.50 Tanken om full sysselsättning har varit befäst inom både 

LO och SAP historiskt sett och därför blir det relevant att jämföra de båda parternas syn på 

denna fråga under 2000-talet. 

2000-talets politiska svängningar måste dock också tas i beaktning. Löntagarfondsfrågan som 

dök upp under 1970-talet kom att drastiskt förändra relationen mellan LO och SAP. De tre 

kärnfrågor som tidigare nämnts har varit viktiga men det kan även finnas någon ny fråga som 

har bidragit till en ökad splittring mellan LO och SAP. För att besvara om det dykt upp en ny 

fråga som separerat LO och SAP ideologiskt (likt löntagarfonderna på 1970-talet) kommer 

målsättningarna gällande invandring att analyseras. Denna fråga, som har gått från att vara en 

ganska oviktig fråga till en huvudfråga inom svensk politik bara under 2010-talet, är ett måste 

att undersöka. Efter flyktingvågen 2015 kom denna fråga att dominera debatten under valet 

2018 och är än idag en glödhet fråga bland svenskarna. Invandringsfrågan var i juni 2018 en 

viktig samhällsfråga enligt 57 procent av befolkningen vilket var den näst högsta siffran och 

den allra viktigaste frågan enligt 25 procent av befolkningen (vilket innefattar LO:s 

 
45 Stråth, Bo. Mellan Två Fonder. 1998. s.98 
46 LO:s verksamhetsberättelse 1994 s.64 
47 SND.se. Socialdemokraternas valmanifest 1994. 
48 Lundahl, Lisbeth. Efter svensk modell. s. 104 
49 Johansson, Anders. Magnusson, Lars. LO-1900-talet och ett nytt millennium. 2012. s. 381 
50 Ibid. s. 381 
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medlemmar).51 LO och SAP:s målsättning för denna fråga är viktig att analysera då det 

svenska folkets intresse för invandringspolitiken har ökat mycket mer än intresset för någon 

annan fråga 1994–2018. Om det bara är målsättningen gällande denna fråga som tydligt 

skiljer sig kan detta vara en bidragande faktor till det minskade stödet från LO:s medlemmar.  

Jämställdhet, skola och full sysselsättning är alltså tre frågor som varit viktiga för LO och 

SAP historiskt sett men som även är viktiga 1994. Därför är de intressanta att analysera i 

kommande analys. Invandring däremot är en fråga som inte varit viktig tidigare men nu är den 

fråga som är viktigast för det svenska folket. Om det visar sig att det varken skett en 

ideologisk separation gällande traditionella kärnfrågor mellan LO och SAP eller gällande den 

mest aktuella frågan för svenska folket så går det att utesluta att LO och SAP har glidit isär 

ideologiskt, och att den faktorn därmed skulle vara en huvudorsak till LO-medlemmarnas 

minskade stöd för SAP. Det går att sammanfatta studiens möjliga utfall på följande vis. 

1. LO och SAP har grundligt separerats ideologiskt 1994–2018 och detta kan ha bidragit 

till det minskade stödet från LO:s medlemmar. 

2. LO och SAP har divergerat i en fråga som dykt upp under perioden 1994–2018 och 

detta har bidragit till ett minskat stöd från LO:s medlemmar. 

3. Det går inte att se någon anmärkningsvärd ideologisk separation mellan LO och SAP 

vilket innebär att deras målsättningar inte påverkat det minskade stödet från LO:s 

medlemmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
51 Novus.se. Viktigaste politiska frågan. 
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3. Metod  

Detta är en kvalitativ uppsats med både beskrivande och förklarande syfte. För att på lämpligt 

sätt genomföra denna studie och besvara tidigare nämnd frågeställning är uppsatsen en 

kvalitativ textanalys.52 Detta är en fallstudie i den meningen att det är en kontext som 

analyseras (LO-medlemmars stöd för SAP) även om det är ett flertal analysenheter som 

analyseras (LO:s SAP:s målsättningar vid olika tidpunkter).53 Uppsatsens uppbyggnad är med 

ett fokus på förklaringsvariabeln ideologi, som undersöks genom att analysera 

målsättningarna för LO och SAP. Denna design är tänkt att förklara om förklaringsvariabeln 

”ideologi” kan ha påverkat LO-medlemmarnas minskade stöd för SAP eller inte. Materialet 

som ska analyseras i denna studie kommer att presenteras i kodscheman som delas upp efter 

vilken fråga som ska undersökas.  

 

3.1 Forskningsproblem 

Förändringar i LO-medlemmars stöd för SAP är inomvetenskapligt relevant då det belyser 

ideologins roll i svensk politik och för väljarstöd. Det finns inte heller någon aktuell forskning 

som undersökt hur LO:s och SAP:s relation har kommit att förändras fram till 2018.54 Varför 

denna fråga inte har blivit undersökt är förmodligen för att den är så pass aktuell att någon 

betydande forskning på området inte hunnit genomföras/publiceras. Denna studie är även 

utomvetenskapligt intressant då LO:s och Socialdemokraternas beslut och ställningstaganden i 

hög grad påverkar svensk politik och därmed alla svenskars vardag.55 LO-medlemmars 

minskade stöd för SAP är något som förekommit tidigare i Sveriges historia och med största 

sannolikhet kommer ske i framtiden. Därför kommer resultat och slutsatser i denna studie 

både kunna bidra till att förklara tidigare förändringar och kunna förutspå kommande 

förändringar i LO-medlemmars stöd för SAP.  

 

 

 

 
52 Esaiason, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik. Towns, Ann. Wängnerud, Lena. Metodpraktikan. s. 211 
53 Ibid. s. 109 
54 Ibid. s. 32 
55 Ibid. s. 32 
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3.2 Datainsamlingsmetod 

Materialet som använts i denna undersökning är publicerade böcker, en vetenskaplig 

publikation, Internetkällor och material från arbetarrörelsens arkiv i Stockholm.  

Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm har ungefär 5000 arkiv och samlingar. Dessa arkiv och 

samlingar finns till för att redogöra för arbetarrörelsen i Sverige och hela dess historia.56 

Materialet som hämtats i arbetarrörelsens arkiv har varit verksamhetsberättelser från både LO 

och SAP från åren 1994, 2006 och 2018. Att undersöka verksamhetsberättelserna har varit ett 

bra tillvägagångssättet för att se hur LO och SAP faktiskt har velat bedriva sin verksamhet 

och vilka mål de velat uppnå vid olika tidpunkter. Dessa verksamhetsberättelser är inte tänkta 

att spridas och det är först på senare tid som det alls går att hitta vissa av dem på internet. Ett 

antagande som går att göra är att det material som har publiceras i dessa verk då inte kan 

påstås vara publikfrieri eller förskönat. Majoriteten av allt material som är kopplat till LO är 

hämtat från just dessa verksamhetsberättelser. Material, som valmanifest, är däremot tänkt att 

spridas men detta betyder inte nödvändigtvis att materialet är sämre. Texter som finns i 

valmanifest ska locka väljare till partiet men samma material kommer också trogna väljare 

samt experter ta del av. Med det i beaktning kommer partiet behöva hålla sig till vad som 

ändå är rimliga målsättningar och se till att dessa ligger i linje med sina medlemmars viljor. 

Det går till och med att argumentera för att valmanifest är mer trovärdiga källor än 

verksamhetsberättelser just för att valmanifest kommer nagelfaras mer noga än 

verksamhetsberättelser. Det material som hämtats från Socialdemokraterna är främst från 

valmanifest men även från verksamhetsberättelser. Socialdemokraternas 

verksamhetsberättelser är för det mesta ganska skrala men där hänvisar de ofta till sitt 

valmanifest. Oavsett om det är från verksamhetsberättelser eller valmanifest som materialet är 

hämtat, är allt material naturligtvis bedömt som trovärdigt och representativt för LO och SAP.  

Två av de publicerade böckerna som har använts för denna undersökning (”Mellan Två 

Fonder” och ”LO – 1900-talet och ett nytt millennium”) har blivit finansierade av LO eller 

genom LO-finansierade projekt. ”Kampen Om Facket” av Björn Horgby, ”Efter svensk 

modell” av Lisbeth Lundahl och ”Palme” av Björn Elmbrant är även de böcker som har 

använts för denna undersökning men dessa har ingen finansiering från LO. Att två av 

böckerna, direkt eller indirekt, har finansierats av LO är inte optimalt. Detta då det verkar vid 

en första anblick svårt att objektivt undersöka den som betalat för undersökningen. Forskarna 

 
56 Arbark.se. Samlingar och service. 
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som ligger bakom dessa böcker är dock erkända inom sina forskningsfält och att seriös kritik 

mot dem och deras arbete saknas är även det starka skäl till att lita på deras forskning.  

Internetkällorna är även de till viss del forskningsbaserade och har bidragit med information 

som är mycket trovärdig. De Internetkällor som inte varit forskningsbaserade har antingen 

varit tidningsartiklar, SAP:s hemsida eller organisationers hemsidor (LO och Svenskt 

näringsliv). Information som LO och SAP har publicerat på sina hemsidor har som sagt 

använts. Att använda LO:s hemsida är ett av de enklaste sätten att undersöka hur deras 

ställningstaganden var 2018 och där finns stora mänger material som har varit användbart. 

Socialdemokraternas hemsida hade uppdaterat sina ställningstaganden år 2019 och därmed 

kunde denna källa inte användas för att jämföra LO:s och SAP:s målsättningar. Andra 

Internetkällor som använts är novus.se (ett analys- och undersökningsföretag), ne.se 

(Nationalencyklopedin), svensktnaringsliv.se (Svenskt näringsliv), svt.se (Sveriges 

Television), lub.lu.se (Lunds universitet), snd.se (Swedish National Data Service) och 

arbark.se (Arbetarrörelsens arkivs hemsida). Samtliga Internetkällor har ansetts vara opartiska 

och trovärdiga och därmed fått redogöra för fakta som har bidragit till undersökningens 

resultat.  

 

3.3 Urval  

För att undersöka LO:s och SAP:s målsättningar mellan 1994 och 2018 kommer 

målsättningarna, vad gäller de fyra frågor som presenterades ovan, vid tre olika år att 

analyseras. De tre åren som ska analyseras är strategiskt valda med en tanke om hur starkt 

stöd LO-medlemmarna har för Socialdemokraterna vid dessa tidpunkter. 1994 har SAP ett 

oerhört starkt stöd från LO:s medlemmar med 66 procent. Det andra årtalet är 2006 då stödet 

är svagare men en majoritet av medlemmarna (54 procent) uttrycker ändå sitt stöd för SAP. 

Det tredje årtalet som ska undersökas är 2018 som är första gången någonsin som 

Socialdemokraterna inte innehar en majoritet av LO-medlemmarnas stöd då endast 41 % 

stödjer SAP.  

Att årtal valts då skillnaderna är stora är medvetet då detta skulle kunna visa på att stödet är 

mindre när likheterna i deras målsättningar är mindre och vice versa. Samtliga målsättningar 

är från valår och även detta är medvetet då både LO och Socialdemokraterna bör ha 

tydliggjort sina förhållningssätt mer vid dessa tillfällen än vad de behöver göra då val inte är 

nalkandes. Tillgång till målsättningar från Socialdemokraterna är också bättre vid valår vilket 
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bidrog till att just dessa år valdes. Det skiljer även 12 år mellan de olika målsättningarna, 

vilket i sig inte har ett värde men det kan ändå bidra till en bättre förståelse då det är samma 

avstånd i tid mellan målsättningarna istället för olika tidsmässiga avstånd mellan 

analysenheterna. 

 

3.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär en frånvaro av osystematiska fel. Dessa uppkommer ofta genom slarvfel 

eller på grund av slumpen och kan undvikas genom noggrannhet men är svåra att helt utesluta 

ur en uppsats.57 I denna undersökning har det noga kontrollerats att materialet är rätt tolkat 

och citerat och därmed har risken för slarvfel åtminstone minimerats. En undersökning 

behöver även hög validitet för att vara trovärdig. Begreppet validitet har flera olika 

definitioner men de två typer av validitet som ska appliceras i denna undersökning är 

begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Begreppsvaliditet innebär ”överensstämmelse mellan 

teoretisk definition och operationell indikator” men också att det finns en ”frånvaro av 

systematiska fel”.58 För att tilldela den teoretiska definitionen operationella indikatorer 

behövde det i ett tidigt skede under undersökningen göras en operationalisering. Det 

teoretiska begreppet som behövde definieras är ”målsättning”. Definitionen för ”målsättning” 

är ”uppsättning avsedda resultat av verksamhet” 59 enligt NE:s ordbok. De operationella 

indikatorerna är: Vilka målsättningar LO och SAP vill uppnå inom dessa politiska områden:  

jämställdhet, skola, full sysselsättning och invandring. För att det ska finnas en god 

resultatvaliditet krävs det god begreppsvaliditet och hög reliabilitet vilket är målsättningen för 

denna undersökning.60  

 

 

 

 

 

 
57 Esaiason, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik. Towns, Ann. Wängnerud, Lena. Metodpraktikan. s. 64 
58 Ibid. s. 58 
59 NE.se. Uppslagsverk. 
60 Esaiason, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik. Towns, Ann. Wängnerud, Lena. Metodpraktikan. s. 58 
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4 Analys 

Innan de olika hjärtefrågorna analyseras behöver det klargöras hur materialet ska redovisas 

och hur det kommer att tolkas. Materialet som redovisas i form av citat i kommande 

kodscheman är hämtade från ett flertal källor. Dessa källor är antingen 

verksamhetsberättelser, valmanifest eller hemsidor som är skapade och kontrollerade av 

antingen LO eller SAP. Dessa källor är inte likvärdiga. LO:s verksamhetsberättelser, där en 

stor del av deras målsättningar är hämtade, är ofta publicerade efter att riksdagsvalen är 

avgjorda medan SAP:s valmanifest är skapade inför valrörelser. Detta kommer påverka hur 

materialet formuleras och hur LO och SAP framställer sina målsättningar. De använda 

källorna kan inte heller redovisa eventuella motsättningar inom LO eller SAP och vilka 

diskussioner som pågick under framställandet av dessa målsättningar. De källor som har 

använts är de som finns tillgängliga och är samtliga förstahandskällor för maximal trovärdhet. 

LO:s och SAP:s uttalade målsättningar finns tillgängliga vid alla undersökta tidpunkter men 

mängden som existerar beror på när de är framställda och hur dessa är tänkta att spridas. 

Mängden material som kan analyseras varierar mycket vilket därmed minskar säkerheten för 

att alla målsättningar har tolkats korrekt. Däremot kan avsaknad eller små mängder av 

material gällande en fråga tolkas som att intresset för denna fråga är litet.  

De kodscheman som kommer presenteras nedan innehåller relevanta exempel från materialet 

som ska visa på hur de båda parterna har valt att formulera sig angående specifika frågor. För 

att transparensen ska bli så stor som möjligt visas alltså citat i dessa scheman, följt av 

tolkningar. Dessa exempel visar kortfattat och förenklat hur deras målsättningar förändrats 

men analysen av LO:s och SAP:s målsättningar för jämställdhet, skola, full sysselsättning och 

invandring är gjord på materialet i sin helhet. Då LO-medlemmarnas stöd succesivt minskat 

mellan 1994 och 2018 behöver den ideologiska divergensen succesivt ha ökat under samma 

period för att undersökningens hypotes ska få stöd.  
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Tabell 4.1: LO:s och Socialdemokraternas målsättningar gällande jämställdhet 

År Socialdemokraterna LO 

1994 ”För socialdemokratin är "hela 

lönen och halva makten" mer än 

slagord. Rätten till arbete, en bra 

familjepolitik och en stark 

gemensam sektor är grunden för 

jämställdhet. Vi vill ha 

kvinnofrid: Arbetet med att 

motverka våld mot kvinnor måste 

intensifieras. En 

socialdemokratisk regering 

kommer att bedriva en politik som 

på alla områden fördjupar 

jämställdheten”61 

”…ombudsmän i LO-distrikt ska 

utbildas i att genomföra en 

jämställdhetsanalys. På detta sätt 

kommer jämställdhetsfrågan att 

integreras i LO:s olika 

ansvarsområden.”62 

”Kvinnorepresentation inom 

fackföreningsrörelsen är ett viktigt 

område.”63 

”Kvinnolönerna är ett annat viktigt 

område…” 64 

”LO-distriktens styrelser ska ha en 

jämn fördelning av män och 

kvinnor…”65 

”Lika lön för likvärdigt arbete.”66 

 

 

2006 ”Vi socialdemokrater vägrar 

acceptera mäns överordning och 

kvinnors underordning i 

samhället. Krafttag krävs för att 

göra arbetsmarknaden 

jämställd.”67  

”Lika lön för lika arbete ska gälla. 

Den offentliga sektorn ska gå före 

och eliminera osakliga 

löneskillnader.”68 

”…jämställda löner”69 

”Varje kommun ska ta sitt ansvar 

för att stötta de kvinnor och barn 

som har utsatts för våld och 

sexuella övergrepp. Skyddet för 

utsatta kvinnor och barn ska 

stärkas.”70 

”Syftet är att skapa löner och 

löneökningar som präglas av våra 

gemensamma lönepolitiska mål om 

rättvisa, jämlikhet och 

jämställdhet.”71 

”LO ställde sig positiva till 

huvudförslaget i 

föräldraförsäkringsutredningen…”72 

”Utredningen förordade den så 

kallade tredjedelsmodellen…”73 

2018 ”Bedriva en feministisk politik 

som strävar efter ett jämställt 

familjeliv, arbetsliv och 

samhällsliv, se till att 

jämställdhetsarbetet i skolan 

bedrivs kontinuerligt och inte i 

begränsade projekt, samt öka 

”Kvinnors underordning i samhället 

och på arbetsmarknaden måste 

bekämpas på alla plan. LO arbetar 

aktivt för att förstärka 

jämställdheten i arbetslivet, i första 

hand genom kollektivavtal. 

Inkomstskillnaderna mellan kvinnor 

och män ska bort.  

 
61 SND.se. Socialdemokraternas valmanifest 1994. 
62 LO:s verksamhetsberättelse 1994 s. 64 
63 Ibid. s. 64 
64 Ibid. s. 64 
65 Ibid. s. 64 
66 Ibid. s. 64 
67 Arbark.se. Socialdemokraternas valmanifest 2006. 
68 Ibid.  
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 LO:s verksamhetsberättelse 2006 s.15 
72 Ibid. s. 15 
73 Ibid. s. 15 
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insatserna mot hedersrelaterat 

våld och förtryck.”74 

” lika lön för lika arbete.”75 

 

På samma sätt som det är tydligt att 

vi fortfarande lever i ett 

klassamhälle är det också tydligt att 

det finns en strukturell över- och 

underordning som beror på kön.”76 

”Därför är LO en feministisk 

organisation. Kvinnor och män ska 

ha lika förutsättningar och ansvar, 

till exempel lika rätt till en bra lön, 

lika rätt till utveckling i arbetet och 

lika stort ansvar för hem och 

barn.”77 

 

 

1994 är SAP tydligt för jämställdhetspolitik. Arbetet med att stoppa våld mot kvinnor är något 

de lägger tyngd vid och det märks att jämlika ”kvinnolöner” är ett tydligt mål. Den enda 

tveksamheten i deras jämställdhetspolitik är vad ”en bra familjepolitik” faktiskt innebär. LO 

är precis som SAP inne på att jämställdheten ska integreras inom samhällets alla områden. 

”Kvinnolöner”, ”kvinnorepresentation” samt lika lön för män och kvinnor är väldigt lika 

SAP:s målsättningar. I och med att de båda vill att jämställdhet ska integreras i hela samhället 

går det att påstå att de har oerhört lika målsättningar. Däremot nämner LO varken våld mot 

kvinnor eller familjepolitik vilket kan tolkas som att dessa områden inte är prioriterade inom 

LO. SAP i sin tur nämner inte direkt behovet av en jämn representation men detta är 

möjligtvis implicit då ”halva makten” kan syfta till jämlik representation.  

2006 är Socialdemokraternas tongång hårdare än vad den var 1994. ”Krafttag” för lika löner 

och att de ”…vägrar acceptera mäns överordning och kvinnors underordning” är kraftfulla 

slag för jämställdheten. Tankar om lika lön, minskat våld mot kvinnor och stöd till kvinnor är 

formuleringar som kan likställas med 1994 års formuleringar. LO verkar, förvånande nog, ha 

tonat ned sin kamp för jämställdhet en aning. LO:s ställningstagande för tredjedelsmodellen 

som innebar en mer jämlik uppdelning av föräldraförsäkringen är dock en radikal tanke som 

visar på att LO ändå är för en progressiv jämställdhetspolitik. Det är därmed möjligt att 

jämställdhetsmålen är så självklara inom LO att de inte behöver använda aggressiva 

formuleringar för att övertyga sina medlemmar om sin ställning för jämställdhet. Detta går 

inte att säkerställa utifrån materialet men är en möjlig förklaring till de nedtonade 

målsättningarna. 

 
74 Socialdemokraterna.se. Valmanifest 2018. 
75 Ibid. 
76 LO.se. Jämställdhet 
77 Ibid. 
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 2018 är LO och SAP:s formuleringar gällande jämställdhet ungefär lika radikala. Båda 

parterna kallar nu också sina egna organisationer feministiska men skillnaden mellan de båda 

är vilka områden de anser vara de med störst behov av förändring. LO fokuserar främst på 

arbetsmarknaden men även på fördelning av ansvar för hem och barn. Socialdemokraterna 

lägger även de vikt vid familjeliv och arbetsmarknad men tar också upp skolan och 

hedersvåld som områden de ska fokusera på. Genom att jämföra deras målsättningar 1994 

med de bådas målsättningar 2018 går det inte att se någon tydlig separation mellan LO och 

SAP gällande hur viktig denna fråga är. Dock verkar SAP 2018 ha ett mer allmänt fokus på 

bekämpning av ojämställdhet medan LO först och främst vill förändra arbetsmarknaden. 

Detta är den märkbara förändringen i deras målsättningar.  

 

Tabell 4.2: LO:s och Socialdemokraternas målsättningar gällande skola 

År Socialdemokraterna LO 

1994 ”Ett nationellt program för 

utbildning och ökad kunskap”78 

”Vårt lands främsta tillgång - 

människors kunnande och 

kompetens måste bättre tas 

tillvara. En socialdemokratisk 

regering kommer att genomföra ett 

nationellt kunskapslyft på alla 

områden och nivåer: Förskola och 

grundskola måste ge alla barn och 

ungdomar förutsättningar för ett 

livslångt lärande. Resurser till 

skolan ska säkerställa en hög och 

likvärdig kvalitet och fördelas 

efter elevernas olika behov.”79 

”Segregering måste motverkas.”80 

”Teknisk-naturvetenskapliga 

studier stimuleras.”81 ”Fler platser 

inrättas i högskolan.”82 

”Vuxenutbildningen byggs ut.”83 

”De arbetslösas utbildningsbehov 

sätts i förgrunden.”84. 

”…särskild fokusering på 

segregering till följd av 

privatisering och ojämlik 

fördelning mellan skolor i olika 

områden.”85 

”Privatskolor har startats av 

religiös och språklig karaktär och 

LO har varnat för ökad 

segregering i samhället av dessa 

skäl.”86 

”En god och en likvärdig grund- 

och gymnasieutbildning för alla är 

basen.”87 

”Under året har LO-kollektivets 

arbete inom skolan och 

utbildningspolitik i huvudsak 

färgats av den moderatstyrda 

regeringens privatiseringsiver och 

dess attacker mot den 

sammanhållna grundskolan.”88 

”LO har verkat för… 

…personalutbildning/ 

 
78 SND.se. Socialdemokraternas valmanifest 1994. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 Ibid. 
85 LO:s verksamhetsberättelse 1994 s. 38 
86 Ibid, s. 38 
87 Ibid. s. 38 
88 Ibid. s. 38–39  
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kompetensutveckling i högre 

grad.”89 

2006 ”Sverige ska konkurrera med 

kunskap, inte låga löner. De 

omfattande satsningarna på att 

lyfta kunskapsnivån i hela 

samhället – från förskola, via 

grund- och gymnasieskola och 

komvux, till högskola och 

forskning – ska fortsätta. Vårt mål 

om att hälften av alla ungdomar 

ska gå vidare till högskolan ligger 

fast. Men det behövs också annan 

utbildning. Den kvalificerade 

yrkesutbildningen ska byggas 

ut.”90 ”Vi vill också se en kraftfull 

satsning på yrkesutbildningen på 

gymnasienivå och en ny, modern 

lärlingsutbildning. Många 

studenter har en ansträngd 

ekonomi. Därför vill vi höja 

studiemedlen och fribeloppet.”91 

”LO förbundsgensamma projekt 

om de yrkesförberedande 

programmen i gymnasieskola 

avslutades med en projektrapport 

som godkändes av LOs styrelse 

och representantskap.”92 

”LO var fortsatt aktiv i det 

myndighetsarbete som pågår kring 

utvecklingen av validering samt i 

arbetet med KY, kvalificerad 

yrkesutbildning.”93 

”LO har deltagit i olika 

utvecklingsprojekt om lokalt 

samråd inom gymnasieskolan, 

Myndigheten för skolutvecklings 

arbete med idéskolor samt 

utvecklingen av IV-

programmet.”94 

2018 ”-Investera i läraryrket, anställa 

fler lärare, förskollärare och 

lärarassistenter som kan avlasta 

lärarna i deras arbete, skapa bättre 

arbetsmiljö och mindre 

administration.”95 

”Höja kvaliteten i 

lärarutbildningarna med fler 

lärarledda timmar och stärkt 

koppling mellan teori och praktik, 

göra det lättare för akademiker att 

välja läraryrket, samt öka 

möjligheten att jobba på en skola 

och studera till lärare parallellt.”96 

”Göra miljardinvesteringar för en 

mer jämlik förskola och skola, 

samt storsatsa på skolans 

fritidsverksamhet för mer 

personal, mindre barngrupper och 

större möjlighet till läxläsning, 

idrotts- och kulturaktiviteter.”97 

”LOs har ett brett intresse i 

utbildningsfrågorna där 

grundskolan, gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen är i 

huvudsakligt fokus.”98 

”Grundskolan bygger 

förutsättningarna för hur det går i 

gymnasiet. I gymnasieskolan är 

det främst de yrkesförberedande 

programmen som förbunden och 

LO arbetar med. LOs roll är att 

bidra till att skapa förutsättningar 

för att respektive förbund och 

bransch ges ökat inflytande och 

ansvar i utformningen av 

yrkesbildningarna i både 

gymnasieskola och 

vuxenutbildning. Folkbildning, 

vuxenutbildning och utvecklingen 

av YrkesVux är av stor betydelse 

för förbundens medlemmar…”99 

”Sverige behöver fortsatt utveckla 

möjligheterna till yrkesutbildning 

och yrkesutveckling. Det sker 

genom att utveckla ett 

sammanhållet 

 
89 LO:s verksamhetsberättelse 1994 s. 39 
90 Arbark.se. Socialdemokraternas valmanifest 2006. 
91 Ibid. 
92 LO:s verksamhetsberättelse 2006 s. 13 
93 Ibid. s. 13 
94 Ibid. s. 13 
95 Socialdemokraterna.se. Valmanifest 2018. 
96 Ibid.  
97 Ibid.  
98 LO.se. Utbildningspolitik. 
99 Ibid. 
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yrkesutbildningssystem där 

gymnasieskolans 

yrkesutbildningar, Yrkesvux och 

YH-utbildningar ingår som 

beståndsdelar.”100 

 

1994 är Socialdemokraterna fokuserade på att investera i och förbättra skolan. Deras löften är 

oerhört omfattande och innebär målsättningar som är ambitiösa inom all slags skola, från 

förskola till vuxenutbildning och högskola. SAP nämner segregering som ett problem och 

arbetslösas behov av utbildning vilket framhäver deras intresse av att skapa en likvärdig och 

bättre skola i Sverige. LO nämner inte bara bekämpning av segregation, utan har detta område 

som prioritet. Grund- och gymnasieskolan delar fokus med utbildning för vuxna. 1994 verkar 

det som att LO och SAP är eniga om att lägga fokus på att bekämpa segregationen och att 

skapa en jämlik grund- och gymnasieskola. Det är förvånande nog SAP som lägger mest 

tyngd på just arbetslösas utbildning och vuxenutbildningar. Detta är förvånande med tanke på 

LO:s historiska fokus på arbetsmarknadspolitik som ska skapa jämlikhet och arbete till alla. 

2006 har Socialdemokraterna i stort sett samma fokus angående skolan som 1994, bortsett 

från att de är lite mer inriktade på yrkesutbildning. LO har däremot ändrat sina målsättningar 

helt från ett allmänt fokus på skolan och segregering till ett fokus på yrkesutbildningar och de 

yrkesförberedande gymnasieprogrammen. Mellan 1994 och 2006 går det tveklöst att se en 

förändring i LO:s målsättningar vilket innebär att skillnaden mellan vad LO och SAP vill 

uppnå inom skolan har minskat. 

2018 prioriterar Socialdemokraterna jämställdhetsarbete, höjd kvalitet på lärare och mindre 

arbetsbörda för lärarna inom skolan. Bortsett från lärarutbildningar lägger de mest tyngd på 

barn och ungdomars utbildning. SAP:s målsättningar har inte förändrats sedan 1994 med 

undantaget att de 2018 vill lägga ett större fokus på lärarna och deras roll i skolan och ett 

minskat fokus på yrkesutbildningar. LO lägger 2018 sin tyngd vid yrkesutbildningssystemet 

(yrkesförberedande program på gymnasiet, Yrkesvux och YH-utbildning) men de nämner sitt 

intresse för grund och gymnasieskolan men dessa intressen verkar ligga lite i periferin.  

Mellan 1994 och 2018 går det faktiskt att se en märkbar divergens gällande LO:s och SAP:s 

målsättningar för den svenska skolan. Socialdemokraternas skolpolitik har genomsyrats av ett 

allmänt fokus på all slags utbildning för människor i olika åldrar. Detta förändras inte mellan 

1994 och 2018. Den enda markanta skillnaderna är 2018 års ökade fokus på lärarna och ett 

 
100 LO.se. Utbildningspolitik  
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minskat fokus på yrkesutbildningar. Den förändringen som går att se från LO:s sida är 

tvärtemot ett större fokus på yrkesutbildningar och utbildning för dem som i framtiden 

kommer kunna bli medlemmar i LO och ett minskat intresse för grund- och gymnasieskolan.  

 

Tabell 4.3: LO:s och Socialdemokraternas målsättningar gällande full sysselsättning 

År Socialdemokraterna LO 

1994 ”Vi vill ge arbetsmarknadens 

parter ökade möjligheter att forma 

arbetsmarknadspolitiken med 

syftet att öka sysselsättningen och 

minska arbetslösheten.”101 

”En effektiv regionalpolitik är en 

viktig del av 

sysselsättningspolitiken.”102 

”Sysselsättning i näringslivet och 

minskad arbetslöshet är grunden 

för att komma till rätta med de 

offentliga underskotten. En 

procentenhet lägre arbetslöshet 

stärker de offentliga finanserna 

med omkring 10 miljarder kronor. 

Omkring 100 miljarder av 

budgetunderskottet är en följd av 

arbetslösheten. Men ökad 

sysselsättning räcker inte för att 

sanera statens finanser.”103 

”… fler jobb ska kunna skapas åt 

våra medlemmar.”104 

”Utredningsverksamheten har 

under året främst inriktats på 

obalanserna i den svenska 

ekonomin den låga tillväxten, den 

höga arbetslösheten och det stora 

budgetunderskottet.”105 

”…Europa ska kunna öka sin 

sysselsättning och tillväxt.”106 

2006 ”Varje reform under den 

kommande mandatperioden 

kommer därför att vägas mot vad 

samhällsekonomin tål och målet 

om full sysselsättning.”107 

”Målet är full sysselsättning – 

något annat mål kan svensk 

arbetarrörelse aldrig ha.”108 

”Vi socialdemokrater vill bygga 

ett Sverige i full sysselsättning.”109 

”Arbete för alla, en rättighet och 

ett ansvar”110 

”Den nya regeringens dramatiska 

neddragning av de 

arbetsmarknadspolitiska 

programmen bedömdes komma att 

driva upp den öppna 

arbetslösheten 2007 trots god 

sysselsättningsutveckling.”111 

2018 ”Sverige har nu den högsta 

sysselsättningsgraden som 

någonsin uppmätts i ett EU-land. 

Men för att gå mot full 

sysselsättning och EU:s lägsta 

arbetslöshet 2020 krävs fortsatta 

reformer för att skapa fler jobb 

”LO-ekonomernas syn är att vägen 

till full sysselsättning går via en 

aktiv konjunkturpolitik, en aktiv 

arbetsmarknads- och 

utbildningspolitik och en 

lönebildning som ger låg 

löneinflation. Det är 

 
101 SND.se. Socialdemokraternas valmanifest 1994. 
102 Ibid. 
103 Ibid. 
104 LO:s verksamhetsberättelse 1994 s. 42 
105 Ibid. s. 42 
106 Ibid. s. 42 
107 Arbark.se. Socialdemokraternas valmanifest 2006. 
108 Ibid. 
109 Ibid. 
110 LO:s verksamhetsberättelse 2006 s. 11 
111 Ibid, s. 12–13 
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och bemanna de 120000 jobb som 

är lediga redan idag.”112  

samhällsekonomiskt önskvärt och 

möjligt att nå full sysselsättning 

samtidigt som 

strukturomvandlingstakten i 

ekonomin hålls hög.113 

 

1994 vill Socialdemokraterna ”öka sysselsättningen och minska arbetslösheten”. Det verkar 

vid denna tidpunkt inte vara aktuellt för SAP att eftersträva full sysselsättning. I SAP:s 

formuleringar märks det hur den tuffa ekonomiska situationen i Sverige gör det orimligt att ha 

full sysselsättning som mål. LO som är grundarna till tanken om full sysselsättning nämner 

knappt sysselsättningen alls i sin verksamhetsberättelse. Budgetunderskottet är i fokus för de 

båda och den enda rimliga målsättningen för arbetarrörelsens två grenar verkar vara att 

minska arbetslösheten. 1994 är det även märkbart hos både LO och SAP att detta är året som 

folkomröstningen gällande ett EU-medlemskap genomförs. Samarbete inom Europa är enligt 

både LO och SAP ett viktigt verktyg för att minska arbetslösheten. 

2006 är det nya tag som gäller och en helt ny optimism märks hos SAP. Full sysselsättning är 

tveklöst den enda rimliga målsättningen och SAP vill till och med tala för hela arbetarrörelsen 

när de klargör sin ställning. Det får inte förbises att det är i socialdemokraternas valmanifest 

inför valet 2006 som denna målsättning yttras. LO verkar även de mer positiva vid denna 

period men är inte lika optimistiska som SAP är. LO tror på en förbättrad sysselsättning men 

verkar klart besvärade av den moderatledda regeringens åtgärder på arbetsmarknaden. LO:s 

mål är ”arbete för alla” men de är tydligt nedslagna av den socialdemokratiska förlusten i 

valet. Det blir tydligt att LO inte tror att full sysselsättning är möjlig just för att alliansen vann 

valet 2006 medan SAP:s valmanifest är publicerat innan valet, vilket kan förklara 

optimismen.  

2018 är LO och SAP enade om målsättningen att Sverige ska ha full sysselsättning. De är 

även eniga om att det är möjligt att uppnå full sysselsättning och det inom snar framtid. LO 

och SAP har inte haft någon tydlig divergens gällande målet om full sysselsättning. De båda 

parterna har gått från att 1994 inte våga nämna målet om full sysselsättning till att vara eniga 

om att full sysselsättning är något som ska och måste uppnås. 

 

 

 
112 Socialdemokraterna.se. Valmanifest 2018. 
113 LO.se. Ekonomisk politik. 
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Tabell 4.4: LO:s och Socialdemokraternas målsättningar gällande invandring 

År Socialdemokraterna LO 

1994 ”Vårt program är därför en 

inbjudan till alla - löntagare och, 

företagare,.. unga .och gamla, 

svenskar och invandrare -- att 

medverka till att bygga 

morgondagens Sverige med 

arbete”114 

”Ett omfattande arbete måste 

läggas ner på att lyfta fram den 

socialdemokratiska politiken och 

på ett kraftfullt sätt gå in i debatten 

samt att skapa långsiktiga 

kontakter med invandrarnas egna 

organisationer.”115 

”LO har fortsatt samarbetet med 

Sju Invandrarorganisationers 

Samorganisation (SIOS) och med 

flera olika 

invandrarriksförbund.”116 

2006 ”Vi vill stärka undervisningen i 

svenska för invandrare. Ett 

personligt etableringskontrakt ska 

finnas för alla nyanlända 

flyktingar som bygger på tydliga 

rättigheter och skyldigheter.” 117 

”LO ser positivt på en ökad 

arbetskraftsinvandring.”118 

”LO anser att klart arbetstillstånd 

innan inresa i landet är en 

förutsättning för att motverka 

utnyttjande av utländsk 

arbetskraft.”119 

”När staten, arbetsgivarna och 

arbetstagarna gemensamt delar på 

risker… som är förknippade med 

migration görs systemet för 

arbetskraftsinvandring mer 

rättvist.”120 

2018 ”Begränsa 

arbetskraftsinvandringen så att 

jobb med låga utbildningskrav där 

det inte råder arbetskraftsbrist går 

till arbetslösa personer i 

Sverige.”121  

”Ett gemensamt och 

proportionerligt ansvar för 

flyktingmottagandet. Ska 

människor som beviljas asyl i 

Sverige direkt komma in i arbete 

och bli en del av samhället, så kan 

inte Sverige ta en oproportionerlig 

del av ansvaret för 

flyktingmottagandet.”122 

”Bryta upp reglerna om eget 

boende (EBO) som bidrar till att 

många flyktingar flyttar till samma 

område och i stället införa ett 

värdigt eget boende.” ”Ge starkt 

”Samtidigt är det helt nödvändigt 

att säkerställa att 

arbetskraftsinvandring inte sker till 

priset av dumpade löne- och 

arbetsvillkor och att människor 

inte lever under slavliknande 

förhållanden. Våra förslag syftar 

inte till att minska 

arbetskraftsinvandringen eller 

utestänga arbetskraft. Vi vill stärka 

migranternas ställning. Sverige har 

en moralisk skyldighet att försäkra 

sig om att det tillstånd som 

utfärdas av en statlig myndighet, 

Migrationsverket, inte leder till 

utnyttjande och fusk. Vi vill att 

regelverket ska ställa tre krav på 

arbetsgivaren: För det första ska 

arbetsgivaren inför myndighet 

kunna visa på att 

 
114 SND.se. Socialdemokraternas valmanifest 1994. 
115 Socialdemokraternas verksamhetsberättelse 1993–1994 s. 115 
116 LO:s verksamhetsberättelse 1994 s. 50 
117 Arbark.se. Socialdemokraternas valmanifest 2006 
118 LO:s verksamhetsberättelse 2006 s. 11 
119 Ibid. s. 11 
120 Ibid. s. 11–12 
121 Socialdemokraterna.se. Valmanifest 2018. 
122 Ibid. 
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stöd till UNHCR:s arbete att 

hjälpa flyktingar i konflikters 

närhet.”123 

rekryteringsbeslutet har sin grund i 

en faktisk brist på arbetskraft. Vi 

menar också att dagens system 

med tillfälliga arbetstillstånd 

skapar svaga arbetstagare. Blotta 

vetskapen om att arbetslöshet 

medför utvisning skapar 

arbetstagare som i många fall inte 

klarar av att hävda de villkor de 

enligt inbjudan har rätt till. LO 

föreslår därför att 

arbetskraftsinvandrare som har 

kontrakt på en 

tillsvidareanställning i Sverige ska 

ges ett permanent 

uppehållstillstånd med en 

gång.”124 

 

Invandring är som tidigare nämnt ingen fråga som historiskt sett varit fundamental för varken 

LO eller SAP. 1994 är deras intresse för invandringspolitiken nästintill obefintligt. SAP 

bjuder in invandrare (tillsammans med alla andra i samhället) att ”bygga morgondagens 

Sverige”. SAP nämner även i förbifarten att de (i framtiden) ska ”skapa långsiktiga kontakter 

med invandrarnas egna organisationer”. LO har inte de heller några större ambitioner gällande 

invandringspolitiken men ligger i framkant jämfört med SAP då det redan har etablerat 

samarbete med olika invandrarförbund och föreningar. 

2006 har intresset för invandringspolitiken ökad från socialdemokraternas sida. ”Skyldigheter 

och rättigheter” för nyanlända flyktingar ska etableras och invandrare ska få en förbättrad 

undervisning i svenska. 2006 är LO positiva till ”en ökad arbetskraftsinvandring” men menar 

på att regelverket och kontrollen av arbetare måste förbättras. 2006 har LO och SAP alltså 

skapat tydligare målsättningar gällande invandring. SAP fokuserar på flyktingar och 

människor som frivilligt vill bosätta sig i Sverige medan LO lägger sitt fokus på 

arbetsmarknaden och de som kommer till Sverige för jobbmöjligheterna. Mellan 1994 och 

2006 har mycket förändrats gällande LO:s och SAP:s invandringspolitik då de gått från att 

knappt nämna invandring till att faktiskt ha någon slags målsättning för invandringspolitiken. 

Trots att intresset har ökat från båda LO och SAP så är deras målsättningar väldigt olika.  

2018 vill Socialdemokraterna begränsa arbetskraftsinvandringen inom de områden som det 

inte råder arbetslöshet. Detta är ett nytt ställningstagande av SAP och innebär en stor 

förändring jämfört med de tidigare perioderna som analyserats. Det går att tolka detta som en 

 
123 Socialdemokraterna.se. Valmanifest 2018.  
124 LO.se. Arbetskraftsinvandring. 
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del i SAP:s nya målsättning att minimera flyktingmottagandet som de indikerar men inte 

direkt formulerar i sitt valmanifest. När de säger att Sverige inte ska ta en ” en 

oproportionerlig del av ansvaret för flyktingmottagandet” menar de naturligtvis att Sveriges 

flyktingmottagande inte har varit proportionerligt. Att vilja stödja UNHCR så de kan ”hjälpa 

flyktingar i konflikters närhet” är även det ett smidigare sätt att säga att Socialdemokraterna 

inte vill att Sverige ska ta emot många flyktingar. De nämner även att ”reglerna om eget 

boende” ska förändras för att minska segregationen i samhället. LO påstår sig inte vilja 

minska arbetskraftsinvandringen men är å andra sidan väldigt noga med att det inte ska ske 

arbetskraftsinvandring om det inte är brist på arbetskraft. LO vill att de som beviljas kontrakt 

ska få permanenta uppehållstillstånd. Att invandrare ska ha starkare ställning på 

arbetsmarknaden och få stabila och säkra jobb är också delar av LO:s målsättning.  

Väldigt mycket har hänt inom svensk politik och inom svenskt flyktingmottagande mellan de 

tidpunkter som analyseras. Invandringspolitiken som nu får stort utrymme i både LO:s och 

SAP målsättningar stödjer detta påstående. LO och SAP har båda blivit mer intresserade av att 

begränsa invandringen till Sverige. LO:s målsättningar kan uteslutande kopplas till 

arbetsmarknaden medan SAP allmänt vill minska invandringen. LO nämner inte hur de ställer 

sig till annan slags invandring än arbetskraftsinvandring vilket kan tolkas som att de inte vill 

redogöra för sin position inom denna fråga eller att deras målsättning inom organisationen är 

oklar. 
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5. Slutsats 

Syftet med uppsatsen var ”att undersöka om det skett en divergens mellan LO:s och 

Socialdemokraternas målsättningar mellan 1994 och 2018” och att undersöka om LO 

medlemmars partisympatier i så fall kan ha påverkats av denna divergens mellan LO och 

SAP. Detta skulle genomföras genom att besvara frågeställningen: ”Hur har LO:s och 

Socialdemokraternas målsättningar förändrats över tid, hur mycket skiljde sig deras 

målsättningar 2018 och kan detta vara en orsak till LO-medlemmars minskade stöd för S?” 

Den undersökning som genomförts för att besvara frågeställningen har i den grad det varit 

möjligt använt sig av förstahandskällor vilket ökar trovärdigheten för den slutsats som nu ska 

presenteras.   

 

LO och Socialdemokraterna hade 1994 nästintill likvärdiga målsättningar gällande 

jämställdhet, skola, full sysselsättning och invandring. Socialdemokraterna har naturligtvis 

förändrat sina målsättningar sedan dess och LO likaså men de förändringarna som gjorts har 

inte gått i samma riktning. En slutsats som går att dra efter denna undersökning är att LO 

sedan 1994 genomgått en förändring där de mer och mer drar sig bort från allmänna 

samhällsfrågor och inriktar sig mot de frågor som direkt eller indirekt påverkar eller påverkas 

av arbetsmarknaden. LO visar t.ex. under perioden 1994–2018 ett minskat intresse för 

invandringspolitiken i sin helhet och fokuserar mer på arbetskraftsinvandring. De visar under 

samma period ett minskat intresse för gymnasieskolan och skiftar fokus till de 

yrkesförberedande programmen inom gymnasieskolan. Det går även att se en 

jämställdhetskamp som inom LO, jämfört med Socialdemokraterna, mer går ut på att vilja 

uppnå en jämställd arbetsmarknad än att föra en allmän kamp för jämställdhet. Full 

sysselsättning, som är en väsentlig del av arbetsmarknadspolitiken är den fråga som det inte 

går att se någon separation inom. Att så är fallet stödjer ytterligare den slutsats som just 

presenterats.   

Det som har kvarstått är LO och SAP:s intresse för samma politikområden. LO och 

Socialdemokraterna har båda varit ungefär lika intresserade av jämställdhet, skola, full 

sysselsättning och invandring under hela denna period. När intresset för invandring ökade 

inom SAP under 2000-talet ökade intresset parallellt inom LO. Likaså med skolpolitiken och 

full sysselsättning. Undantaget är LO:s intresse för jämställdhet 2006 då intresset verkar ha 

minskat enligt de redovisade källorna. Det minskade fokus på jämställdhet 2006 var dock 

ingen ny riktning för organisationen utan istället en anomali då intresset för 
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jämställdhetspolitik 2018 visade sig vara ungefär lika stort i LO och SAP:s målsättningar. Att 

intresset för jämställdhet överhuvudtaget har minskat 2006 kan ifrågasättas då deras linje 

angående familjeförsäkringen är radikal och tyder på en progressiv politik. 

LO och SAP hade 2018 inte helt skilda målsättningar men LO har skiftat fokus från att vara 

intresserade av breda områden inom svensk politik till att vara intresserade av 

arbetsmarknadspolitiken medan SAP är fortsatt intresserade av samtliga delar inom dessa 

politiska frågor. Göran Perssons syn på LO som ett ”särintresse” under 1990-talet verkar ha 

förverkligats. Det går att tänka sig att LO:s minskade inflytande inom politiken fick dem att 

anamma rollen som just ett särintresse och har därmed lagt sitt fokus på 

arbetsmarknadspolitiken istället för mer allmänna frågor. Frågeställningens två första delar 

som skulle klargöra hur LO:s och Socialdemokraternas målsättningar förändrats över tid och 

hur mycket dessa skiljde sig åt 2018 har därmed besvarats. Hypotesen som var att LO:s och 

Socialdemokraternas målsättningar skiljer sig mer idag än tidigare visade sig vara korrekt. 

Den fråga som kvarstår är huruvida det går att säga att denna divergens har påverkat LO-

medlemmarnas minskade stöd för SAP. 

Denna avslutande del av slutsatsen ska försöka besvara den sista och mest intressanta delen av 

frågeställningen som var följande: ”…kan detta vara en orsak till LO-medlemmars minskade 

stöd för SAP?” Denna uppsats har aldrig haft avsikten att förklara varför många av LO:s 

medlemmar slutat rösta på Socialdemokraterna. Detta tål att upprepas då det inte går att 

förklara varför LO:s medlemmar har tappat förtroende för SAP genom att analysera EN 

möjlig påverkansfaktor. För att besvara varför LO:s medlemmar i lägre grad röstar på 

Socialdemokraterna skulle en mer omfattande undersökning behöva genomföras där samtliga 

eventuella påverkansfaktorer skulle analyseras. Sverigedemokraternas inmarsch i svensk 

politik har säkerligen varit en bidragande faktor till att LO:s medlemmar i lägre grad röstar på 

SAP. Globalisering och ekonomiska konjunkturer spelar också ofta en viktig roll när det 

kommer till vad svenskarna (LO:s medlemmar inkluderat) röstar på. Dessa möjliga 

påverkansfaktorers inverkan återstår dock att undersökas i kommande forskning. 

Hypotesen var att en divergens gällande LO:s och SAP:s målsättningar bör ha påverkat LO-

medlemmarnas partisympatier under perioden 1994–2018. Exemplet med LO-medlemmarnas 

minskade stöd för SAP 1968–1976 är inte är ett perfekt exempel att jämföra med, men det går 

det att se många likheter mellan denna period och 2000-talets utveckling. LO förlorar under 

båda dessa perioder makt och inflytande. Det sker även en divergens mellan LO:s och SAP:s 

målsättningar under dessa två perioder. Att stödet från LO:s medlemmar är 66 procent 1994 



   

32 
 

när de bådas målsättningar är oerhört lika och att stödet sedan är 41 procent 2018 då LO 

istället lagt sitt fokus på arbetsmarknaden är även det starka argument för att hypotesen 

stämmer. Hypotesen har alltså ett ganska starkt stöd men vad som framförallt är viktigt att 

framhäva är att det går att besvara frågeställningen. Divergensen mellan LO och 

Socialdemokraternas målsättningar kan absolut ha påverkat LO-medlemmarnas minskade 

stöd för Socialdemokraterna. 
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