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SAMMANFATTNING 
Syftet med den här studien är att undersöka ifall det finns en variation inom Allianspartierna 
huruvida de fokuserar mer på insiders eller outsiders när de lägger fram 
arbetsmarknadspolitiska strategier för att arbetslösheten i Sverige ska minskas. I studien 
kommer både förslag om lönestrategier såsom sänkning av lägstalöner och ingångslöner samt 
andra arbetsmarknadspolitiska förslag undersökas i syfte att undersöka om det finns en 
variation mellan partiernas insider- eller outsiderfokusering. 
 För att kunna svara på frågeställningarna används en kvalitativ textanalysmetod 
på materialet såsom motioner, partiprogram och riksdagsprotokoll. Syftet med studien är att 
pröva två antaganden från den tidigare forskningen och därför undersöks den eventuella 
variationen inom Alliansen. Tidigare arbetsmarknadspolitisk forskning om insiders och 
outsiders har två antaganden – 1. Rueda (2006) menar att vänstern och högern är homogena 
och har åtskilda prioriteringar där vänstern alltid prioriterar insiders medan högern alltid 
prioriterar outsiders och 2. Tepe & Vanhuysee (2013) menar att aktiv arbetsmarknadspolitik 
alltid används med syfte att gynna outsiders – som jag i den här undersökningen vill pröva 
ifall de stämmer.  Vidare kopplas detta till teorier från Bonoli (2010) som framför olika typer 
av arbetsmarknadspolitiska strategier (ALMPs) samt Ström & Möller (1998) som menar att 
vissa partier väljer vad de vill fokusera på med syfte att öka sitt väljarstöd för att således 
kunna vinna val. 
 Undersökningens fokus ligger framförallt på att undersöka ifall de borgerliga 
partierna är homogena som Rueda antar eller om det kan finnas en variation inom höger-
blocket som man skulle kunna vänta sig enligt Ström och Möller. Förväntningarna på studien 
är bland annat att finna en variation mellan Moderaterna och övriga Allianspartier som visar 
på att Moderaterna är mer insider-orienterade i sina förslag. Om det således finns en variation 
inom blocket ställs då även frågan ifall Moderaterna lyfter fram just de ALMPs och 
lönesänkningsstrategier som är minst missgynnande för insiders.  
 Slutligen presenteras resultat och analys som visar på att det finns en variation 
inom Allianspartierna vad det gäller deras insider- eller outsider-fokusering när de lägger 
fram arbetsmarknadspolitiska strategier som förslag i motioner, partiprogram och 
riksdagsprotokoll. Sammanfattningsvis kommer studien fram till att det finns en variation 
mellan Allianspartierna som visar på att Moderaterna är mer insider-orienterade än vad 
Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna är.  
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ABSTRACT 
The use of this study is to investigate if there is any variation between the Alliance parties 
whether they focus more on insiders or outsiders when they suggest labour market policies for 
reducing the unemployment in Sweden. In the study both suggestions about wage strategies, 
such as minimum wages and initial payment, and other labour market policy suggestions will 
be investigated in order to study if there is any variation between the political parties´ insider 
or outsider focus. 
 For being able to answer the question formulations a qualitative textual analysis 
method is used on the material, e.g.  non-governmental bills, party programs and parliament 
records. The main point of the study is to test two assumptions from previous research and 
therefor I investigate the possible variation between the Alliance parties. Previous research 
about insiders and outsiders has to assumptions: 1. Rueda (2006) argues that left-winged 
parties and right-winged parties have different priorities. According to him left-winged parties 
always prioritize insiders, while right-winged parties always prioritize outsiders. 2. Tepe & 
Vanhuysee (2013) argues that active labour market policy is always used to benefit outsiders. 
In this study I test those two assumptions. Further this is connected with theories from Bonoli 
(2010) who presents different types of labour market policies (ALMPs) and Ström & Möller 
(1998) who argues that some parties choose what they want to focus on in order to increase 
their electoral strength for the ability to win elections. 
 The focus of the study is to investigate if the right-winged parties are 
homogenous as Rueda argues or if there is any variation within the Alliance that could be 
expected according to Ström & Möller. The expectations on the study is to find variation 
between Moderaterna and remaining Alliance parties that shows that Moderaterna is more 
insider oriented in their political suggestions. Further, if there is any variation within the 
Alliance, I also ask the question whether Moderaterna emphasizes the ALMPs and lower 
wage strategies that are least disfavoured for insiders. 
 At last, the result and analysis is presented and it shows a variation within the 
Alliance whether they are more insider- or outsider focused when suggesting labour market 
policies. To sum up, the study shows a variation between the Alliance parties and that 
Moderaterna is more insider oriented than Centerpartiet, Liberalerna and Kristdemokraterna. 
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INLEDNING 
Sedan finanskrisen som slog till över hela världen under hösten 2008 har arbetslösheten i 
Sverige ökat. Arbetslösheten ligger idag på en högre nivå än vad den gjorde före krisen, även 
om den sakta sjunkit något.1  
 Det råder idag inga tvivel om att Sverige har mött ett stort problem med många 
arbetslösa som vill in på arbetsmarknaden. Att sänka arbetslösheten är kanske ett av de 
viktigaste målen för politikerna då hög arbetslöshet kan skapa stora problem, inte minst för 
individerna själva som stängs ute från arbetsmarknaden. Därför arbetar politikerna med att 
hitta strategiska lösningar på problemet som skapar stora klyftor i samhället mellan de som är 
en del av arbetsmarknaden och de som står utanför. 
 För att sänka arbetslösheten finns det en uppsjö av strategier som ska tänkas 
generera en positiv utveckling för arbetsmarknaden där fler sätts i arbete. Däremot råder det 
samtidigt en konflikt mellan de som vill få in fler på arbetsmarknaden och de som vill 
bibehålla en god levnadsstandard för de anställda. En vanlig tanke följer David Ruedas teori 
om att man antingen vill gynna de som redan är anställda (insiders) eller de som är arbetslösa 
och söker arbete (outsiders). 2  Således kan det finnas en rädsla hos de personer som 
missgynnas, exempelvis lågavlönade anställda som tvingas arbeta för ännu lägre löner när fler 
konkurrerar om jobben.  
 En annan teori är att alla arbetsmarknadspolitiska insatser alltid gynnar outsiders 
i slutändan, vilket kan skapa problem för de som redan är anställda ifall arbetsvillkoren 
försämras eller lönerna sänks allt för mycket.3 En strategi som står på tapeten som en strategi 
som både gynnar outsiders, men även resulterar i många förlorare bland insiders är en av de 
strategier som kommer stå i fokus i den här uppsatsen: att sänka lönetrösklarna på 
arbetsmarknaden för att ha råd med att anställa fler. Utöver den strategin kommer även andra 
arbetsmarknadspolitiska strategier undersökas i den här studien för en bredare bild av 
Allianspartiernas fokus på antingen insiders eller outsiders. 
 Inflytelserika texter inom tidigare arbetsmarknadspolitisk forskning om insiders 
och outsiders har ofta två antaganden – 1. Rueda (2006) menar att vänstern och högern är 
homogena och har åtskilda prioriteringar där vänstern alltid prioriterar insiders medan högern 
alltid prioriterar outsiders och 2. Tepe & Vanhuysee (2013) menar att aktiv 
arbetsmarknadspolitik alltid används med syfte att gynna outsiders – som jag i den här 
undersökningen vill problematisera. Meningen med den här studien är att genom att 
undersöka hur de borgerliga partierna ställer sig till bland annat strategin att sänka 
lönetrösklarna, studera ifall det även kan finnas en variation inom ett politiskt block.  
   
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
1 Statistiska Centralbyrån 
2 Rueda, s.386 
3 Ibid. s.385 
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Syfte & Frågeställningar 
Syftet med studien är att den ska vara teoriutvecklande genom att den ifrågasätter tidigare 
antaganden om insiders/outsiders och arbetsmarknadspolitiska strategier. Därigenom kan den 
utveckla Ruedas teori genom att den undersöker ifall det förekommer en variation inom de 
borgerliga partierna vad det gäller fokusering på olika strategier för att minska arbetslösheten 
i Sverige. Strategierna som den här studien undersöker är både sänkta lönetrösklar och 
Bonolis (2010) olika typer av arbetsmarknadspolitiska strategier (ALMPs). Fokus i den här 
studien läggs vid att hitta en variation mellan partierna beroende på om de fokuserar mer på 
de som redan är anställda eller på arbetslösa personer som man vill få in på arbetsmarknaden. 
Nedanstående frågeställningar ligger till grund för denna studie: 
 

• Går det att se en variation mellan de borgerliga partierna huruvida de lägger mest 
fokus på antingen insiders eller outsiders inom arbetsmarknadspolitiken?  

• Hur ställer sig de borgerliga partierna till strategin att sänka lönetrösklarna för att 
minska arbetslösheten? 

- Vilka andra strategier (ALMPs) framkommer från de borgerliga 
partiernas uttalanden och hur skiljer de sig i förhållande till varandra? 

- Vilken roll spelar sänkningen av lönetrösklarna bland andra strategier?  
 
Begrepp 
Insiders kan beskrivas som inkluderade personer på arbetsmarknaden. 4  I den här 
undersökningen beskrivs de bäst som anställda och om ett parti exempelvis fokuserar mer på 
att de som redan är anställda ska ha bra arbetsvillkor istället för att få in fler på 
arbetsmarknaden, betyder det att partiet lägger mer fokus på insiders istället för på outsiders. 
 
Outsiders kan istället beskrivas som exkluderade personer som står utanför 
arbetsmarknaden.5 I den här undersökningen beskrivs de bäst som arbetslösa och om ett parti 
exempelvis lägger större vikt vid att få in fler på arbetsmarknaden istället för att förbättra 
arbetsvillkoren för redan anställda, betyder det att partiet lägger mer fokus på outsiders än på 
insiders.  
 
Att sänka lönetrösklarna innebär att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden genom att 
sänka lägstalönerna och ingångslönerna. Att sänka lägstalönerna innebär att anställda med 
lägstalön kommer få sänkta löner och att sänka ingångslönerna innebär att personer som ska 
anställas kommer få en lägre förstalön. Detta kan antas leda till att arbetsgivare får det lättare 
att anställa fler eftersom att det blir billigare att anställa, vilket således kan resultera i att det 
även blir lättare för arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. 
  
DISPOSITION 
I nästa avsnitt beskrivs den tidigare forskning som finns på området samt de teorier som 
kommer användas i den här uppsatsen. Vidare presenteras metodavsnittet och sedan följer 
avsnitt om studiens avgränsning, det valda materialet samt ett avsnitt om källkritik. Sedan 
presenteras resultatet av undersökningarna, analysen, slutsatser samt en kort diskussion om 
vidare forskning.  
 
 

																																																								
4 Bonoli, s.437 
5 Ibid 
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TIDIGARE FORSKNING & TEORI  
Nedan ges en beskrivning av de teorier som jag anser är relevanta för föreliggande studie. 
Dessa teorier berör insiders och outsiders samt aktiv arbetsmarknadspolitik (ALMP). 
Eftersom att teorierna ingår i delar av den tidigare forskning som finns på området har jag valt 
att lägga dessa under samma rubrik. Min förhoppning är att jag med hjälp av de teorier som 
den tidigare forskningen innehåller ska genomföra en studie som utvecklar dessa teorier.6 

Arbetsmarknadspolitik & arbetsmarknadspolitiska strategier 
Arbetsmarknadspolitik är den politik som bedrivs genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
som ska syfta till att öka sysselsättningen och därigenom sänka arbetslösheten samtidigt som 
arbetsmarknaden ska förbättras i avseende att fungera bättre. Dessa mål går inte alltid hand i 
hand vad det gäller de politiska strategier som finns och detta pekar bland annat Rueda (2006) 
och Bonoli (2010) på. Vidare kommer jag presentera Bonolis och Ruedas teorier lite närmare. 
 Bonoli presenterade fyra typer av arbetsmarknadspolitiska strategier som ska 
underlätta för att få in fler på arbetsmarknaden. 
 Den första typen kallas för Incentive Reinforcement och hänvisar till åtgärder 
som syftar till att stärka arbetsincitamenten för bidragstagare. Detta kan exempelvis 
genomföras genom att skära ner på passiva bidrag, både i fråga om bidragstakt och 
varaktighet. Bidrag kan även göras villkorliga beroende på deltagande i arbetsprojekt eller 
andra arbetsmarknadsprogram.7 
 Den andra typen kallas för Employment Assistance och består av åtgärder för att 
undanröja hinder för deltagande på arbetsmarknaden. Detta inkluderar att arbetslösa personer 
ska kunna få hjälp av arbetsförmedlingar och jobbsöksprogram samt rådgivning som ökar 
sannolikheten för en arbetslös person att knyta kontakter med potentiella arbetsgivare. Detta 
ska även underlätta för personer som varit arbetslösa under långa perioder eller som aldrig 
haft ett arbete. Även lönesubventioner är en strategi inom denna kategori.8 
 Den tredje typen kallas för Occupation och handlar om att hålla arbetslösa 
personer sysselsatta för att förhindra förminskande av humankapitalet i samband med 
perioder av arbetslöshet. Det primära målet här är alltså inte att främja återinträde på 
arbetsmarknaden. Den här typen av arbetsmarknadsåtgärder består av skapande av fler jobb 
samt praktik inom den offentliga eller ideella sektorn. I vissa fall handlar det även om 
utbildning i form av exempelvis kortare kurser, men det innebär inte att personen i grunden 
kan utföra ett annat typ av arbete utan tanken är istället att utbildningen ska generera 
ytterligare arbetserfarenheter. 9 
 Den fjärde och sista typen kallas för Upskilling och hjälper arbetslösa personer 
in på arbetsmarknaden genom kompetensutveckling eller tillhandahållande av 
yrkesutbildningar. Tanken är att erbjuda en andra chans till personer som inte kunnat dra nytta 
av utbildningsystemet eller vars kunskaper har blivit föråldrade.10 
 Exempel på två andra arbetsmarknadspolitiska strategier som inte berörs av 
Bonoli är sänkta lägstalöner och sänkta ingångslöner. Olofsson & Panican (2008) har skrivit 
en bok om ungdomars väg från skola till arbetsliv där de grundligt motiverar hur dessa 
strategier skulle tänkas sänka arbetslösheten bland unga, detta för att unga har en 
konkurrensnackdel på grund av att de har mindre arbetserfarenhet och därför tänks vara 
mindre produktiva. Därför bör även exempelvis utlandsfödda ha en liknande 
konkurrensnackdel som unga i allmänhet. Utlandsfödda kanske har tidigare 
arbetserfarenheter, men bristande erfarenhet av det svenska språket när de söker jobb, vilket 
																																																								
6 Esaiasson et al, s.42 
7 Bonoli, s.440 
8 Ibid 
9 Ibid, s.441 
10 Ibid 
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kan göra det svårt att få ett jobb. Varför unga och utlandsfödda sätts i fokus vad det gäller 
arbetslösa är just för att i dessa grupper är arbetslösheten som högst i Sverige och om inte 
produktivitetsskillnaden kompenseras genom lägre lägstalöner kan det resultera i att 
arbetslösheten bland unga och utlandsfödda blir hög.11 
 Höga ingångslöner kan påverka efterfrågan på ungdomars arbetskraft, men även 
försvaga ungas konkurrenskraft på arbetsmarknaden då de inte besitter lika mycket erfarenhet 
som någon äldre med mer arbetserfarenhet. De som drabbas mest av höga ingångslöner är 
framförallt individer med svag utbildningsbakgrund, vilket kan vara både utlandsfödda som 
har en utbildning som inte passar för den svenska arbetsmarknaden eller unga med bristande 
utbildning.12 
 Sammanfattat motiveras sänkta ingångslöner genom att de ska skapa en mer 
öppen arbetsmarknad även för personer som har en konkurrensnackdel på grund av bristande 
erfarenhet. Det blir helt enkelt för dyrt för en arbetsgivare att anställa en person med bristande 
erfarenheter om den ska få en någorlunda hög lön på en gång. Detta för att arbetsgivaren 
kanske måste vara beredd på att hjälpa och ge mer tid till en oerfaren person att utföra samma 
arbete som en erfaren person skulle kunna göra. Det blir helt enkelt mer lönsamt att anställa 
en erfaren person, vilket gör att många personer med bristande erfarenhet får det svårt att hitta 
jobb. Därför blir det lättare för arbetsgivaren att anställa personer om ingångslönerna sänks.  
 På ett liknande sätt gör höga lägstalöner det svårt för personer som saknar 
erfarenhet att komma in på arbetsmarknaden. Om lägstalönen är hög betyder det att 
arbetsmarknaden begränsas för de personer som inte har lika mycket erfarenhet i form av 
tidigare arbeten eller utbildning. Liksom med höga ingångslöner, blir det även här dyrt för 
arbetsgivare att anställa en person med bristande erfarenheter om lägstalönerna är höga. Låga 
lägstalöner gör det därför lättare för många personer att få ett jobb.13 
Arbetsmarknadspolitiska strategier & Insiders vs Outsiders 
David Rueda hävdar i sin artikel från 2006 att arbetsmarknadspolitiska åtgärder (ALMP) 
överlag alltid gynnar outsiders, det vill säga arbetslösa som vill in på arbetsmarknaden. 
”Active labour-market policy (ALMP) belongs within the group of supply-side policies that 
can be used by partisan governments to promote employment, growth and equality in an 
environment characterized by increasing levels of internationalization.14… Since they are 
designed to promote employment, ALMPs unambiguously benefit outsiders.”15 Rueda menar 
att den aktiva arbetsmarknadspolitiken är designad som stöd för att fler ska anställas, vilket 
innebär att arbetsmarknadspolitiken generellt sett alltid gynnar outsiders. Om fler personer 
kommer in på arbetsmarknaden innebär det att arbetsgivarna inte längre kan utdela samma 
löner som tidigare till samtliga anställda. Därför skapas tryck för lägre löner för insiders 
samtidigt som ALMPs kostar insiders skattepengar.16  
 Det som kan tänkas vara problematiskt med Ruedas syn på ALMPs som enbart 
outsider-orienterat är att det kan finnas skillnad på hur dessa arbetsmarknadsåtgärder gynnar 
eller missgynnar människor. Alla arbetsmarknadspolitiska strategier behöver inte generera 
lika många förlorare bland insiders och även om samtliga strategier används i syfte med att 
gynna outsiders behöver inte det betyda att insiders oavsett strategi påverkas negativt i lika 
stor utsträckning. Exempel på detta kan vara just sänkta lägstalöner och sänkta ingångslöner. 
Medan sänkta lägstalöner kan tänkas påverka lågavlönade insiders negativt så fort strategin 
sätts i kraft, kan sänkta ingångslöner påverka de anställda först efter tid. Att sänka 
																																																								
11 Olofsson & Panican, s.31 
12 Ibid 
13 Ibid 
14 Rueda, s.385 
15 Ibid, s.388 
16 Ibid 
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lägstalönerna innebär att lågavlönade personer påverkas genom ännu lägre löner, medan 
sänkta ingångslöner innebär att personer som ska anställas får lägre förstalöner på det nya 
jobbet. Skillnaden mellan dessa strategier kan alltså ligga i att sänkta ingångslöner i första 
hand påverkar de som ska anställas och inte de som redan är anställda. På sikt kommer båda 
strategierna däremot leda till att det skapas ett tryck för lägre löner på grund av fler 
anställda.17 I båda fallen kommer strategierna kunna påverka anställda negativt då de tvingas 
leva på en lägre lön, men det finns även en skillnad eller en variation i hur dessa strategier i 
längden kommer påverka insiders.  
 Utöver sänkta lägstalöner och ingångslöner som strategier skulle jag vilja påstå 
att Bonolis fyra arbetsmarknadsåtgärder överlag inte påverkar insiders särskilt negativt på en 
gång. Bonolis förslag kring yrkesutbildningar, olika sorters sysselsättning under arbetslösa 
perioder, kompetensutveckling eller hjälp att få kontakt med eventuella arbetsgivare via 
arbetsförmedlingar och jobbsöksprogram anser jag är strategier som i första hand påverkar 
outsiders positivt. Däremot påverkas inte insiders särskilt negativt i första hand, men på grund 
av ovetskapen om hur insiders påverkas över tid är det svårt att uttala sig om att de inte 
kommer påverkas negativt längre fram när fler har anställts. Som Rueda menar kommer det 
antagligen bli så att om fler personer kommer in på arbetsmarknaden innebär det att 
arbetsgivarna inte längre kan utdela samma löner som tidigare till de anställda. Därför skapas 
ett tryck för lägre löner samtidigt som arbetsmarknadspolitiken kostar insiders skattepengar.18 
Det kan däremot finnas en skillnad mellan strategierna på så sätt att billiga åtgärder såsom 
jobbsöksprogram eller annan sorts vägledning och incentive reinforcement är mindre 
kostsamma för insiders än dyrare åtgärder såsom utbildning (en form av upskilling) och 
jobbskapande (en form av occupation). Exempel på hur jag tänker mig att ALMPs skiljer sig 
från varandra i huruvida de missgynnar insiders visas och förklaras i tabell 1. 
 

Tabell 1. Tabell över hur mycket olika ALMPs missgynnar insiders: 
 

 Minst missgynnande 
åtgärder 

(exv. billigare åtgärder) 
 

Mellan-missgynnande 
åtgärder 

Mest missgynnande 
åtgärder 

(exv. dyrare åtgärder) 

 
Incentive 

Reinforcement 

 
Skära ner på bidrag eller 
göra bidragen villkorliga 

för att det ska bli mer 
lönsamt att arbeta 

 

  

 
Employment 
Assistance 

 
Vägledning via 

Arbetsförmedlingar eller 
jobbsöksprogram 

 

 
Lönesubventioner – exv. 

yrkesintroduktions-
anställningar och 

matchningsanställningar 
 

 

 
Occupation 

 

  
Sysselsättning för arbetslösa 

 

 
Upskilling 

   
Bättre och fler 

utbildningsmöjligheter 

																																																								
17 Rueda, s.388 
18 Ibid 
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Som tidigare nämnt kommer strategierna påverka insiders på ett eller annat sätt, men frågan är 
hur och när. En skillnad mellan strategiernas insider/outsider-fokus kan vara att incentive 
reinforcement och andra billiga åtgärder inom employment assistance såsom vägledning kan 
tänkas vara mindre negativa för insiders, medan utbildning snarare är det som påverkar 
insiders mest negativt i och med att det är dyrt samtidigt som att det ger kraft åt outsiders att 
konkurrera med insiders. Dyrare former av employment assistance såsom lönesubventioner 
eller occupation ligger någonstans däremellan genom att de å ena sida är dyra åtgärder för 
insiders, men å andra sidan inte ger outsiders samma chans till att konkurrera ut insiders. Vad 
det gäller konkurrens mellan insiders och outsiders innebär det att ifall en outsider är utbildad 
har denne en god chans att konkurrera med insiders som har liknande utbildning. De allra 
flesta insiders har ett jobb som kräver en del kvalifikationer och därmed hotas färre insiders 
av konkurrens från outsiders om outsiders saknar utbildning.  
Homogenitet inom politiska block? 
Tidigare forskning har ofta antagit att vänsterpartier och högerpartier är homogena i sina 
ALMP-preferenser. Grundidén är att vänsterpartier alltid prioriterar insiders medan 
högerpartier alltid prioriterar outsiders. Medan vänsterpartier överlag klassas som 
förespråkare för välfärd, presenteras högerpartier snarare som arbetsmarknadsinriktade i syfte 
att de enbart vilja få in fler på arbetsmarknaden (dvs. de vill gynna outsiders).19  
 En av förespråkarna för den här teorin är David Rueda. Han menar att det är en 
tydlig skillnad mellan partier som står antingen till vänster eller till höger.20 Rueda menar att 
partier som står åt vänster (Sveriges rödgröna partier) tenderar att alltid stötta insiders mer, 
medan partier som står till höger (Sveriges borgerliga partier) snarare tenderar att alltid stötta 
outsiders. ”…labour is divided into those with secure employment (insiders) and those 
without (outsiders) and that the electoral goals of social democratic parties are sometimes 
best served by pursuing labour-market policies that benefit insiders while ignoring the 
interests of outsiders.”21 Ruedas teori kan exemplifieras utifrån var våra svenska partier står i 
den här frågan. De rödgröna partierna skulle då identifieras som socialdemokratiska och 
därför skulle de satsa mindre på den aktiva arbetsmarknadspolitiken eftersom att den oftast 
missgynnar insiders, samtidigt som outsiders intressen skulle ignoreras. De borgerliga 
partierna skulle enligt Rueda snarare stötta en aktiv arbetsmarknadspolitik som gynnar 
outsiders. 
 Jag vill inte genom den här undersökningen bevisa att den här teorin är fel, men 
det kan finnas skäl att tro att det inte är så enkelt som att vänstern alltid prioriterar insiders 
medan högern alltid prioriterar outsiders. Det behöver inte vara så att högern ignorerar 
insiders intressen bara för att de oftast tar outsider-orienterade beslut. Det kan snarare finnas 
skäl att tro att det finns en variation vad det gäller vilka strategier man vill använda sig av 
samt vilka dessa strategier gynnar även inom höger-blocket. Det kan till exempel finnas skäl 
att tro att vissa partier vill gynna insiders för att vinna val. Goda arbetsvillkor vill många 
anställda ha och därför kan vissa partier se vikten av att även vilja se till insiders intressen när 
de tar arbetsmarknadspolitiska beslut.  
 Ström och Möller (1998) beskriver The Vote-Seeking Party som partier som vill 
maximera sitt väljarstöd för att kontrollera regeringen. De citerar Downs (1957) kända citat 
”parties formulate policies in order to win elections, rather than win elections in order to 
formulate policies”. Partier formulerar policys för att vinna val hellre än att vinna val för att 
kunna formulera policys. Vidare menar Downs att partiers primära mål är att bli valda och 

																																																								
19 Tepe & Vanhuysee, s.482-485 
20 Rueda, s.386 
21 Ibid 
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därför söker partierna hela tiden efter mer röster än övriga partier.22  
 Från Ström och Möllers teori kan man härleda en förväntning om att det skulle 
finnas en variation mellan partierna på högerkanten beroende på partiernas vilja att utöka sitt 
väljarstöd. Min förväntning är att jag ska hitta en variation inom blocket som påvisar att 
allianspartierna kan ha olika fokus som den här teorin ska tänkas förklara.	På grund av att 
Moderaterna kan antas ha en större chans att vinna valet 2018 – både på grund av att de har 
högst väljarstöd till skillnad från övriga borgerliga partier23, men även för att de tidigare 
vunnit riksdagsval – än övriga borgerliga partier ser jag att det kan finnas skäl att tro att 
Moderaterna har ett mer insider-orienterat fokus innan i det här fallet riksdagsvalet 2018. Jag 
tänker mig både att Moderaternas stora väljarstöd och deras vilja att få fler röster genom att 
locka väljare från Socialdemokraterna (som vann valet år 2014) kan vara det som avgör deras 
vilja att bli mer insider-orienterade, medan resterande höger-partier inte har samma 
möjligheter till att öka sitt väljarstöd från insiders lika mycket och därför fokuserar mer på 
outsiders. I studien ska jag undersöka ifall det finns mer stöd för den här hypotesen.  
 
Hypoteser  
För att sammanfatta min teoridel vill jag genom den här studien; 

1. Undersöka ifall de borgerliga partierna är homogena som Rueda antar eller om det kan 
finnas en variation inom blocket som man skulle kunna vänta sig enligt Ström och 
Möller. 

2. Om jag ser att det finns en variation inom blocket ställer jag mig även frågan ifall 
Moderaterna lyfter fram just de ALMPs och lönesänkningsstrategier som är minst 
missgynnande för insiders.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
22 Ström & Möller, s.8 
23 DN/Ipsos 
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METOD  
Den metod som kommer användas i den här uppsatsen är kvalitativ textanalys där det som är 
väsentligt för undersökningen kommer tas fram genom noggrann läsning av framförallt 
motioner och riksdagsprotokoll.24 Mer om det valda materialet presenteras under en senare 
rubrik. 
 Varför denna metod valts är för att de väsentliga delarna ska kunna plockas ut ur 
texten, för att sedan analyseras mot de valda teorierna och slutligen svara på 
frågeställningarna. I Metodpraktikan menar Esaiasson et al att ett viktigt skäl till 
användningen av kvalitativ textanalys som metod är att helheten i texten eller textens centrala 
delar antas vara något annat än summan av delarna. Det vill säga vissa passager i texten kan 
anses vara viktigare än andra och därför krävs intensiv läsning av texten för att hitta de 
viktigaste och mest relevanta delarna.  
 Precis som i all annan forskning söker jag genom den här undersökningen svaret 
på mina övergripande frågeställningar som tidigare presenterats. 25  Med hjälp av den 
textanalytiska metoden ska jag söka svar på dessa frågeställningar och detta görs bäst genom 
att konkretisera de omfattande frågeställningarna till ett antal preciserade frågor som ställs till 
textmaterialet. 
 Därför har jag inför läsningen av det valda materialet valt ut frågor som ska 
ställas till texten. Liksom Esaiasson et al menar i Metodpraktikan handlar frågorna om hur 
argumentationskedjan ser ut. 26  Därför har frågor som berör texternas poäng samt 
argumentationer ställts.  
 För att skapa bra analytiska redskap i form av frågor bör de skapas i samband 
med att man funderat i termer av validitet.27 Därför är de specifika frågor som ställts till 
texterna i den här undersökningen rimliga empiriska indikatorer på det fenomen som 
undersöks. Det vill säga att analysredskapen i form av mer preciserade frågor undersöker 
samma sak som de omfattande frågeställningarna. Nedan följer de frågor som använts för att 
plocka ut de väsentliga delarna för undersökningen, samt hur jag tänkt koppla detta till 
teorierna: 
 

1. Hur ställer sig de borgerliga partierna till strategin att sänka lägstalönerna för att 
minska arbetslösheten? 

• Är de för eller emot sänkta lägstalöner som strategi? 
• Framkommer det ifall partierna använder sig av insider/outsider-

argument när de argumenterar för sin sak? 
 

2. Hur ställer sig de borgerliga partierna till strategin att sänka ingångslönerna för att 
minska arbetslösheten? 

• Är de för eller emot sänkta ingångslöner som strategi? 
• Framkommer det ifall partierna använder sig av insider/outsider-

argument när de argumenterar för sin sak? 
 

3. Vilka insider- respektive outsider-orienterade ALMP-strategier (Bonolis fyra typer) 
finns i materialet?  

 
 

																																																								
24 Esaiasson et al, s.210 
25 Ibid, s.215 
26 Ibid, s.210 
27 Ibid, s.216 
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AVGRÄNSNING 
De avgränsningar som gjorts inför den här studien beror på den tids- och storleks-ram som 
gjort att studien inte kan bli hur stor som helst. För att den här studien skulle vara 
genomförbar valde jag att avgränsa den till en studie kring strategier för att minska 
arbetslösheten, med inriktning på just insiders/outsiders och lönesänkningar. Varför valet föll 
på en inriktning kring just sänkta lönetrösklar är både på grund av att det inte gjorts så många 
studier som inriktar sig speciellt på den här strategin, men även på grund av den intressanta 
diskussionen mellan de som är för och de som är emot den här strategin. Jag fann ämnet både 
intressant och relevant för forskning kring arbetsmarknadsstrategier. 
 Varför jag valt en studie om enbart svenska partier är för att jag fann det mest 
intressant att studera. För vidare forskning kan det däremot vara intressant att fortsätta studien 
med att studera ifall det finns variationer inom andra politiska block i andra länder. 
 Alliansens partier (Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och 
Moderaterna) valdes därför inför den här studien då höger-blocket kan tyckas vara det mest 
arbetsmarknadsinriktade blocket där fokus länge legat på att få in fler på arbetsmarknaden. 
 På grund av att det även kan finnas skäl att tycka att Sverigedemokraterna är ett 
borgerligt parti tänkte jag även förklara varför SD valts bort från den här studien. Min tanke 
med detta var att jag ville studera ett ganska sammansvetsat block vilket Alliansen är enligt 
mig och därför valdes SD bort då de skiljer sig från övriga borgerliga partier på många 
punkter. Jag fann det mer intressant att studera variationen inom Alliansen som är ett parti-
samarbete där partierna är överens på många punkter.  
 
MATERIAL 
Det material som främst använts i den här undersökningen är motioner och riksdagsprotokoll. 
Motionerna är valda utifrån att de ska skapa en så omfattande bild som möjligt av vad 
respektive parti står för samt vad de ger för förslag till riksdagen. De valda motionerna berör 
arbetsmarknadsfrågor med inriktning på olika strategier för att lösa arbetslöshet bland unga, 
personer utan eftergymnasial utbildning och utlandsfödda. 
 Varför jag även valt att läsa riksdagsprotokoll är för att få en bild av hur 
argumentationen kring sänkta lönetrösklar kan se ut och gå till. I dessa riksdagsprotokoll finns 
det uttalanden från representanter ifrån samtliga riksdagspartier och dessa protokoll berör 
både arbetslöshet och arbetsmarknadsstrategier i stort, men de ger även en mer ingående 
diskussion kring lönetrösklar och lägstalöner. 
 Eftersom att materialets representativitet kan ifrågasättas har jag valt motioner 
där antingen flera partirepresentanter skrivit under för motionen, eller där partiledaren även 
deltagit. Just representativiteten är kanske det största problemområdet vad det gäller dessa 
motioner och riksdagsprotokoll.  
 För att även använda material som garanterat representerar samtliga partilinjer 
använder jag även partiprogrammen från samtliga borgerliga partier. Även om dessa kanske 
inte ger en lika omfattande bild av partiernas ståndpunkter vad det gäller sänkta lägstalöner 
som strategi för att sänka arbetslösheten, kan jag ändå använda dessa som komplement till det 
annars något representativt bristfälliga materialet.  
 Utöver dessa dokument har jag även gått igenom utskottsprotokoll och 
interpellationsdebatter med en förhoppning om att dessa skulle komplettera det redan valda 
materialet, men då jag efter att ha läst flertalet dokument inte längre ansåg att dessa var 
relevanta samt skulle ge studien bättre stöd valde jag att utesluta dessa dokument. 
 Förutom de dokument som presenterats används även intervjuer från Sveriges 
Radio och Dagens Industri, samt information från partiernas egna hemsidor. 
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KÄLLKRITIK 
Vid val och användning av källor förblir källkritik en fortgående metod som genomsyrar hela 
arbetet. Det som gör motionerna och riksdagsprotokollen pålitliga är att de tillsammans med 
partiprogrammen ger en representativ bild av respektive partis ståndpunkter. Däremot är det 
värt att även ifrågasätta detta då det inte går att vara helt säker på vad ett par personer menar i 
en motion stämmer överens med partiets partilinjer. För att i största möjliga mån motverka att 
icke-riktiga ståndpunkter används i den här studien har jag som tidigare nämnt valt motioner 
där antingen flera partirepresentanter skrivit under för motionen, eller motioner där 
partiledaren även deltagit.  
 För att dokumenten ska vara så relevanta som möjligt har är de publicerade eller 
uppdaterade inom ett tidsspann av fyra år. Partiprogrammen är från 2013-2014, motionerna 
från 2013-2016 och riksdagsprotokollen är från 2012 och 2016. Med tanke på att partiernas 
synpunkter kan ha ändrat riktning under dessa år är även det i åtanke under studiens gång. 
Dokumenten valdes inte enbart utifrån att de ska vara så tidsenliga och representativa som 
möjligt, utan framförallt utifrån att de ska behandla arbetsmarknadsstrategier och lönetrösklar 
mer ingående. Därför valdes även några dokument som är lite äldre, men eftersom att 
samtliga dokument är från efter att Alliansen bildades bör inte detta vara problematiskt. 
Dessutom behövdes dessa då de berör argumentation kring lönetrösklar mer ingående.  
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RESULTAT 
I det här kapitlet kommer resultatet av den kvalitativa textanalysen att presenteras. Först 
presenteras svaren på fråga 1 och 2, sedan svaret på fråga 3. 

Resultat fråga 1 & 2 – partiernas ställning till sänkta lägstalöner och ingångslöner 
I det här kapitlet kommer svaren på fråga 1 & 2 som ställts i den kvalitativa textanalysen att 
presenteras. Däremot kommer jag börja kapitlet med att förklara skillnaden mellan lägstalöner 
och ingångslöner som kan tyckas vara svår att urskilja. 
 Ingångslönen är den lön som en person får vid anställning och lönen kan höjas 
efter en tid på arbetet. Lägstalönen är den lön på ett arbete som ligger på lägsta lönenivå. 
Ingångslönen förväntas höjas efter en tids anställning även om personen ifråga är kvar i 
samma anställningsform, detta för att den anställde förväntas bli bättre på sina arbetsuppgifter 
och bli mer effektiv på arbetet efter en tids anställning. Lägstalönen i till exempel ett 
”startjobb” (ett jobb utan exempelvis arbetsgivaravgifter för att bland annat unga och 
nyanlända lättare ska komma in på arbetsmarknaden) förväntas däremot inte att höjas så länge 
den anställde har samma typ av anställningsform.  
 Däremot kan skillnaden mellan ingångslöner och lägstalöner ändå tyckas vara 
svår att urskilja och det är just för att sänkta ingångslöner även kan tänkas resultera i sänkta 
lägstalöner. Som Rueda (2006) menar leder fler personer på arbetsmarknaden till att det 
skapas tryck för lägre löner och på så sätt leder sänkta ingångslöner till att fler kan få jobb och 
således kan även lägstalönerna sänkas. 28  Däremot behöver inte ett förslag om sänkta 
lägstalöner nödvändigtvis betyda att även ingångslönerna till alla typer av jobb kommer 
sänkas, men ofta går dessa begrepp hand i hand då ingångslöner och lägstalöner tänks vara 
just de löner som ligger på lägsta lönenivå inom arbetsmarknaden. 
 Skillnaden skulle även kunna beskrivas som så att en sänkning av lägstalönerna 
är en mer långvarig eller permanent sänkning av lönenivåerna, medan en sänkning av 
ingångslönerna kan tänkas vara en mer kortvarig sänkning av lönenivåerna då en person som 
anställs med ingångslön förväntas få höjd lön efter en tids anställning. 

Sänkta lägstalöner? 
Vad det gäller lägstalöner (eller minimilöner) är det svårt att urskilja vad partiernas 
representanter försöker framföra i debatterna. Det är inte så enkelt som att de menar att de är 
för eller mot sänkta lägstalöner och därför är det svårt att urskilja vad partierna egentligen står 
för, men jag tycker mig finna en viss variation i hur de borgerliga partierna motiverar att 
sänka eller inte sänka lägstalönerna. Kristdemokraternas deltagande i den här debatten var 
väldigt begränsat och därför finns ingen data från dem med från riksdagsprotokollet från 
2012. 
 I riksdagsprotokollet från 201229 menar både Centerpartiets och Folkpartiets 
(nuvarande Liberalerna) representanter att minimilöner ska vara enligt gällande kollektivavtal. 
Folkpartiets representant Hans Backman nämner att ”begreppet minimilön har sin 
utgångspunkt i kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.” Detta är ett av flera 
liknande citat som alla berör minimilön enligt kollektivavtal. Formuleringen är inte helt lätt 
att förstå vilket jag förstod då de rödgrönas representanter om och om igen önskar en 
förklaring på vad de egentligen menar med minimilöner enligt gällande kollektivavtal. Bland 
annat frågar Socialdemokraternas representant om de egentligen inte menar att lönesänkning 
kan vara en god arbetsmarknadspolitisk strategi när de motiverar minimilöner enligt gällande 
kollektivavtal, men Centerpartiets och Folkpartiets representanter ger inte tydligare 
formuleringar i den här debatten än så.  
																																																								
28 Rueda, s.388 
29 Protokoll 2012/13:122 
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Eftersom att kollektivavtal är ”avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och 
arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare”30 kan dessa avtal se olika ut 
beroende på vilka organisationer eller företag avtalen gäller för. Kollektivavtalsenliga löner 
säger alltså ingenting om nivåerna på lönerna då olika yrken och branscher kan se väldigt 
olika ut och således skulle minimilön enligt kollektivavtal både kunna innebära minskning 
eller ökning av minimilönerna beroende på vilket yrke eller bransch kollektivavtalet gäller 
för.   
 Moderaterna fyller på med att ”det är inte fråga om en lagstiftad minimilön”31. 
De vill inte införa sänkta lägstalöner och i synnerhet inte lagstifta om dem. I 
riksdagsprotokollet från 2016 fortsätter Moderaterna med att ”en moderatledd regering 
kommer inte att lagstifta om sänkta löner”32.  
 I början av året 2016 lanserade Centerpartiets partiledare Annie Lööf ett förslag 
för att nyanlända lättare ska få in en fot på arbetsmarknaden. Sveriges Radio skriver att ”hon 
uppmanade fack och arbetsgivare att teckna avtal om enkla jobb med sänkta lägstalöner. Om 
arbetsmarknadens parter inte kan göra upp vill Centerpartiet ha en lagstiftning om sådana 
ingångsjobb.” Enligt Sveriges Radio var Centerpartiet först ut bland Allianspartierna att ge ett 
sådant förslag som Liberalerna och Kristdemokraterna sedan ”hakade på”. Både Liberalerna 
och Kristdemokraterna öppnade upp för ”att lagstifta om lönenivån för bland annat 
nyanlända”.33  
 Utöver Annie Lööfs förslag har Emil Källström, riksdagsledamot och 
ekonomisk-politisk talesperson, svarat mot detta och menat på att de inte vill sänka några 
löner.34 I en artikel i Dagens Industri menar Källström att det inte handlar om att ”sänka 
kollektivavtalets löner”.35 ”Med tanke på situationen på arbetsmarknaden är vi dock, som en 
sistahandslösning, beredda att lagstifta. Om inte parterna tar sitt ansvar kan inte politiken se 
på med armarna i kors när en av vårt samhälles stora utmaningar negligeras.”36 Att ”sänka 
kollektivavtalens minimilöner” handlar det dock inte om enligt Källström. ”Vi vill inte sänka 
någons lön. De lägstalöner som finns angivna i avtalen bör inte sänkas. Vad vi efterlyser är ett 
nytt, särskilt avtal för nyanlända, där lägstalönerna är lägre än i de ordinarie avtalen. Vi vill ge 
dem en chans att få ett jobb och en lön, i stället för att fastna i arbetslöshet och 
bidragsberoende. Det handlar alltså om en inkomstökning, inte sänkt lön.”37 
 Det är framförallt Centerpartiet som drivit på förslaget om att lagstifta om 
sänkta löner för bland annat nyanlända, men Liberalerna och Kristdemokraterna har sedan 
fortsatt i samma spår med att vilja lagstifta om den här sortens jobb för lägre löner. Det här 
handlar alltså inte om lönerna på de jobb som redan finns utan enligt Källström handlar det 
snarare om att skriva särskilda avtal för nyanlända där lägstalönerna är lägre än i de ordinarie 
avtalen. Vad partierna vill lagstifta om är alltså sänkta lägstalöner på jobb för nyanlända, 
vilket även kan liknas med sänkta ingångslöner som kommer diskuteras i nästa kapitel. 
 Centerpartiets representant menar i riksdagsprotokollet från 2016 att ”Sverige 
behöver fler som jobbar. Och med alla nyanlända som nu knackar på dörren blir behovet av 
reformer som kan bana väg in på arbetsmarknaden allt större, för integration och jobb är inget 
annat än två sidor av samma mynt. Bland alla dem som har kommit hit till vårt land finns det 
läkare och ingenjörer. Men många av dem som har kommit saknar utbildning, och det är dem 

																																																								
30 Nationalencyklopedin  
31 Protokoll 2012/13:122 
32 Riksdagens protokoll 2015/16:81, s.4 
33 Sveriges Radio 
34 Centerpartiet.se 
35 Dagens Industri 
36 Centerpartiet.se  
37 Dagens Industri 
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som den här debatten borde handla om.” 38 Vidare menar representanten att vi inte kan 
förpassa dessa personer till ett permanent utanförskap och därför måste de kunna få ett jobb 
snabbt. ”Sverige behöver en regering som tar detta på allvar, som har ett högt reformtempo 
och som ger människor en chans att riva de murar som i dag omgärdar de första jobben… Låt 
oss komma ihåg att för individen är det inte en högre lön som är alternativet, utan det är ingen 
lön alls.” 39 Enligt Centerpartiet kan lösningen på det här problemet vara att sänka lönerna på 
jobb för bland annat nyanlända. I det här fallet kan detta tänkas gynna bland annat de som 
saknar eller har en bristande utbildning, vilket enligt Centerpartiet annars försätter dessa 
personer i utanförskap. Det här förslaget ska däremot inte blandas ihop med sänkta 
ingångslöner. Förslaget om sänkta löner för nyanlända och förslag om sänkta ingångslöner må 
likna varandra, men Centerpartiets förslag handlar om sänkta löner på jobb för nyanlända, det 
vill säga sänkta lägstalöner för att nyanlända lättare ska få ett jobb. 
 Som sagt vill Moderaterna däremot inte genomföra ett sådant förslag och som 
svar mot förslaget om sänkta löner för bland annat nyanlända menar Moderaternas partiledare 
Anna Kinberg Batra att ”en moderatledd regering inte kommer att lagstifta om sänkta 
löner”40. Hon menar att det är fel fokus och att ”Sveriges stora problem är utanförskapet, att 
det är för många som inte fått sitt första jobb. Då är det just det problemet som ska lösas, 
genom fler jobb och fler vägar in, för att också kunna få dem om man inte har fått fäste.”41 Att 
sänka lönerna är fel fokus på problemet och minskar inte utanförskapet bland exempelvis 
nyanlända.  
 Vad gäller partiernas ställningstaganden kring lägstalöner har det hänt en del 
mellan åren 2012-2016. De har generellt sett skilt sig från varandra under dessa år då 
Moderaterna inte velat lagstifta om sänkta löner, medan Centerpartiet, Liberalerna och 
Kristdemokraterna blivit mer öppna för en lagstiftning av sänkta löner år 2016. Utifrån 
riksdagsprotokollet från 2012 gick det inte att avgöra om Centerpartiets och Folkpartiets 
representanter argumenterade för att sänka lönerna eller inte sänka lönerna då de inte 
utvecklade sina svar mer än att de ville införa minimilön enligt kollektivavtal. Därför går det 
inte heller att utesluta att det år 2012 fanns en eventuell vilja för att sänka lägstalönerna för att 
fler ska få ett jobb. Detta blir dock tydligare när Centerpartiet, Liberalerna och 
Kristdemokraterna år 2016 föreslår en lagstiftning för sänkta löner för bland annat nyanlända. 
Skillnaden mellan Alliansens partier har blivit tydligare år 2016 jämfört med år 2012 då 
Moderaterna år 2016 inte vill lagstifta om sänkta löner, medan de andra partierna är öppna för 
en sådan lagstiftning. Moderaterna har varit mer högljudda i sin argumentation om att 
lägstalönerna inte ska sänkas, vilket står i kontrast till övriga Allianspartiers förslag om sänkta 
löner, skulle kunna indikera på att moderaterna är mer insider-orienterade. 

Sänkta ingångslöner? 
Gemensamt för Alliansens partier är att de vill sänka ingångslönerna, däremot avviker 
Moderaterna i det här förslaget på grund av dess motiveringar till sänkta ingångslöner som 
arbetsmarknadspolitisk strategi. I riksdagens protokoll från 2016 där riksdagspartierna 
debatterade om vägen in på arbetsmarknaden står Alliansens partier enade om vad det gäller 
att unga och nyanlända ska erbjudas så kallade ”startjobb” där ingångslönen är lägre.42 Det 
här förslaget är en av två delar av samma förslag. Centerpartiet föreslår både sänkta 
ingångslöner för unga och nyanlända samt sänkta löner (som diskuteras i tidigare kapitel om 
sänkta lägstalöner) på jobb för att bland annat nyanlända lättare ska komma in på 
arbetsmarknaden. 
																																																								
38 Riksdagens protokoll 2015/16:81, s.7-8 
39 Ibid 
40 Ibid, s.4 
41 Sveriges Radio 
42 Riksdagsprotokoll 2015/16:81, s.20  
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Centerpartiets representant nämner att ”Ingångsjobb bygger på att ett avtal sluts mellan 
arbetsmarknadens parter, ett avtal som gör det möjligt att anställa nyanlända med låg 
utbildning och bristande språkkunskaper till en lägre ingångslön än vad som i dag är 
möjligt”.43 Vidare menar Kristdemokraternas representant att ”IMF, OECD, Finanspolitiska 
rådet – alla pekar på behovet av att sänka trösklarna, av fler enkla jobb och av att man ska 
göra något åt problemet med höga ingångslöner som stänger ute människor.”44 Centerpartiets 
representant fortsätter med att säga att ”Lägre ingångslöner leder till att nyanlända får jobb. 
Det leder inte till att de som redan har ett arbete får en lägre lön.”45 Liberalerna ”föreslår att 
nyanlända de första fem åren och ungdomar under 22 års ålder ska kunna få startjobb. Där är 
ingångslönen lägre och beskattningen lägre.” 46  Varken Centerpartiet, Liberalerna eller 
Kristdemokraterna motiverar vad som kommer hända efter att personerna som anställts med 
lägre ingångslöner varit anställda en tid.  
 Moderaterna motiverar däremot det här förslaget annorlunda än vad de andra 
borgerliga partierna gör och menar på att arbetsgivare ska kunna anställa personer för en lägre 
lön tills att den anställda lärt sig hur dennes arbetsuppgifter ska utföras och då bör lönen 
höjas.47 Varken Centerpartiet, Liberalerna eller Kristdemokraterna motiverar förslaget med 
sänka ingångslöner på det här sättet, de lägger framförallt fram förslaget för att fler ska få 
jobb utan motivering för hur det kommer påverka anställda i längden. Skillnaden här ligger i 
att Moderaterna motiverar vilka villkor som personen som anställs även kommer ha efter en 
tid på arbetsplatsen, medan Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna inte motiverar 
någon plan som kommer gynna insiders (den anställda) efter tid. Stegringen i lön som 
Moderaterna är mer angelägna om att motivera för outsiders skulle kunna gynna lågavlönade 
insiders. Man skulle kunna tänka sig att ju kortare tid en outsider är anställd för en lägre lön 
(eller ingångslönen), desto mindre arbetserfaren kommer personen vara den dag den förväntas 
få samma lön som lågavlönade insiders. Vidare skulle det kunna var så att om en outsider 
under lång tid eller permanent är anställd med en låg lön kommer denne tillslut vara så 
arbetserfaren att den kan konkurrera med erfarna insiders som i sin tur då måste få sänkta eller 
”igen-hållna” löner. Därför skulle man kunna tänka sig att Moderaternas motivering på sätt 
och vis är tänkt för att gynna insiders och i synnerhet lågavlönade insiders som i första hand 
annars måste konkurrera med mer arbetserfarna outsiders.  
 Däremot – för en koppling tillbaka till Rueda – kommer det antagligen bli så att 
om fler personer kommer in på arbetsmarknaden innebär det att arbetsgivarna inte längre kan 
utdela samma löner som tidigare till de anställda, vilket skapar ett tryck för lägre löner.48 Så 
även om Centerpartiets representant argumenterar för att lägre ingångslöner inte resulterar i 
att anställdas löner senare sänks, kommer antagligen någons lön att sänkas oavsett och det 
argumentet gäller egentligen för samtliga Allianspartier. Det går helt enkelt inte ihop att fler 
personer ska få ett jobb samtidigt som alla anställda ska erhålla samma löner som när det 
fanns färre anställda. Det kommer innebära ökad inflation där pengarna tappar i värde och 
därför kommer lönerna automatiskt att sänkas även om partiernas representanter motiverar 
och argumenterar för att anställdas löner inte kommer sänkas i och med att fler får ett jobb.  
 Huruvida de borgerliga partierna är insider- eller outsider-orienterade när de 
argumenterar för sänkta ingångslöner är inte helt lätt att urskilja ur debatten. Däremot finns 
det en variation på så sätt att Moderaterna ändå menar på att personer som anställs för lägre 
löner även kommer få högre löner i och med att de får mer erfarenhet på arbetsplatsen. Övriga 

																																																								
43 Riksdagsprotokoll 2015/16:81, s.8 
44 Ibid, s.13 
45 Ibid, s.18-19 
46 Ibid, s.20 
47 Ibid, s.51 
48 Rueda, s.388 
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partier motiverar inte någon sådan tidsplan över hur den anställde kommer få det efter en tid 
på arbetsplatsen eller vilka villkor de kommer ha och därför tycks Moderaterna vara mer 
angelägna om att motivera för sina lyssnare/väljare att lönesänkningen är kortvarig, vilket inte 
skapar samma tryck nedåt på lönerna bland erfarna men lågavlönade insiders. På grund av det 
skulle Moderaterna kunna ses som mer insider-orienterade i jämförelse med resterande 
Allianspartier. 
 Dock innebär även moderaternas motivering att det kommer ske någon sorts 
lönesänkning även om anställda som anställts med lägre ingångslön kommer få en 
lönehöjning efter en tid. Så länge vi inte får in mer pengar på arbetsmarknaden som inte 
tappar i värde kan inte alla anställdas löner höjas och därför håller inte heller Moderaternas 
motivering. Samtliga förslag från Allianspartierna kan tänkas ge liknande resultat – att 
lönerna sänks bland anställda, åtminstone bland en del av de som är anställda och med 
anledning av Centerpartiets, Liberalernas och Kristdemokraternas vilja att sänka lönerna 
bland nyanlända kan det bli så att dessa lönesänkningar kommer gå ut över de som redan 
tjänar minst. 
 Däremot verkar Moderaternas argumentation för att ingångslönerna ska 
innebära kortvariga eller tillfälliga lönesänkningar ändå indikera på att de är något med 
insider-orienterade än de andra Allianspartierna. 
 
 
Resultat fråga 3 – andra insider- och/eller outsider-orienterade 
arbetsmarknadsåtgärder (ALMPs) 
I det här kapitlet kommer svaren på fråga 3 som ställts i den kvalitativa textanalysen att 
presenteras. Här kopplas de borgerliga partiernas arbetsmarknadspolitiska strategier till de 
strategier som Bonoli (2010) framför. Nedan följer fyra mer fördjupade kapitel om de 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder som partierna föreslår, samt en koppling mellan dessa och 
Bonolis fyra typer; Incentive Reinforcement, Employment Assistance, Occupation och 
Upskilling. 

Incentive Reinforcement 
Bonoli menar att man genom den här arbetsmarknadspolitiska åtgärden skär ner på bidrag 
eller gör bidragen villkorliga beroende på deltagande i arbetsprojekt etc. och på så sätt ska öka 
personers vilja till att söka jobb istället för att enbart leva på bidrag. De partier som 
framförallt velat öka personers vilja till att söka jobb samtidigt som de vill få personer att 
känna att det är mer lönsamt att arbeta är Liberalerna och Moderaterna.  
 Den här arbetsmarknadspolitiska åtgärden kan tänkas vara den som påverkar 
insiders minst negativt då den varken är särskilt kostsam för insiders eller ökar outsiders 
konkurrenskraft på samma sätt som exempelvis bättre utbildning gör. 
 Liberalerna vill att det alltid ska vara lönsamt att arbeta och därför måste 
”drivkraften för att arbeta alltid vara starkare än drivkraften att vara frånvarande från 
arbetsmarknaden”.49 För att koppla till Bonoli skulle man kunna tänka sig att detta ska ske 
genom sänkta bidrag för att öka personers vilja till att söka jobb eller utbilda sig vidare för att 
sedan söka jobb istället för att leva som enbart bidragstagare. Om fler personer anser att det är 
lönsamt att arbeta kommer fler vilja söka jobb eller utbilda sig vidare för att få att sedan få ett 
jobb.   
 Moderaterna vill att det ska bli mer lönsamt att arbeta. ”För många låg- och 
medelinkomsttagare är skillnaden mellan att arbeta och inte arbeta relativt liten. När de 
offentliga finanserna tillåter är det därför prioriterat att förstärka jobbskatteavdraget. 
Tillsammans med förstärkningar i jobbskatteavdraget vill vi höja brytpunkten för statlig 
																																																								
49 Liberalernas motion till riksdagen 2015/16:3244, s.21 
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inkomstskatt för att stärka drivkrafterna för studier och entreprenörskap.”50 Vidare ställer de 
sig även frågande till vänsterpolitiken vad det gäller deras förslag för bidragshöjningar51 och 
menar på att ”bidrag bör vara utformade så att de i så liten utsträckning som möjligt försvagar 
incitamenten att arbeta”. På ett liknande sätt menar Bonoli att incentive reinforcement ska 
syfta till att stärka arbetsincitamenten för bidragstagare genom att skära ner på passiva bidrag. 
 Det kanske tydligaste exemplet på incentive reinforcement är deras förslag om 
att utöka jobbstimulansen och öka aktivitetskravet i försörjningsstödet. Själva 
”jobbstimulansen” innebär att det ska vara mer lönsamt att gå från bidrag till arbete och 
infördes under 2013 av alliansregeringen, däremot är det endast Moderaterna som menar på 
att de vill utöka ”jobbstimulansen” ytterligare – åtminstone vad som framgår ur det valda 
materialet. ”Stimulansen innebär att för den som har fått försörjningsstöd under sex månader i 
följd kan 25 procent av en sökandes nettoinkomst från arbete undantas från att räknas med vid 
beräkningen av rätten till ekonomiskt bistånd.”52 Eftersom att det att det ofta lönar sig dåligt 
att gå från försörjningsstöd till ett deltidsjobb vill de därför att jobbstimulansen som finns i 
försörjningsstödet förstärks från 25 till 40 procent. ”För en ensamstående tvåbarnsförälder 
som får ett halvtidsjobb som vårdbiträde skulle jobbstimulansen kunna innebära ytterligare en 
tusenlapp i ökad inkomst varje månad.”53 
 Vid närmare läsning av Kristdemokraternas och Centerpartiets respektive 
valmanifest från 2014 går det inte att läsa om varken bidragshöjningar- eller sänkningar 
någonstans. Inte heller i Centerpartiets motioner finns det förslag om bidrag, däremot menar 
Kristdemokraterna i en motion att höga bidrag i samband med låga arbetsinkomster resulterar 
i att mindre arbete utförs. Därför föreslår de ett etableringsavdrag för nyanlända under de fem 
första åren i Sverige där de kan tjäna upp till en halv miljon utan att behöva betala 
inkomstskatt.54 
 
Employment Assistance 
Den här arbetsmarknadspolitiska åtgärden behöver inte påverka insiders särskilt negativt om 
det gäller billigare åtgärder såsom vägledning via arbetsförmedlingar. Däremot kan dyrare 
former av employment assistance såsom lönesubventioner vara mer negativt för insiders då 
det å ena sida är en dyr åtgärd för insiders, men å andra sidan inte ger outsiders en ökad chans 
till att konkurrera med insiders på arbetsmarknaden.  
 Centerpartiet vill reformera Arbetsförmedlingen i grunden för att de bättre ska 
matcha människor med arbetsgivare så att fler får arbete.55 De vill att Arbetsförmedlingen ska 
utvecklas på så sätt att människor ska få bättre vägledning och hjälp med att knyta kontakter 
inom arbetsmarknaden.  
 Kristdemokraterna föreslår att en jobbpeng ska utgå till företag, fackföreningar 
m.fl. som vill stödja personer i etableringsfasen (exempelvis nyanlända) in på 
arbetsmarknaden.56 De vill även att personer som kommer från andra länder ska få sin 
kunskap validerad för att de snabbare ska kunna komma in på arbetsmarknaden.57 Detta skulle 
kunna ses som en sorts vägledning där personer får sin kunskap validerad för att de antingen 
ska kunna få ett arbete som passar deras kunskap eller vägledas in på 
kompletteringsutbildningar (upskilling) som senare kan leda till en anställning på ett passande 
arbete. 
																																																								
50 Moderaternas framtidsförslag, s.6 
51 Ibid, s.7 
52 Moderaterna motion till riksdagen 2015/16:2277, s.5 
53 Ibid, s.5-6 
54 Kristdemokraternas motion till riksdagen 2015/16:2018, s.7 
55 Centerpartiets motion till riksdagen: 2014/15:2565, s.2 
56 Kristdemokraternas motion till riksdagen 2015/16:2018, s.5 
57 Ibid, s.11 
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Liberalerna vill bygga fler bostäder för människors ökade möjlighet till att flytta till jobb och 
utbildning. Detta ska även ge företag chans till att växa ytterligare. Utöver bostadsbyggande 
vill de även bygga ut en fungerande transportinfrastruktur för att människor enklare ska kunna 
pendla via bättre vägar och järnvägar till sina arbeten.58 De här lösningarna kan ses som en 
väg till ökat jobbskapande på orter i Sverige som annars kanske inte är särskilt attraktiva att 
antingen flytta till eller pendla till då det varken finns tillräckligt med bostäder eller 
tillräckligt smidiga pendlingsmöjligheter. Samtidigt skulle dessa förslag även kunna vara 
exempel på employment assistance då de ger ökat stöd till människor att söka arbeten på 
andra ställen i landet då förslagen både ger ökade möjligheter till att flytta närmare arbetet 
eller till att kunna pendla mellan hemmet och arbetet.   
 Moderaterna vill att Arbetsförmedlingens roll ska renodlas genom ett 
reformarbete där de insatser som nyanlända får ska förbättras. De insatser som erbjöds genom 
etableringsreformen som infördes 2010 har både varit av bristfällig kvalitet och inte 
tillräckligt individanpassade. Därför menar Moderaterna att det behövs ett reformarbete där 
nyanlända förbereds ännu bättre för ett arbetsliv i Sverige och detta ska exempelvis ske 
genom att Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag ska utökas från två år till tre år.59 
 Även tillhandahållande av yrkesintroduktionsanställningar, lärlingsanställningar 
och matchningsanställningar föreslås i Alliansens motioner. ”Yrkesintroduktionsavtal är ett 
samlingsnamn för branschspecifika avtal om anställningar för unga som saknar relevant 
yrkeserfarenhet eller är arbetslösa, där en del av tiden används för utbildning eller 
handledning.”60 Lärlingsanställningar innebär att personen i fråga får en plats som lärling på 
en arbetsplats som personen senare kan tänkas rekryteras till.61 ”Matchningsanställningar 
syftar till att skapa nya möjligheter till arbete för personer som varit arbetslösa under mycket 
lång tid. Verksamheten ska bygga på upphandling av tidsbegränsade anställningar, hos t.ex. 
ett rekryteringsföretag, inom ramen för vilka det erbjuds handledning, kompetensutveckling 
och intensifierade förmedlings- och matchningsinsatser.” 62  Genom dessa olika sorters 
anställningar går staten in och subventionerar jobb och utbildningar för att personer som 
kanske annars skulle ha svårt att komma in på arbetsmarknaden ska få en större chans till att 
bli anställda. Framförallt handlar dessa om att staten ger subventioner till företag för att de ska 
vilja ta emot exempelvis unga och lärlingar för att de lättare ska få in en fot på 
arbetsmarknaden. 
 
Occupation 
Den här typen av arbetsmarknadspolitisk åtgärd innebär framförallt sysselsättning för 
arbetslösa och det mest framstående exemplet i Sverige på occupation kan vara just 
sysselsättningsfasen (Fas 3) som innebär att arbetslösa sysselsätts av en ”anordnare” mot en 
ersättning utan några förhoppningar på reguljärt arbete.  
 I Alliansens valmanifest från 2014 vill partierna ”införa matchningsanställning 
som komplement till sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin.” Detta för att de 
anser att sysselsättningsfasen (Fas 3) är en ineffektiv arbetsmarknadsåtgärd.63 
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Upskilling 
Att hjälpa personer in på arbetsmarknaden genom kompetensutveckling eller 
tillhandahållande av yrkesutbildningar är också förslag som förekommer i motionerna och 
partiprogrammen. Den här typen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder föreslås av samtliga 
partier och utvecklingen av svenska högskolor och universitet ges också som förslag för att 
unga ska få det lättare att komma in på arbetsmarknaden. Upskilling handlar framförallt om 
att erbjuda en andra chans till personer som inte kunnat dra nytta av utbildningssystemet eller 
vars kunskaper blivit föråldrade, men utvecklingen av svenska högskolor och universitet 
skulle kunna ses som en lösning på problemet med att många personer inte besitter tillräckligt 
med kunskap för vissa arbeten. Därför räknar jag in utbildning generellt under typen 
upskilling.  
 Den här sortens åtgärd kan vara den som påverkar insiders mest negativt i och 
med att det är dyrt att tillhandahålla med bra och fler utbildningar samtidigt som att det ger 
kraft åt outsiders att konkurrera med insiders på arbetsmarknaden. 
 Centerpartiet vill utveckla alla högskolor och universitet för högre 
undervisningskvalitet samt samverkan mellan dessa och arbetsmarknaden. Detta ska resultera 
i att unga som utbildar sig lättare ska komma in på arbetsmarknaden när de studerat färdigt.64 
 Kristdemokraterna vill erbjuda SFI (svenska för invandrare) och 
samhällsorientering för nyanlända som är föräldralediga för att framförallt utlandsfödda 
kvinnor ska få bättre ställning på arbetsmarknaden.65 Vidare vill de erbjuda SFX (påbyggnad 
på SFI i form av ”yrkesspråk”) som komplement.66 Detta ska resultera i att nyanlända lättare 
kommer in på arbetsmarknaden eftersom att det annars är ett hinder för att få jobb ifall man 
inte kan kommunicera på svenska. 
 Även Liberalerna vill ha en hög kvalitet på utbildningen eftersom att det är 
avgörande för Sveriges konkurrenskraft och kompetensförsörjning.67 Bättre utbildning ger 
outsiders en större chans till att konkurrera med insiders och därför genererar en högkvalitativ 
utbildning en större chans för personer att få ett jobb. 
 Moderaterna föreslår utökande av rätten till komvux samtidigt som de vill 
tillhandahålla med fler platser på yrkesvux. 68  De vill även se över införandet av 
utbildningsplikt för nyanlända som inte har en färdig grundskoleutbildning.69 Dessa förslag 
ska ge både unga, nyanlända och äldre personer som har bristande utbildning en större chans 
till att få ett arbete. 
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ANALYS 
I det här kapitlet kommer hypoteserna kopplas ihop med undersökningsresultaten och 
teorierna. Analysen är uppdelad och börjar med Rueda (2006) för att sedan fortsätta med 
Ström & Möller (1998). Vad det gäller Ruedas teori ville jag genom studien undersöka två av 
Ruedas antaganden: 
 

1. Ifall de borgerliga partierna alltid är homogena på så sätt att de alltid utformar sin 
politik för att gynna outsiders.  

2. Ifall olika ALMPs alltid missgynnar insiders. 
  
Genom min undersökning har jag däremot hittat stöd för skillnad i lönefrågorna, vilket är ett 
visst ifrågasättande av Ruedas antagande om att politiska block alltid är homogena. Genom 
undersökningen av sänka lägstalöner kom jag fram till att det år 2016 finns en skillnad mellan 
Moderaterna och övriga Allianspartier huruvida de vill införa sänkta lägstalöner eller inte. 
Undersökningen visar på att Moderaterna inte vill sänka lägstalönerna, medan övriga 
Allianspartier är öppna för att lagstifta om sänkta lägstalöner för bland annat nyanlända.  
 Vidare visar undersökningen om sänkta ingångslöner att det även där finns en 
variation inom höger-blocket. Moderaternas argumentation om sänkta ingångslöner och deras 
motivering om att personer som anställs för ingångslön även ska få sin lön höjd efter en tids 
anställning skiljer sig från övriga Allianspartiers argumentationer.  
 På grund av detta kan jag genom undersökningen ifrågasätta den tidigare 
forskning som menar på att politiska block alltid är homogena och att det inte kan finnas 
variation även inom block. Undersökningen visar på att det finns en variation inom Alliansen, 
åtminstone vad det gäller lönefrågor.  
 Studien pekar även på att det inte behöver vara så att partier som står till höger 
enbart är outsider-orienterade till skillnad från socialdemokratiska partier (partier som står till 
vänster) som annars antar ett större insider-fokus. Lönefrågeundersökningen visar på 
skillnader inom Alliansen som indikerar på att Moderaterna antagit ett större insider-fokus, 
vilket visar sig främst genom undersökningen av lägstalöner där Moderaterna år 2016 ställer 
sig helt mot förslaget om att sänka lägstalönerna. Eftersom att en sänkning av lägstalönerna 
innebär att insiders missgynnas oavsett hur stor lönesänkningen blir – även om större 
lönesänkningar innebär att fler insiders missgynnas –, indikerar Moderaternas agerande på att 
de antagit ett större insider-fokus där de hellre hittar arbetsmarknadspolitiska strategier som 
inte behöver missgynna insiders i lika stor skala.  
 Om huruvida det är som Rueda antar att alla ALMPs alltid missgynnar insiders 
antar jag genom min teori om Bonoli (2010) och ALMPs att kan finnas en variation i hur de 
arbetsmarknadspolitiska strategierna påverkar insiders. Utifrån den teorin härleder jag en 
hypotes om att Moderaterna kan tänkas vara mer insider-orienterade och att de prioriterar 
ALMPs som kan tänkas vara mindre missgynnande för insiders. Vidare visar undersökningen 
att det finns en viss variation mellan Allianspartierna beroende på vilka 
arbetsmarknadspolitiska strategier som de föreslår i motioner, partiprogram och 
riksdagsdebatter. Skillnaden mellan partierna i undersökningen indikerar att Moderaterna är 
aningen mer insider-orienterade även vad det gäller andra arbetsmarknadspolitiska strategier 
utöver lönefrågorna. Detta återkommer jag till senare i analysen. 
 Även om alla ALMPs kan påverka insiders negativt, behöver det inte betyda att 
alla ALMPs missgynnar insiders på samma sätt eller i lika stor skala. Exempelvis kan man 
tänka sig att olika arbetsmarknadspolitiska strategier innebär billigare respektive dyrare 
åtgärder för insiders. Tabell 1 på sida 9 i teoridelen visar i vilken skala åtgärder inom Bonolis 
fyra ALMP-typer missgynnar insiders. Även om samtliga åtgärder missgynnar insiders på 
något sätt, tänker jag mig att det ändå kan vara en relativt stor skillnad mellan hur dessa 
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ALMPs missgynnar insiders. Eftersom att insiders är personer som arbetar innebär det att 
insiders i Sverige betalar skattepengar för att exempelvis alla ska kunna gå i skolan eller ha 
tillgång till sjukvård. Därför kan man tänka sig att olika åtgärder inom ALMP är olika 
kostsamma för insiders. Om staten skär ner på bidrag för bidragstagande eller utvecklar 
Arbetsförmedlingen för att de ska kunna tillhandahålla med bättre vägledning eller 
jobbsöksprogram innebär det inte särskilt stora kostnader för insiders. Däremot innebär ett 
utvecklat utbildningssystem – riktat mot enbart outsiders, exempelvis nyanlända – i Sverige 
med fler utbildningar och fler platser på utbildningarna att det blir mer kostsamt för insiders. 
Även sysselsättning för arbetslösa är mer kostsamt för insiders även om det inte riktigt ger 
outsiders någon större chans till att lättare får ett jobb. 
 Vidare innebär flera åtgärder inom ALMP även att outsiders lättare kan 
konkurrera med insiders på arbetsmarknaden, vilket inte gynnar insiders. Exempel på åtgärder 
som genererar ökad konkurrens mellan outsiders och insiders är lönesubventioner genom 
exempelvis tillhandahållande av yrkesintroduktionsanställningar samt ett utvecklat 
utbildningssystem. Lönesubventioner är däremot inte en lika dyr åtgärd som bättre och fler 
utbildningsmöjligheter är. 
 Utifrån detta kan man tänka sig att åtgärder inom incentive reinforcement är de 
minst missgynnande åtgärderna för insiders då de varken är särskilt dyra samtidigt som det 
inte ökar konkurrensen på arbetsmarknaden i någon större skala. Åtgärder inom upskilling är 
mest missgynnande för insiders då de både är dyra samtidigt som de skapar konkurrens 
mellan utbildade insiders och utbildade outsiders på arbetsmarknaden. Slutligen är åtgärder 
inom employment assistance och occupation varken lika dyra eller lika konkurrensskapande 
som upskilling, vilket gör att dessa ALMPs hamnar någonstans mellan incentive 
reinforcement och upskilling. 
 Förutom att studien visar en skillnad i hur ALMPs missgynnar insiders visar den 
även en skillnad mellan partierna beroende på vilka arbetsmarknadspolitiska åtgärder som 
partierna föreslår. För att återkomma till uppsatsens teoridel har tidigare forskning, 
exempelvis Tepe & Vanhuysee (2013) antagit att vänsterpartier och högerpartier är homogena 
i sina ALMP-preferenser. Undersökningen visar däremot att högerpartier inte alltid behöver 
vara homogena i sina ALMP-preferenser i syfte att enbart gynna outsiders, utan det kan även 
finnas variation i hur mycket partierna argumenterar för insiders arbetsvillkor vilket visas 
genom att de föreslår de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som är mindre missgynnande för 
insiders. 
 Samtliga Allianspartier föreslår åtgärder inom employment assistance och 
upskilling, vilket tyder på ett visst outsider-fokus. Partiernas förespråkande av upskilling kan 
värderas till ungefär lika stort, däremot föreslår inte Moderaterna lönesubventioner som en 
sorts employment assistance i sina egna motioner och partiprogram vilket kan indikera 
ytterligare insider-fokus från Moderaternas sida. Vidare vill partierna ersätta 
sysselsättningsfasen (Fas 3) som är en form av occupation med andra mer effektiva 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Därför förespråkar inget av Allianspartierna occupation 
som en ALMP de vill använda sig av. Skillnaden mellan partierna ligger istället i 
förespråkandet av incentive reinforcement som arbetsmarknadspolitisk åtgärd där 
Moderaterna föreslår ökad ”jobbstimulans” vilket ska få personer att känna att det är mer 
lönsamt att arbeta än att leva som enbart bidragstagare. Detta indikerar både att det finns en 
viss variation inom Alliansen beroende på vilka ALMPs de föreslår och att Moderaterna även 
här kan tänkas vara mer insider-orienterade än övriga Allianspartier. 
 Utifrån att undersökningen både visar huruvida olika partier förespråkar olika 
ALMPs och att Moderaterna tycks fokusera mer på de åtgärder som enligt mig är minst 
insider-missgynnande, kan både Ruedas antagande om att alla ALMPs är outsider-gynnande 
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samt idén om partihomogenitet ifrågasättas. Min egen teori som bygger på att både ALMPs 
och partier kan vara heterogena har därför fått ökat stöd genom den här studien. 
 Eftersom att undersökningarna om lönefrågor och ALMPs indikerar att 
Moderaterna tycks vara mer insider-orienterade går undersökningarnas resultat mer i linje 
med vad jag förväntat mig baserat på Ström & Möllers (1998) teori. Både genom 
undersökningen av sänkta lägstalöner och sänkta ingångslöner hittades en variation inom 
höger-blocket där Moderaterna skiljde sig från övriga Allianspartier. Undersökningsresultaten 
visar att Moderaternas förslag och argumentationer kring lönefrågor indikerar på att de är mer 
insider-orienterade än vad de andra Allianspartierna är. Detta ger stöd för hypotesen som är 
baserad på Ström och Möller då Moderaterna är det partiet som potentiellt sett kan ha störst 
chans till att locka väljare från andra stora insider-orienterade partier såsom 
Socialdemokraterna. Moderaternas stora väljarstöd och deras vilja att få fler röster genom att 
locka väljare från Socialdemokraterna (som vann riksdagsvalet år 2014) kan vara det som 
drivit Moderaterna till att framföra mer insider-orienterade förslag. Samtidigt har resterande 
höger-partier kanske inte samma möjligheter till att öka sitt väljarstöd från insiders lika 
mycket som Moderaterna och därför fokuserar Centerpartiet, Liberalerna och 
Kristdemokraterna mer på outsiders.  
 Eftersom att undersökningen av lönefrågorna gjort att jag kan ifrågasätta Ruedas 
teori om att politiska block alltid är homogena och att höger-partier alltid är outsider-
orienterade, kan Ström och Möllers teori vara en tänkbar förklaring till Moderaternas 
beteende då de verkar mer villiga till att stötta insiders för att öka sitt väljarstöd genom att 
locka väljare från de annars mer insider-orienterade vänster-partierna.   
 
 
SLUTSATS 
I det här kapitlet kommer svaren på studiens frågeställningar presenteras. På frågan om 
huruvida det går att se en variation mellan de borgerliga partierna huruvida de är mer insider- 
eller outsider-orienterade är svaret att det finns en variation mellan Moderaterna och övriga 
Allianspartier. Moderaterna tycks vara mer insider-orienterade i flera avseenden, medan 
Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna tycks vara mer outsider-orienterade. 
 På frågan om hur de borgerliga partierna ställer sig till att sänka lönetrösklarna 
finns det även där en variation som ligger i att Moderaterna tycks vara mer insider-orienterade 
än övriga Allianspartier. Både vad det gäller sänkta lägstalöner och sänkta ingångslöner tycks 
Moderaterna vara mer insider-orienterade i sina förslag då de varken vill sänka lägstalönerna 
eller ingångslönerna, vilket de andra Allianspartierna är öppna för att lagstifta om.  
 Vilka andra strategier som framkommer ur materialet har presenterats i 
resultatdelen och även där finns det en variation i vilka arbetsmarknadspolitiska strategier 
som partierna föreslår. Bland ALMPs finns det en variation mellan partierna och där syns inte 
samma skillnad mellan Moderaterna och övriga Allianspartier som i kapitlen om lägstalöner 
och ingångslöner. Även om skillnaden där inte är lika tydlig som i lönefrågorna tycks 
Moderaterna ändå vara mer insider-orienterade med tanke på deras förslag utifrån ALMP-
typen incentive reinforcement som kan tänkas vara den arbetsmarknadspolitiska strategin som 
påverkar insiders minst negativt.  
 Vilken roll som sänkningen av lönetrösklar har bland andra strategier är inte 
särskilt stor i det undersökta materialet även om det flera gånger framkommer att partierna 
vill sänka ingångslönerna för bland annat unga och nyanlända. Förslag om att sänka 
lägstalönerna förekommer däremot väldigt sällan och framkommer inte alls i motionerna eller 
partiprogrammen.  
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VIDARE FORSKNING 
För vidare forskning skulle det kunna vara intressant att först och främst undersöka detta 
ytterligare för en ännu mer fördjupad studie där mer material undersöks, vilket skulle kunna 
visa på ännu större variation inom höger-blocket eller att det finns andra skillnader vad det 
gäller de arbetsmarknadspolitiska strategier som partierna framför.  
 Förutom det skulle det även kunna vara intressant att studera hur variationen sett 
ut över tid. Har det alltid funnits en variation mellan höger-blockets partier eller är det något 
som ändrats på senare tid? Det skulle även kunna vara intressant att studera den eventuella 
skillnaden mellan höger-blockets partier innan och efter grundandet av Alliansen år 2004. 
Fanns det en variation mellan partierna huruvida de var mer insider- eller outsider-orienterade 
innan 2004 och hur såg det ut till skillnad från hur det ser ut år 2016? Vad har hänt gällande 
partiernas insider- eller outsider-fokus under exempelvis de senaste 20 åren? 
 Vidare skulle det även kunna vara intressant att studera en annan eventuell 
variation inom Alliansen med andra frågor än arbetsmarknadspolitiska strategier i fokus. Det 
skulle till exempel kunna vara intressant att studera hur partierna inom Alliansen förhåller sig 
till frågor om välfärd. 
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