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Sammanfattning  

Allt sedan Sverigedemokraternas intåg i riksdagen 2010 har det politiska klimatet tillika det 

politiska landskapet i Sverige kraftigt påverkats och förändrats. Sverigedemokraterna betraktas 

av vissa som ett rasistiskt och högerpopulistiskt parti, som lyckats förankrat sig hos 

arbetarklassen. För varje riksdagsval har stödet för Sverigedemokraterna bland 

arbetarklassväljarna ökat, vilket resulterat i att arbetarrörelsens ställning i svensk politik 

försvagats. För arbetarrörelsen som b l a utgörs av Landsorganisationen (LO) och 

Socialdemokraterna har denna försvagning skapat ett ideologiskt skavsår. Denna uppsats ämnar 

undersöka LO-förbundens förhållningssätt gentemot det ökade stöd för Sverigedemokraterna 

som finns bland förbundens medlemmar. För att besvara forskningsfrågan har fem 

samtalsintervjuer med förtroendevalda representanter från fyra av LO:s förbund genomförts. 

Resultatet visar att en förklaring till att medlemmar röstar på Sverigedemokraterna beror på att 

förbunden misslyckats med att berätta för medlemmarna om deras grundläggande värden, 

ideologi och den svenska modellen. Vidare framkommer att det råder en viss okunskap bland 

förbundens medlemmar om hur samhället fungerar. För att motverka att stödet för 

Sverigedemokraterna fortsätter öka är förbundens främsta strategier utbildningsinsatser samt 

att påvisa att Sverigedemokraternas politik missgynnar LO:s medlemmar. Denna uppsats pekar 

på hur viktigt det är att ständigt föra diskussioner om värderingar, ideologier och arbetsvillkor 

för vilken samhällsutveckling vi vill ha. 

 

Nyckelord: Landsorganisationen, Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, förbunden, 

utbildning, värderingar, fackföreningsrörelsen, arbetarklassen, högerpopulistiska partier, 

högerextrema partier  
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1. Inledning  

Sedan slutet av 90-talet har högerpopulistiska partier i större utsträckning attraherat väljare 

från arbetarklassen, och allt eftersom har arbetarklassens stöd för högerpopulism ökat runt om 

i Västeuropa (Oesch, 2008). Arbetarklassen återfinns och förknippas sedan långt tid tillbaka 

till fackföreningsrörelsen som dominerats av väljare som i stor utsträckning röstat till vänster, 

och som vill att staten ska fördela samhällets resurser på ett sätt som gynnar arbetarklassen. 

Detta tydliga mönster har försvagats då en stor utmaning för fackföreningar runt om i Europa 

är det växande stödet för högerpopulistiska partier bland medlemmarna (Fichter, 2008). 

Denna utveckling återfinns även i Sverige där allt fler väljare från den svenska arbetarklassen 

sympatiserar med Sverigedemokraterna (SD), som i denna studie betraktas som ett 

högerpopulistiskt parti1 (Demker & Oskarsson, 2015). Socialdemokraterna som under lång tid 

varit det dominerande partiet för arbetarklassen har under det senaste decenniet fått 

konkurrens av SD (Expressen, 2019).  

En stor del av den svenska arbetarklassen är medlemmar och anslutna till 

Landsorganisationen (LO), och har yrken som exempelvis taxichaufför, byggarbetare, 

industriarbetare och undersköterska e t c. Sedan LO bildades av Socialdemokraterna 1898, har 

partiet och organisationen haft ett starkt band till varandra, då de delar samma 

grundvärderingar och har båda vuxit fram ur arbetarrörelsen. Arbetarrörelsen har under 

historien till stor del utgjorts av socialdemokraternas partipolitiska verksamhet och LO:s 

fackliga arbete. Tillsammans har de bekämpat orättvisor i samhället och förändrat Sverige 

från ett trasigt och ojämlikt klassamhälle till en stark välfärdsstat (Socialdemokraterna, 

2019). Samverkan mellan LO och Socialdemokraterna har på så sätt haft en stor betydelse för 

utformningen av svensk politik under 1900-talet då parterna tillsammans påverkat samhället 

och drivit igenom lagar för en tryggare välfärd, en förstärkt arbetsrätt och förbättrade 

arbetsvillkor o s v (Hylander, 2010).   

 

 
1 Högerpopulism och högerextremism kommer i uppsatsen användas som synonymer. Det 

finns många definitioner av dessa begrepp och en diskussion kring vad som bör läggas i 

begreppen. Trots att det inte finns någon enhet om vilka begrepp som bör användas och hur de 

bör definieras är de flesta forskare mer eller mindre överens om vilka partier som avses med 

begreppen. För att citera Cas Mudde; “we seem to know who they are even though we do not 

exactly know what they are” (Mudde, 2000, s.7). 
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Inför riksdagsvalet 2018 visade LO ett starkt stöd för Socialdemokraterna vilket framgick 

tydligt i LO:s politikiska plattform ” […] Men då måste vi ha en regering som sätter vanligt 

folks trygghet främst. Därför stöder vi Socialdemokraterna. De har visat att de kan ta ansvar 

för Sverige och att de strävar efter ett samhälle som präglas av trygghet i vardagen, fler och 

bättre jobb samt ökad jämlikhet” (Landsorganisationen, 2018). Vidare understryker LO:s 

ordförande ett starkt motstånd till SD och menar att SD inte är något parti för vanligt folk utan 

ett parti främst för samhällets elit, och att en regering med stöd av SD skulle resultera i ett 

otryggt samhälle (Karlsson, 2017). Trots detta röstade 24% av LO:s medlemmar på SD i 

riksdagsvalet 2018 d v s nästan var fjärde medlem (Wreder, 2018). Stödet för SD skiljer sig åt 

mellan LO:s olika förbund. Hur LO-förbunden förklarar detta stöd, hur de tar i tu med det, hur 

det påverkar förbunden och förbundens relation till Socialdemokraterna kommer att 

undersökas närmare i denna uppsats. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ studie undersöka hur LO:s förbund som 

har en lång historia med Socialdemokraterna, och delar samma värderingar som partiet 

förhåller sig till det ökade stödet för Sverigedemokraterna som finns bland medlemmarna. 

Undersökningen kommer att utgå från fyra av LO:s förbund; Kommunalarbetareförbundet, 

Handelsanställdas förbund, Industrifacket Metall och Transportarbetareförbundet med fokus 

på förbundsnivå. (Hädanefter benämns förbunden som Kommunal, Handels, IF Metall och 

Transport). Att väljare från arbetarklassen sympatiserar med högerpopulistiska partier är ett 

mönster som även återfinns i andra delar av Europa, vilket gör denna undersökning både 

aktuell och relevant. Det är också intressant ur ett samhällspolitiskt perspektiv att belysa det 

mönster som utvecklats i Sverige, där medlemmar inom LO röstar på ett parti som skiljer sig 

från LO:s socialdemokratiska värdegrund. Forskningsfrågan jag söker svar på i denna uppsats 

är följande: 

 

• Hur förhåller sig LO:s förbund till medlemmarnas ökade stöd för 

Sverigedemokraterna? 
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Förhoppning med denna forskningsfråga är att kunna bidra till en djupare analys och 

förståelse av hur det ökade stödet för SD hanteras inom LO:s förbund, d v s har förbunden 

några konkreta strategier. Vidare inbegriper frågeställningen vilka förklaringar 

representanterna har till medlemmarnas ökade stöd för SD samt vilka konsekvenser SD-stödet 

kan få för förbundens politiska påverkansarbete och deras relation till Socialdemokraterna. Då 

samhället går mot ett nytt politiskt landskap i och med utbredningen av högerpopulistiska 

krafter kan denna studie ses som ett bidrag till den begränsade forskning som finns kring 

fackföreningsrörelsens förhållningssätt till högerpopulistiska partier.   

 

1.2 Avgränsning 

Med tanke på tidsramen för denna uppsats har jag valt att avgränsa undersökningen till att 

enbart fokusera på det växande stödet för högerpopulism bland medlemmar inom 

fackföreningsrörelsen i Sverige. Jag har valt att begränsa fackföreningsrörelsen till att enbart 

fokusera på LO och dess förbund. Anledningen till att LO valts är att organisationen utgör en 

stor aktör för arbetstagare, en stor skara av den svenska arbetarklassen förknippas eller är 

medlem i något av LO:s fjorton fackförbund. Vidare är LO en fackföreningsrörelse som har 

en tydlig politisk agenda i och med deras samverkan med Socialdemokraterna till skillnad 

från exempelvis fackförenings organisationerna SACO och TCO. En avgränsning har också 

gjorts vad gäller antal LO-förbund, då begränsad tid fanns för denna uppsats har inte alla LO:s 

förbund undersökts, utan fyra har valts ut. Uppsatsen kommer inte ta upp hur LO:s ledning 

förhåller sig till dessa frågor. Ledningen har erbjudits deltagande i studien men har angett 

tidsbrist som skäl att inte delta. Vidare kommer uppsatsen inte att undersöka LO-förbundens 

inställning på lokal nivå utan fokus kommer att vara på regional och nationell nivå, med 

anledning av att det är förbundens styrelser som har det yttersta ansvaret för förbundens 

politiska inriktning och verksamhet.  

 

1.3 Bakgrund  

Fackföreningsrörelsen växte fram ur arbetarklassen under 1800-talet som en följd av många år 

av godtyckliga och usla arbetsvillkor samt låga löner. Allt eftersom insåg arbetarna behovet 

av politiska beslut för att kunna förändra deras situation och åstadkomma förbättringar i 
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samhället, vilket resulterade i att fackföreningarna initierade bildandet av det 

socialdemokratiska arbetarpartiet (SAP) 1889. Nio år senare 1898 var Socialdemokraterna 

med och bildade LO. LO är idag en sammanslutning av 14 fackförbund och har över 1,5 

miljoner medlemmar. LO är en demokratisk och feministisk organisation vars värdegrund 

utgår från solidaritet och jämlikhet. LO:s främsta uppgift består i att leda och koordinera 

förbundens strävanden att tillvarata arbetarnas intressen på arbetsmarknaden 

(Landsorganisationen, 2016). Utöver denna uppgift är LO politiskt engagerad i samhällsfrågor 

och arbetar ständigt med opinionsbildning och politisk påverkan (Shase & Schäfer, 2016).  

Sedan LO bildades har organisationen haft en nära samverkan och politisk koppling till 

Socialdemokraterna. Till en början blev medlemmar i LO kollektivanslutna till det 

socialdemokratiska partiet (Jansson, 2012). Att sambandet till Socialdemokraterna är starkt 

framgår inte minst av att ca 40 % av de socialdemokratiska riksdagsledamöterna har en 

bakgrund i LO. Vidare har LO:s ordförande en plats i Socialdemokraternas partistyrelse och 

nuvarande statsminister har en bakgrund i IF Metall som medlem och senare även som 

ordförande. Under LO:s kongress 2008 fastslogs att ”LO har en ideologisk gemenskap med 

Socialdemokraterna som utgår från arbetarklassens behov och strävanden [...] som 

fackförening ser vi nyttan av att ta kollektiv politisk ställning och att använda partipolitiken 

för att flytta fram arbetarklassens positioner” (Landsorganisationen). Detta ställningstagande 

gäller än idag. Varje år bidrar LO:s centralorganisation med ekonomiskt stöd till partiet på 6 

miljoner kronor. Förutom det årliga ekonomiska bidraget har LO och dess förbund inför 

valrörelser engagerat sig i och bidragit till socialdemokraternas valkampanjer (ibid). LO 

rekommenderar till förbunden att varje medlem ska skänka 6 kr årligen till 

Socialdemokraterna. Vissa av förbunden har slutat att bidra ekonomiskt till partiet (Allern et 

al, 2007).  

Sedan SD röstades in i riksdagen 2010 har stödet för partiet bland LO:s medlemmar ökat för 

varje riksdagsval. Från en sifo-undersökning från november i år framgår att om det var val till 

riksdagen idag skulle ca 30 % av LO-medlemmarna rösta på SD och ca 30 % skulle rösta på 

Socialdemokraterna. Från samma undersökning framgår att stödet för Socialdemokraterna har 

sjunkit från över 60 % år 2006 till 30 % år 2019, medan stödet för SD har ökat från ca 5 % år 

2016 till 30 % år 2019 (Kantar sifo, 2019). LO:s förste vice ordförande uttrycker tydligt att 

LO betraktar SD som ett rasistiskt högerparti. Ett parti som inte står på arbetstagarnas sida 

och som är motståndare till LO:s grundläggande fackliga värderingar. “Ni är också ett 

antifackligt parti som i varje avgörande fråga ställer er på den ekonomiska elitens sida mot 
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vanligt folk. Därför kommer ni alltid att vara en huvudmotståndare för LO” (SvD, 

2019).                                             

2. Teori och tidigare forskning  

Detta avsnitt innehåller en redogörelse av tidigare forskning som tar avstamp från både 

studentuppsatser och forskningsartiklar. Då tidigare forskning om LO:s förhållningssätt till 

SD är begränsat har en bredare sökning gjorts. Inledningsvis redogörs förklaringar till 

arbetarklassens stöd för högerpopulistiska partier. Detta för att få en förförståelse om varför 

medlemmar inom LO:s förbund kan tänkas rösta på SD och för att utröna om de som 

intervjuats har liknande förklaringar som framgår av tidigare forskningsresultat. Därefter tas 

tidigare forskning om fackföreningars strategier för att motverka högerextremism bland 

medlemmarna upp. Vilket i huvudsak bygger på den tyska fackliga centralorganisation 

Deutscher Gewerkschaftsbund. Då den tyska fackliga organisationen består av liknande 

fackförbund som LO och även har en nära koppling till tyska Socialdemokraterna är denna 

forskning aktuell för undersökningen.  

Avslutningsvis innehåller avsnittet tidigare forskning om LO:s förhållningssätt till olika 

partier. Först redogörs det för LO:s band till Socialdemokraterna, vilket är relevant för 

undersökningen utifrån två aspekter. För det första grundades LO av det socialdemokratiska 

partiet och för det andra sammanfaller mycket av LO:s värderingar med socialdemokraternas 

värderingar. Därefter presenteras en redogörelse för LO:s hantering av medlemmarnas stöd 

för kommunisterna som funnits inom organisationen. Finns det en skillnad i hur LO agerade 

då och hur LO:s förbund agerar idag gentemot SD? Slutligen görs en redogörelse för LO:s 

förhållande till SD. Den enda forskning om LO:s förhållningssätt till SD jag känner till är en 

kandidatuppsats från Lunds universitet. Uppsatsen handlar om LO:s kommunikativa agerande 

gentemot SD. Eftersom denna forskning ligger närmast det jag undersöker ges uppsatsen ett 

visst utrymme.  

Eftersom det finns anmärkningsvärt lite forskning om ämnet jag undersöker och ingen 

tidigare funnen passande teori om hur fackförbund fungerar när det dominerande partiet hotas 

av andra partier, utgår uppsatsen därför inte från någon teori. Då detta är ett så pass nytt 

forskningsfält har jag heller inte valt att formulera några hypoteser eller teoretiska 

förväntningar om vad jag ska hitta utan en mer explorativ ansats har antagits. Frågan jag söker 

svar på har inte fått den uppmärksamhet den förtjänar i det snabbt förändrade politiska 
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landskapet där LO tycks ha hamnat i en form av ideologisk förtroendekris gentemot 

medlemmarna. Även om uppsatsen från Lund och forskningen om tyska fackföreningar ligger 

nära det jag undersöker har de studierna inte på ett heltäckande sätt fångat in syftet med denna 

uppsats. Uppsatsen från Lund har fokuserat på LO:s strategiska kommunikation och inte 

undersökt förklaringar till medlemmarnas stöd för SD. Forskningen om tyska fackföreningar 

kan inte appliceras fullt ut i en svensk kontext p g a att de tyska och svenska partierna till viss 

del skiljer sig åt.  

 

2.1 Förklaringar till arbetarklassens stöd för högerpopulism  

Tidigare forskning om arbetarklassens stöd för högerpopulistiska partier har gjorts av b l a 

Daniel Oesch (2008). I sin artikel Explaining Workers’ Support for Populist Right- Wing 

Parties in Europe tar Oesch upp ett flertal förklaringar till detta mönster. En förklaring till att 

arbetare röstar på högerpopulistiska partier som Oesch undersökt utgår från en ekonomisk 

aspekt, där arbetarna vill skydda sina arbeten och löner då de upplever konkurrens p g a ökad 

arbetsmigration och invandring. Denna upplevda konkurrens bland arbetarna förekommer 

även vad gäller sociala fördelar och bostäder. En annan förklaring Oesch undersökt är 

kulturell konflikt, där arbetarna tenderar att känna oro inför multikulturalism, d v s en rädsla 

för att deras kultur ska utmanas av andra kulturer i takt med ökad invandring. Arbetarna är 

rädda för att invandrare ska få för stort inflytande på deras nationella kultur. En tredje 

förklaring Oesch undersöker handlar om alienation, där arbetarna upplever missnöje och 

besvikelse med det politiska systemet och hur en demokrati ska fungera. Vidare beror 

alieneringen på att arbetarna har låg tilltro till de etablerade partierna och till politiker. Detta 

missnöje framgår genom att arbetarna proteströstar på partier som står långt ifrån de 

etablerade partierna. Att ett missnöje växt fram tycks även grunda sig i att fackföreningar som 

ska verka i arbetarnas intressen har försvagats (Oesch, 2008). 

 

Marie Demker och Maria Oskarsson (2015) har genom en kvantitativ enkätstudie undersökt 

hur det kommer sig att arbetarklassen röstar på SD. I artikeln The working-class symphati for 

the sweden democrats diskuterar de ett flertal förklaringar till detta. En förklaring de finner är 

att Socialdemokraterna under det senaste decenniet anammat en mer liberal politik, för att 

lyckas vinna och behålla sina medelklassväljare. En annan förklaring Demker och Oskarsson 

finner är minskad klassröstning, som uppstått till följd av globalisering, modernisering, ökad 
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utbildningsnivå och förändringar i människors värdestrukturer. Vidare talar forskarna även 

om att den traditionella höger-vänsterskalan som präglat Sverige under historien fått 

konkurrens av GAL-TAN-skalan. Demker och Oskarsson menar att GAL-TAN-skalan fått 

stor betydelse efter att SD röstades in i riksdagen 2010. GAL står för grön, alternativ och 

liberal medan TAN står för traditionalist, auktoritär och nationalism. SD placeras oftast högt 

upp på TAN-skalan medan Socialdemokraterna oftast placeras närmare mitten. Utifrån denna 

skala tycks arbetarklassväljarna dras mer åt det auktoritära hållet snarare än det liberala. 

Vilket Demker och Oskarsson menar har medfört en s k alienering mellan arbetarklassen och 

Socialdemokraterna. Alienering tycks även bero på den låga tilltro arbetarklassen känner till 

politiker. Studien visar även på ett samband, där låg utbildningsnivå kan leda till ett ökat stöd 

för populistiska och nationalistiska partier. SD har genom dessa faktorer haft möjlighet att 

mobilisera väljare från arbetarklassen (Demker & Oskarsson, 2015). 

 

Tidigare forskning om arbetarklassens stöd för SD har också gjorts av b l a Anna Tyrblom 

(2017). Tyrblom har i sin kandidatuppsats intervjuat medlemmar från LO som tidigare röstat 

på Socialdemokraterna men sen en tid tillbaka valt att rösta på SD. Orsakerna till att dessa 

personer valt att rösta på SD istället för Socialdemokraterna är framförallt att de anser att 

partiet de tidigare röstat på inte lyckats hantera invandringsfrågan. Frågan om invandring är 

SD-sympatisörernas hjärtefråga då de tycker att invandringen till Sverige blivit allt för stor 

och att samhällets resurser bör omprioriteras till andra saker än till invandring och 

flyktingmottagande. SD-sympatisörerna tycker att etablissemangpartierna inte tillåter någon 

debatt om invandringen vilket också är en orsak till att de valt att rösta på SD, då de menar att 

SD är det enda riksdagspartiet som lyfter denna fråga. Även kulturen är en förklaring till att 

SD-sympatisörerna valt SD framför Socialdemokraterna. De upplever att kulturer som 

kommit till Sverige i och med invandringen har resulterat i många negativa konsekvenser i 

samhället. Exempelvis anser de att vårt välfärdssystem urholkats och att andra kulturer utgör 

ett hot för Sverige (Tyrblom, 2017).  

 

I studien framgår också att SD-sympatisörerna upplever en form av alienering från 

Socialdemokraterna. Alieneringen menar SD-sympatisörerna har uppstått som en följd av att 

Socialdemokraterna inte bemött deras oro kring invandring och konsekvenserna det medfört, 

exempelvis anser de att ökad brottslighet är en konsekvens av invandringen. En upplevd 

känsla av att makthavarna inte lyssnar på dem har bidragit till att SD-sympatisörerna fått ett 

minskat förtroende för Socialdemokraterna och politikerna (ibid). 
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2.2 Fackföreningars strategier för att bekämpa högerextremism 

Tidigare forskning om fackföreningar vars medlemmar stödjer högerextrema krafter har gjorts 

av b l a Michael Fichter (2008). I artikeln German Trade Unions and Right Extremism tar 

Fichter upp vad stödet för högerextrema partier bland medlemmar i tyska fackföreningar 

beror på, samt hur fackföreningar ska ta sig an utbredningen av högerextrema värderingar 

bland medlemmarna. Fichters har i sin forskning undersökt den tyska fackföreningen 

Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB). I Fichters artikel framgår att fackliga ledare i Tyskland 

under de senaste två decennierna sett ett växande behov av att försvara demokratiska 

värderingar (Fichter, 2008). 

 

Att arbetarklassen stödjer högerpopulistiska partier menar Fichter beror på arbetarnas 

missnöje och misstroende till det politiska systemet. Detta missnöje återfinns även inom 

fackföreningarna, där medlemmar anser att facket misslyckas med att uppfylla deras 

förväntningar vad gäller skydd av arbetstillfällen, social trygghet och att tillhandahålla rättvisa 

socialpolitiska alternativ. En upplevd känsla av individuell och kollektiv maktlöshet tycks ha 

undergrävt den tyska modellen vilket har öppnat dörren för högerextrema åsikter. För att 

lyckas bekämpa stödet för dessa åsikter bland medlemmarna krävs tydliga strategier som 

grundar sig i att fackföreningar förstår extremhögerns rötter, syfte och mål. Strategierna bör 

utgå från övertygande och pålitliga principer om jämlikhet, solidaritet, medbestämmande och 

deltagande för att på så vis kunna immunisera högerextremismen inom fackförbunden 

(ibid).                                                                              

 

Studien visar att ett starkt politiskt medvetande, självförtroende och demokratiska värderingar 

har en positiv inverkan för att förhindra en spridning av högerextrema attityder och 

värderingar. Fackföreningarnas värderingar och politik behöver tydliggöras för att lättare nå 

ut till medlemmarna. Om fackföreningar inte tydligt påvisar att det finns något alternativ till 

osäkerhet och uppsägningar till följd av en allt större konkurrensutsatt arbetsmarknad, finns 

en risk att medlemmarna fortsätter att vara mottagliga för extremhögerns politik. För att 

uppnå en solidarisk och demokratisk hantering av dessa problem behöver fackföreningarna 

utveckla en strategi som grundar sig i en förståelse av den ångest och rädsla som uppstår 

genom hot om arbetslöshet, nedläggningar och lönesänkningar bland medlemmarna (ibid). 
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Tyska fackföreningen DGB har genom åren lanserat en stor rad aktiviteter för medlemmarna, 

till exempel deltagande i europeiska nätverk, demonstrationer, kampanjer, utbildningsprojekt 

och arbetsplatsträffar med syftet att bekämpa främlingsfientlighet och högerextremism. 

Fackföreningarna behöver ha en tydligare uppsättning av värderingar såsom demokrati och 

social rättvisa för vilka de är villiga att ”slåss för”, för att bekämpa högerextrema attityder 

bland medlemmarna. Det är viktigt att fackföreningarna uppmuntrar medlemmarna till att 

aktivera sig eftersom initiativ och deltagande har visat sig ha en positiv effekt för minskning 

av högerextrema attityder. Studien visar också att medlemmar som ges möjlighet att på 

arbetsplatsen eller inom fackföreningen göra en förändring eller bidra till ett gemensamt mål, 

i större utsträckning avvisar högerextrema åsikter och värderingar. Av studien framgår att det 

finns ett växande behov av gränsöverskridande samarbete och utbyte av idéer fackföreningar 

emellan, för att på så vis kunna bekämpa högerextremism och främja en demokratisk politisk 

kultur i Europa (ibid). 

 

2.3 LO:s förhållningssätt till partier 

LO och Socialdemokraterna 

Under 1900-talet har arbetarrörelsen utgjorts av ett starkt band mellan LO och 

socialdemokratin, där organisationerna beskrivits som siamesiska tvillingar. 

Socialdemokraterna har representerat arbetarklassen som helhet medan LO har representerat 

arbetarnas intressen på det ekonomiska och arbetsrättsliga planet. Att LO haft ett starkt band 

till socialdemokratin är något som även förekommit i Danmark och Norge. Fackföreningarna 

har gynnats av samarbetet med Socialdemokraterna då de haft störst möjlighet att påverka 

politiken genom Socialdemokraterna. För socialdemokratiska partier är de största fördelarna 

med samarbetet att medlemmarna i fackföreningarna i stor utsträckning röstar på partiet samt 

att partierna får ekonomiskt stöd av fackförbunden. I artikeln Social Democrats and trade 

unions in Scandinavia presenterar Allern et al (2007) hur samarbetet mellan LO och 

socialdemokratin kommit att förändrats i de skandinaviska länderna. Forskningen visar att 

bandet mellan socialdemokratiska partier och LO har försvagats främst i Danmark och Norge 

men bestått betydligt starkare i Sverige. Att samarbetet förändrats beror dels på strukturella 

förändringar inom ekonomi och förändringar inom väljarkåren. Vidare beror det på att 

fackföreningar har kommit att bli mer militanta i sina politiska preferenser, vilket är något 

som inte varit önskvärt för de socialdemokratiska partierna. Även ekonomiska förändringar 
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har resulterat i att väljarnas politiska preferenser förändrats vilket har missgynnat både LO 

och Socialdemokraterna (Allern et al. 2007). 

Dessutom framgår av studien att de socialdemokratiska partierna anklagats för att ha övergivit 

arbetarklassens kärnfrågor, då de försökt få med sig väljare från medelklassen som överlag 

inte haft samma naturliga koppling till fackföreningarna som arbetarklassen. Ännu en 

förklaring är att de socialdemokratiska partierna i regeringsställning kan utifrån 

mandatfördelning tvingas kompromissa och förhandla med andra partier om politik de 

egentligen inte står bakom. Detta kan bli problematiskt för samarbetet då LO menar att 

Socialdemokraterna inte alltid gynnar LO:s medlemmar i tillräckligt stor utsträckning. Dessa 

faktorer har vidare resulterat i ett minskat gemensamt intresse för samarbete mellan 

organisationerna. I studien framgår att i slutet av 1990-talet hade bandet mellan LO och 

socialdemokratiska partier försvagats i samtliga tre länder, vidare har de socialdemokratiska 

partierna sedan dess tappat väljare (ibid). 

Dessa förändringar har resulterat i att danska och norska LO börjat samarbeta med andra 

partier som innehar regeringsmakten. I Danmark har LO slutat att bidra med ekonomiskt stöd 

till Socialdemokraterna, och i Norge har LO valt att stödja även vänstern ekonomiskt. Att 

bandet mellan LO och Socialdemokraterna är starkare i Sverige kan förklaras genom att 

svenska LO genom åren lyckats bättre med att mobilisera sina medlemmar att rösta på 

Socialdemokraterna samt att i Sverige ingår fortfarande LO och Socialdemokraterna i 

gemensamma kommittéer (ibid). Vidare kan det bero på att i Sverige har Socialdemokraterna 

haft makten i 44 år i följd och av de skandinaviska länderna har den svenska arbetarrörelsen 

varit mest framgångsrik med högst organisationsgrad (Jansson, 2012). I Sverige har dessutom 

bandet mellan LO och Socialdemokraterna präglats av en stark relation på såväl lokal som 

nationell nivå. Sedan mitten av 1950-talet har LO:s styrelse och Socialdemokraterna haft 

regelbundna möten, och samarbetat mycket nära varandra i gemensamma organ, utredningar, 

valrörelser, kommissioner och program. Tillsammans har parterna försökt påverka den 

allmänna opinionen i samhället. Inför val har LO bedrivit en vädjan till medlemmarna om att 

rösta på Socialdemokraterna, vilket kan ses som en bidragande faktor till socialdemokraternas 

starka ställning i svensk politik (Elvander, 1974).   

Utmaningar 
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Yalcin (2010) beskriver i sin avhandling att den socialdemokratiska fackföreningsrörelsen 

genom åren utmanats av b l a kommunisterna. En ideologisk splittring inom SAP resulterade i 

bildandet av Sveriges kommunistiska parti 1921. Partiet lyckades framförallt rekrytera många 

från arbetarrörelsen under 1920/30-talet. Kommunisterna förespråkade en mer militant facklig 

verksamhet och ville vara ett klassparti till skillnad mot Socialdemokraterna som ville vara ett 

“folkparti”. Kommunisterna fick inflytande över ett flertal av LO:s förbund såsom Transport, 

Byggnads och IF Metall. Detta inflytande resulterade i att LO införde en ombudsman vars 

uppgift var att begränsa och marginalisera kommunisternas utbredning inom 

fackföreningsrörelsen genom att b l a prata om ideologier. Vidare hotade LO:s ledningen med 

att utesluta medlemmar som anslöt sig till kommunisterna. Från och med 1948 infördes en 

socialdemokratisk kampanj vilket medförde att kommunisternas fackliga förtroendeuppdrag 

minskade avsevärt. Under 1950-talet hade Socialdemokraterna lyckats begränsa 

kommunisternas inflytande. Vid slutet av 60-talet kom kommunisternas inflytande att öka 

igen, vilket återigen resulterade i strider mellan kommunisterna och Socialdemokraterna. 

Striderna kom senare under 1970-talet att avta då det inte längre fanns något utrymme för 

kommunisterna att ha inflytande över den fackliga arenan eftersom Socialdemokraterna 

lyckats förankrat sig och sin politik bland LO-medlemmarna (Yalcin, 2010). 

 

LO och Sverigedemokraterna 

I kandidatuppsatsen LO, fem fackförbund och en politisk paria undersöker Sarah Chase och 

John Schäfer (2016) hur LO och förbunden använder strategisk kommunikation för att 

motverka att medlemmarna röstar på SD och för att stärka sin ideologi. För att förstå 

konflikten mellan LO:s socialdemokratiska värdegrund och SD:s socialkonservatism har 

uppsatsförfattarna undersökt kommunikativa handlingar hos LO:s ledningen och LO-

förbunden; Transport, Kommunal, Livs, HRF och Byggnads. De har b l a intervjuat 

tjänstemän från vardera förbund. Resultatet de kommer fram till är att LO och förbundens 

kommunikativa arbete utgår från organisationens ideologi och identifikation som solidarisk 

och socialdemokratisk, samt att organisationskulturen spelar en avgörande roll för den 

strategiska kommunikation förbunden bedriver. Vidare framgår att förbundens 

kommunikation till stor del handlar om att bedriva kampanjer och påvisa vikten av förbundets 

värderingar och varför förbunden inte är förenliga med SD. Förbundens kommunikativa 

arbete utgår från deras grundläggande värden om allas lika värde, vilket är något som syns i b 

l a förbundens kampanjer. De kommer även fram till att LO:s syn på SD utgörs av att SD har 
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en annan människosyn med rasistiska rötter. För att LO och dess förbund ska lyckas motverka 

att medlemmar röstar på SD framstår utbildning som den främsta kommunikationsstrategin 

(Chase & Schäfer, 2016).  

 

3. Metod  

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för mitt val av fall, mitt val av material, genomförande 

av intervju och mitt analysverktyg. Inledningsvis kommer jag motivera mitt val av 

fackförbund d v s varför jag valt de förbund jag valt. Vidare presenteras det material som 

använts för att besvara forskningsfrågan. Därefter redogörs för genomförandet av intervjuerna 

samt tillförlitligheten i informanternas svar. Avslutningsvis tas de analysverktyg upp som 

använts för att analysera och strukturera informanternas svar.  

 

3.1 Val av fall 

Designen för denna uppsats är fallstudie då studien behandlar fyra fall, nämligen Kommunal, 

If Metall, Transport och Handels. En ingående analys av de valda fallen har gjorts med syftet 

att få en förståelse och klarhet i hur förbunden förhåller sig till att medlemmar röstar på SD. 

Förhoppning var från början att intervjua förtroendevalda inom LO:s ledning. Då ledningen 

inte ställde upp på några intervjuer gjordes valet att ändra fokus till LO:s förbund med 

förhoppningen om att få intervjua ordföranden eller representanter från förbundens styrelser. 

Anledningen till att Kommunal valts ut är dels för att det är LO:s största förbund och för att 

förbundet är kvinnodominerat. If Metall har valts för att det är LO:s näst största förbundet och 

till skillnad från kommunal är förbundet mansdominerat. Vidare valdes Handels ut då det likt 

kommunal är ett kvinnodominerat förbund. Det fjärde förbundet Transport valdes eftersom 

det också är ett mansdominerat förbund. Ett antagande gjordes att stödet för SD bland 

medlemmarna i de två mansdominerade förbunden är högre än i de två kvinnodominerade 

förbunden, vilket är intressant i sig, men även intressant att se om förbundens strategier skiljer 

sig åt. Utifrån denna variation och spridning betraktas dessa fyra förbund som representativa 

för samtliga LO-förbund och på så vis skapas god möjlighet att generalisera resultaten till 

samtliga förbund inom LO.  
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3.2 Samtalsintervju 

För att få relevant kunskap och verktyg för att besvara forskningsfrågan har samtalsintervju 

använts som metod. Fördelen med samtalsintervju är framförallt att få klarhet i informantens 

ståndpunkter, utveckla idéer och teorier om hur något förhåller sig. Intervju är lämpligt att 

genomföra när tidigare forskning om ämnet som studeras är begränsat samt i explorativa 

syften som i detta fall. Den typ av intervju som valts är semistrukturerad intervju vilket 

innebär att det utgås från en intervjuguide med färdigformulerade öppna frågor, där 

informanterna har stor frihet att utforma svaren på eget sätt. Vid öppna frågor finns stor 

möjlighet att uppföljningsfrågor ställs beroende på vad informanten svarar. Vid 

semistrukturerad intervju ges möjlighet att styra samtalet lagom mycket och frågornas 

ordningsföljd kan variera. Semistrukturerad intervju används för att till viss del undersöka ett 

outforskat fält. En väsentlig del i denna typ av intervju är att ha en inledningsfas, huvudfas 

och avslutningsfas att utgå från. Vidare är det viktigt att inte ställa ledande frågor utan 

frågorna bör vara av neutral karaktär för att minimera risken att resultatet snedvrids 

(Bergqvist, 2018). För denna undersökning har fem samtalsintervjuer genomförts.  

 

3.2.1 Informanter 

De intervjuade i denna undersökning benämns som informanter eftersom syftet är komma åt 

deras expertis och sakkunskap i ämnet för att kunna ge en skildring av hur det faktiskt 

fungerar i de olika förbunden (Esaiasson et al, 2012). Informanterna är strategiskt utvalda 

utifrån tillgängliga representanter inom de valda förbunden. Genom intervjuer med 

representanter som har olika positioner inom fyra olika LO-förbund har en djupare och 

tydligare bild av hur förbunden förhåller sig till medlemmarnas stöd för SD vuxit fram. Från 

Kommunal har Katarina Berggren intervjuats som är facklig politisk ombudsman för 

förbundet. Från samma förbund har även Mirja Räihä intervjuats som är fackligt 

förtroendevald på Karolinska och ordförande för LO-distriktet i Stockholm. Från Handels har 

Elisabeth Brandt Ygeman intervjuats som är andre vice ordförande. Vidare har Lars 

Mikaelsson som är förbundssekreterare för Transport intervjuats. Slutligen har vice 

ordförande Tomas With från IF Metall intervjuats. Då dessa representanter har en central 

position inom förbunden anses de källkritiska kriterierna för centralitet vara uppfyllda.  
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För att få fram relevant information om hur varje förbund förhåller sig till SD anser jag att en 

intervju från respektive förbund är tillräckligt, då de två informanterna från Kommunal i stort 

gav snarlika svar. Detta kan tolkas som att liknande svar skulle ges om fler representanter från 

förbunden hade intervjuats. Informanternas svar kommer därför att ses som representativa för 

respektive förbund. En risk som däremot finns med att enbart intervjua förtroendevalda inom 

LO är att de kan ge andra förklaringar till varför medlemmarna röstar på SD än vad 

medlemmar på gräsrotsnivå eventuellt skulle ge. Ytterligare en risk som bör tas hänsyn till är 

källkriteriet tendens, d v s har informanterna en tendens att framställa något på ett visst sätt? 

är de partiska i sina svar? ger de en tillrättalagd bild av verkligheten där vissa förhållanden 

lyfts fram medan andra utelämnas? (Esaiasson et al, 2012). Detta är något jag haft i åtanke när 

jag analyserat informanternas svar och något jag även återkommer till i analysen.  

 

3.2.2 Genomförande 

Under samtliga intervjuer har det utgåtts från en och samma intervjuguide som bestått av ett 

antal tematiska frågor. Under intervjuerna ställdes i vissa fall inte alla frågor då informanterna 

i vissa fall besvarade frågorna tidigare. Följande fem teman har behandlats: förklaringar till 

varför medlemmar röstar på SD, hur detta hanteras inom förbunden, hur förbunden arbetar 

med opinionsbildning, förbunden ur ett intern politiskt perspektiv samt förbundens visioner 

om framtiden. Frågorna har varit öppet formulerade vilket resulterade i att vissa följdfrågor 

ställdes. Intervjuerna avslutades med några avslutningsfrågor där informanterna hade 

möjlighet att tillägga något eller ställa frågor. Därefter tillfrågades informanterna om de ville 

ta del av uppsatsen när den färdigställts.  

Intervjuerna har ägt rum vid informanternas arbetsplatser och längden för intervjuerna har 

varierat mellan 30 och 50 minuter. Samtliga intervjuer spelades in vilket var något 

informanterna tillfrågades om av gav sitt medgivande till ett par dagar innan intervjun ägde 

rum. Inför intervjutillfället förklarades syftet med uppsatsen samt vilka teman som skulle 

behandlas under intervjuerna. Under intervjuerna gav informanterna överlag ett 

förtroendeingivande intryck och förmedlade för det mesta en känsla av tydlighet och saklighet 

i sina svar. Och det fanns heller ingen anledning att anta att de inte gav sanningsenliga svar. 

Men i viss mån gav några av informanterna ibland korta och till viss del undvikande svar, 
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vilket kan tolkas som att informanterna var osäkra eller nervösa inför intervjusituationen eller 

hade bristande kunskap i frågan. 

 

3.3 Analysverktyg  

Tidigare forskningsresultat har kompletterat varandra och ligger till grund för de teman som 

utformats i intervjuguiden. Vidare används tidigare forskning som jämförelsepunkt till 

informanternas svar. Genom att ha tagit del av tidigare forskning om arbetarklassens stöd för 

högerpopulistiska partier från både Sverige och andra länder skapas en bild om varför 

medlemmar inom LO:s förbund kan tänkas rösta på SD. En förklaring som bekräftas av både 

Oesch, Tyrblom samt Demker & Oskarsson är att arbetarklassen känner sig alienerade av 

partiet de står närmast politiskt samt att de upplever missnöje med politiken i samhället. Om 

representanterna från LO:s förbund anger liknande förklaringar är intressant att undersöka. 

Utifrån Fichters forskning om tyska fackföreningars förhållningssätt till högerextrema partier 

framgår att fackföreningar behöver ha tydliga strategier, aktivera medlemmarna och utbilda 

medlemmar för att motverka att stödet för högerextremism ökar. Utifrån dessa resultat skapas 

en bild av att LO:s förbund tillämpar konkreta strategier för att hantera stödet för SD.  

Baserat på tidigare forskning som bekräftar att LO och Socialdemokraterna haft ett betydande 

och ideologiskt band till varandra, är det intressant att utröna om förbundens relation till 

partiet är densamma idag och om stödet för SD påverkat förbundens relation till 

Socialdemokraterna. Med utgångspunkt från Chase och Schäfers uppsats om LO:s 

kommunikativa förhållningssätt till SD framgår att utbildning är en viktig strategi i 

förbundens kommunikativa arbete för att motverka att medlemmarna röstar på SD. Utifrån 

detta antas att förbunden som undersökts i denna studie också anger utbildning som en del av 

hanteringen av stödet för SD.  

Efter att ha transkriberat intervjuerna genomfördes ett flertal genomgångar av materialet för 

att utröna olika mönster. Därefter sammanställdes materialet och väsentliga citat och viktig 

information markerades. Materialet strukturerades sedan till fyra kategorier med 

underrubriker där informanternas svar bröts ner och kategoriserades för att ge en övergripande 

och tydlig bild av förbundens förhållningssätt till medlemmarnas ökade stöd för SD. 

Rubrikerna är sådana som var återkommande och genomgående teman under samtliga 

intervjuer. Resultatet och analysen presenteras sedan utifrån följande fyra kategorier: 
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förklaringar, hantering, samverkan med Socialdemokraterna och politisk påverkan. I 

analysschemat nedan redogörs för kategorierna d v s de frågor som ligger till grund för 

kategorierna.  

Tabell 1: Analysschema över förbundens förhållningssätt till SD 

Kategorier Innehåll 

Förklaringar  Vilka är representanternas förklaringar till medlemmarnas stöd för 

SD? Vad är förbundens syn på Sverigedemokraterna? Vilka är 

förbundens grundvärderingar? 

Hantering  Vilka åtgärder har förbunden vidtagit för medlemmarnas stöd för 

SD? Vad gör förbunden om stödet för SD fortsätter att öka? Får 

medlemmarna vara aktiva i SD och samtidigt ha förtroendeuppdrag 

inom förbunden? 

Samverkan med 

Socialdemokraterna (S) 

Vad innebär samverkan med S? Varför samverkar förbunden med 

S? Har samverkan med S påverkats av stödet för SD? 

Politisk påverkan Hur påverkar förbunden politiken? Får SD-stödet några 

konsekvenser för förbundens politiska arbete? 

 

4. Analys och resultat 

I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit genom intervjuerna. Resultatet 

presenteras dels i form av text som är strukturerad utifrån kategorierna i analysschemat ovan 

med tillhörande underrubriker. I slutet av varje kategori förs en analys av informanternas svar 

utifrån tidigare forskning. Även en tolkning av informanternas svar görs i viss mån, där jag 

anser att det finns anledning att ifrågasätta deras svar eller utveckla deras resonemang. 

Avsnittet inleds med förbundens förklaringar till varför det finns ett stöd för SD bland 

medlemmarna. Fortsättningsvis redogörs för förbundens hantering för medlemmarnas ökade 

stöd för SD. Vidare beskrivs förbundens samverkan med Socialdemokraterna. Därefter tas 
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förbundens arbete kring att påverka politiken upp. Avslutningsvis sammanfattas resultatet i en 

tabell för att ge en tydlig bild av vardera fackförbunds ställningstagande och förhållningsätt.  

 

4.1 Förklaringar till varför medlemmar röstar på SD 

Förklaringar 

En av inledningsfrågorna som ställdes till informanterna var hur många av medlemmarna som 

röstade på Sverigedemokraterna vid senaste riksdagsvalet. Inom Kommunal röstade 9,9 % av 

förbundets medlemmar på SD. Inom Handels röstade 13,5 % av medlemmarna på SD. 

Transport och IF Metall hade ingen statistik över detta utan antog att stödet för SD bland 

deras medlemmar var ungefär eller något över genomsnittet för hela LO, d v s 24 %. 

Informanterna gav ett flertal förklaringar till varför det finns ett stöd för SD bland förbundens 

medlemmar. Katarina Berggren från kommunal tror att stödet dels beror på en form av 

missnöje där medlemmar ser stora behov inom välfärden och känner sig besvikna på att 

regeringen inte gjort tillräckligt åt dessa problem. Vidare framhåller hon att det även beror på 

att fackföreningsrörelsen generellt inte varit tillräckligt tydlig med att berätta för 

medlemmarna om den svenska modellen d v s hur viktig den är och hur den fungerar.  

Att förbunden inte varit helt tydliga och fått med sig sina medlemmar är något som även 

Tomas With från IF Metall bekräftar och påstår att förbundet har en bildningsskuld. 

“Socialdemokraterna och fackföreningarna har varit för dåliga på att visa vägen framåt. Vi 

har varit för naiva och passiva och vaknat försent” säger Tomas. Även Lars Mikaelsson från 

Transport håller med om att förbundet har en viss skuld till denna utveckling och säger att ”Vi 

måste bli duktigare på att servera vårt budskap och visa vår berättelse”. 

Mirja Räihä från Kommunal ger en annan förklaring, hon säger att stödet för SD bland 

medlemmarna främst handlar om invandringsfrågan, vilket även är den främsta anledningen 

till att SD-sympatisörerna i Tyrbloms studie valt att rösta på SD. Vidare förklarar Mirja att 

hon inte tror att det handlar om att personen är rasist som gör att hen röstar på SD utan att det 

handlar om att personen är trött på politiken och olika tillstånd i samhället. Dessa personer ser 

ett behov av att det behöver röras om i grytan och därför väljer de att rösta på SD. En 

förklaring Mirja också lyfter fram är okunskap bland medlemmarna. “Ibland saknar 

medlemmarna kunskap om vad SD:s politik betyder för arbetsvillkoren” säger hon. Denna 

bild bekräftas även av Tomas som berättar om att förbundet upptäckt att både medlemmar och 
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företrädare har luckor vad gäller hur samhället fungerar på olika sätt, vilket är något förbundet 

behöver arbeta med.  

Både Tomas från Metall och Elisabeth Brandt Ygeman från Handels tror att 

samhällsutvecklingen i sig är en förklaring. “En demokrati förutsätter demokrater, vilket jag 

tror har blivit färre i vårt samhälle [...] större kommuner, det politiska samtalet lever inte i 

samma omfattning och styrka som tidigare både i det civila och på arbetsplatser” säger 

Tomas. Vidare menar han att stödet dels beror på att vi påverkas av hur det ser ut i Västeuropa 

i stort, där högerpopulistiska krafter växt. Elisabeth menar att stödet för SD dels beror på att 

SD har ökat hos alla klasser i samhället, men att stödet har ökat mest hos de samhällsklasser 

där man upplever att samhället övergivit en. Elisabeth säger; ”När ojämlikheterna ökar i 

samhället blir det lätt att hitta syndabockar” Att ojämlikheterna i samhället ökat menar 

Tomas beror på “[...]att klasskillnaderna ökade dramatiskt under Reinfeldts regering”. 

Lars tror även att stödet för SD beror på att SD och frågor om integration ges stort utrymme i 

media. Vidare fortsätter Lars tala om att SD serverar en enkel lösning på ett svårt problem, på 

ett sätt som är lätt att ta till sig. Även Tomas delar denna bild och menar att SD:s politik är 

tydlig med att peka ut vem som är problemet och att deras politik är lätt att ta till sig. Tomas 

fortsätter “utifrån sverigedemokratisk retorik[…]bygger man sina ställningstagande på att 

den gamla nationen är det goda, det blir liksom tydligt och genom den berättelsen kan man 

nog berätta något som uppfattas som: ja men så är det ju och sen skapar man en identitet, 

tillhörighet och mening som säkert är attraktiv för många människor”.  

 

Synen på Sverigedemokraterna 

Vid frågan om det är ett större problem att medlemmar röstar på SD än Moderaterna så tycker 

samtliga förbund att det är det även om moderaternas politik skiljer sig mycket från LO:s 

värderingar. Något som skiljde informanternas svar åt i denna fråga var att representanterna 

från Kommunal uttryckte att SD är ett främlingsfientligt och rasistiskt parti medan 

informanterna från de andra förbunden valde att tala om SD på annat sätt. Den största 

skillnaden mellan SD och Moderaterna som informanterna påpekade var SD:s människosyn. 

Det framgick även tydligt under intervjuerna att SD:s politik går emot vad förbunden står för 

och att SD:s politik försämrar för LO:s medlemmarna.  
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Lars uttryckte att SD inte är ett demokratiskt parti eftersom de gör skillnad på människor, 

vilket ses som väldigt bekymmersamt inom förbundet, att människor behandlas olika utifrån 

var de kommer. Vidare poängterar Lars att många inom förbundet har utländsk 

bakgrund.                                     

Det är just skillnad i den grundläggande synen på människan som inte är förenlig med 

förbundets värderingar säger Elisabeth. “Även om SD gör allt för att försöka tvätta bort den 

bilden så finns den alltid där[...]SD är det parti som har värst historia som är en del av 

nutidshistorien”  

Mirja från kommunal menar att SD har ytterligare något som inte Moderaterna eller de andra 

partierna har och det är synen på människor som kommer från andra kulturer. Mirja fortsätter: 

“SD:s politik har inslag av rasism och deras ursprung härstammar från nazismen [...] 

eftersom SD röstar för att försämra våra villkor är de inte på medlemmarnas sida”. 

Det är just SD:s ursprung som förbunden ser som ett stort problem: ”SD som parti har en 

bakgrund och sina rötter i främlingsfientliga krafter och det är problematiskt och i grunden 

ganska sorgligt” säger Katarina. Därför menar hon att det är ett större problem att 

medlemmarna röstar på SD än Moderaterna.  

Tomas håller med om att det är ett större problem att medlemmarna röstar på SD än 

Moderaterna dock säger han att: “SD drar Moderaterna åt ett håll, så frågan är vart 

Moderaterna tar vägen och påverkas av detta, svårt att identifiera vart Moderaterna rör sig. 

Deras retorik har förändrats, inte samma som det var för några år sedan”. 

 

Allas lika värde  

Något som lyfts fram under intervjuerna är förbundens grundläggande värderingar som utgår 

från allas lika värde. Vid frågan om hur stödet för SD påverkar förbunden uttrycker Katarina, 

Elisabeth och Tomas att förbunden behöver vara tydligare med deras grundvärderingar. 

Medan Lars menar att stödet för SD kan påverka förbundet på ett sätt som gör att det blir 

svårare att värva fler medlemmar eftersom förbundet ser väldigt negativt på SD. Mirja menar 

att stödet för SD påverkar förbundet i så pass stor utsträckning att förbundet måste avslöja för 

medlemmarna vad SD:s politik innebär. Mirja uttrycker starkt; ”Det är bara att avslöja dom 

jävlarna”.  
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Katarina säger att i Kommunals stadgar framgår att förbundet ska verka för en 

samhällsutveckling som bygger på en demokratisk, socialistisk och feministisk grund, där 

allas lika värde, social rättvisa, generell välfärdspolitik, full sysselsättning, jämställdhet 

mellan kvinnor och män och facklig solidaritet ska eftersträvas. “Viktigt att medlemmarna 

kan ställa sig bakom våra stadgar d v s demokratisk socialism och jämställdhet mellan könen, 

och detta finns inte i SD:s politik” påpekar Mirja.  

Att det finns ett stöd för SD bland medlemmarna menar Tomas påverkar förbundet på ett sätt 

som gör att de gång på gång måste vara tydliga med och diskutera deras föreningsidé. “Vår 

idé är att organisera alla på en arbetsplats oavsett bakgrund, etniskt ursprung, sexuell 

läggning osv, och det är klart att det blir en utmaning att ta den diskussionen gång på gång”. 

Handels delar IF Metalls bild om att det påverkar förbundet på ett sätt som gör att de behöver 

jobba mer med deras grundläggande värderingar som utgår från människor alla lika värde. 

“Det är inte just SD utan värderingarna vi behöver jobba med” förklarar Elisabeth.  

 

Analys av förbundens förklaringar 

Representanternas förklaringar till medlemmarnas stöd för SD överensstämmer till viss del 

med tidigare forskningsresultat. Exempelvis bekräftar några av respondenterna att stödet för 

SD beror på att medlemmarna är missnöjda med hur samhället och politiken fungerar. 

Samtidigt utelämnas några förklaringar, exempelvis Demkers och Oskarssons förklaring om 

GAL-TAN-skalan och att socialdemokraternas politik blivit mer liberal och förändrats, vilket 

har resulterat i att arbetarklassväljarna har svårare att känna igen sig i partiets politik. Att 

informanterna inte tar upp detta kan bero på att de helt enkelt inte tror att GAL-TAN-skalan är 

en bakomliggande förklaring, eller så vill de inte resonera utifrån skalan då de är 

fackföreningar och inte partier. Å andra sidan kanske informanterna undviker att ta upp denna 

förklaring då de möjligtvis anser att de inte har en tydlig placering på skalan, utan de placerar 

sig lättare på den traditionella höger/vänsterskalan. Det kan också tänkas vara känsligt för 

förbunden att prata om att medlemmarna alienerats från socialdemokraternas politik då 

förbunden och partiet har en så pass stark historisk samverkan. 

Några av representanterna hävdar att förbundet har en bildningskuld d v s förbundet har inte 

varit tillräckligt tydliga med att framföra fackets föreningsidé, värderingar och ideologi. 
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Vidare hävdar några att okunskap bland medlemmarna är en del av förklaringen till att 

medlemmarna röstar på SD. Dessa förklaringar kan ses som ett politiskt bekvämt svar av 

representanterna eftersom det inte innehåller någon kritik mot socialdemokraternas politik. 

Representanterna nämner inget om att Socialdemokraterna anammat en mer liberal politik 

vilket framgår av tidigare forskning. Dessa svar kan tolkas som att representanterna anser att 

det inte finns några avgörande brister i socialdemokraternas politik, utan istället fokuserar de 

på att det är SD:s politik som är bristfällig. Kan det vara så att förbunden svarar på detta vis 

för att de inte vill skapa konflikt med Socialdemokraterna? 

Att förbunden inte varit tillräckligt tydliga med att prata om ideologier, den svenska modellen 

och varför de samverkar med Socialdemokraterna skulle möjligtvis kunna bero på att 

Socialdemokraterna ingår i en regering tillsammans med liberalerna och Centerpartiet. Detta 

kan tänkas försvaga det ideologiska sambandet mellan LO och Socialdemokraterna då partiet 

har kompromissat bort en del av sin ideologiska kärna. Exempelvis har detta inneburit att 

Socialdemokraterna gått med på att lagen om anställningsskydd ska förändras vilket LO anser 

är en stor försämring för arbetstagarna. Detta regeringssamarbete kan tänkas bidra till att 

förbunden inte valt att tala om socialdemokraternas politik lika ingående som tidigare.  

 

4.2 Hur förbunden hanterar stödet för SD 

Att utbilda medlemmarna 

Samtliga förbund nämnde utbildning för medlemmarna som en viktig strategi i deras arbete 

för att hantera stödet för SD. Att utbildning ses som en viktig strategi är något som även 

framgår av tidigare forskningsresultat. Chase och Schäfer kommer i sin uppsats fram till att 

förbundens främsta kommunikativa strategi är bildning vilket även var en viktig strategi för 

LO under 30-talet för att motverka kommunisternas inflytande. 

Inom Handels är det främst på lagerarbetsplaster som stödet för SD är störst och därför har 

förbundet valt att fokusera extra mycket på utbildning på dessa arbetsplatser säger Elisabeth. 

Utbildningen syftar till att diskutera värderingar på arbetsplatser och varför det är viktigt att 

vara med i facket. Utbildningen är också viktigt eftersom det finns medlemmar på 

arbetsplatserna som känner sig obekväma med att SD växer säger Elisabeth. Under 

utbildningen försöker förbundet att hela tiden koppla arbetet till det fackliga uppdraget. Denna 
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strategi har varit uppskattad av medlemmarna och är något som förbundet ska fortsätta med i 

större omfattning förklarar Elisabeth.  

Inom Transport har utbildning varit den främsta strategin ”Vi jobbar aktivt med 

medlemsutbildningar, och aktivt med vår personal, exempelvis har vi haft besök av Expo som 

föreläst för oss, för att vi ska känna oss mer trygga i våra värderingsfrågor och enklare ta 

diskussion om detta” säger Lars. Varje vecka anordnar förbundet s k Kampdagar för 

medlemmarna där samtal om b l a ideologier förs. 

Inom IF Metall är bildning det mest avgörande för att hantera stödet för SD bland deras 

medlemmar säger Tomas. 2017 togs inom förbundet ett beslut om att genomföra ett 

organisationslyft, som utgår från föreningens grundidéer. Syftet med organisationslyftet var 

att komma till rätta med den okunskap som förbundet upptäckt fanns bland medlemmarna och 

företrädarna, vad gäller hur samhället fungerar och de demokratiska strukturer som styr 

samhällets funktioner på olika nivåer “[...]viktigt att medlemmarna får kännedomen om hur 

samhället styrs på alla nivåer. Viktigt att rusta medlemmar och företrädare om hur samhället 

fungerar för att kunna hantera det” säger Tomas.  

Inom kommunal är en ny facklig politisk strategi och handlingsplan under konstruktion 

berättar Katarina. “Syftet med handlingsplanen är att uppmuntra medlemmarna att engagera 

sig politiskt i Socialdemokraterna [...] vi vill utbilda och ge medlemmarna kunskap så de får 

verktyg för att kunna påverka”. Handlingsplanen innehåller en facklig politisk 

grundutbildning där medlemmarna får utbilda sig och lära sig om politiska ideologier, om hur 

de kan påverka och om den svenska modellen o s v. Grundutbildningen är främst inriktad på 

sektionsnivå men skulle också kunna innebära studiecirklar på arbetsplatser säger Katarina. 

Mirja menar att det är viktigt att medlemmarna förstår att SD:s politik innebär en försämring 

av arbetsvillkor och arbetsmiljö. När Mirja får chans att prata med medlemmarna är detta 

något hon gärna diskuterar.  

 

Att stå bakom förbundens värderingar 

Förbunden bedriver inte någon åsiktskontroll och medlemmarna får såklart rösta och vara 

medlem i vilka partier de vill. Dock finns en problematik vad gäller förtroendeuppdrag. 

Samtliga förbund påpekar att de som företräder förbundet behöver kunna stå bakom 
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förbundets grundprinciper och värderingar. När det gäller SD är det problematiskt eftersom 

SD:s värderingar skiljer sig mycket från förbundens värderingar.  

”När jag får ett nytt arbetsplatsombud på mina områden ska jag ju ha samtal innan dom 

liksom väljs, och då är ju det viktigaste; kan du ställa dig bakom den portalparagrafen som vi 

har, som handlar om att vi liksom är... att vi grundar oss i demokratisk socialism och 

jämställdhet mellan könen, och det finns inte i SD:s politik, bara dessa två saker gör att man 

inte kan ställa sig bakom portalparagrafen” menar Mirja. Att både företräda SD och ha 

förtroendeuppdrag inom förbunden är därför inte förenligt. Om det kommer fram att en 

förtroendevald samtidigt är aktiv i SD tas en diskussion med denna medlem som får välja att 

avsäga sig sitt uppdrag inom förbundet eller inom SD förklarar Mirja. 

Inom Kommunal pågår en diskussion om hur detta ska hanteras, i nuläget utesluts ingen 

medlem. Inom förbundet finns det förtroendevalda som är aktiva i andra partier. När det gäller 

SD menar Katarina att “om man ska ha ett förtroendeuppdrag behöver man kunna stå för att 

Kommunal har en facklig politisk samverkan med S dock kan man rösta på annat sätt, man 

måste kunna jobba för samverkan med S och Kommunals gemensamma grundvärderingar om 

människors lika värde[...] om man är aktiv i sverigedemokraterna blir det svår att ställa upp 

på våra grundläggande värderingar”. 

Inom Handels pågår just nu ett fall där en medlem plockats bort från sitt förtroendeuppdrag då 

hon samtidigt varit aktiv inom SD. Personen har vidare stämt förbundet. Vad gäller 

förtroendevalda som är aktiva i andra partier har Handels i nuläget ingen tydlig åtgärd för hur 

detta ska hanteras. Transport har till skillnad från de andra förbunden gått ett steg längre och 

utesluter medlemmar som är aktiva i SD oavsett om de har förtroendeuppdrag eller enbart är 

medlemmar.  

Även om förbunden för diskussioner med andra LO-förbund och andra fackförbund utanför 

LO om hur stödet för SD ska hanteras, är det upp till varje enskilt förbund att välja hur detta 

ska hanteras.  

 

Om stödet för SD fortsätter att öka 

På frågan om vad förbunden gör om stödet för SD bland medlemmarna fortsätter att öka, 

skiljer sig informanternas svar åt något. Vissa menar att det är ett problem som medlemmarna 
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och framförallt kongressen får ta ställning till då. Medan andra poängterar vikten av att hålla 

fast vid de strategier som finns idag.   

Katarina inleder att svara på den frågan genom ”Den dagen den sorgen”. Därefter poängterar 

hon att det är viktigt att förbundet håller fast vid deras plan och strategi och fortsätter arbeta 

för att påverka politiken i en riktning som är bra för medlemmarna, verksamheten och för 

Sverige. Katarina fortsätter “Eftersom vi är en förening med stadgar, så länge de stadgarna 

finns så är det de som gäller. Om en majoritet vill arbeta för dåliga villkor, dålig arbetsmiljö 

och dåliga avtal får den kongressen besluta om det”. 

Som framgår av Fichters studie behöver fackföreningarnas strategier grunda sig i en förståelse 

för högerpopulistiska partiers former för att kunna svara mot deras politik. Detta är något som 

bekräftas av Mirja som menar att det är viktigt att förbundet är med i utvecklingen som sker 

och skapar förståelse om vad det är som händer. Exempelvis skulle det kunna innebära “att 

läsa SD:s budgetförslag och förklara vad den innebär för medlemmarna[...]Vi måste alltid 

jobba in i det sista i valrörelsen. Vi kommer fortfarande ha samma krav och vi kommer inte 

försämra villkoren. Fackföreningarna finns för att förbättra villkoren och SD:s politik 

försämrar detta, så vi kommer inte att vända oss till SD” säger Mirja.   

För Handels kommer det vara viktig att försöka jobba långsiktigt och försöka pressa tillbaka 

en del av stödet som finns för SD. Elisabeth säger; ”Viktigt att vi vågar ta diskussioner och 

stå upp för våra värderingar”. Elisabeth upplever att det inom förbundet finns ett starkt 

motstånd mot SD bland medlemmarna. Om stödet för SD skulle öka menar Elisabeth att det 

skulle påverka hela organisationen inifrån och även hela samhället och arbetsmarknaden 

skulle påverkas. ”Problemet med SD är att våra medlemmar kan tycka att frågorna vi driver 

är viktiga men att de tycker att invandringen måste minskas och då spelar det ingen roll om 

man vill jobba för tryggare jobb utan invandringsfrågan blir det viktigaste här och nu” säger 

Elisabeth. Om stödet för SD skulle öka menar hon att förbundet behöver jobba mer med 

opinionsbildning och på så sätt belysa vad som är viktigast i samhället för att kunna vända 

denna utveckling. Fortsättningsvis poängterar hon vikten av att ständigt föra diskussioner om 

detta och följa med i utvecklingen.  

Lars spekulerar inte i hur förbundet kommer agera om stödet för SD skulle öka utan han 

säger; “Det är våra medlemmar som bestämmer vad vi ska göra och om det finns ett internt 

demokratiskt tryck på att vi ska förändra våran ställning då kommer vi att göra det, men där 
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är vi inte än”. Även Tomas påpekar att det är kongressen som bestämmer hur förbundets 

stadgar ska vara utformade. Men han menar också att det är viktigt att förbundet fortsätter 

med sin utbildningsverksamhet och tillvaratar arbetarnas intressen. 

 

Analys av förbundens hanteringar 

Utifrån dessa svar kan paralleller dras till Fichters forskning d v s vikten av att fackföreningar 

bör ha tydliga strategier och att medlemmarna känner sig delaktiga och aktiverade. Det 

framgår att samtliga förbund satsar mycket på att engagera och utbilda medlemmarna, 

exempelvis anordnar Transport s k Kampdagar och Handels har riktat in sitt utbildningsarbete 

till lagerarbtesplatser. Frågan är om utbildning är tillräckligt för att motverka att stödet för SD 

fortsätter att växa. De medlemmar som deltar i utbildningarna kanske främst är medlemmar 

som sympatiserar med Socialdemokraterna vilket skulle begränsa förbundets agerande för att 

motverka att medlemmar röstar på SD. Om syftet med utbildning är att få medlemmarna mer 

medvetna behöver utbildning göras mer attraktiv för medlemmar att delta i. Att förbunden 

arbetar med utbildningsinsatser talar för att de säger så som de tror att det är, dvs att okunskap 

och bildningskuld är två förklaringar till medlemmarnas stöd för SD. 

Som framgår av tidigare forskning lyckades LO under 30-talet pressa tillbaka 

kommunisternas utbredning inom förbunden. De främsta strategierna för att bekämpa 

kommunisterna var att ledningen hotade med att utesluta medlemmar från LO om de anslöt 

sig till kommunisterna samt att LO införde en ombudsman vars syfte var att prata om 

värderingar och ideologier. Av resultatet framgår att förbunden behöver prata mer om 

värderingar, ideologier och varför förbunden anser att SD:s politik försämrar villkoren för 

medlemmarna. Idag är det endast Transport som utesluter medlemmar som är aktiva i SD 

medan övriga förbund tar en diskussion med de medlemmar som är förtroendevalda och 

samtidigt aktiva i SD. Frågan är om varje enskilt förbund genom dessa insatser lyckas påverka 

medlemmarnas värderingar eller om LO-förbunden behöver ha en gemensam strategi som 

under 30-talet eller om de även bör inkludera Socialdemokraterna i hanteringen för att minska 

stödet för SD?  
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4.3 Samverkan med Socialdemokraterna 

Samverkan 

Som framgår av tidigare forskning har LO och Socialdemokraterna ett historiskt band till 

varandra som haft stor betydelse för svensk politik under 1900-talet. Samtliga representanter 

anger att förbunden har en nära samverkan med partiet än idag. Inget av förbunden kan se en 

samverkan med något annat parti i nuläget eftersom Socialdemokraterna är det parti som bäst 

anses tillvaratar förbundens intressen. Att samverka med Vänsterpartiet säger Tomas är ett 

stöd som finns på gräsrotsnivå och en fråga som kommit upp många gånger under historien.  

” […] Om man nu bortser från historiken med väpnad revolution och sånt, så kan man ju 

undra dels över, första frågan blir: är Vänsterpartiet ett samhällsbyggande parti? har de 

ambition att förändra på riktigt och ta den platsen och positionen? […] det andra som gör 

mig mer bekymrad är hur ser dom på vår kollektivavtalsmodell, den s k svenska modellen […] 

utifrån våra intressen finns inget annat parti som kan erbjuda samma möjligheter som 

Socialdemokraterna”. Det är upp till varje förbunds kongress att besluta om vilket parti 

förbundet ska samverka med säger Tomas. 

Vid frågan om förbunden för samtal med Socialdemokraterna om stödet för SD svarar 

Katarina att de gör det, dock påpekar hon att förbunden inte är något politiskt parti utan en 

fackförening med egna politiska strategier. För Kommunal innebär samverkan med 

Socialdemokraterna b l a gemensamma utbildningar, samtal om hur den fackliga politiska 

samverkan ska fortsätta och hur den svenska modellen kan stärkas. Inom förbundet finns det 

en del av medlemmarna som vill att Kommunal samverkar med Vänsterpartiet, men det är 

inget som är aktuellt i dagsläget säger Katarina. Vidare påpekar hon att LO och 

Socialdemokraterna har en lång gemensam historia som är grundläggande i Sverige. Katarina 

poängterar dock att Kommunal har samverkan med det socialdemokratiska 

partiet/partiorganisationen och inte regeringspartiet Socialdemokraterna. Lars förtydligar detta 

genom att understryka att förbundet och partiets åsikter och värderingar inte alltid 

sammanfaller, speciellt inte i nuläget när Socialdemokraterna ingår i en regering med ett 

underlag av borgerliga partier. Det är därför viktigt att se en skillnad i det socialdemokratiska 

partiet och Socialdemokraterna i regeringsställning framhåller Lars. 

Mirja berättar att förbundet har egna S-föreningar på förbundsavdelningarna för att utveckla 

politiken så att den gynnar fackföreningen och arbetarklassen. Förbundet och partiet träffas 
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regelbundet och pratar om politiken, där bland annat diskussioner om SD-stödet förs. Inom 

stockholmsregionen har Mirja och hennes kollegor ett nära samarbete med 

socialdemokratiska politiker, då Socialdemokraterna regelbundet tillsammans med förbundet 

besöker arbetsplatser och träffar medlemmar. “Vi diskuterar både smått och stort med 

Socialdemokraterna, vi är bara ett telefonsamtal från varandra. När något händer/försämras 

i samhället eller på arbetsplatserna ringer vi till de socialdemokratiska politikerna”. 

I Handels kongressbeslut framgår att förbundet ska påverka politiken och samarbeta med 

Socialdemokraterna. ”Vi har ett unikt samarbete med Socialdemokraterna fram tills att vår 

kongress säger något annat” påtalar Elisabeth. Handels ingår i olika socialdemokratiska 

organ och träffar partiet för att till exempel diskutera hur specifika saker på 

arbetsmarknadsområdet kan förbättras. Vidare säger Elisabeth att ”stödet för SD påverkar vad 

vi gör och hur vi pratar med varandra”. 

 Inom Transport finns en nära kontakt med Socialdemokraterna där diskussioner förs om alla 

problem som finns i samhället. När det gäller stödet för SD finns ingen gemensam strategi 

mellan förbundet och partiet i och med att förbundet är en fackförening och inget politiskt 

parti, dock menar Lars att Socialdemokraterna och förbundet har fått ett gemensamt problem 

att ta hand om, vilket kräver att de jobbar mer tillsammans för att lyckas vända denna 

utveckling. Inom IF Metall pågår samtal med Socialdemokraterna om hur de tillsammans kan 

utveckla politiken. Förbundet ställer krav på partiet i de frågor de tycker är viktigast för 

medlemmarna. Tomas säger att behovet att det fackliga samarbetet med partiet har ökat i och 

med att SD-stödet växt.  

 

Ekonomiskt stöd 

Kommunal och Metall är de fackförbund som fortfarande ger ekonomiskt stöd till 

Socialdemokraterna årligen. Dock är det sista året (2019) som Kommunal ger ekonomiskt 

stöd till partiet eftersom de beslutat att pengarna istället ska gå till aktiviteter och utbildningar 

för medlemmarna. IF Metall ger 50 öre per medlem per månad till partiet då förbundet tycker 

att Socialdemokraterna är det parti som har kraft att genomföra förbundets frågor och krav på 

bästa sätt. Transport slutade att ge ekonomiskt stöd till partiet för länge sedan då de tyckte att 

de kan hjälpa partiet bättre genom att ta ansvar för pengarna själva och använda de till det 

som ger mest medlemsnytta. Pengarna ska vara mer inriktade på transports medlemmar 
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istället för hela socialdemokratiska partiet säger Lars. Däremot stödjer förbundet partiet på 

andra sätt genom att deras politik många gånger sammanfaller med det förbundet står för. 

Handels slutade att ge ekonomiskt stöd till Socialdemokraterna 2011, då de tyckte att 

pengarna skulle användas till att påverka politiken på andra sätt. Exempelvis har de gett 

pengar till Expo för att motarbeta rasism säger Elisabeth.  

 

Analys av förbundens samverkan med Socialdemokraterna 

Av resultatet framgår att samtliga förbund samtalar med Socialdemokraterna om stödet för 

SD, emellertid har ingen gemensam strategi vidtagits även om förbunden och 

Socialdemokraterna fått ett gemensamt problem att ta hand om. Trots det uttalade starka 

bandet mellan förbunden och Socialdemokraterna har det skett en viss förändring då tre av 

förbunden tagit beslut om att inte fortsätta bidra med ekonomiskt stöd till partiet. Att 

förbunden slutar ge ekonomiskt stöd kan på sikt tänkas leda till samma utveckling som skett i 

Danmark där LO slutat bidra ekonomiskt till det socialdemokratiska partiet, vilket kan tänkas 

försvaga samverkan med partiet. En intressant aspekt är vart smärtgränsen för LO går vad 

gäller samverkan med Socialdemokraterna. Om socialdemokraternas politik fortsätter att 

förändras och utvecklas mer åt det liberala hållet som framgår i Demkers och Oskarssons 

studie kan det på sikt missgynna LO och medlemmarnas villkor, och dessutom kan bandet 

mellan LO och Socialdemokraterna komma att äventyras.  

Att LO haft ett så nära samarbete till partiet kan ha bidragit till en viss förblindning där 

Socialdemokraterna ses som det enda aktuella partiet att samverka med, även om LO i vissa 

sakfrågor står nära Vänsterpartiet finns i dagsläget inga planer på samverkan. En annorlunda 

utveckling är den som skett i Norge där LO valt att även samverka med motsvarande 

vänsterparti. Om stödet för Vänsterpartiet bland medlemmarna växer och stödet för 

Socialdemokraterna avtar kanske det är en utveckling som så småningom även kommer ske i 

Sverige. Något som kan tänkas försvaga samverkan med Socialdemokraterna är 

Januariöverenskommelsen som Socialdemokraterna förbundit sig till tillsammans med 

miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, där partiet till viss del fått kompromissa om politik 

de i grunden inte står bakom.   
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4.4 Förbundens politiska påverkan 

Att påverka politiken 

Något som var genomgående under intervjuerna var förbundens arbete kring att försöka 

påverka politiken i en riktning som gynnar LO:s medlemmar.  

Både Katarina och Mirja berättar att Kommunal försöker påverka politiken i en riktning som 

gör att medlemmarna får så bra arbetsvillkor och arbetsmiljö som möjligt, men det handlar 

också om att ge medlemmarna goda förutsättningar i samhället i övrigt. Även om förbundet 

enbart samverkar med Socialdemokraterna försöker förbundet påverka de andra partierna. 

Katarina påpekar att förbundet kan samarbeta med andra partier men inte samverka. Vidare 

berättar Katarina att förbundets ordförande träffar partiledare för att påtala vad som är viktigt 

för medlemmarna i Kommunal. Förbundet utgår hela tiden från deras stadgar när de försöker 

påverka. En viktig del i deras påverkansarbete utgörs av opinionsbildning, vilket är något 

Kommunal ständigt sysslar med säger Mirja. ”Vi pratar om vad Kommunal vill d v s 

kommunals krav på politiken och vilket parti som motsvarar detta mest”. Vidare menar Mirja 

att Kommunal försöker påverka politiken oavsett om det är en borgerlig eller s-ledd regering. 

Elisabeth berättar att Handels har sedan fem år tillbaka försökt påverka de andra politiska 

partierna genom att träffa olika partier och berätta om hur förbundet jobbar och hur förbundet 

förhåller sig i olika sakfrågor. Handels kan samarbete med andra partier i vissa frågor där de 

står nära varandra, exempelvis miljöpartiet. Elisabeth säger att det är viktigt att förbundet 

träffar partier som inte grundläggande delar förbundets värderingar för att få fram förbundets 

syn.  

Under intervjun med Tomas framgick inte att förbundet träffar andra partier utan Tomas 

förklarade att förbundet kan påverka politiken bäst genom facklig politisk samverkan med 

Socialdemokraterna. Dock nämnde Tomas att förbundet efter riksdagsvalet 2018 skickade ut 

sina fyra krav d v s ökad trygghet i och mellan jobben, ingen ska dö p g a jobben, rätt att vara 

sjuk tills man blir frisk och nej till lägre löner och otrygga anställningar till samtliga 

riksdagsledamöter. Under intervjun med Lars nämndes inget om att förbundet försöker 

påverka politiken genom att samtala med andra partier.  
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Inför val 

Inför valrörelsen 2018 ringde samtliga förbund sina medlemmar. Kommunal valde att ringa 

till hälften av sina medlemmar d v s 250 000. Under samtalet diskuterades b l a vad som är 

viktigt i ett val, vad medlemmarna tycker är viktigt samt vad Kommunal vill d v s kommunals 

krav på politiken och vilket parti som motsvarar detta mest. “När en medlem säger rakt ut att 

hen ska rösta på SD tar jag diskussionen och argumentationen och frågar varför” säger 

Mirja. Vidare menar hon att det är viktigt att medlemmarna förstår varför SD:s politik inte är 

bra för medlemmarna, vilket var något hon diskuterade under samtalen. Förutom att ringa 

medlemmarna hade Kommunal under valrörelsen 13 husbilar som åkte runt i landet för att 

prata med medlemmarna om valet berättar Katarina, dessutom hade förbundet en tydlig 

valkampanj med ledorden trygghet är välfärd.  Katarina nämner också att målet med 

valrörelsen var förutom att få en socialdemokratisk ledd regering att minst 50 % av 

medlemmarna skulle rösta på Socialdemokraterna.  

Elisabeth berättar att Handelsförbudet ringde ca 30 000 av sina medlemmar. Utgångspunkten 

för samtalen var om medlemmarna visste att det var val och vilka frågor som är viktigast för 

förbundet. “När vi ringde våra medlemmar utgick vi från våra frågor och nämnde hur vi hade 

påverkat socialdemokraternas politik[...]vi sa ibland tydligt vilket regeringsalternativ vi ville 

se och varför”. 

Under valrörelsen pratade även Transport med sina medlemmar och började då i den fackliga 

änden d v s vad som är viktigast mot arbetsplatsen. “Men får vi chans att prata lite ideologi 

så gör vi naturligtvis det” säger Lars. Inför riksdagsvalet 2018 ringde förbundet över 20 000 

medlemmar. Till skillnad från Kommunal och Handels var syftet med samtalen framförallt att 

säkerställa att förbundet hade rätt medlemsuppgifter om medlemmarna. Därefter togs en 

diskussion om medlemsfrågor och ideologi om medlemmen ville det.  

IF Metall samtalade med ca 150 000 medlemmar under valrörelsen. “Samtalen utgick från en 

tydlig facklig målbild men det var diskussioner om annat också. Att vi har störst chans att få 

igenom våra krav med en S-ledd regering” säger Tomas.  

 

Analys av förbundens politiska påverkan 
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Det framgår av resultatet att samtliga förbund har en tydlig facklig utgångspunkt i deras 

politiska påverkansarbete, samt att ett av målen med valrörelsen var att få en 

socialdemokratisk ledd regering. Att Transport inte hade ett lika tydligt politiskt syfte i sina 

telefonsamtal under valrörelsen 2018 som övriga förbund kan förstås som att förbundet ansåg 

att telefonsamtal i sig inte anses påverka medlemmarna i nog stor utsträckning. Kommunal 

var det enda förbund som framhöll hur de hade jobbat under valrörelsen utan att frågan 

ställdes. Övriga förbund tog inte upp något kring valrörelsen förrän de fick frågan. Vidare var 

Kommunal det förbundet som ringde störst andel av sina medlemmar under valrörelsen 2018. 

Vilket såklart kan bero på att kommunal är det största förbundet. Å andra sidan kan det tolkas 

som att Kommunal är det förbund som arbetar mest aktivt under valrörelser och på så sätt har 

de lättare att nå ut med sitt budskap till sina medlemmar. En förklaring till att stödet för SD är 

lägst inom Kommunal kan ha att göra med (förutom att förbundet är kvinnodominerat) att de 

lyckats bäst med att påverka medlemmarna inför valet och pressa tillbaka stödet för SD.  

 

4.5 Sammanställning 

I detta avsnitt sammanställts informanternas svar i en tabell utifrån kategorierna; förklaringar 

till varför medlemmarna röstar på SD, hur förbunden hanterar stödet för SD, samverkan med 

Socialdemokraterna och politisk påverkan. Tabellen är strukturerad utifrån respektive 

förbund. Informanternas svar har brutits ner och det viktigaste i svaren som svarar på syftet 

och frågeställningen har valts ut. Slutligen sammanfattas resultaten utifrån tabellen i ett par 

meningar.  
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Tabell 2 - Sammanställning av resultat  

 Kommunal Handels IF Metall Transport 

Förklaringar till 

varför medlemmar 

röstar på SD 

Medlemmarna är 

missnöjda med 

samh. och 

politiken 

 

Invandringsfrågan 

är viktig för 

medlemmarna 

Fackföreningsrör- 

elsen har varit för 

otydlig 
 

Okunskap bland 

medlemmarna om 

SD:s politik 

 

SD har ökat i 

samhället i stort 

 

Ojämlikheten i 

samhället har ökat 

- lätt att hitta 

syndabockar 

 

Medlemmarna 

känner sig 

övergivna av 
samhället 

 

Påverkas av hur 

det ser ut i samh. i 

stort 

 

SD:s politik är 

tydlig och lätt att ta 

till sig 

 

Förbundet har en 

bildningsskuld 

 
Okunskap bland 

medlemmarna om 

hur samh. fungerar 

 

SD har en enkel 

lösning som är lätt 

att ta till sig 

 

SD och 

invadnringsfrågan 

ges stort medialt 

utrymme 

 

Förbundet har varit 

för otydliga 

 

Hur förbunden 

hanterar stödet för 

SD 

 

 

Om stödet för SD 

ökar 

Utbildning för 

medlemmar 

 

Visa att SD:s 

politik missgynnar 

medlemmarna 

 

 
 

Tydlig strategi att 

förhålla sig till 

 

Utbildning för 

medlemmar 

 

Koppla arbetet till 

det fackliga 

 

Ta diskussionen 

och stå upp för 
våra värderingar 

 

Arbeta långsiktig 

 

Utbildning för 

medlemmar 

 

Påverka politiken 

genom samverkan 

med S 

Fortsätta med 

utb.verksamheten 

Utbildning för 

medlemmar 

och personal 

 

Visa vår berättelse 

och berätta vårt 

budskap 

 
Upp till 

medlemmarna att 

bestämma 

 

Samverkan med 

Socialdemokraterna 

 

 

 

 

 

 
 

 

Samtal om stödet för 

SD 

 

Viktig och nära 

samverkan 

Samtal om hur den 

svenska modellen 

kan stärkas 

Utveckla politiken 

så att den gynnar 

fackföreningen och 

arbetarklassen. 

Ja, men ingen 

gemensam strateg 

 

Unikt samarbete 

med partiet 

Diskuterar hur 

saker på 

arbetsmarknaden 

kan förbättras.  

 

 
Ja stödet för SD 

påverkar samtalen, 

men ingen 

gemensam strategi 

 

Samtal med S om 

hur vi ska utv. 

politiken 

 

Ökat behov av 

fackligt samarbetet 

pga ökat SD-stöd.  

 
 

 

 

Ja, men ingen 

gemensam strategi 

 

Pratar om problem 

som finns i samh. 

 

Gemensam syn på 

många frågor, men 

inte alltid 

 

 
 

 

 

Ja men ingen 

gemensam strategi 
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Politisk påverkan 

 

 

 

 

 

 

Valrörelsen 2018 

 

Ständig 

opinionsbildning 

 

Försöka påverka 

politiken genom att 

samtala med andra 

partier 

 

Tydlig kampanj, 
telefonsamtal med 

medlemmar om 

valet 

 

 

Ringde över 250 

000 medlemma 

 

Försöka påverka 

politiken genom 

att samtala med 

andra partier  

 

 

 

Telefonsamtal med 

medlemmarna om 
valet  

 

 

 

Ringde ca 30 000 

medlemmar 

 

Varför vi vill ha en 

S-ledd regering 

 

Utskick till 

samtliga 

riksdagsledamöter 

om förbundens 

krav på 

arbetsmarknaden 
 

Telefonsamtal med 

medlemmar om 

förbundens krav 

 

Ringde över 150 

000 medlemmar 

 

Diskussion om 

medlemsfrågor och 

ideologi 

 

Kampdagar på 

arbetsplatserna 

 

 

 
 

Telefonsamtal med 

medlemmarna 

om ideologi 

 

Ringde ca 20 000 

medlemmar 

 

 

Representanternas främsta förklaringar till varför medlemmar röstar på SD utgörs av att 

medlemmarna är missnöjda med samhället och politiken, medlemmarna har bristande 

kunskaper om hur samhället fungerar och vad SD:s politik innebär. Vidare har förbunden 

varit för otydliga med att påvisa för medlemmarna vilka värderingar och vilken politik 

förbunden står bakom. Utifrån tabellen framgår att utbildning för medlemmarna är den 

främsta strategin för att hantera det ökade stödet för SD. Förbunden har en stark samverkan 

med Socialdemokraterna och diskuterar regelbundet vilka problem som finns i samhället, 

samt hur de tillsammans kan utveckla politiken och värna om den svenska modellen. Samtliga 

förbund samtalar med Socialdemokraterna om stödet för SD. Förbunden försöker ständigt att 

påverka politiken genom att samtala med andra partier, diskutera medlemsfrågor, prata om 

ideologier och visa för medlemmarna varför förbunden vill ha en socialdemokratisk ledd 

regering. Under valrörelsen ringde samtliga förbund till sina medlemmar för att framförallt 

diskutera riksdagsvalet, förbundens krav på politiken och om förbundens ideologi.  

 

5. Slutsats och diskussion 

Denna studie har undersökt hur fyra av LO:s förbund förhåller sig till medlemmarnas ökade 

stöd för SD, och då tidigare forskning kring fackföreningars förhållningssätt gentemot 

medlemmar som stödjer högerpopulistiska partier är nästintill outforskad, belyser denna 

studie ett aktuellt ämne värt att uppmärksammas. Till skillnad från tidigare forskning om LO:s 
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kommunikativa strategier för att motverka att medlemmar röstar på SD har denna studie även 

belyst vilka förklaringar förtroendevalda representanter inom förbunden har, samt hur 

förbunden påverkas av det ökade stödet för SD.  

Resultatet visar att det ökade stödet för SD bland LO:s medlemmar är något förbunden är väl 

medvetna om och tar på allvar. Anledningen till att stödet ökat hos medlemmarna är främst 

okunskap, missnöje och bildningsskuld enligt representanterna. Okunskap i form av att 

medlemmarna inte är tillräckligt införstådda i vad SD:s politik innebär, att de har bristande 

kunskaper om hur samhället styrs samt att de inte är fullt ut insatta i fackförbundens roll och 

påverkan på arbetsmarknaden och samhället i stort. Vidare framhäver representanterna att 

medlemmarna är missnöjda med hur samhället och politiken fungerar, och ser ett behov av 

förändring. Detta stöds även av tidigare forskning som påvisat att arbetarklassen visar sitt 

missnöje gentemot det politiska etablissemanget genom att proteströsta på högerpopulistiska 

partier. Till följd av att SD fått stort medialt utrymme har medlemmarna sett ett alternativ till 

etablissemangspartierna, där SD erbjuder en enkel lösning på ett komplext problem. Att 

förbunden har en bildningsskuld till denna utveckling består i att förbunden inte varit 

tillräckligt tydliga med att prata om värderingar, ideologier och betydelsen av den svenska 

modellen. 

Samtliga förbund har en stark historisk samverkan med Socialdemokraterna där de 

tillsammans med partiet utvecklar politiken och för diskussioner om sakfrågor som rör 

arbetsmarknaden e t c. Samverkan beskrivs av representanterna som något unikt och 

grundläggande för Sverige. Det ökade stödet för SD har medfört att förbunden och 

Socialdemokraterna fått ett gemensamt problem att ta hand om. Detta påverkar förbunden på 

ett sätt som gör att de behöver tydliggöra för medlemmarna varför de samverkar med 

Socialdemokraterna samt hur de tillsammans med partiet kan påverka politiken på ett sätt som 

gynnar medlemmarna i LO. Även om de inte har någon gemensam strategi för hur det ökade 

stödet för SD ska hanteras förs regelbundna samtal om detta med Socialdemokraterna. Låt oss 

leka med tanken att denna utveckling fortskrider d v s att stödet för SD ökar samtidigt som 

stödet för Socialdemokraterna minskar. Vad händer då med LO? Vad händer med bandet 

mellan LO och Socialdemokraterna? Vad händer med arbetarrörelsen? Och kommer 

förbunden fortsätta att arbeta för att medlemmarna ska rösta på Socialdemokraterna? Om 

denna utveckling blir verklig kommer troligtvis dessa frågor att aktualiseras och synen på den 

svenska modellen kan tänkas förändras samtidigt kan fackföreningsrörelsens inflytande 
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komma att försvagas, och få till följd att villkoren för LO:s medlemmar kraftigt kommer 

förändras. 

Stödet för SD påverkar förbunden så att de gång på gång behöver berätta för medlemmarna 

om deras grundläggande värderingar om allas lika värde, samt att de behöver påtala för 

medlemmarna varför SD:s politik inte är förenlig med förbundens grundidé och ideologi. 

Under valrörelsen 2018 ringde samtliga förbund sina medlemmar, även om ingången i 

samtalen skiljde sig något åt mellan förbunden pratades det flitigt om ideologier och att 

förbunden bäst kan påverka politiken genom en socialdemokratisk ledd regering. Stödet för 

SD påverkar förbundens valrörelser. Som exempel kan nämnas att en av informanterna under 

telefonsamtal med medlemmar förde diskussioner med de medlemmar som sa att de skulle 

rösta på SD.  

Trots att LO-förbunden är autonoma och inte kommit överens om några gemensamma 

strategier för att hantera det ökade stödet för SD som finns bland förbundens medlemmar, har 

de ändå liknande strategier. Samtliga representanter framhöll utbildning som främsta strategi 

för att pressa tillbaka stödet för SD, för att öka medlemmarnas medvetenhet och för att få 

medlemmarna att stå bakom förbundets värderingar. Utbildningen handlar främst om att 

diskutera ideologier, värderingar, varför det är viktigt att vara med i facket, att ge 

medlemmarna verktyg för att påverka politiken, förse medlemmarna med kunskap om hur 

samhället styrs på olika nivåer, samt att uppmuntra medlemmarna att engagera sig i 

Socialdemokraterna. Även om förbunden har strategier för hur det ökade stödet för SD ska 

hanteras är relevanta frågor vad Socialdemokraterna gör åt detta samt vad de gör för att inte 

bandet till LO ska försvagas? Har Socialdemokraterna bidragit till denna utveckling då de 

numera är ett uttalat mittenparti och ingår i januariöverenskommelsen?  

Att resultatet i denna studie bekräftar tidigare forskningsresultat vad gäller att utbilda 

medlemmarna förstärker bilden av att utbildningsinsatser är den viktigaste nyckeln för att 

vända utvecklingen för medlemmarnas ökade stöd för SD. Att det finns en liten spridning i 

informanternas svar kan tolkas som att om andra representanter inom förbunden eller 

representanter från andra LO-förbund hade intervjuats skulle troligtvis resultatet bli det 

samma. Att fyra så olika förbund ger så pass liknande svar kan bero på att förbunden utgår 

från samma grundvärderingar samt att de har en stark samverkan med Socialdemokraterna. 

Om förbundens utbildningsinsatser och politiska påverkansarbete får verkan för att pressa 

tillbaka stödet för SD återstår att se vid nästkommande riksdagsval.  
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I denna undersökning har intervjuer genomförts för att få en djupare uppfattning och kunskap 

om LO-förbundens förhållningssätt till det ökade stödet för SD. Dock innehåller intervjuer 

alltid begränsningar. Ett lämpligt komplement till intervjuerna hade varit att genomföra en 

textanalys med exempelvis material från förbundens hemsidor för att få ett bredare underlag 

och för att se om informanternas svar överensstämmer med dokumenten från deras hemsidor. 

Även intervjuer med medlemmar på gräsrotsnivå hade varit ett bra komplement. Genom s k 

triangulering hade en jämförelse av källmaterialet därmed gjorts för att minimera risken för att 

inte uppfylla det källkritiska kriteriet tendens och för att resultaten inte ska snedvridas. 

 

5.1 Förslag till framtida forskning 

Då denna studie enbart utgått från intervjuer med förtroendevalda skulle det vara intressant att 

även undersöka vad medlemmar på gräsrotsnivå har för inställning och perspektiv. För att 

undersöka hur medlemmar uppfattar LO:s utbildningsinsatser eller varför medlemmar röstar 

på SD hade en enkätundersökning varit lämpligare. Dels hade fler analysenheter kunnat 

undersökas och vidare kan variationen bland medlemmarnas svar tänkas variera i större 

utsträckning än vad den gör hos förtroendevalda representanter. Detta är något för framtida 

empirisk forskning att undersöka. Eftersom denna studie inte utgått från någon teori har likaså 

framtida teoretisk forskning något att bygga vidare på, eftersom det kan finnas ett behov av att 

ta fram teoretiska modeller för hur fackföreningar hanterar medlemmar som inte stödjer 

förbundets värderingar då det tycks vara ett växande problem. Denna studie har inte undersökt 

hur LO:s ledning förhåller sig till medlemmarnas ökade stöd för SD, ej heller förbundens 

förhållningssätt på lokal nivå. Det hade varit intressant för framtida forskning att i större 

omfattning kartlägga hur LO på både lokal, regional och nationell nivå hanterar och påverkas 

av att medlemmar röstar på SD.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 Inledningsfrågor 

- Position/titel: 

- Arbetsuppgifter: 

- Hur många medlemmar har förbundet? 

- Hur ser könsfördelningen ut? 

- Hur många av era medlemmar röstade på SD i senaste riksdagsvalet? 

 

Tema 1: Förklaring till varför medlemmar stödjer SD 

- Varför tror du att era medlemmar väljer att rösta på SD? Varför har stödet för SD ökat?  

- Påverkar detta förbundet? På vilket sätt? 

- Vad tror du är avgörande för den medlem som står och tvekar och väljer Sverigedemokraterna 

framför Socialdemokraterna? 

- Är det ett större problem att medlemmar röstar på Sverigedemokraterna än Moderaterna? 

 

 Tema 2: Hantering 

- Vad gör ni åt detta? 

-  Har ni några strategier/åtgärder för att motverka att medlemmar röstar på SD? 

-  Får medlemmar inom förbundet vara medlemmar i SD och ha förtroendeuppdrag inom LO? 

- Hur förhåller ni er till medlemmar som röstar/stödjer andra partier?  

- Pågår samtal mellan er och Socialdemokraterna om stödet för SD? 



44 
 

- Har ni samtal med andra LO-förbund/ och eller för ni tvärfackliga diskussioner med andra 

förbund om detta? 

 

 Tema 3: Opinionsbildning 

- Hur ser opinionsbildningen inom förbundet ut? (Vad gäller den politiska inriktningen) 

- Vilka frågor är viktigast? 

- Vilka frågor tror du är viktigast för era medlemmar? 

  

Tema 4: Internpolitiskt perspektiv 

- Hur ser förhållandet mellan LO:s ledningen och förbundet ut? 

- Hur ser förhållandet till era medlemmar ut? 

- Vad är förbundets uppgifter? 

- Hur ser samarbetet mellan Socialdemokraterna och förbundet ut?  

- Har samarbetet kommit att förändras i och med att stödet för SD bland medlemmarna ökat? 

 

Tema 5: Framtiden 

- Hur ser du på LO:s/förbundets framtid?  

- Om stödet för SD bland medlemmarna fortsätter att öka, vad gör ni åt det då? 

- Hur kan ni representera medlemmarnas intresse om stödet för SD ökar? 

- Kommer samarbetet med S bestå/förändras/omvärderas i framtiden? 

- Finns det något annat parti ni kan tänka er samarbeta med? 
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Avslutande frågor 

- Är det något du vill tillägga? 

- Har du några frågor? 

- Vill du ta del av sammanställningen? 

 


