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Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen  

 

Byt regering för jobb och välfärd 

  

LO-förbundens medlemmar är elektriker, svetsare, undersköterskor, servitriser, murare och 

kassörskor. Vi serverar kaffet på vägen till jobbet, vi anlägger vägarna vi gemensamt färdas 

på och vi städar trappuppgångar och hotellrum. Vi är arbetare och stolta över att vara med och 

bygga Sverige. Vi är många och vi har makt att påverka vårt lands riktning.  

 

Vi vill att Sverige ska vara ett land i full sysselsättning, där alla kan få ett arbete. Vi vill ha en 

arbetsmarknad där schysta villkor gäller och där alla behandlas lika och har samma rättigheter 

och skyldigheter. För vi tror på människors lika värde. 

 

Vi vill leva i ett land där alla får del av en välfärd av hög kvalitet, vem du än är och var du än 

bor. Plånboken ska aldrig avgöra vilken vård, utbildning eller omsorg du får. 

Det finns faktiskt inget bättre än generell välfärd om man vill bygga ett land i jämlikhet, och 

det vill vi. 

 

Men nu går utvecklingen åt fel håll. Över 400 000 svenskar tvingas gå arbetslösa, ojämlikhet-

en ökar snabbare i Sverige än i övriga industrinationer, välfärdskvaliteten ifrågasätts, samti-

digt som riskkapitalister gör stora pengar på våra skattemedel. 

 

Otrygga anställningar har blivit vardag. Arbetsgivare staplar korta anställningar på varandra. 

Det drabbar kvinnor och ungdomar värst. Många vågar aldrig stänga av sin mobiltelefon för 

att de är rädda att missa ett arbetspass. Arbetsmiljöarbetet har minskat, stressen ökar. Det 

skapar risker på jobbet. Och det händer alldeles för ofta att människor utnyttjas på arbets-

marknaden, att folk arbetar under slavliknande villkor. Det är fullständigt oacceptabelt. Vi vill 

att ordning och reda ska gälla på arbetsmarknaden. 

 

Ska samhället ta ett större ansvar för jobben och ekonomi genom investeringar eller ska vi 

avreglera mer och sänka fler skatter? Är det klokare att bygga upp a-kassan och investera i 

barnens skola och förskola eller mår Sverige bättre av ökade inkomstskillnader och sänkta 

skatter för företagen och höginkomsttagarna?  

 

Jämlikhet är ingen kostnad, det har varit vårt lands ledstjärna och det kan bli det igen. Att 

missa potentialen hos 400 000 arbetslösa är inte att ta ansvar. Viljan till arbete är vår största 

tillgång. En investerad krona i välfärden höjer kunskaper, gör oss friskare och ökar vår frihet.  

 

LO representerar 1,5 miljoner arbetare. Våra medlemmar har förlorat på den borgerliga rege-

ringens politik. Det är våra medlemmar som ser lönerna i vården halka efter samtidigt som 

miljoner delas ut till aktieägare. Det är de som mist jobbet inom fordonsindustrin som fått 

smaka på den urusla a-kassan och det är bland våra medlemmar massarbetslösheten har blivit 

som allra mest kännbar.  

 

Efter sju år med borgerligt styre så är det uppenbart. Sverige behöver en ny regering. En rege-

ring som bekämpar arbetslösheten, minskar ojämlikheten och inser att en investerad krona i 

välfärden gör mer nytta för landet än sänkta skatter för dem som redan har mest.  
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LO-förbundens medlemmar är många. Sveriges löntagare är ännu fler. Vill vi så kan vi byta 

politik i Sverige. Men då måste vi först byta regering. Det gör vi i september 2014. 

 

Bakgrund 

Arbetarrörelsen i Sverige har under en lång period varit tillbakapressad. Efter två valförluster 

i rad och sju år med en aggressiv högerregering ökar ojämlikheten i vårt samhälle snabbt. Den 

fackliga organisationsgraden har sjunkit dramatiskt bland arbetare och den svenska modellen 

är allvarligt hotad. Men det är inte bara under de borgerliga regeringarna som arbetarrörelsen 

tappat mark utan som det står i LOs valanalys från 2010;  

”Socialdemokratin och fackföreningsrörelsen, har emellertid försatts på defensiven, tappat i 

självförtroende och haft svårigheter att försvara viktiga gamla landvinningar som att formu-

lera svar på de nya utmaningarna. Tidigare drev arbetarrörelsen samhällsutvecklingen, nu har 

man länge snarare drivits av den”. 

  

Därför har LO och förbunden bestämt sig för att formulera politik och agera mer självständigt 

utifrån sina egna politiska förslag, samtidigt som den facklig-politiska samverkan med S lig-

ger fast men utvecklas. Vi ska göra mer, vi ska göra det bättre och vi ska göra det tillsam-

mans. Vår bestämda övertygelse är att det är helt avgörande för våra medlemmars framtid och 

för samhället i stort, att vi får en socialdemokratisk ledd regering efter valet nästa år! 

 

När man diskuterar strategin inför kommande val är det viktigt att veta hur det har sett ut och 

vilka förutsättningar som finns. I senaste valet 2010 röstade 52 procent av medlemmarna på S, 

2006 var det 54 procent. Senast S vann ett val, 2002, var det 59 procent av LO-medlemmarna 

som röstade S. 

. 

I LOs valanalys ”Dans med svåra steg” konstateras följande med anledning av siffrorna  

”Trenden är alltså å ena sidan tydlig: Socialdemokratin har tappat väljare i de fackliga leden. 

Men å andra sidan har vi ofta en förmåga att måla upp en bild av verkligheten som är svartare 

än nödvändigt. Mer än hälften av LOs medlemmar röstade på Socialdemokraterna i valet 

2010 – en alldeles för låg siffra, men ändå en majoritet. 71 procent av LOs förtroendevalda 

röstade på S i det motvindsval där partiet uppnådde sitt lägsta röstetal sedan den allmänna 

rösträttens införande. Den siffran kan naturligtvis anses vara för oroväckande låg – men den 

är samtidigt en god utgångspunkt inför kommande val.” 

 

Efter valen 2006 och 2010 har den facklig-politiska samverkan diskuterats intensivt. Dess 

legitimitet och förutsättningar att leverera politiskt inflytande för LO-kollektivet har ifråga-

satts. Efter förra valet gjordes mätningar som visade att väldigt få av LO-förbundens med-

lemmar upplevde att de fått politisk information via sin fackförening. Vi måste ha högre am-

bitioner än så. 

 

Med LO-kongressens beslut i ryggen har vi nu gått vidare. Resultatet är att fackföreningsrö-

relsen ska inta en mer självständig hållning i relation till Socialdemokraterna, vad gäller sam-

hällsanalys och formuleringen av politiska krav. Samtidigt kvarstår den facklig-politiska sam-

verkan med S som en central del i vårt politiska arbete men förutsätter ett annat arbetssätt. 

 

Därför kommer LOs arbete med valrörelsen denna gång ha ett något annat fokus än de 

senaste valrörelserna men med ett tydligt mål om att vi ska byta regering nästa år. 
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Övergripande mål 

Riksdagsvalet 

 

Mål 

Målet för LO och förbunden är att med gemensamma krafter se till att byta regering nästa år. 

Vi har en stark opinion bland våra medlemmar att göra det. (60 procent tycker att LO ska 

jobba för att byta regering nästa år – Novus mars 2013). Vi vill ha en Socialdemokratiskt ledd 

regering och vi vill fortsatt ha ett starkt valdeltagande bland LO-förbundens medlemmar  

( 2010 var valdeltagandet 83 procent) 

60 procent av LO-förbundens medlemmar ska rösta S (52 procent 2010) 

80 procent av de förtroendevalda ska rösta S (70 procent 2010) 

 

EU-parlamentsvalet 

För första gången sker valet till Europaparlamentet samma år som det är nationella val i Sve-

rige. Det är en utmaning som både för med sig positiva och negativa konsekvenser. Den poli-

tiska aktiviteten kan bli högre, större fokus på val kan skapa förutsättningar för ökat valdelta-

gande och högre engagemang. Samtidigt så ska väljarna ”orka med ” en extra lång valrörelse 

där olika budskap och löften blandas om vartannat. 

 

Övergripande budskap; Rösta för fler jobb och Ordning och reda på arbetsmarknaden! Mot-

verka social dumping. 

 

Mål 

Höj valdeltagandet bland LO-förbundens medlemmar och öka andelen S-röster! 

Minst 50 procent av LO-medlemmarna ska rösta i parlamentsvalet (2009 - 35 procent, nation-

ellt 45,5) 

Minst 50 procent ska rösta S (2009 - 45 procent, S fick totalt 24,4 procent) 

 

Mitt Sverige (17 april – 30 november 2013) 

Kampanjen Mitt Sverige handlar om viktiga fackliga frågor och att få igång samtal med våra 

medlemmar kring dessa frågor, därför har vi självklart med dessa åsikter när valmanifestet tas 

fram. 

 

Vi gör insatser för att uppmärksamma att det är ett år kvar till riksdagsvalet under vecka 37, 

9-15 september. 

 

Politiska prioriteringar 

Full sysselsättning är helt avgörande för att nå vårt mål om ett jämlikt samhälle. LO kommer 

under kongressperioden arbeta med ett stort projekt för att belysa och ta fram förslag för hur 

målet om full sysselsättning ska uppnås. En del av det arbetet kommer att ske innan valet och 

har stor betydelse för hur vi utformar våra krav. 

 

LO ska tillsammans med förbunden ta fram ett eget valmanifest. Målet är att konkretisera ett 

antal politiska krav för fler och tryggare jobb och för en bättre och ökad välfärd. 

 

Valmanifestet ska presenteras på en valkonferens med förbunden och LO-distrikten den 6 

februari 2014 
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Målgrupp(er) 

Primära 

LO-förbundens medlemmar 

Förtroendevalda 

Unga  

 

Sekundära 

Oorganiserade på LO- arbetsplatser (se dem som både potentiella medlemmar och S-röstare ) 

 

Påverka politiken  

Primärt 

Socialdemokraternas valmanifest och kommande S-politik. 

 

Sekundärt 

Övriga partier för att förhålla sig till LOs utspel och förslag. 

 

Tidsplan 

 

Fas 1; April 2013 - augusti 2013 

Framtagande av inriktning för LOs valarbete 

Förankringsarbete förbunden, LO-distrikten, internt LO-kansliet april-augusti 

Samtalskampanj – Mitt Sverige 

LOs styrelse – beslut 26 augusti 

 

Fas 2; September 2013 - 30 november 2013 

Inventering av vad som planeras och vad som bör planeras i rapportsläpp under höst och vår 

Kampanjvecka 37, 9-15 september– extra insatser Mitt Sverige, arbetsplatsbesök, ringkam-

panj, miniturné för ledningen  

Valplan och valorganisation tas fram  

Ungdomsforum med valtema 26 - 28 november 

 

Fas 3; December 2013 – 6 februari 2014 

Sammanställning och opinionsbildning kring resultaten av Mitt Sverige-kampanjen 

Valkonferens förbunden och LO-distrikten 6 februari – ”Fackligt valmanifest” presenteras 

 

Fas 4; Mars 2014 – Almedalen/juli 2014 

Tydliggöra skillnaderna mellan regeringen och våra förslag 

Utåtriktad/köpt värderingskampanj veckorna innan första maj v. 17-18, 21 april – 1 maj  

Lilla valrörelsen/EU-val 12 - 25 maj– LO-ledningen och förbundsledningsturné  

Ringkampanj inför Europaparlamentsvalet 25 maj 

25 maj valdag till Europaparlamentet 

 

Almedalen – lyfta frågor ur Valmanifestet  

Sommarjobbskampanj – med större fokus på att tydliggöra skillnader i politiken gällande 

ungas villkor på arbetsmarknaden 
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Fas 5; Augusti - 14 september 2014 

Valrörelsens slutskede –kampanjveckor 35-37, 25 augusti-14 september 

Ledningsturné  (LO-ledningen och förbundsledningar ) 

Ringaktiviteter 

 

Fas 6; 16 september – oktober 2014 

15 september – vilodag, fira segern;) 

Valutvärderings grupp tillsätts 


