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1. Inledning 
 

Arbetarrörelsen i de nordiska länderna beskrivs ofta som bestående av två olika grenar – en 

ekonomisk gren bestående av fackföreningar och en parlamentarisk gren i form av 

socialdemokratiska partier (Allern, et al 2007, s. 607). Dessa grenar, och relationen dem 

emellan, har varit föremål för ett stort antal studier inom såväl statsvetenskapen som 

sociologin. Inte minst har dessa fenomen fått stor uppmärksamhet inom den jämförande 

välfärdsforskningen, där bland annat förespråkare av den så kallade maktresursteorin 

diskuterat vikten av arbetarrörelsens förmåga att mobilisera sig i fackföreningar och 

socialdemokratiska partier som avgörande för välfärdsstatens utformning (se bl.a. Esping-

Andersen 1990; Korpi och Palme 1998; Korpi 2006). De nordiska länderna i allmänhet, och 

Sverige i synnerhet, lyfts ofta fram som paradexempel för vad Esping-Andersen (s. 28ff) i sin 

kategorisering av olika typer av välfärdsmodeller kallar för den socialdemokratiska 

välfärdsregimen. Tesen är att arbetarrörelsen i dessa länder har större så kallade maktresurser 

i form av facklig anslutningsgrad och väljarstöd för socialdemokratiska partier än vad som är 

fallet i de flesta andra länder och att detta, tillsammans med ett par andra faktorer såsom 

politisk koalitionsbildning och institutionella förutsättningar, är vad som har medfört att 

länderna har så pass omfattande välfärdssystem (ibid, s. 16ff). 

Denna tes står dock inte helt oemotsagd inom välfärdsforskningen. Thelen (2014) visar på att 

Sverige, trots högre facklig anslutningsgrad och starkare socialdemokratiskt parti, idag 

passerats av Danmark ifråga om bland annat ekonomisk jämlikhet och trygghet på 

arbetsmarknaden (s. 19, s. 175). Detta väcker alltså frågan kring hur pass relevant 

maktresursteorin idag är som förklaringsmodell för välfärdsstaters utformning.  

En tänkbar anledning till varför maktresursteorin kan tänkas ha förlorat en del av sin 

förklaringskraft kan vara ideologisk särglidning mellan arbetarrörelsens två grenar. I ljuset av 

den våg av ”tredje vägens politik” som sedan 1990-talet svept in över Europas 

socialdemokrater (Allen 2009, s. 635) vore det naivt att anta att detta inte är något som kan ha 

påverkat relationerna mellan partierna och fackföreningsrörelserna – inte minst ur ideologisk 

synpunkt. Maktresursteorins tes att arbetarrörelsens maktresurser i form av facklig anslutning 

och väljarstöd för socialdemokratiska partier har gett upphov till socialdemokratiska 

välfärdsregimer blir svår att köpa utan empiriskt stöd för att LO och de socialdemokratiska 

partierna i dessa länder faktiskt delar en grundläggande samsyn inom vissa avgörande 

politikområden. Det finns därför goda skäl för att undersöka hur detta förhåller sig idag i de 
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två kanske mest lysande exemplen på länder med socialdemokratiska välfärdsregimer, 

nämligen Sverige och Danmark. Skulle det exempelvis visa sig att det råder stora sakpolitiska 

skiljaktigheter mellan landsorganisationerna och socialdemokraterna i dessa länder är detta 

någonting som väcker frågan kring huruvida fackens och partiernas styrka i sig verkligen är 

någon garanti för ett generöst välfärdssystem. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att söka besvara frågan om huruvida LO och det 

socialdemokratiska partiet står sakpolitiskt närmare varandra i Sverige eller Danmark. Genom 

att fokusera på sakpolitiken, snarare än exempelvis institutionella relationer, är min 

förhoppning att kunna bidra med en i litteraturen tidigare förbisedd aspekt av kopplingen 

mellan dessa organisationer 

För att lyckas besvara denna fråga inom ramarna för uppsatsen har jag begränsat mig till att 

endast studera två olika politikområden, nämligen arbetsmarknadspolitik och välfärdspolitik. 

Varför jag valt ut just dessa två är för att jag menar att de, tillsammans med finanspolitiken, 

utgör de historiskt sett viktigaste områdena för arbetarrörelsen. Av utrymmesmässiga hänsyn 

har jag funnit mig tvungen att lämna finanspolitiken därhän då jag gjort bedömningen att 

politiken inom de andra två områdena varit än mer avgörande faktorer för ett partis placering 

på den så kallade ”höger-vänster-skalan”.  

 De frågeställningar som kommer vägleda mig i att uppnå studiens syfte är: 

 Hur väl överensstämmer LO i Sveriges arbetsmarknads- och välfärdspolitik med 

Socialdemokraternas?  

 Hur väl överensstämmer LO i Danmarks arbetsmarknads- och välfärdspolitik med 

Socialdemokraternes? 

 I vilket av fallen är likheterna störst? 

1.2 Teori 

Maktresursteorin  

Esping-Andersen (1990, s. 29) diskuterar tre faktorer som han menar är av särskild betydelse 

för välfärdsstaters utveckling, nämligen klassmobilisering (särskilt arbetarklassens), klass-

politisk koalitionsbildning samt vilka politiska preferenser som institutionaliserats genom 

tidigare reformer. Beträffande frågan om arbetarklassens mobilisering diskuteras storleken av 

de så kallade maktresurser som klassen förfogar över i form av graden av facklig anslutning 

Mer utförligt. Vad innebär maktresursteorin?
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och storleken på socialdemokratiska partier som avgörande för dess förmåga att påverka 

utformningen av välfärdsstaten (ibid, s. 16).  

Thelens kritik av maktresursteorin 

Thelen (2014, s. 18) vänder sig delvis mot maktresursteorin som förklaringsmodell genom att 

bland annat peka på att Sverige präglas av större tendenser av vad hon kallar dualisering än 

Danmark, trots att arbetarklassen haft större maktresurser i Sverige i form av facklig 

anslutning och politisk vänsterdominans. Dualisering är enligt Thelen (s. 14) en form av 

liberalisering av välfärdsstaten som inte involverar direkta angrepp mot traditionella 

institutioner på arbetsmarknaden utan som snarare tar sin form genom att antalet företag och 

arbetare som inkluderas i kollektiva förhandlingar reduceras, vilket leder till en växande 

grupp av oskyddade och oorganiserade arbetare som står utanför processen. I Sveriges fall 

pekas kombinationen av strakt anställningsskydd för heltidsarbetare i kontrast till en ökad 

ojämlikhet till följd av ökad arbetslöshet och ofrivilliga deltider ut som tecken för att landet 

präglas av dualisering på arbetsmarknaden (ibid, s. 175). Utifrån detta kan man alltså hävda 

att Danmark ”kört om” Sverige ifråga om trygghet på arbetsmarknaden ur ett 

arbetstagarperspektiv, vilket i sin tur väcker frågan hur denna förändring bör tolkas i ljuset av 

maktresursteorin: kan det vara så att den enligt Esping-Andersen så viktiga kopplingen mellan 

LO och Socialdemokraterna (SAP) har rubbats i Sverige eller är det snarare så att denna 

koppling spelat ut sin roll som förklaringsfaktor?  

De huvudsakliga förklaringar som Thelen anger till varför Sverige sett en större dualisering än 

Danmark är splittringar inom den svenska fackföreningsrörelsen – både inom LO och mellan 

de olika centralorganisationerna – samt att den svenska staten, till skillnad från den danska, 

varit oförmögen att tvinga fram framförhandlade lösningar av större arbetsmarknadskonflikter 

(Thelen, s. 190ff). Det senare väcker återigen frågan om styrkan hos axeln LO-SAP då SAP, 

trots borgerligt regeringsinnehav mellan 2006 och 2014, även de senaste decennierna får 

sägas ha varit en dominerande kraft i politiken. Thelen påpekar själv att även om 

Socialdemokraterna inte längre monopoliserar makten i Sverige så hade de likväl suttit i 

regeringsställning i 21 av de 36 senaste åren när studien publicerades (ibid, s. 175).  

Relationen mellan LO och socialdemokrater 

Allern et al. (2007, s. 628) menar att relationen mellan LO och Socialdemokraterna i Sverige 

varit fortsatt relativt god i jämförelse med hur det sett ut i Danmark. I bägge fallen har 

relationen på senare tid hotats av en ideologisk särglidning som uppstått till följd av 
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förändrade socio-ekonomiska strukturer, men i Sverige menar man att ett relativt nära 

samarbete trots detta har kunnat fortgå, huvudsakligen på grund av att man även på senare tid 

har haft någonting att erbjuda varandra, nämligen mobilisering av röster och ekonomiskt stöd 

i utbyte mot politiskt inflytande (ibid). Värt att nämna är att Allerns studie baserats på data 

som inte inkluderat den åtta år långa perioden av borgerligt regeringsinnehav i Sverige som 

föregått riksdagsvalet 2014 och att detta återigen ger skäl att ifrågasätta huruvida SAP på 

senare tid verkligen har kunnat erbjuda LO politiskt inflytande tillräckligt för att bibehålla en 

god relation organisationerna emellan. 

Anthonsen et al. (2011) menar att korporativismen i Sverige har fallit samman som följd av 

att relationerna mellan LO och SAP varit så goda. Detta då den starka kopplingen inneburit att 

arbetsgivarorganisationen upplevt sig hotade och således dragit sig ur samarbetet. Samtidigt 

pekar författarna på en motsatt situation i Danmark, där man menar att relationerna mellan 

socialdemokrater och LO varit svagare, varför arbetsgivarna inte funnit några skäl för avsluta 

samarbetet.  

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns en hel del i litteraturen som pekar på att de 

formella kopplingarna mellan LO och Socialdemokraterna i Sverige förblivit betydligt 

starkare än den mellan deras danska motsvarigheter. Att det, som Thelen menar, också finns 

mycket som tyder på att Danmark idag har ett mer generöst välfärdsystem gör att det således 

finns skäl att ifrågasätta arbetarrörelsens maktresurser som den mest avgörande faktorn för 

välfärdssystemets utformning. Samtidigt är det också tydligt att den tidigare forskningen inte 

ägnat något nämnvärd uppmärksamhet åt betydelsen av ideologi. Även om Allern et al. 

nämner förekomsten av ideologisk särglidning mellan organisationerna så redogör man inte 

närmare för hur denna särglidning har yttrat sig, utan det är alltjämt de institutionella 

relationerna som står i undersökningens fokus. 

Sverige och Danmark som fall 

Enligt resonemanget i inledningen kan Sverige och Danmark i egenskap av länder som 

präglats av socialdemokratisk dominans och hög facklig anslutningsgrad ses som en typ av 

kritiska fall i studier som intresserar sig för betydelsen av arbetarrörelsens styrka (i detta fall 

mer precist den ideologiska sammanhållningen mellan dess två olika grenar) för utformningen 

av välfärdsstaten.  

En annan intressant aspekt av de båda fallen är att Sverige haft borgerligt regeringsinnehav 

mellan 2006 och 2014, vilket öppnar för frågor om huruvida Socialdemokraternas tänkbara 
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minskade förmåga att erbjuda LO reellt politiskt inflytande kan ha påverkat relationerna 

organisationerna emellan. På motsatt vis har Socialdemokraterne i Danmark suttit i 

regeringsställning under mandatperioden som föregått folketingsvalet, vilket alltså 

tillhandahåller ett slags most similar systems design, där de kontextuella förutsättningarna 

(stark arbetarrörelse, liknande styrelseskick, etc.) hålls likartade medan vi ser en variation i 

den tilltänkta oberoende variabeln (regeringsinnehavet). För att kunna dra några större 

slutsatser kring effekten av detta förhållande skulle möjligtvis en jämförelse över tid vara mer 

tillförlitlig, men skillnaden mellan fallen är likväl en intressant aspekt att ha i åtanke då det 

visar på att resultaten i denna studie inte enbart kan användas till att testa bärigheten hos 

maktresursteorin. Beroende på vad resultaten visar skulle de exempelvis kunna komplettera 

studier som mer specifikt intresserar sig för konsekvenserna av partiers möjligheter att 

erbjuda intresseorganisationer realpolitiskt inflytande. Detta genom att bidra med en 

ideologisk dimension i analysen. 

Något annat som är värt att uppmärksamma angående valen av fall är att LO i Danmark valde 

att inte samarbeta med Socialdemokraterne (A) inför folketingsvalet 2015 (som man gjort 

under inför föregående val), medan LO i Sverige alltjämt stöttade Socialdemokraterna 2014. 

LO i Danmark presenterade istället en gemensam kampanj med tjänstemannaorganisationen 

FTF, där man gav förslag som man hoppades skulle få gehör för hos det vinnande blocket 

(Børsting och Sorgenfrey 2015). Detta kan ställas i kontrast till det svenska fallet där LO och 

Socialdemokraterna gjort gemensamma utspel i media (Baylan et al. 2014) under månaderna 

före valet och är alltså något som på förhand indikerar att relationerna mellan LO och 

socialdemokraterna tycks vara bättre i Sverige, vilket gör en jämförelse mellan den 

ideologiska kopplingen ännu mer intressant. 

2. Metod 

2.1 Material 

För att besvara min frågeställning kommer jag studera de politiska sakfrågor som 

landsorganisationerna och de socialdemokratiska partierna mobiliserat kring i samband med 

de senaste parlamentsvalen. I Sveriges fall innebär detta alltså riksdagsvalet 2014 och i 

Danmarks fall Folketingsvalet 2015. En tanke med detta är att möjliggöra för en så rättvis 

jämförelse som möjligt mellan de båda fallen genom att de kontextuella förutsättningarna 

hålls så likartade som möjligt. En kanske ännu viktigare anledning är att månaderna före ett 

parlamentsval kan sägas vara då allting dras till sin spets i politiken. För partierna gäller det 
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att lyfta de frågor som man tror går hem hos väljarna och som man samtidigt måste kunna 

leva upp till under ett eventuellt kommande maktinnehav. För landsorganisationerna, som för 

alla andra intresseorganisationer, är det stora mediala intresset för politik en chans att bilda 

opinion kring sina intressen och mobilisera sina resurser för att sätta press på politikerna att 

hörsamma dem. 

Givet studiens fokusering på sakpolitiken hos landsorganisationerna och de 

socialdemokratiska partierna anser jag det rimligt att källmaterialet utgörs av officiella policy-

dokument som publicerats av organisationerna under de tidsperioder som studien avser. I 

partiernas fall motsvaras detta av valmanifest och i landsorganisationernas fall vad jag valt att 

kalla för valplattformer. Även om termerna ”valmanifest” och ”valplattform” kan användas 

synonymt, har jag alltså för tydlighetens skull valt att skilja dem åt i denna uppsats. 

Att använda valmanifest som material vid en analys av partiers sakpolitik menar jag är relativt 

okontroversiellt. Då partier utgörs av ett relativt stort antal medlemmar rymmer det också en 

stor mångfald av åsikter, varför det är en god idé att koncentrera sig på den officiella 

politiken. Att studera just valmanifest, snarare än exempelvis partiprogram, har, som jag 

redan varit inne på, fördelen att de uttrycker de frågor som partierna skulle behöva stå till 

svars för efter en eventuell valseger. Tanken är således att valmanifesten torde innehålla mer 

konkreta förslag för hur partierna vill förbättra samhället, medan partiprogram teoretiskt sett 

kan tillåta mer generella beskrivningar av partiernas syn på hur samhället bör se ut. Givet 

målsättningen att studera partiernas faktiska politik kan man hävda det vore allra lämpligast 

att studera dess agerande i parlamenten, det vill säga hur man röstat i de frågor som studien 

intresserar sig för samt vilka eventuella partimotioner och propositioner som lagts fram i 

anknytning till desamma. Min invändning mot detta resonemang är dock dels att 

parlamentsledamöter trots allt sitter på personligt bundna mandat – varför omröstningar inte 

blir lika intressanta – och dels att partimotioner och propositioner rimligtvis är avsedda för att 

gå igenom omröstningar och således riskerar att präglas av kompromisser med partiets 

egentliga ståndpunkter till förmån för modifieringar som ökar förslagens sannolikhet att vinna 

gehör även hos andra partier. Det senare är särskilt troligt då både Sverige och Danmark 

tillämpar proportionell representation (PR-system), vilket ökar chanserna för flerpartisystem 

och således även sannolikheten för bildandet av minoritets- och koalitionsregeringar 

(Hadenius 2006, s. 83). Värt att påpeka i anknytning till detta är att de socialdemokratiska 

partierna i både Sverige och Danmark inför de senaste parlamentsvalen valde att gå fram med 

egna valmanifest och att manifesten således torde vara befriade från kompromisser med andra 
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partier. Valmanifest är dessutom ett vanligt förekommande källmaterial inom jämförande 

politik (se exempelvis The Manifesto Project Database). 

Att jag för att analysera landsorganisationernas politik valt ett material bestående av 

valplattformer är främst för att jag vill ha ett material som på bästa sätt kan jämföras med 

partiernas valmanifest. Detta är dock inte lika vedertaget som att studera valmanifest och de 

specifika dokument som analyseras i denna studie är behäftade med ett par problem som, om 

de inte tas adekvat hänsyn till, riskerar leda till felaktiga slutsatser. Jag kommer därför 

diskutera var och ett av dessa dokument nedan. 

Som nämnts tidigare valde LO i Danmark att inte samarbeta med Socialdemokraterne i 

folketingsvalet 2015, utan valde istället att tillsammans med FTF ta fram valplattformen 

”Sammen skaber vi vaerdi” som bestod av totalt 22 förslag för vilka man hoppades få gehör 

för av en kommande regering (Børsting och Sorgenfrey 2015). Den mest uppenbara 

invändningen mot att använda sig av detta dokument för att studera LOs politik är att det 

rimligen också innehåller FTFs politik. Eftersom valplattformen är gemensam för de bägge 

organisationerna lär åtminstone vissa av de 22 förslagen vara ett resultat av förhandlingar och 

kompromisser organisationerna emellan och det är som utomstående betraktare svårt att veta 

vilka av förslagen som vilken av organisationerna i ursprungsläget drivit på för – och i vilken 

utsträckning. Varför jag ändå valt att studera detta dokument är för att det – oavsett eventuella 

kompromisser med FTF – alltjämt utgjorde huvuddelen av LOs officiella valkampanj och 

därför ofrånkomligen måste ses som ett uttryck för organisationens strävanden inför valet. 

Även om denna studie inte i första hand intresserar sig för LOs strategiska överväganden i 

valet av samarbetspartner är det faktum att LO valde att samarbeta med FTF ett intressant 

fynd i sig då det öppnar för spekulationer om exempelvis eventuellt missnöje med 

Socialdemokraterne, eller förändrade prioriteringar av andra slag. 

I Sveriges fall är den största invändningen mot ett studium av LOs valplattform att en av 

plattformens huvudpunkter är ”[s]ocialdemokratiska valsegrar” (Landsorganisationen i 

Sverige 2014, s. 5), vilket givet syftet att studera hur nära LO och SAP står varandra 

sakpolitiskt alltså kan ses som problematiskt då det är tänkbart att LO tonat ned sina egna 

intressen till förmån för en mer pragmatisk strategi. Motargumentet blir återigen att 

dokumentet trots allt uttrycker LOs officiella ställning och att man oavsett strategi inte lär ha 

gjort särskilt dramatiska avsteg från sin egen politik. Givet uppsatsen är utmaningen med 

denna uppsats dock i första hand att presentera en så god beskrivning av organisationernas 



9 
 

manifesta budskap som möjligt utifrån ett begränsat källmaterial och det är således inte min 

primära uppgift att teoretisera kring eventuella motiv eller strategier. 

2.2 Kategoriindelningar 

För att kunna jämföra de olika fallen är en förutsättning att först studera vilka likheter och 

skillnader som finns mellan LO och socialdemokraterna i respektive land.  

Givet studiens avgränsning till att endast studera analysenheternas politik inom två områden – 

arbetsmarknadspolitik och välfärdspolitik – är den första fråga som analysen måste ta hänsyn 

till vad som utgör dessa kategorier. Vilka avsnitt i materialet som anses tillhöra dessa 

kategorier, och i någon mån vilken av kategorierna som ett avsnitt anses tillhöra, kommer vara 

helt avgörande för resultaten. Det är därför en god idé att på förhand på ett så tydligt sätt som 

möjligt definiera dessa kategorier och mejsla ut fruktbara indikatorer för respektive kategori. 

Med arbetsmarknadspolitik avses de formuleringar och avsnitt i materialet som på ett direkt 

sätt adresserar frågor om förhållanden på arbetsmarknaden. Kategorin har avgränsats genom 

att delas in i tre underkategorier, nämligen sysselsättning, arbetsmiljö samt löner och avtal. 

Sysselsättning avser alla förslag som direkt syftar till att skapa arbetstillfällen eller på annat 

sätt få fler människor i arbete. Till löner och avtal räknas alla förslag som diskuterar just detta, 

men också eventuella frågor om anställningsskydd kommer behandlas inom denna 

underkategori.  

Med välfärdspolitik avses de formuleringar och avsnitt som direkt adresserar frågor om 

sociala skyddsnät. Vägledande i kategoriseringen kommer vara de fyra socialförsäkringarna 

arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring, pensionsförsäkring och föräldraförsäkring. Frågor om 

skola och utbildning kommer av tids- och utrymmesmässiga hänsyn att lämnas därhän, men 

kan komma att behandlas inom kategorin arbetsmarknadspolitik i händelse av att de 

diskuteras i relation till sysselsättning (se ovan). 

2.3 Analysschema 
Efter denna grundläggande kategoriindelning är nästa steg att skapa förutsättningar för en 

fruktbar och rättvis värdering av hur väl organisationernas politik stämmer överens i de båda 

fallen. De frågor som kommer ligga till grund för denna värdering är indelade i två 

dimensioner. 

Den första dimensionen har att göra med vilken riktning som organisationernas politik pekar 

åt. Det handlar om att på ett mer allmänt plan fastställa huruvida LO och socialdemokraterna i 
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respektive land ”drar åt samma håll” i sina politiska strävanden. Indikatorerna för detta är att 

de åtgärder som LO förespråkar formuleras om till ja/nej-frågor som sedan ställs till det 

källmaterial som redogör för socialdemokraternas politik. Om det av källmaterialet 

exempelvis framgår att LO vill bygga ut sjukvården kommer frågan alltså bli huruvida 

socialdemokraterna också vill detta. När svaren sammanställs inom varje kategori 

(arbetsmarknads- och välfärdspolitik) kommer jag på så vis kunna svara på den mer 

övergripande frågan om en överensstämmelse i den politiska riktningen med korta svar såsom 

”ja, nej, huvudsakligen eller huvudsakligen inte”.  

Att enbart slå fast huruvida två organisationer ”drar åt samma håll” inom olika politiska 

sakområden är emellertid inte tillräckligt för att kunna närma sig ett svar på frågan om hur 

nära de står varandra, utan tar oss endast en liten bit på vägen. Den andra dimensionen i denna 

bedömning, som jag har valt att benämna ”omfattning/policy”, handlar därför om hur mycket 

de politiska förslagen liknar varandra, snarare än om de överhuvudtaget gör det. Tanken med 

denna kategori är att fackförbund och socialdemokratiska partier historiskt sett ju kan 

betraktas som två sidor av samma mynt, eller ”arbetarrörelsens två grenar” om man så vill, 

och att det givet denna gemensamma ideologiska bakgrund torde vara tämligen sannolikt att 

man åtminstone inom vissa kategorier uppvisar likheter ifråga om riktning både i Danmark 

och i Sverige. För att en bedömning om i vilket av fallen som partiet och landsorganisationen 

står närmast varandra ska vara möjlig menar jag därför att denna dimension är nödvändig i 

analysen. Det relevanta ur detta hänseende blir frågor om omfattning och tillvägagångssätt. 

Låt säga att både LO och socialdemokraterna vill bygga ut sjukvården – hur stora resurser vill 

de båda organisationerna i sådana fall avsätta för detta och vilka specifika delar av sjukvården 

är det som man vill prioritera? Jag vill slutligen också förtydliga att det varken är nödvändigt 

eller ens möjligt att analysera överenstämmelsen ifråga om omfattning/policy i de fall det inte 

råder någon överenstämmelse ifråga om riktning. 

3. Analys 

3.1 Danmark 

3.1.1 Danmark: Arbetsmarknadspolitik 

 Sysselsättning 

De förslag som syftar till att minska arbetslösheten som läggs fram i den för LO i Danmark 

och FTF gemensamma valplattformen Sammen Skaber Vi Værdi (2015) kan mycket kortfattat 

sägas grunda sig i ökade offentliga investeringar, satsningar på utbildning och 
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kompetensutveckling samt åtgärder som syftar till att få till stånd flexiblare strukturer på 

arbetsmarknaden, särskilt med avseende för offentligt-privat samarbete. 

Under punkten ”[i]nvestering i job og vækst” (ibid, s. 8) föreslås en rad olika typer av 

offentliga investeringar såsom bland annat upprustning av skolor och andra offentliga och 

privata byggnader, infrastruktursatsningar och satsningar på ny teknologi. Huvudpoängen 

med avsnittet är dock, såsom jag tolkar det, att man vill se en generell ökning av 

investeringar. Detta inte minst eftersom man både föreslår att ”[b]udgetlovens hårde 

regnskabssanktion over for kommunerne, staten og regionerne bør suspenderes, indtil 

Danmark er ude af krisen” och att ”alle de penge, der er afsat til offentligt forbrug, bliver 

brugt fuldt ud, så der også investeres i den offentlige sektor” (ibid).  

Utöver offentliga investeringar så läggs mycket stor vikt vid olika typer av kunskaps- och 

utbildningssatsningar och ökade möjligheter för löntagare att stärka sina kompetenser. Under 

rubriken ”[j]obrettet udannelse og match mellem arbejdsløse og nye job” (ibid, s. 10) slås det 

fast att behovet av utbildad arbetskraft bör övervakas i alla sektorer så att man ”i god tid kan 

uddanne arbejdsløse til at varetage de nye job ved fx de store infrastrukturprojekter” (ibid). 

Man betonar också att även de arbetslösa som har en högskoleutbildning ska få möjlighet till 

jobbinriktad vidareutbildning och att alla ska kunna erbjudas fackrelevant praktik på 

arbetsplatser som kan stärka deras kompetenser (ibid). Under rubriken ”[e]t styrket voksen- 

og efteruddannelsessystem” (ibid) fortsätter man att betona vikten av goda och lättillgängliga 

utbildningsmöjligheter. Man slår bland annat fast att alla löntagare ska kunna uppkvalificera 

sig (”opkvalificere sig”, ibid) i takt med att kraven på arbetsmarknaden stiger, att 

utbildningsutbudet ska göras mer tillgängligt genom sänkta priser och nya, förbättrade system.  

Andra förslag som läggs fram för att höja sysselsättningen är att upprätta regionala 

teknologicentra med fokus på automatisering, design samt teknologi och 

kompetensutveckling, en ny enhet för offentligt-privat samarbete samt en uppmjukning av 

deponeringsplikten i samband med offentligt-privata samarbeten (ibid, s. 8). 

Socialdemokraternes valmanifest Det Danmark du kender (2015) är i jämförelse med LOs 

valplattform betydligt mer sparsamt vad gäller att förslå konkreta åtgärder för att höja 

sysselsättningsgraden. Även om man i manifestets inledning nämner jobb som en av tre 

punkter som är ”afgørende for Socialdemokraterne” (ibid, s. 5) så tillägnas denna fråga, till 

skillnad från i LOs plattform, inte något eget avsnitt i valmanifestet, utan vidrörs endast i 

inledningen (ibid, s. 3ff) samt under huvudrubriken ”[e]n stærk økonomi kræver en stram 
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styring” (ibid, s. 8f). Målsättningen uppges vara att det år 2020 ska finnas 120 000 fler privata 

jobb än idag (när valmanifestet publicerades, min anm.) samtidigt som man årligen vill 

spendera i genomsnitt tre miljarder danska kronor mer i välfärden (ibid, s. 10). Denna satsning 

beskrivs dock inte som en investering med syfte att skapa arbetstillfällen, utan snarare som en 

ansvarsfull välfärdssatsning som är tillräcklig för att hålla fast vid välfärden trots en åldrande 

befolkning (ibid, s. 10). 

Riktningen i LOs sysselsättningspolitik kan sammanfattas i tre huvudpunkter: (1) ökade 

offentliga investeringar, (2) satsningar på utbildning, kompetensutveckling och innovation 

samt (3) förbättra möjligheterna för offentligt-privata samarbeten. Av dessa tre vidrörs endast 

den första i Socialdemokraternes valmanifest, medan det inte går att urskilja något förslag 

som går att härleda till någon de två sista punkterna. Eftersom det inte finns någonting som 

motsvarar dessa förslag i Socialdemokraternes valmanifest, finns det heller ingen anledning 

att analysera dem vidare ifråga om eventuell omfattning. Frågan om ökade offentliga 

investeringar är mer svårbedömd eftersom Socialdemokraternes förslag att årligen spendera 

tre miljarder mer på välfärd å ena sidan visserligen kan anses vara en offentlig investering 

som kan leda till att fler arbetstillfällen uppstår, men som å andra sidan inte motiveras på detta 

sätt i valmanifestet. Min bedömning blir att denna satsning bör kategoriseras som 

välfärdspolitik snarare än sysselsättningspolitik och den kommer således behandlas senare i 

analysen. Värt att påpeka angående frågan om offentliga investeringar är också att medan LO 

vill se en tillfällig suspendering av budgetlagen tills Danmark är ute ur finanskrisen, vill 

Socialdemokraterne hålla fast vid densamma (Socialdemokraterne, s. 9). Detta stärker min 

uppfattning att Socialdemokraterne inte heller kan sägas dela LOs riktning i fråga om ökade 

offentliga investeringar. 

LO (A) 

(1) Ökade offentliga investeringar 

 

(2) Satsningar på utbildning, 

kompetensutveckling och innovation 

 

(3) Förenkla offentligt-privata samarbeten 

(1) Diskuteras ej (i direkt anknytning till frågor 

om sysselsättning) 

 

(2) Diskuteras ej 

 

(3) Diskuteras ej 

 

 

Tabell 1. Riktning, sysselsättning (Danmark: arbetsmarknadspolitik) 

Arbetsmiljö 

Vad gäller arbetsmiljö så tillägnas detta ett helt avsnitt i LOs valplattform (s. 21ff) medan det 

inte behandlas överhuvudtaget i Socialdemokraternes valmanifest, vilket omöjliggör en 
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jämförelse av organisationernas politik i detta avseende. Den stora skillnaden mellan hur stor 

vikt som läggs vid arbetsmiljöfrågor i de bägge dokumenten är emellertid i sig att betrakta 

som ett intressant fynd som är värt att uppmärksammas.  

De förslag som läggs fram i LOs valplattform kan sammanfattas med att Arbejdstilsynet 

(arbetsinspektionen, min översättning) ska stärkas både i fråga om effektivitet och synlighet 

på arbetsplatserna och ifråga om resurser, att det ska upprättas ett belöningssystem för 

arbetsplatser som prioriterar god arbetsmiljö samtidigt som hårdare straff införs för 

arbetsplatser som brister i detta arbete, samt att införa ekonomiska incitament för att 

uppmuntra arbetsplatser till att söka rådgivning i arbetsmiljöfrågor (ibid, s. 24). Jag 

sammanfattar LOs riktning i frågan som att man vill verka för förbättrad arbetsmiljö och 

finner det inte nödvändigt att diskutera omfattning/policy då frågan inte diskuteras i 

Socialdemokraternes valmanifest. 

LO (A) 

(1) Verka för förbättrad arbetsmiljö (1) Diskuteras ej 

 

 

Tabell 2. Riktning, arbetsmiljö (Danmark: arbetsmarknadspolitik). 

Löner och avtal 

Beträffande löner och avtal föreslår LO och FTF (s. 25) att social dumpning ska motverkas 

genom ny lagstiftning som säkerställer att utländsk arbetskraft i Danmark får sina avtalsenliga 

villkor uppfyllda i ett system som innefattar regleringar av såväl danska som utländska 

företag. Vidare föreslås att tillämpning av arbetsklausuler ska vara obligatoriskt i samband 

med offentliga upphandlingar på både statlig, regional och kommunal nivå samt att Danmark 

ska ingå i bilaterala avtal med andra EU-länder som syftar till utbyten av information om 

vilka företag som är verksamma i de berörda länderna. Slutligen understryks behovet av att 

myndigheterna genomför ”en fortsat intensiveret, målrettet og koordineret indsats, for at 

udstationerede virksomheder efterlever alle de regler, der gælder i Danmark i forhold til at 

drive virksomhed” (ibid) och att det i anknytning till detta införs lagstiftning om kedjeansvar 

för lagstadgade krav om beskattning, arbetsmiljö och sociala avgifter (ibid). 

Socialdemokraterne nämner social dumpning när man slår fast att strikta asylregler och krav 

på nya invandrare ska gå före att ”spille hasard med social dumpning” (Socialdemokraterne, s. 

14). Även om Socialdemokraterne återigen lägger betydligt mycket mindre vikt vid frågan 

tolkar jag det i detta fall som att man åtminstone delar uppfattningen om att social dumpning 

är ett problem. En stor skillnad i problembeskrivningen och vilka åtgärder som föreslås är 
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emellertid att medan LO betonar vikten av att uppfylla avtalsenliga villkor och om företagens 

ansvar, så fokuserar Socialdemokraterne i detta fall snarare på att ställa krav på själva 

arbetskraften – det vill säga invandrare.  

LO (A) 

(1) Motverka social dumpning 

 

(1) Ja 

Tabell 3. Riktning, löner och avtal (Danmark: arbetsmarknadspolitik) 

LO (A) 

 Se till så att utländsk arbetskraft får sina 

avtalsenliga villkor uppfyllda 

 Obligatoriska arbetsklausuler vid offentliga 

upphandlingar 

 Informationsutbyten med andra länder 

 Insats för att se till att utländska företag 

efterlever inhemska regler 

 Lagstiftning om kedjeansvar 

 Hårdare asylregler 

 Högre krav på invandrare 

Tabell 4. Omfattning/policy, löner och avtal (Danmark: arbetsmarknadspolitik) 

3.1.2 Danmark: Välfärdspolitik 

Under rubriken ”[n]yt [d]agpengesystem” (s. 10) i LO och FTFs valplattform betonas vikten 

av en stark A-kassa som en del i att skapa trygghet på arbetsmarknaden och motverka 

långtidsarbetslöshet. Ett rättvist och starkt ersättningssystem menar man ska ge löntagarna en 

”grundlæggende tryghed og mobilitet på arbejdsmarkedet gennem en rimelig kompensation 

ved arbejdsløshed” (ibid). För att motverka långtidsarbetslöshet och isolering från 

arbetsmarknaden föreslås även att långt färre ska förlora sin rätt till ersättning. Det konstateras 

även att det bör återupprättas ”en balance i den danske flexicurity-model” och att ett nytt 

arbetslöshetsersättningssystem också skulle uppmuntra arbetslösa till att ta kortvariga jobb, 

projektanställningar, vikariat och deltidsanställningar (ibid). Slutligen slår man fast att det ska 

vara attraktivt för alla att vara medlem i en A-kassa och att reglerna ska vara enkla och 

lättförståeliga.  

För att ”styrke valfærden” (s.16) lägger LO och FTF fram tre övergripande förslag. För det 

första vill man se större investeringar i offentlig sektor och att den rådande 2020-planen ska 

ersättas med en ny ekonomisk 2025-plan som ”sikrer grundlaget for en positiv vækst i den 

offentlige sektor” (ibid). För det andra vill man införa bindande avtal mellan 

samarbetsparterna inom offentlig sektor som ska leda till att påskynda nya sätt att utveckla 

kvaliteten i offentlig sektor på och samtidigt ”afskaffe unødigt bureaukrati” (ibid). För det 
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tredje betonar man att välfärden ska finansieras genom en effektiv skatteuppbörd och föreslår 

då att SKAT (skattemyndigheten, min anm.) ska stärkas (ibid).  

Vad gäller vård och omsorg föreslår LO mer förebyggande hälsoarbete genom stärkta insatser 

på arbetsplatser och skolor. På arbetsplatserna innebär detta bland annat hälsokontroller och 

bättre information om kost och motion och i skolornas fall diskuteras stärkt forskning på 

området samt att en mer hälsosam kost främjas (ibid, s. 19). 

I Socialdemokraternes valmanifest betonas att sjukvården i Danmark är ”velfærdssamfundets 

kronjuvel” (Socialdemokraterne, 2015, s. 17) och att partiets målsättning är att 

sjukvårdssystemet ”også i de kommende år kan behandle patienterne på absolut topniveau” 

(ibid). I anknytning till detta utlovas insatser mot cancer och andra folkhälsosjukdomar. För 

att uppnå målsättningarna slår man fast att den allmänna sektorn ska stärkas, vilket man 

betonar kommer innebära en bättre livskvalitet för många människor och dessutom är ett av 

de viktigaste sätten för att ”gøre op med den sociale ulighet i danskernes sundhed” (ibid, s. 

18). Totalt avsätts till år 2020 15 miljarder DKK till sjukvård och äldreomsorg (ibid). 

Beträffande riktningen i välfärdspolitiken så är min sammanfattning att LO vill se (1) ett nytt, 

stärkt arbetslöshetsersättningssystem, (2) större investeringar i offentlig sektor, (3) olika slags 

systemeffektiviseringar såsom minskad ”onödig” byråkrati i offentlig sektor och en förstärkt 

skattemyndighet, samt (4) större grad av förebyggande arbete i hälsofrågor. Min bedömning 

är att en av dessa punkter – den rörande större investeringar – får direkt stöd i 

Socialdemokraternes valmanifest, medan de resterande tre punkterna inte diskuteras.  

LO (A) 

(1) Nytt och stärkt ersättningssystem 

 

(2) Större investeringar i offentlig sektor 

 

(3) Systemeffektiviseringar 

 

(4) Mer förebyggande arbete i hälsofrågor  

(1) Diskuteras ej 

 

(2) Ja 

 

(3) Diskuteras ej 

 

(4) Diskuteras ej 

 

Tabell 5. Riktning, välfärdspolitik (Danmark) 

Vad som kan sägas om denna fråga utifrån omfattning/policy är för det första att LO betonar 

att det ”skal være overensstemmelse mellem opgaver og ressourcer” (s. 16), medan 

Socialdemokraterne mer konkret utlovar totalt 15 miljarder DKK fram till 2020 till sjukvård 

och omsorg (Socialdemokraterne, s. 18). Ett intressant resultat är att LO önskar ersätta den 

rådande 2020-planen med en ny ekonomisk 2025-plan, vilket ju kan antyda att man inte är 

helt nöjd med den rådande ekonomiska planen. Samtidigt spelar den rådande 2020-planen en 
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central roll i Socialdemokraternes valmanifest där den diskuteras i uteslutande positiva 

ordalag (ibid, s.10). En tänkbar tolkning av detta är att LO i dagsläget (när valplattformen 

publicerades) inte anser att det råder överensstämmelse mellan uppgifter och resurser i 

välfärden, vilket i sådana fall skulle kunna innebära att man önskar se större investeringar än 

Socialdemokraterne, som ju framstår som tämligen tillfreds med den rådande ekonomiska 

planen. 

Riktning Omfattning/policy LO Omfattning/policy (A) 

(1) Större investeringar i 

offentlig sektor 
 Överenstämmelse mellan 

uppgifter och resurser 

 Ny ekonomisk plan 

 Totalt 15 miljarder DKK 

till vård och omsorg till 

år 2020, vilket fastställs 

av rådande ekonomiska 

plan 

Tabell 6. Omfattning/policy, Välfärdspolitik (Danmark). 

3.2 Sverige 

3.2.1 Arbetsmarknadspolitik: Sverige 

Sysselsättning 

Under rubriken ”[f]ull sysselsättning” (s. 6) i LO i Sveriges valplattform slås det fast att det 

behövs en ny arbetslinje som ”skapar goda förutsättningar för ett bra företagsklimat, som 

stärker individens kompetens och minskar klyftorna i samhället” (Landsorganisationen i 

Sverige 2014). Man betonar att den nya arbetslinjen bör innebära att samhället inte lägger hela 

ansvaret på individen och att Sverige ska ha EUs lägsta arbetslöshet år 2020. För att uppnå 

denna målsättning presenteras fyra övergripande förslag, varav ett – förbättrad 

arbetslöshetsförsäkring – i denna uppsats kommer kategoriseras som välfärdspolitik och 

således behandlas senare i analysen (se s. 23). De övriga tre förslagen är (1) investeringar i 

infrastruktur, bostäder och energi, (2) satsningar på skola och utbildning samt (3) en 90-

dagars garanti som innebär att personer under 25 år inom loppet av som mest 90 dagars 

arbetslöshet ska erbjudas ett jobb, praktikplats eller relevant utbildningsplats (ibid, s. 7). I 

anknytning till punkten om investeringar i infrastruktur med mera betonar man också vikten 

av en grön omställning och en ”förutsägbar energitillförsel” (ibid). Angående punkten om 

satsningar på skola och utbildning förslås att gymnasieskolan görs obligatorisk, att alla 

program ska ge behörighet till högskola, fler platser i arbetsmarknadsutbildningar, Komvux, 

yrkesutbildningar och högskola samt upprättandet av en särskild utbildningssatsning ”med 

syfte att motverka uppsägningar vid konjunkturnedgångar” (ibid). Slutligen föreslås i 

anknytning till punkten om en 90-dagarsgaranti för unga även att det ska vara möjligt för 
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arbetslösa att slutföra oavslutade studier på grundskole- eller gymnasienivå inom ramarna för 

arbetsmarknadspolitiken (ibid). 

Även i Socialdemokraternas valmanifest Kära framtid, ställs målsättningen om EUs lägsta 

arbetslöshet år 2020 upp (Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 2014, s. 8). För att nå 

detta mål föreslås en rad åtgärder som sammanfattas under underrubrikerna ”investera för fler 

jobb” (ibid, s. 14), ”investera i aktiv näringspolitik – öka efterfrågan på arbetskraft” (ibid, s. 

17), ”utbilda för rätt kompetens – Sverige behöver ett kunskapslyft” (ibid, s. 19) samt 

”utveckla en jämställd arbetsmarknad” (ibid, s. 21).  

För samtliga av LOs förslag för att nå full sysselsättning går att finna motsvarande förslag i 

Socialdemokraternas valmanifest. Den stora skillnaden mellan dokumenten är att 

Socialdemokraterna ger betydligt fler förslag och dessutom betydligt mer detaljerade 

beskrivningar i anknytning till varje förslag, medan LO håller sig på en mer övergripande 

nivå.  

LOs förslag om investeringar i infrastruktur, bostäder och energi har sina motsvarigheter 

under rubriken ”investera för fler jobb” (ibid, s. 14) i Socialdemokraternas valmanifest där 

just dessa tre förslag tillsammans med ett par olika förslag relaterade till miljö- och 

landsbygdsfrågor presenteras. Ifråga om riktning står det här alltså tämligen klart att det råder 

god överensstämmelse mellan de förslag som de båda organisationerna lägger fram. Vad 

gäller omfattning/policy så är i detta fall det enda som går att uttolka av LOs valprogram att 

man vill se omfattande statliga investeringar i ”samhällsviktiga resurser, i vägar, järnvägar, IT 

och bostäder” (Landsorganisationen i Sverige 2014, s. 7) samt att man framhåller att 

samhället ska ta ansvar för en grön omställning. Lite beroende på hur man tolkar ordvalen i 

LOs valplattform kan man säga att Socialdemokraternas valmanifest inkluderar samtliga av 

LOs förslag och dessutom en mängd andra förslag. Avgörande blir i vilken grad LOs krav på 

”omfattande statliga investeringar” (ibid) kan sägas motsvaras av Socialdemokraternas förslag 

som bland annat inbegriper att det ska byggas 250 000 nya bostäder fram till år 2020, att en 

miljard SEK ska gå till att stimulera kommunerna till att bygga mer och att det ska till 

”kraftfulla investeringar” för att rusta upp och bygga ut järnvägen (Sveriges 

socialdemokratiska arbetareparti 2014, s. 14f). Vad gäller LOs krav på att samhället ska ta 

ansvar för en grön omställning så radar Socialdemokraterna upp ett flertal förslag som 

uttryckligen syftar till att förbättra miljön, såsom att ”främja investeringar i utbyggnad av 

förnybar energi” (ibid, s. 16). Det finns inte utrymme till att närmare diskutera alla 

Socialdemokraternas förslag, men min huvudpoäng är att det i anknytning till frågan om 
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offentliga investeringar inte finns någonting i Socialdemokraternas valmanifest som direkt 

strider mot något i LOs valplattform, men att Socialdemokraterna presenterar betydligt fler 

och mer detaljerade förslag. 

Vad gäller frågan om att satsa på utbildning och skola för att nå en högre sysselsättningsgrad 

blir analysen mycket snarlik den ovan. LO efterlyser att mer resurser ska tillföras skolan ”på 

bred front” (Landsorganisationen i Sverige, s. 7), att gymnasieskolan görs obligatorisk, att alla 

gymnasieprogram ger behörighet till högskola, fler platser i arbetsmarknadsutbildning, 

Komvux, yrkesutbildningar och högskola samt en särskild utbildningssatsning för att 

motverka uppsägningar vid konjunkturnedgångar (ibid). Samtliga av dessa förslag återfinns 

hos Socialdemokraterna, som även föreslår en rad andra åtgärder framför allt rörande 

högskolan, där man bland annat vill stärka kopplingen till forskning, öka antalet lärarledda 

undervisningstimmar och införa fler kurser och program riktade till redan yrkesverksamma 

(Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, s. 18ff). Den största skillnaden jämfört med LOs 

förslag är, förutom att de är mer utförliga, att Socialdemokraterna lägger stor vikt vid just 

frågor som rör högskolan och i anknytning till detta dessutom frågor som rör jämställdhet 

mellan könen (ibid, s. 20). 

Beträffande frågan om garanterad sysselsättning för unga är även här likheterna slående 

mellan de båda organisationernas förslag. Både LO och Socialdemokraterna slår fast att det 

som mest får gå 90 dagar innan en arbetslös ungdom ska erbjudas ett jobb, en praktikplats 

eller utbildning (Landsorganisationen i Sverige, s. 14; Sveriges socialdemokratiska 

arbetareparti, s. 19). De skillnader som kan urskiljas är att LO preciserar att garantin ska gälla 

personer under 25 år, medan Socialdemokraterna endast talar om ungdomar i vid bemärkelse 

– utan att definiera denna åldersgrupp något närmare (ibid). 

LO (S) 

(1) Investera i infrastruktur, bostäder och energi 

 

(2) Satsa på utbildning och skola 

 

(3) Garanterad sysselsättning för unga 

 

(1) Ja 

 

(2) Ja 

 

(3) Ja 

Tabell 7. Riktning, sysselsättningspolitik (Sverige: arbetsmarknadspolitik) 

Riktning LO + (S) Omfattning/policy LO Omfattning/policy (S)  

(1) Investera i 

infrastruktur, bostäder 

och energi 

 ”Omfattande statliga 

investeringar” i 

samhällsviktiga resurser, 

vägar, järnvägar, IT och 

bostäder 

 250 000 nya bostäder till 

år 2020 

 Byggbonus hyresrätter 

och stärkt kreditgivning 

för nybyggnation 
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 Samhället ska ta ansvar 

för en grön omställning 

 Byggbidrag till 

kommuner 

 Modernisera 

miljonprogrammet 

 Investeringar i järnväg 

och vägar mm, samt 

förstatligat 

järnvägsunderhåll 

 Investeringar för stärkt 

lokalt miljöengagemang 

 Främja investeringar i 

utbyggnad av förnybar 

energi 

 Olika investeringar i 

landsbygden och en 

långsiktig 

livsmedelsstrategi för 

ekologisk och hållbar 

mat 

(2) Satsa på utbildning och 

skola 
 Mer resurser i skolan på 

bred front 

 Obligatoriskt gymnasium 

 Alla gymnasieprogram 

ska ge behörighet till 

högskola 

 Fler platser i 

arbetsmarknadsutbildning, 

Komvux, yrkes-

utbildningar och högskola 

 Särskild 

utbildningssatsning för att 

motverka uppsägningar 

vid konjunkturnedgångar 

 Möjlighet för arbetslösa 

att komplettera och 

slutföra oavslutade 

grundskole- och 

gymnasieutbildningar 

inom ramen för 

arbetsmarknadspolitiken 

 Obligatoriskt gymnasium 

 Reformera 

arbetsförmedlingen för 

att säkerställa arbetslösas 

möjlighet till kompetens-

utveckling 

 Ersätta Fas 3 med 

extratjänster 

 Nytt kunskapslyft med 

utbildnings-kontrakt för 

unga arbetslösa som 

saknar gymnasie-

utbildning 

 Nya platser i 

yrkeshögskolan och 

vuxenutbildningen 

 Permanent yrkesvux 

 Ökat antal 

högskoleplatser 

och antal lärarledda 

timmar i högskolan 

 Andra satsningar på 

högskolan såsom stärkt 

koppling till forskning 

och yrkesliv, införandet 

av sommarkurser och 

satsningar för ökad 

könsmässig jämlikhet  

(3) Garanterad 

sysselsättning för unga 
 ”Ingen under 25 ska få 

vara arbetslös i längre än 

90 dagar innan personen 

erbjuds ett jobb, 

praktikplats eller relevant 

utbildningsplats” (LO, 

2014, s. 7) 

 Inom loppet av 90 dagars 

arbetslöshet ska en 

ungdom ha ett jobb, 

praktikplats eller gå en 

utbildning 

Tabell 8. Omfattning/policy, sysselsättningspolitik (Sverige: arbetsmarknadspolitik) 
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Arbetsmiljö 

Under rubriken ”[e]tt bättre arbetsliv” (s. 8) slår LO fast att det bland annat skett en ökning av 

arbetstempot och stressen i arbetslivet, att arbetsvillkoren och arbetsmiljön blivit sämre och 

att de ”otrygga anställningarna och bemanningsanställningarna blivit fler” (ibid). Man 

konstaterar även att den dåvarande (borgerliga, min anm.) regeringen ignorerat denna 

utveckling och minskat resurserna till arbetsmiljöarbete och hälsovård. 

För att bryta denna utveckling presenteras tre övergripande förslag, varav två handlar om 

anställningsformer och kollektivavtal och således kommer behandlas inom underkategorin 

Löner och avtal (se s. 21). Det tredje förslaget handlar om arbetsmiljö och citeras nedan. 

Nollvision mot dödsolyckor och försämrad hälsa på jobbet. Resurserna till 

arbetsmiljöarbete och arbetslivsforskning måste öka. Sanktionerna måste 

skärpas mot arbetsgivare som inte uppfyller arbetsmiljökrav. Fler måste 

omfattas av företagshälsovården. (Ibid). 

Jag har valt att tolka den första meningen i citatet, som i valplattformen står i fetstilt, som en 

indikator för LOs riktning i frågan, medan jag tolkar de efterföljande meningarna som mer 

utvecklande förslag för hur man ska uppnåmålsättningen och således som indikatorer för 

omfattning/policy. Även formuleringen ”nollvision mot dödsolyckor […]” (min kursivering) 

är en indikator för omfattning. 

Socialdemokraterna menar i likhet med LO att det skett en försämring av arbetsmiljön och 

föreslår därför att ”[d]et förebyggande arbetsmiljöarbetet, tillsynsarbetet och 

arbetslivsforskningen ska stärkas” (s. 23), vilket jag menar liknar LOs förslag i fråga om 

riktning. Även om förslaget inte omedelbart motsvarar LOs krav på en nollvision mot 

dödsolyckor och försämrad hälsa, så uttrycker båda förslagen alltjämt ett behov av insatser för 

att bryta en negativ trend inom detta område. Vad gäller omfattning/policy så menar jag att 

Socialdemokraternas förslag stämmer väl överens med LOs förslag om att resurserna till 

arbetsmiljöarbete och arbetslivsforskning bör ökas. LO går dock enligt min mening lite längre 

än Socialdemokraternas förslag om att även stärka tillsynsarbetet när man föreslår skärpta 

sanktioner mot arbetsgivare som inte uppfyller arbetsmiljökraven. Dessutom finns det ifråga 

om omfattning ingenting i Socialdemokraternas förslag som kan sägas leva upp till LOs krav 

på en nollvision mot dödsolyckor och försämrad hälsa och heller ingenting som motsvarar 

kravet om att fler ska omfattas av företagshälsovården. 

LO:  (S) 

Kolla andra källor?
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(1) Nollvision mot dödsolyckor och försämrad 

hälsa på arbetsplatser 

 

(1) Ja 

Tabell 9. Riktning, arbetsmiljö (Sverige: arbetsmarknadspolitik) 

 

 

Riktning: LO (S) 

(1) Nollvision mot 

dödsolyckor och 

försämrad hälsa på 

arbetsplatser 

 Nollvision… 

 Ökade resurser till 

arbetsmiljöarbete och 

arbetslivsforskning 

 Skärpta sanktioner mot 

arbetsgivare som inte 

uppfyller arbetsmiljökrav 

 Fler ska omfattas av 

företagshälsovården 

 Stärka det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet, 

tillsynsarbetet och 

arbetslivsforskningen 

Tabell 10. Omfattning/policy, arbetsmiljö (Sverige: arbetsmarknadspolitik) 

Löner och avtal 

LO föreslår att man bör ”[m]otverka otrygga och begränsade anställningar” 

(Landsorganisationen i Sverige, s. 8) genom att lagen om anställningsskydd ändras ”så att de 

tillfälliga anställningarna minskar och fasta anställningar igen blir norm” (ibid). I anknytning 

till detta betonar LO även att heltid ska vara en rättighet för alla och att politiken ska gå före 

och säkerställa rätten till heltid i stat, kommuner och landsting (ibid). Vidare föreslås att 

svenska kollektivavtal ska gälla på den svenska arbetsmarknaden och att Lex Laval-lagen 

(som man menar möjliggör lönedumpning) därför ska rivas upp, att huvudentreprenörernas 

ansvar ska öka och att det ska ställas krav på kollektivavtal i samband med offentliga 

upphandlingar (ibid).  

Under rubriken ”[u]tveckla en modern och jämställd arbetsmarknad” (Sveriges 

socialdemokratiska arbetareparti, s. 21ff) diskuterar Socialdemokraterna problematiken med 

vad man menar är kortvariga och osäkra jobb och föreslår ett antal åtgärder, vilka återges i 

citatet nedan. 

Alldeles för många jobb är kortvariga och osäkra. Vikariat som staplas på 

varandra år efter år, sms-jobb, delade turer och påtvingade deltider skapar 

ohållbara arbetsvillkor för den enskilde. Vi vill att heltid ska vara norm på hela 

arbetsmarknaden. Vi vill också lösa frågan om delade turer inom ramen för de 

centrala kollektivavtalen för alla som jobbar i kommuner, landsting och deras 

bolag. Huvudregeln i LAS om tillsvidareanställning ska återupprättas genom att 

missbruket av visstidsanställningar förhindras. Visstid ska bara tillåtas under två 

år inom loppet av en femårsperiod och anställningsformen ”allmän visstid” ska 
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ses över. Svenska löner och villkor ska gälla för alla som jobbar i Sverige. (Ibid, 

s. 21f) 

Ifråga om riktning menar jag att Socialdemokraternas problembeskrivning och åtgärdsförslag 

går i linje med LOs önskan om att motverka otrygga och begränsade anställningar och 

säkerställa rätten till heltid. Ifråga om omfattning/policy är Socialdemokraterna mer specifika 

i hur de vill ändra lagen om anställningsskydd (LAS) än LO, som ju endast nämner en ändring 

av lagen som ett sätt att motverka tillfälliga anställningar på. Denna vaga formulering gör det 

svårt att avgöra hur väl förslaget motsvaras av Socialdemokraternas förslag om att endast 

tillåta visstid under två år inom loppet av en femårsperiod. Däremot får man betrakta LOs 

krav på att heltid ska vara en rättighet för alla som att gå längre än Socialdemokraternas 

förslag om att heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Att politiken enligt LO ska gå 

före och säkerställa rätten till heltid i stat, kommuner och landsting är heller ingenting som 

Socialdemokraterna kan sägas leva upp till helt och hållet då de ju endast konstaterar att 

frågan om delade turer ska lösas inom ramen för de centrala kollektivavtalen för anställda 

inom kommuner och landsting. 

Att Socialdemokraterna betonar att svenska löner och villkor ska gälla för alla som jobbar i 

Sverige menar jag visar på att man delar riktning med LO beträffande förslaget om att 

säkerställa att svenska kollektivavtal gäller på den svenska arbetsmarknaden. Som framgår av 

citatet ovan så utvecklar emellertid Socialdemokraterna inte sitt resonemang i denna fråga och 

de motsvarar således inte LOs förslag utifrån omfattning/policy.  

LO (S) 

(1) Motverka otrygga och begränsade 

anställningar, säkerställa rätt till heltid 

 

(2) Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller 

på svensk arbetsmarknad 

 

(1) Ja 

 

 

(2) Ja  

 

 

Tabell 11. Riktning löner och avtal (Sverige: arbetsmarknadspolitik) 

Riktning: LO (S) 

(1) Motverka begränsade 

anställningar, 

säkerställa rätt till 

heltid 

 Ändring av LAS 

 göra fasta anställningar 

till norm 

 Heltid ska vara en 

rättighet för alla 

 Politiken ska gå före och 

säkerställa rätten till 

heltid i stat, kommuner 

och landsting 

 Återupprätta huvudregeln i 

LAS genom att förhindra 

missbruk av 

tillsvidareanställningar: 

- Visstid ska endast 

tillåtas under två år 

inom loppet av en 

femårsperiod 

 Heltid norm på hela 

arbetsmarknaden 
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 Anställningsformen 

”allmän visstid” ska ses 

över 

 Lösa frågan om delade turer 

för anställda inom 

kommuner och landsting 

(2) Säkerställa att 

svenska kollektivavtal 

gäller på svensk 

arbetsmarknad 

 Riv upp Lex-laval 

 Större ansvar för 

huvudentreprenörer 

 Krav på kollektivavtal i 

samband med offentliga 

upphandlingar 

- Utvecklas ej 

Tabell 12. Omfattning/policy, Löner och avtal (Sverige: arbetsmarknadspolitik) 

3.2.2 Sverige: Välfärdspolitik 

Under rubriken ”[e]n bra och utvecklad välfärd” (s. 9f) presenterar LO tre övergripande 

förslag för att förbättra välfärden i Sverige.  

För det första föreslås att man bör stärka kvaliteten i välfärden genom en rejäl ökning av 

statsbidragen till kommuner och landsting för att kunna anställa fler i skolan, sjukvården och 

barn- och äldreomsorgen (Landsorganisationen i Sverige, s. 9). Detta då man menar att 

personaltätheten har minskat under lång tid och att den istället måste öka för att ”stärka både 

kvaliteten och tryggheten i verksamheterna men också för att förbättra arbetsvillkoren” (ibid). 

För det andra förslås att vinstdriften i välfärden stoppas då denna aldrig får vara ”styrande i 

välfärden” (ibid). I anknytning till detta föreslås att kommuner och landsting ska ha ansvaret 

för att kunna bestämma över bemanning, etablering och kvalitet samt att avsevärt kunna 

”begränsa möjligheter till vinstuttag och värdeöverföringar från den skattefinansierade 

välfärden” (ibid). Man föreslår även att ”[ö]ppna böcker ska gälla i hela välfärdssektorn” 

(ibid) och att alla anställda ska ha kollektivavtalsenliga villkor och meddelarfrihet. 

För det tredje föreslås att sjukförsäkringen ska reformeras genom att utförsäkringar stoppas 

och taket i försäkringen höjs. I anknytning till detta föreslår LO att det ska etableras en 

rehabiliterings- och omställningspakt och en förändring av de ”hårda reglerna för att kunna få 

sjukersättning” (ibid, s. 9f). 

Som tidigare nämnts har jag även valt att kategorisera LOs förslag om att förbättra 

arbetslöshetsersättningen (ibid, s. 7) som välfärdspolitik snarare än arbetsmarknadspolitik. LO 

menar att arbetslöshetsförsäkringen är ”körd i botten” (ibid) och att den därför måste 

förbättras radikalt. Man konstaterar att människor inte ska slås ut för att de hamnar i 

arbetslöshet och att fokus istället ska vara på att de ska hitta ett nytt jobb. För att uppnå detta 
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understryker man att ”[h]öjda tak, högre ersättning och att fler omfattas av försäkringen är 

avgörande” (ibid). 

Även Socialdemokraterna (s. 36) menar att antalet anställda i landsting och kommuner har 

minskat de senaste åren och för att höja kvaliteten föreslår man därför investeringar i 

sjukvården och höjda statsbidrag till kommunerna. Ifråga om riktning svarar alltså detta 

tämligen väl mot LOs förslag om ökade statsbidrag till kommuner och landsting för att höja 

personaltätheten, även om Socialdemokraterna uttryckligen bara talar om höjda statsbidrag i 

kommunernas fall, medan man i landstingens fall endast talar om investeringar i mer 

generella termer. Jag tolkar detta som en skillnad i ifråga om omfattning/policy snarare än 

riktning. Vad mer som kan sägas om skillnader ifråga om omfattning/policy är att LO 

efterlyser en rejäl höjning av statsbidragen medan Socialdemokraterna endast slår fast att de 

bör höjas. 

Socialdemokraterna föreslår att man ska ”stoppa vinstjakten i vård och omsorg” (ibid), vilket 

ju får sägas väl motsvarar LOs förslag om att stoppa vinstjakten i välfärden. Ifråga om 

omfattning/policy så presenterar organisationerna tämligen olika förslag. Det finns ingenting i 

Socialdemokraternas valmanifest som enligt min bedömning direkt motsvarar LOs förslag ur 

detta hänseende samtidigt som det heller inte finns något som tycks stå i direkt motsättning till 

dem. Socialdemokraterna föreslår att det ska lagstiftas om krav på bemanning och mot 

utförsäljningar till underpris och konstaterar att de ”säger nej till tvångs-LOV (lagen om 

valfrihet, min anm.) i äldreomsorgen” (ibid). 

Vad gäller sjukförsäkringen så framhåller Socialdemokraterna att de på kort sikt vill höja 

taket till åtta prisbasbelopp och på långsikt till tio, att ersättningen ska vara 80 procent under 

hela ersättningsperioden samt att den bortre tidsgränsen i försäkringen ska tas bort (Sveriges 

socialdemokratiska arbetareparti, s. 40). Jag finner således att det även i denna fråga råder god 

överenstämmelse mellan LO och Socialdemokraterna ifråga om riktning. Ifråga om 

omfattning/policy är dock Socialdemokraternas förslag mer utförliga i sin beskrivning än LO, 

som ju egentligen enbart utvecklade sitt förslag med att tillägga att det bör upprättas en 

rehabiliterings- och omställningspakt och att reglerna för att få sjukersättning bör förändras. 

Beträffande frågan om arbetslöshetsersättning så säger sig även Socialdemokraterna vilja 

förbättra ersättningen. Detta genom att taket höjs så att den som tjänat 25000 får 80 procents 

ersättning och att ersättningen ska vara 80 procent under hela arbetslöshetsperioden. Man 

framhåller även att det kommer skapas utrymme för ytterligare förstärkningar av 
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arbetslöshetsförsäkringen i takt med att sysselsättningen ökar (ibid, s. 22). Eftersom båda 

organisationerna påtalar vikten av att arbetslöshetsersättningen ska förbättras och i anknytning 

till detta bland annat betonar att taket i ersättningsnivån ska höjas är min uppfattning att det 

råder samsyn i fråga om riktning. Vad gäller omfattning/policy så är Socialdemokraternas 

förslag återigen både mer konkreta och mer utförliga än LOs, i vilka man ju nöjde sig med att 

konstatera att ersättningen och taket ska höjas samt att fler ska omfattas. Detta gör det svårt att 

avgöra huruvida de anser att de nivåer som Socialdemokraterna föreslår är godtagbara. 

 

LO (S) 

(1) Ökade statsbidrag  

 

(2) Stoppa vinstdriften 

 

(3) Stoppa utförsäkringar och höja taket i 

sjukförsäkringen 

 

(4) Mer generös arbetslöshetsersättning 

 

(1) Ja  

 

(2) Ja 

 

(3) Ja 

 

(3) Ja 

Tabell 13. Riktning, välfärdspolitik (Sverige) 

Riktning LO (S) 

(1) Ökade statsbidrag för 

att öka personaltätheten 
 Rejäl ökning av 

statsbidragen till 

kommuner och landsting 

 Investera i sjukvården 

 Höja statsbidragen till 

kommunerna 

 Utveckla stödet för 

boenden för äldre 

(2) Stoppa vinstdriften i 

välfärden 
 Möjlighet för kommuner 

och landsting att styra 

över bemanning, 

etablering och kvalitet 

och avsevärt begränsa 

rätten till vinstuttag och 

värdeöverföringar 

 Öppna böcker 

 Kollektivavtalsenliga 

villkor och 

meddelarfrihet för alla 

anställda 

 Lagstifta om krav på 

bemanning i välfärden 

 Lagstifta mot 

utförsäljningar till 

underpris 

 Nej till tvångs-LOV (den 

tvingande lagen om 

valfrihet, min anm.) i 

äldreomsorgen 

(3) Stoppa utförsäkringar 

och höj taket i 

sjukförsäkringen 

 Etablera en 

rehabiliterings- och 

omställningspakt 

 Förändra ”de hårda 

reglerna” för att få 

sjukersättning 

 Höj taket till åtta 

prisbasbelopp på kort sikt 

och tio prisbasbelopp på 

lång sikt 

 80 procents ersättning 

under hela 

ersättningsperioden 

 Slopad bortre gräns 

(4) Generösare 

arbetslöshetsersättning 
 Höj ersättningsnivån 

 Höj taket för ersättningen 

 Fler ska omfattas  

 Ersättningsnivån ska vara 

80 procent under hela 

ersättningsperioden 
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 Taket ska höjas så att den 

som tjänar 25 000 får 80 

procents ersättning 

 Utrymme för fler 

förbättringar när 

sysselsättningen ökar  

Tabell 14. Omfattning/policy, välfärdspolitik (Sverige) 

4. Sammanfattning av resultat 

Detta avsnitt befinner sig någonstans i gränslandet mellan analys och diskussion. Genom att 

sammanfatta resultaten inom varje politikområde hos de respektive fallen är tanken att 

presentera en tydligare översikt för läsaren. På så vis är det även i detta avsnitt som det mer 

slutgiltiga omdömet om hur pass väl organisationernas politik överensstämmer med varandra 

diskuteras. 

4.1 Sammanfattning av resultat: Danmark 
I Danmarks fall rådde det inom kategorin arbetsmarknadspolitik beträffande riktning endast 

överensstämmelse mellan LOs och Socialdemokraternes politik i frågan om social dumpning 

(löner och avtal) där bägge organisationerna uttryckte en vilja att motverka detta fenomen. 

Däremot uppvisade organisationerna vitt skilda uppfattningar om hur detta skulle gå till och 

det rådde således ingen överenstämmelse i fråga om omfattning/policy. 

Inom kategorin välfärdspolitik så delade LO och Socialdemokraterne i Danmark riktning i två 

av totalt fem frågor, nämligen att man ville se ökade offentliga investeringar och bättre 

hälsomässig jämlikhet. Som framgår av tabell 15 har jag därför valt att sammanfatta denna 

aspekt av resultaten som att det delvis råder överenstämmelse mellan LO och 

Socialdemokraterna i fråga om riktning inom välfärdspolitiken. Beträffande omfattning/policy 

blir emellertid omdömet att det huvudsakligen inte råder överenstämmelse mellan 

organisationernas syn på dessa frågor. Detta eftersom LOs tämligen vaga förslag om att det 

ska råda överenstämmelse mellan uppgifter och resurser i offentlig sektor försvårar för en 

jämförelse med Socialdemokraternes löfte om totalt 15 miljarder DKK till vård och omsorg 

till år 2020 och eftersom Socialdemokraterna inte lever upp till något annat av LOs förslag 

inom denna dimension av analysen. 

 

 Arbetsmarknadspolitik Välfärdspolitik 

Överensstämmelse riktning? Sysselsättning: Nej 

 

Arbetsmiljö: Nej 

 

Löner och avtal: Ja 

 

Delvis  
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Överensstämmelse 

omfattning/policy? 

Löner och avtal: Nej Huvudsakligen inte 

Tabell 15. Sammanfattning av resultat, Danmark 

4.2 Sammanfattning av resultat: Sverige 

I Sveriges fall så delade organisationerna riktning i samtliga frågor inom 

arbetsmarknadspolitiken och välfärdspolitiken. Detta gäller även för omfattning/policy i 

underkategorin sysselsättning (arbetsmarknadspolitik) på så vis att samtliga av LOs förslag 

bedömdes ha en motsvarighet bland Socialdemokraternas förslag, som dock ska påpekas var 

betydligt fler och mer detaljerade. 

Inom underkategorin arbetsmiljö var överensstämmelsen sämre ifråga om omfattning/policy. 

Detta då Socialdemokraterna ur detta hänseende endast lyfte fram att man bör stärka det 

förebyggande arbetsmiljöarbetet, tillsynsarbetet och arbetslivsforskningen, medan LO också 

presenterade ett par andra förslag – däribland en nollvision mot dödsolyckor och skärpta 

sanktioner mot arbetsgivare som inte uppfyller arbetsmiljökrav. 

Inom underkategorin löner och avtal var överenstämmelsen relativt god i frågan om att 

motverka otrygga och begränsade anställningar och säkerställa rätt till heltid. 

Organisationerna presenterade ett överlag tämligen snarlika förslag ifråga om 

omfattning/policy även om LO gick längre än Socialdemokraterna när man betonade att heltid 

skulle vara en rättighet för alla samtidigt som Socialdemokraterna presenterade något fler och 

dessutom mer konkreta förslag, såsom bland annat hur frågan om delade turer i vården skulle 

lösas. I den andra frågan – att säkerställa att svenska kollektivavtal gäller på den svenska 

arbetsmarknaden – levde dock Socialdemokraternas inte upp till LOs krav då man inte 

utvecklade sitt resonemang överhuvudvudtaget. Omdömet blir därför att det rådde delvis 

överensstämmelse mellan organisationernas förslag inom denna underkategori. 

Inom kategorin välfärdspolitik blir omdömet att det huvudsakligen rådde överenstämmelse 

ifråga om omfattning/policy. Överenstämmelsen blir i vissa frågor svårbedömd på grund av 

att LOs förslag ofta är vagt formulerade medan Socialdemokraternas är mer konkreta. Enligt 

min bedömning är dock tillräckligt många förslag, inte minst i anknytning till frågorna om en 

generösare arbetslöshetsersättning och att stoppa utförsäkringarna och höja taket i 

sjukförsäkringen, så pass likartade att det går att tala om en huvudsaklig överensstämmelse. 

 Arbetsmarknadspolitik Välfärdspolitik 

Överensstämmelse riktning? Sysselsättning: Ja 

 

Arbetsmiljö: Ja 

Ja 
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Löner och avtal: Ja 

 

Överensstämmelse 

omfattning/policy? 

Sysselsättning: Ja (men (S) är mer 

utförliga och detaljerade) 

 

Arbetsmiljö: Huvudsakligen inte 

 

Löner och avtal: 

Delvis 

 

Huvudsakligen 

Tabell 16. Sammanfattning av resultat, Sverige 

5. Diskussion  

Som diskuterats i inledningen har jag i denna studie valt att studera officiella policydokument 

utgivna av landsorganisationerna och de socialdemokratiska partierna i samband med det 

senaste parlamentsvalet i varje land. Utifrån detta material har jag sedan undersökt hur väl 

arbetsmarknads- och välfärdspolitiken stämmer överens mellan organisationerna. Som 

framgår av sammanställningen ovan rådde det betydligt bättre överensstämmelse mellan LO 

och socialdemokraterna i Sverige än vad det gjorde i Danmark. Frågan är nu hur långt man 

kan dra denna slutsats och vad den kan sägas innebära för bärigheten hos maktresursteorin.  

Den första frågan vi bör ställa oss är huruvida resultaten kan generaliseras så pass långt att de 

faktiskt besvarar frågan om i vilket av fallen som LO och det socialdemokratiska partiet står 

närmast varandra sakpolitiskt. Kan man utifrån denna studie verkligen hävda att LO och 

Socialdemokraterna står närmare varandra än deras danska motsvarigheter? Den främsta 

invändningen mot detta är att studiens material är alltför begränsat, både vad gäller vilka 

politiska sakområden och vilken typ av dokument som studerats. Det är enligt mig utan 

tvekan så att studiens trovärdighet hade gynnats av ett bredare material och listan på tänkbara 

kompletterande källor kan göras lång. I partiernas fall vore det intressant att ta del av hur 

dessa agerat i riksdagen respektive folketinget: Hur har man röstat i olika frågor? Vilka 

partimotioner och budgetförslag har man lagt fram? Detta skulle potentiellt kunna möjliggöra 

för en jämförelse mellan officiell policy och faktiskt politiskt agerande. På liknande vis hade 

det i landsorganisationernas fall varit intressant att studera olika slags utspel i media och 

andra typer av debattinlägg under en längre tidsperiod för att komma åt eventuella skillnader 

mellan politiken såsom den formuleras i valplattformarna och de frågor man mobiliserat kring 

i andra forum och sammanhang. Detta inte minst i det svenska fallet där ju LO uttryckligen 

nämnde socialdemokratiska valsegrar som en av deras huvudprioriteringar och således öppnar 

för spekulationer kring huruvida man valt att tona ned sin egen politik för att istället lyfta 

fram de områden där man var överens med Socialdemokraterna. I det danska fallet vore det 
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intressant att studera i vilken mån valet att samarbeta med FTF gett upphov till eventuella 

kompromisser med den egna agendan.  

Att ett annorlunda material hade kunnat ge upphov till ett annorlunda resultat är i sig 

ingenting märkvärdigt. I likhet med hur jag resonerat i metodavsnittet vill jag fortfarande 

hävda att de avvägningar, begränsningar och urval som gjorts är rimliga givet studiens syfte. 

Man kan givetvis ha invändningar mot att analysen endast intresserat sig för arbetsmarknads- 

och välfärdspolitiken hos de studerade organisationerna och det är såklart fullt möjligt att vi 

hade kunna sett andra mönster inom andra politikområden. Som tidigare nämnts anser jag 

dock att de områden som studerats historiskt sett hört till arbetarrörelsens allra viktigaste och 

det finns mig veterligen ingenting som talar för att detta inte skulle vara fallet även idag. Att 

studien helt och hållet förlitat sig på landsorganisationernas valplattformar för att definiera 

deras politik är studiens kanske största svaghet och en vidare studie skulle onekligen gynnas 

av ett bredare material ur detta hänseende. Jag menar emellertid att det vore direkt felaktigt att 

förbise ett sådant källmaterial vid en studie av detta slag och givet behovet av avgränsningar 

menar jag därför att det är rimligt att fokusera på dessa dokument snarare än exempelvis 

medieutspel av olika slag. Detta inte minst eftersom valplattformarna tveklöst är vad som bäst 

efterliknar partiernas valmanifest och eftersom få andra källmaterial på ett så konkretiserat 

och tydligt sätt presenterar organisationernas officiella hållning inom så pass många olika 

frågor.  

Beträffande frågan om hur långt resultaten från denna studie kan generaliseras är mitt svar att 

det på grund av källmaterialets begränsningar inte räcker hela vägen; det går inte att hävda att 

studien fullt ut besvarat frågan om i vilket fall den politiska överensstämmelsen är störst, men 

resultaten utgör åtminstone en indikation för hur detta förhåller sig. På det viset äger studien 

en relevans genom att bidra till att täppa till den lucka i litteraturen som existerar på grund av 

att den ideologiska aspekten tidigare negligerats. Mot denna bakgrund går det även att 

diskutera resultatens betydelse för bärigheten hos maktresursteorin. 

Som framgår av uppsatsens inledande avsnitt utgjordes fundamentet hos studiens teoretiska 

ingång av en strävan om att testa maktresursteorins tes om arbetarrörelsens styrka som 

avgörande för utformningen av välfärdsstaten. Min invändning bestod i att man inte utan 

vidare kan anta att facklig anslutningsgrad och socialdemokratiska partiers parlamentariska 

framgångar per automatik kommer leda till en viss typ av välfärdsystem om inte dessa också 

delar vissa grundläggande målsättningar för detsamma. Genom att empiriskt granska den 

ideologiska sammanhållningen mellan landsorganisationerna och de socialdemokratiska 
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partierna i två fall där arbetarrörelsens maktresurser förefaller sig vara särskilt stora var 

förhoppningen att kunna täppa till denna lucka i teorin. Även om båda fallen utgör exempel 

på länder med starka arbetarrörelser så finns det emellertid vissa skillnader hos dem som gör 

jämförelsen än mer motiverad. Dessa skillnader är att Sverige, enligt Thelen (2014), idag 

uppvisar en högre grad av ojämlikhet och otrygghet på arbetsmarknaden än vad som är fallet i 

Danmark – trots att arbetarrörelsen i Sverige har större maktresurser. Det är framförallt i ljuset 

av detta fynd som resultaten i denna studie blir intressanta. Att LO och Socialdemokraterna i 

Sverige tycks ha så pass mycket mer gemensamt än sina danska motsvarigheter ger stöd åt 

Thelens tes och ger ännu större skäl för att ifrågasätta relevansen hos maktresursteorin. Hur 

kan det komma sig att ett land där arbetarrörelsens två grenar både har större maktresurser och 

dessutom är betydligt mer ideologiskt samspelta ändå uppvisar större tecken på otrygghet på 

arbetsmarknaden än ett land där arbetarrörelsen är svagare och dessutom mer splittrad? 
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