
Facklig-politisk samverkan

Landsorganisationen i Sverige





Facklig-politisk samverkan

Syftet med denna promemoria är att beskriva den facklig-politiska samverkan mellan LO/LO-förbunden 
och det socialdemokratiska partiet. En kortare historisk bakgrund inleder, eftersom det gör det lättare 
att förstå också det som sker i nutid. Därefter redovisas de utmaningar som den facklig-politiska sam-
verkan står inför idag, varför facklig-politisk samverkan är viktig och slutligen styrelsens förslag till hur 
samverkan bör utvecklas i framtiden.

Redan inledningsvis vill vi för tydlighetens skull göra en distinktion mellan facklig-politisk samverkan 
och påverkansarbete. Båda handlar om opinionsbildning. Med facklig-politisk samverkan avser vi en 
långsiktig och kontinuerlig samverkan mellan facket och ett parti, med det klara syftet att via politiken 
och politiska beslut åstadkomma förändringar som gagnar löntagarna och ligger i linje med kraven från 
förbundens medlemmar. Samverkan bygger på att de samverkande organisationerna har gemensamma 
grundläggande värderingar; samma strävan efter ett jämlikt och jämställt samhälle.

Både påverkansarbete och facklig-politisk samverkan syftar till att påverka politiska beslut. Skillnaden är 
att vi kan bedriva påverkansarbete tillsammans med någon eller några i vissa, mer eller mindre avgrän-
sade frågor, utan att det finns en gemensam ideologisk samsyn om den framtida samhällsutvecklingen. 
Påverkansarbetet måste ständigt pågå vid sidan av den facklig-politiska samverkan gentemot regeringen, 
andra partier och organisationer. Det handlar om att vi alltid måste söka allierade vid sidan av Socialde-
mokraterna för att nå framgång i olika enskilda sakfrågor. Det är särskilt viktigt att finna formerna för 
detta då regeringsmakten ligger hos andra partier, om vi ska ha någon möjlighet att, direkt eller indirekt, 
påverka politiska beslut också under dessa perioder. 

Det är viktigt att påpeka att politiskt påverkansarbete inte på något sätt står i motsatsställning till  
facklig-politisk samverkan. De är två verktyg för att nå målen med LOs verksamhet. 

Varför – tidigare beslut
Historiskt
De första fackliga kraven växte fram ur arbetarklassens situation i industrisamhället under 1800-talet. 
Kraven på mänskliga arbetsvillkor och rätt att organisera sig möttes av våld och förtryck från både ar-
betsgivare och statsmakt. Fackföreningsrörelsen växte i styrka. Men facket insåg snart att det inte räck-
er med kampen på arbetsplatserna för att förändra samhället. Det behövs också politiska beslut för att 
åstadkomma förändringar. Arbetarklassen behöver finnas med och utmana makthavare där besluten 
fattas, i riksdagen och andra politiska beslutsförsamlingar. Därför var fackföreningarna med och bilda-
de det socialdemokratiska partiet 1889. Ett knappt årtionde senare bildades LO. Alltsedan dess har den 
facklig-politiska samverkan funnits, men tagit sig något olika form genom tiderna. 
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När det socialdemokratiska partiet bildades fanns inget annat demokratiskt parti vid sidan av de borger-
liga partierna. Så var det ända fram till början av 1990-talet, då vänsterpartiet blev ett icke-kommunistiskt 
parti och miljöpartiet kommit in i riksdagen. Det har förstås påverkat Socialdemokraternas väljarstöd 
och ställning och är ett skäl till att stödet för partiet minskat i de senaste valen. 

Det socialdemokratiska partiet har, när det haft regeringsmakten, sällan haft egen majoritet, utan varit 
beroende av samarbete med andra partier; centerpartiet eller på senare tid vänsterpartiet och miljöpar-
tiet. Partiet har också bildat koalitionsregering med centerpartiet under vissa perioder, bland annat un-
der 1930- och 1950-talen. 

Besluten om facklig-politisk samverkan
Frågan om facklig-politisk samverkan mellan LO och det socialdemokratiska partiet diskuteras när LOs 
kongress samlas, d v s vart fjärde år. Då fattas ett principbeslut, i demokratisk ordning, om den facklig-
politiska samverkan.

LO-kongressen 2008 beslutade, förutom att den facklig-politiska samverkan ska fortsätta, också att fler 
medlemmar måste ges möjlighet att diskutera ideologi och politik så att det politiska engagemanget sti-
muleras och tas bättre tillvara. 

Kongressen slog fast att ”LO har en ideologisk gemenskap med socialdemokraterna som utgår från arbetarklas-
sens behov och strävanden”. LO-kongressen menade att varje enskild individ själv måste välja vilket parti 
man vill stödja, men att ”… fackföreningen har ett kollektivt intresse att samverka tätare med det parti som 
har samma ideologiska syn. Som fackförening ser vi nyttan av att ta kollektiv politisk ställning och att använda 
partipolitiken för att flytta fram arbetarklassens positioner.”

Kongressen beslutade också att den facklig-politiska samverkan inom Europa ska utvecklas för att säker-
ställa möjligheterna att påverka förslag som rör villkoren i arbetslivet och löntagarnas trygghet. 

Principbeslutet om samverkan följs av ett beslut av LOs styrelse om storleken på det ekonomiska stö-
det. De senaste åren har LO årligen betalat 6 miljoner kronor till partiet, vilket motsvarar ca 33 öre per 
medlem och månad. LOs förbund har rekommenderats att betala sex kronor per medlem och år, vilket 
de allra flesta förbund gjort. Utöver det årliga ekonomiska bidraget gör LO och förbunden också insat-
ser i valrörelser.
 
SFU, Socialdemokraternas fackliga utskott, är ett samarbetsorgan för facklig-politisk samverkan som 
utses av partistyrelsen. I utskottet finns företrädare för partistyrelsen, riksdagsgruppens fackliga studie-
grupp, SSU, LO och LOs förbund samt ABF. I utskottet förs politiska diskussioner, görs analyser samt 
organisatorisk samordning. En viktig uppgift är att samordna valrörelserna i nära samarbete med infor-
mationsansvariga i förbunden. 

När det gäller regional och lokal nivå, så framgår det av partiets stadgar att en facklig ledare ska utses i 
såväl partidistriktet som arbetarekommunen och där ingå i styrelsen. På samma sätt som på central nivå 
finns det fackliga utskott också i partidistrikten och arbetarekommunerna. 

Facklig-politisk samverkan ifrågasätts
Frågan om den facklig-politiska samverkans vara eller inte vara och formerna för den kommenteras åter-
kommande i media, inte minst huruvida det är rimligt att alla medlemmar är med och betalar till valkam-
panjer och annat stöd, trots att nästan hälften av medlemmarna röstar på andra partier. Vissa borgerliga 
politiker och ledarsidor driver nästan kampanjliknande agitation mot LOs stöd till det socialdemokra-
tiska partiet. Men kritik framförs också utifrån aspekten att samverkan med LO kan komma att lägga 
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hämsko på Socialdemokraterna när det gäller att utforma politiken, när det krävs ett bredare väljarstöd 
för att partiet åter ska kunna bli det största partiet och kunna komma i regeringsställning. 

Ifrågasättande av den facklig-politisk samverkan har också kommit såväl från enstaka socialdemokratiska 
politiker som från enskilda fackliga medlemmar, till exempel i samband med förbundskongresser. 

Enligt undersökningen Röster om facket och jobbet, som genomfördes vintern 2010/2011, ansåg 48 pro-
cent av LO-medlemmarna att samverkan ska öka eller vara oförändrad, medan 28 procent tyckte att den 
ska minska eller upphöra. 2006 var siffrorna 39 procent öka/oförändrad och 19 procent minska/upphöra. 
Det som har skett är att fler som tidigare svarade ”Vet ej” numera har en åsikt i frågan. Av dem som be-
stämt sig är det lika många som strömmar över till respektive sida, för eller emot. Det är alltså både fler 
som är positiva till samverkan och fler som är negativa1.

Vår samverkan ifrågasätts förstås mer när ”bara” drygt hälften av medlemmarna röstar på Socialdemokra-
terna. Vårt svar på kritiken har varit att det är kongressen som fattar beslutet, att det sker i demokratisk 
ordning och att det sker i samklang med medlemmarnas uppfattning. 

Om stödet skulle bli alltför lågt, kan det komma att bli svårare för kongressen att besluta om samverkan. 
Det är också troligt att Socialdemokraterna måste samarbeta med något eller några andra partier för att 
kunna bilda ett trovärdigt regeringsalternativ.

Ibland görs det gällande att vår facklig-politiska samverkan påverkar våra möjligheter att rekrytera nya 
medlemmar till facket. Det kan variera mellan olika individer och olika förbund. Undersökningen Röster 
om facket och jobbet, som LO genomför, visar att de främsta anledningarna till att man inte går med i 
facket är andra. De flesta uppger att de skulle kunna tänka sig att gå med i facket om avgiften var lägre, 
om de fick fast anställning, mer arbetstid, om konflikt uppstod med arbetsgivaren eller om de riskerade 
att bli arbetslösa. Endast tre procent uppger politiska eller principiella skäl till att inte gå med i facket.2

Utmaningar
Den facklig-politiska samverkan mellan LO och det socialdemokratiska partiet står idag inför flera ut-
maningar. Allt färre av LO-förbundens medlemmar röstar på Socialdemokraterna. Det faktum att partiet 
inte har regeringsmakten och därmed inte kan genomföra den politik som LO efterlyser kan bidra till 
det minskande stödet, liksom den nu pågående turbulensen i partiet. För dem som ogillar den borgerliga 
politiken är det viktigt att oppositionen orkar stå upp och vara tydlig i vilken politik man vill driva; att 
man visar att politiken kan göra skillnad. Men nedgången i stöd kan inte enbart knytas till dessa faktorer, 
eftersom andelen som röstade på Socialdemokraterna minskade också före regeringsskiftet 2006. 

Allt färre av LO-förbundens medlemmar röstar på Socialdemokraterna
Den internationellt sett höga svenska klassröstningen är inte längre självklar och allt färre löntagare lägger 
sin röst på Socialdemokraterna. Andelen av LO-förbundens medlemmar som röstar socialdemokratiskt 
har minskat under de senaste valen, även om de fortfarande utgjorde en majoritet vid det senaste valet.

I valet 2010 röstade 51 procent av förbundens medlemmar på Socialdemokraterna. Valet 2002 var ande-
len 59 procent och 2006 54 procent. Moderaterna blev näst största parti och fick 16 procent av medlem-
marnas röster i det senaste valet.3 

1 LO, Röster om facket och jobbet 4, publiceras troligen febr/mars 2012

2 LO, Röster om facket och jobbet 2, 2011

3 SVTs Valundersökning, ValU
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Bland TCO-förbundens medlemmar röstade 30,6 procent på Socialdemokraterna 2010, en klar minsk-
ning från 41,3 procent 2002 och 35,6 procent i valet 2006. Det finns ett intresse inom socialdemokratin 
att finna former för samarbete med tjänstemännens organisationer, men både TCO och Saco är parti-
politiskt obundna organisationer och har gjort tydliga ställningstaganden emot ett formaliserat samar-
bete med Socialdemokraterna.

Bara 22 procent av dem som hade jobb röstade på Socialdemokraterna i det senaste valet, medan 32 procent 
röstade på Moderaterna. I Stockholms län var det bara 13 procent av dem som hade jobb som röstade på 
det socialdemokratiska partiet och totalt fick Socialdemokraterna bara 22 procent av rösterna i länet. 4 

Stödet för Socialdemokraterna har minskat ytterligare sedan valet, både totalt och bland LO-förbundens 
medlemmar. Under hösten har opinionsmätningar visat att stödet för Socialdemokraterna krupit under 
50 procent bland medlemmarna. Moderaterna är fortfarande näst största parti, med stöd från uppemot 
anmärkningsvärda 20 procent, och Sverigedemokraterna har i någon undersökning klättrat upp till tredje 
största parti bland LO-förbundens medlemmar. Det är alltså inte självklart att det är något av de andra 
rödgröna partierna som framstår som det främsta alternativet att lägga sin röst på. 

SCBs senaste stora partisympatiundersökning bekräftar den bilden5. Enligt den skulle, om det varit val i 
november 2011, 48,5 procent av förbundens medlemmar lagt sin röst på Socialdemokraterna. Det innebär 
en minskning med 5,5 procent jämfört med motsvarande mätning i maj, men en ökning jämfört med 
mätningen för ett år sedan. Näst största parti bland LO-förbundens medlemmar är Moderaterna med 
22,8 procent. Därnäst kommer Miljöpartiet med 8,0 procent, Vänsterpartiet 6,3 procent och Sverigede-
mokraterna med 4,9 procent. Bland LO-män får S 44,6 procent, Moderaterna 24,1, Sverigedemokraterna 
8,0 och Vänsterpartiet 6,9 procent. Sverigedemokraterna är alltså tredje största parti bland männen i 
förbunden. Nästan 25 procent av medlemmarna svarar att de inte vet vilket parti de skulle rösta på. 

SCBs undersökning visar att det inte finns stöd för regeringens politik bland LO-förbundens medlem-
mar; endast 31,5 procent skulle ha lagt sin röst på de fyra borgerliga partierna, medan stödet för de röd-
gröna partierna är hela 62,8 procent.

Få av LO-förbundens medlemmar är medlemmar i partiet
Allt färre av LO-förbundens medlemmar är medlemmar också i Socialdemokratiska partiet. I slutet av 
2010 hade partiet 108 000 medlemmar och bara cirka 21 500 av dem var medlemmar i något av LOs för-
bund. Medelåldern bland partiets medlemmar var då 52 år.

Siffrorna ska tas med en nypa salt, eftersom inte alla medlemmar uppgett sin fackliga hemvist till par-
tiets medlemsregister. Men det råder ingen tvekan om att det är en historiskt låg nivå vad gäller ande-
len arbetare i det socialdemokratiska arbetarepartiet. Det innebär med all sannolikhet också att andelen 
LO-förbundsmedlemmar är låg bland Socialdemokraternas förtroendevalda.

Detta är delvis också en följd av att antalet förtroendeuppdrag i kommuner och landsting har minskat 
dramatiskt. Det gör att fler ”konkurrerar” om uppdragen och leder också till att färre medborgare kom-
mer i kontakt med partiaktiva och politiken.

En viktig konsekvens av detta är att LO-förbundens medlemmar inte är representerade i förhållande till 
sin andel av socialdemokratiska väljare när Socialdemokraterna formulerar sin politik. Det innebär att 
partiet missar den kunskap, erfarenhet och kompetens som arbetare har utifrån sina roller i yrkeslivet, 

4 Stockholms läns Socialdemokraters valanalys, jan 2011

5 SCB, Partisympatiundersökningen (PSU) november 2011
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som arbetslösa, som sjukskrivna, som föräldrar, som medborgare etc. Men det innebär också att LO-för-
bundens medlemmar missar möjligheten att vara med och utforma politiken. Andra, med annan bak-
grund och andra erfarenheter, får då ett större inflytande över politiken.

Förtroendevalda inom LOs förbund har idag en tuffare situation än tidigare. Stressen är hög på många 
arbetsplatser. Bemanningen är ofta för låg och det finns lite tid för pauser och återhämtning. Det blir 
svårare att få igång samtal om både fackliga och politiska frågor när det sällan ges möjlighet att samlas 
och naturliga mötestillfällen och mötesplatser saknas. På många små arbetsplatser finns det inte någon 
fackligt förtroendevald som kan starta samtalet. 

Attityden till politik på arbetsplatserna tycks ha hårdnat. Många vittnar till exempel om att arbetsgivare 
sätter sig emot besök av politiker. Den tuffa arbetsmarknaden med många tidsbegränsade anställningar 
och hög arbetslöshet gör att många upplever det som riskabelt att utmana arbetsgivaren genom att ta 
initiativ till politiska diskussioner eller aktiviteter i anslutning till arbetsplatsen. 

Ytterligare en förändring som skett är att de flesta fackliga kurser har blivit kortare och i större utsträck-
ning genomförs i externat, vilket till stor del varit positivt och inneburit att fler medlemmar kunnat 
delta. Men det har också inneburit att utrymmet för längre ideologiska debatter i anslutning till facklig 
utbildning minskat.

Allt detta sammantaget bidrar till att förutsättningarna för politiska samtal på arbetsplatserna har för-
ändrats på ett negativt sätt. Allt färre agiterar aktivt för en socialdemokratisk politik och för en social-
demokratiskt ledd regering. Färre löntagare är politiskt aktiva än tidigare, färre engagerar sig som valar-
betare eller nomineras till politiska förtroendeuppdrag. Förtroendevalda inom LOs förbund ägnar min-
dre tid åt politiskt arbete än de gjorde tidigare. Därmed blir det också fler som väljer att lägga sin röst 
på andra partier.

Å andra sidan är stödet för Socialdemokraterna stort bland förbundens förtroendevalda. Fler än sju av tio 
förtroendevalda röstade på det socialdemokratiska partiet. Det innebär att det finns stor potential, inte 
minst vad gäller möjligheten att organisera nya – och aktiva – medlemmar till partiet. 6

Förhållandet till andra partier och organisationer
Inom LO och förbunden, liksom inom det socialdemokratiska partiet, finns fortfarande ett starkt stöd 
för en fortsatt facklig-politisk samverkan. Men det finns fackliga medlemmar som vill närma sig andra 
partier. Det finns också socialdemokrater som menar att den nära samverkan med LO gör det svårare att 
samarbeta med andra viktiga fackliga organisationer som TCO och SACO. 

TCO och Saco är partipolitiskt oberoende och påverkar olika partier och organisationer utifrån deras 
inställning i olika sakfrågor. De anser att LOs samverkan med det socialdemokratiska partiet kan vara 
ett hinder för fördjupat samarbete och gemensamt agerande i vissa fall.
 
För att kunna påverka politiken är kontakter och samtal med representanter för regeringen viktigt, obe-
roende av vem som har makten. När Socialdemokraterna haft regeringsmakten har LO haft kontakter 
också med andra partier som ingått i regeringsunderlaget, företrädesvis Vänsterpartiet och Miljöpartiet. 
Det har dock inte inneburit att LO haft facklig-politisk samverkan med dessa partier. 

6 LO-panelen 
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Debatten i Sverige påverkas av utvecklingen i våra nära grannländer Danmark och Norge. Danska LO har 
historiskt haft ett nära samarbete med de danska socialdemokraterna, till och med tätare än den svenska 
samverkan. Formerna för samarbetet förändrades från mitten av 1990-talet. Senare upphörde också det 
ekonomiska stödet från LO centralt, däremot fortsatte förbunden i viss utsträckning att ge stöd till det 
socialdemokratiska partiet. Från 2009 har danska LO varit involverade i att ta fram och slutit upp bakom 
Socialdemokraternas och Socialistisk Folkepartis politiska reformprogram ”Fair Løsning” och tog tydligt 
ställning för en socialdemokratiskt ledd regering inför valet hösten 2011.

Också i Norge har samverkan mellan LO och Arbeiderpartiet förändrats. LO ger fortfarande ekonomiskt 
stöd till partiet, men också ett mindre stöd till Sosialistisk Venstre och Senterpartiet som båda ingår i 
en rödgrön regeringsallians tillsammans med Arbeiderpartiet. Samverkan mellan norska LO och Arbei-
derpartiet är fortfarande stark, och ledningarna har täta och regelbundna möten.

Som tidigare påpekats måste man hålla isär facklig-politisk samverkan och påverkansarbete. Facklig-
politisk samverkan med det socialdemokratiska partiet är långsiktig och uthållig utifrån gemensamma 
grundläggande värderingar. Påverkansarbete måste också pågå ständigt med syfte att påverka opinionen 
och ytterst politiska beslut, men kan rikta sig mot olika organisationer, myndigheter och partiföreträ-
dare beroende på vilken fråga det gäller. 

Strukturförändringar gör att arbetare blir färre och tjänstemän och akademiker fler. För att kunna till-
tala fler och få stöd från fler väljare är det nödvändigt att socialdemokraterna för en politik som är bra 
för alla löntagare. 

Det gör det också ännu mer viktigt att LO har ett samarbete med andra fackliga organisationer för att 
gemensamt kunna hävda bredare löntagarintressen och skapa opinion i frågor som är viktiga för lön-
tagarna. De tre fackliga centralorganisationerna agerar redan gemensamt i många frågor, inte minst på 
den europeiska nivån. 

Lokal facklig-politisk samverkan
Det är nödvändigt att den facklig-politiska verksamheten fungerar bra på lokal nivå; i kommunerna. Där 
finns en närhet till de vardagsfrågor många vill påverka och där finns utrymme för många att vara med. 
LO-distrikten har ett särskilt ansvar för att den facklig-politiska verksamheten i kommunerna funge-
rar.

Kartläggningen av LO-distriktens och LO-fackens verksamhet visar också att de tillfrågade (regionala 
företrädare för förbunden, distriktsstyrelser och distriktschefer) anser att den viktigaste verksamheten 
för LO att prioritera både regionalt och lokalt är facklig-politisk samverkan. 

Trots att distrikten har ett tydligt uppdrag och trots att de själva ser den facklig-politiska verksamheten 
som den allra viktigaste, så brister den politiska närvaron på många håll. Det finns till exempel fackliga 
utskott i högst en fjärdedel av kommunerna. 

Ett politiskt program är ett viktigt styrmedel för det lokala tvärfackliga arbetet med opinionsbildning 
och påverkansarbete gentemot Socialdemokraterna. En enkät till LO-distrikten visar emellertid att ett 
sådant dokument tagits fram endast i en fjärdedel av kommunerna. 

Orsakerna till att vi blivit svaga lokalt är flera. Den allmänna försvagningen av facket på grund av med-
lemstapp och förändringar på arbetsmarknaden påverkar även den facklig-politiska förmågan. 
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns brister i den lokala facklig-politiska verksam-
heten. På de flesta håll finns vare sig personer eller pengar för att ordna lokala tvärfackliga aktiviteter i 
kommunerna. Det är viktigt att överväga vilka konsekvenser det får om LO-facket inte finns där; vilka 
är det som då får inflytande?

Organisationsanslutningen
Kollektivanslutningen till partiet upphörde den 1 januari 1991. Partikongressen 1987 beslutade samti-
digt att fackliga organisationer ska ha möjlighet att ansluta organisationen lokalt till respektive arbe-
tarekommun. 

Enligt uppgifter som samlats in av SFU förekommer organisationsanslutningen i elva partidistrikt och 
berör merparten av förbunden. Cirka 123 000 fackliga medlemmar berörs och Kommunal dominerar med 
56 procent av det totala medlemsantalet. Organisationsanslutningen uppges, i enkätsvar, fungera där den 
finns, men det finns inga aktiviteter för att öka organisationsanslutningen. 7

Ylva Thörn föreslår i sin rapport till den socialdemokratiska partistyrelsen att organisationsanslutningen 
ska upphöra8 – bland annat utifrån debatten om att LO köper sig inflytande och makt. Partiets verkstäl-
lande utskott har hänskjutit frågan till organisationsutredningen. 

Ett avskaffande av organisationsanslutningen skulle ända det demokratiska legitimitetsproblemet, för 
både Socialdemokraterna och LO/förbunden, som det innebär att fackliga avdelningar får inflytande på 
de orter där partiet har representantskap, även om medlemmarna bor i en annan kommun och där är 
direktanslutna till partiet. 

Å andra sidan skulle det – om inga andra åtgärder vidtas – åtminstone på kort sikt medföra att facket 
tappar inflytande i politiken på många håll. Detta kan kanske kompenseras på annat sätt, till exempel 
genom ett långsiktigt arbete med rekrytering av medlemmar till det socialdemokratiska partiet och ge-
nom satsningar på tvärfackliga socialdemokratiska föreningar. 

Varför facklig-politisk samverkan idag – ”berättelsen”
Den facklig-politiska samverkan har haft stor betydelse för både LOs och det socialdemokratis-
ka partiets inflytande i samhället. Även om samverkan är med partiet, så har LO haft en stör-
re närhet till socialdemokratiska kommunledningar, riksdagsledamöter och statsråd i regering-
en än någon annan organisation. Samtidigt har det stora antalet partiaktiva medlemmar i LO-
förbunden gjort att partiets politik påverkats av de frågor som diskuteras på arbetsplatserna. 

Två organisationer med olika uppdrag
Samverkan mellan LO och det socialdemokratiska partiet bygger på att de två organisationerna har olika 
uppdrag, men samma värderingar som grund för sin politik och sitt agerande. Det betyder inte att LO 
är överens med Socialdemokraterna i alla politiska sakfrågor. Synen på vilka medel som ska användas för 
att nå målen kan också vara olika. Men de grundläggande värderingarna om jämlikhet och solidaritet 
samt ömsesidig respekt och förtroende har varit och måste också fortsättningsvis vara grunden för den 
facklig-politiska samverkan.

Organisationerna har skilda roller. LO och förbunden ska företräda sina medlemmars intressen. Det so-
cialdemokratiska partiet ska företräda flera grupper och samtidigt hantera de situationer som kan upp- 

7 Viss osäkerhet, eftersom inte alla svarat på SFUs enkät

8 Thörn, Utredning av facklig politisk samverkan, 2011
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stå i olika parlamentariska församlingar. Det innebär att konflikter kan uppstå, något som brukar upp-
märksammas och ibland talas om som ”rosornas krig”. Sett utifrån de skilda rollerna är det helt naturligt 
och behöver inte vara negativt. 

LO agerar för att påverka politiken utifrån sin roll som företrädare för förbundens medlemmar. Den 
facklig-politiska samverkan med Socialdemokraterna är det viktigaste verktyget för att nå resultat. Men 
det är viktigt att kunna förklara grunden för den facklig-politiska samverkan; att facket på egen hand 
inte kan driva igenom alla de åtgärder som medlemmarna önskar. Det finns begränsningar för vad som 
kan eller bör regleras i kollektivavtal. Det krävs också politiska beslut och lagstiftning för att kraven på 
bättre villkor för LO-förbundens medlemmar ska kunna förverkligas. 

… men med samma grundläggande värderingar
Den facklig-politiska samverkan bygger på de gemensamma värderingarna; d v s synen på hur samhället 
bör se ut. LO har tagit ställning för socialdemokratin och mot borgerligheten utifrån det som är grun-
den för hela fackföreningsrörelsens verksamhet; makten över arbetslivet och fördelningen av produk-
tionsresultatet. Vi brukar sammanfatta värderingarna i de tre begreppen frihet, jämlikhet och solidaritet. 
 
– Individens frihet handlar om att kunna styra sitt eget liv och kunna göra sina egna val. Kollektiva lös-

ningar, samhällsförändringar, är nödvändiga för att förbättra individens livsvillkor. Politisk demokrati 
och starka fackliga organisationer är de viktigaste verktygen för att kunna förändra de sociala, politiska 
och ekonomiska strukturer som sätter villkoren.

– Alla människor ska ha lika rätt att styra sina liv och påverka samhället, men skillnader i ekonomisk 
makt skapar ojämlikheter som leder till ofrihet och sämre möjligheter för en del. Strukturer som ska-
par över- och underordning ska bekämpas. Det handlar om alla människors lika värde och lika rätt. 

– Solidaritet innebär att hålla ihop, att stå tillsammans. Det är en förutsättning för att kunna åstadkom-
ma en maktförskjutning som skapar bättre villkor för arbetarklassen och därmed för varje enskild ar-
betande.

De borgerliga partiernas politik bygger på att ekonomin fungerar bättre ju friare arbetsgivaren ensidigt 
kan bestämma och förfoga över arbetskraften. Därmed kan de borgerliga partierna inte vara något stöd 
för den fackliga rörelsens strävan att balansera arbetsgivar- och företagarsidans intressen och utjämna 
skillnader i makt och inflytande.

Den välfärd vi har uppnått i Sverige – och som nu delvis är på väg att försämras – är resultatet av ett mål-
medvetet politiskt arbete där arbetsmarknadens parter, inte minst en välorganiserad, stark och politiskt 
medveten fackföreningsrörelse, spelat en viktig roll. Vi brukar tala om den svenska eller nordiska mo-
dellen, en modell som brukat lyftas fram som en framgångsfaktor i internationella sammanhang. 

Den svenska modellen bygger på att staten överlåter regleringen av produktionens villkor till arbetsgi-
vare och fackföreningar i samverkan. Parterna är fria och självständiga att förhandla om löner och an-
ställningsvillkor, men det kräver också att man är ansvarstagande. Statens uppgift är att skapa goda för-
utsättningar för produktionen genom bland annat en bra infrastruktur, utbildning, forskning, rättsvä-
sende och skattepolitik. Staten har dessutom ansvar för att skapa trygga och goda förutsättningar för 
människor i vardagen också utanför arbetet, genom en väl fungerande välfärd.
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Man brukar säga att den svenska modellen vilar på tre grundpelare som alla är nödvändiga för att den 
ska bli framgångsrik; 

– Kollektivavtalen som kompletterar lagstiftningen och som är parternas ansvar.

– En aktiv arbetsmarknadspolitik inklusive en stark arbetslöshetsförsäkring, som beslutas av riksdag och 
regering och som är en förutsättning för trygghet, god omställningsförmåga och för en väl fungerande 
arbetsmarknad. 

– En generell och god välfärd som alla bidrar till och alla som behöver får del av på lika villkor, som är 
ett samhälleligt ansvar och som bidrar såväl till trygghet för den enskilda som till effektivitet för sam-
hället.

Den sittande regeringen brukar i tal framhålla den svenska modellen och säger sig stå upp för den. De 
gör det möjligtvis i tal, men inte i handling. Istället kan vi se hur deras politik bidrar till att rasera vik-
tiga delar i modellen. De senaste åren har visat att det finns tydliga skiljelinjer mellan socialdemokratisk 
och borgerlig politik.

Regeringens så kallade arbetslinje har inte lett till fler jobb, men skapat stor otrygghet och ökade klyftor. 
Arbetsmarknadspolitiken har rustats ned. Möjligheterna att som arbetslös få tillgång till utbildning för 
att förbättra sina kunskaper och sin situation på arbetsmarknaden har försämrats. Arbetslöshetsförsäk-
ringen är sämre och dyrare, med avgifter som är olika för olika grupper och a-kassor beroende på risken 
för arbetslöshet. Otryggheten har blivit större.

Här finns en tydlig skiljelinje mot den socialdemokratiska politiken med investeringar för nya jobb och 
större satsningar på en aktiv arbetsmarknadspolitik med möjlighet att rusta sig för de nya jobben. Par-
tiet vill också förbättra arbetslöshetsförsäkringen. 

Förändringarna av arbetslöshetsförsäkringen har lett till att många av förbundens medlemmar valt el-
ler känt sig tvingade att gå ur försäkringen och/eller facket. Förutom att det innebär ett risktagande för 
den enskilda att stå utan ekonomiskt stöd vid arbetslöshet, så innebär det också en maktförskjutning. 
Fackets styrka och legitimitet som förhandlingspart påverkas av hur stor del av löntagarna som väljer att 
vara medlemmar. 

Tryggheten och välfärden blir sämre också i många andra avseenden med en borgerlig politik. Sjukför-
säkringen har försämrats och lägger stor press på den som drabbats av sjukdom att själv ta sig tillbaka 
till arbete. Anställningstryggheten har försämrats genom beslut som gör det möjligt att stapla olika ty-
per av visstidsanställningar på varandra under längre tid. Ett annat område som direkt berör förbundens 
medlemmar är arbetsmiljöfrågor. Ett av de första besluten som den nytillträdda regeringen tog efter va-
let 2006 var att lägga ner Arbetslivsinstitutet och minska resurserna till arbetsmiljö- och arbetslivsforsk-
ningen. Därefter har regeringen minskat resurserna till arbetsmiljöinspektioner och stödet till utbildning 
av skyddsombud. Regeringen vill inte heller införa en rätt till bra företagshälsovård. 

När den svenska modellen fungerar leder den till ett mer jämlikt samhälle. Nu ser vi istället att klyftorna 
ökar och att skillnaderna ökar mellan friska och sjuka, mellan dem som har arbete och dem som drab-
bats av arbetslöshet. Det är en följd av den politik som den moderatledda regeringen för. Principen om 
alla människors lika värde och lika rätt är inte vägledande för den sittande regeringen. 
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Politisk påverkan
Som tidigare beskrivits är det viktigt att vi alltid påverkar politiken, oavsett vilken regering vi har. LO ska 
ha en politisk agenda som vi driver både genom att påverka politiskt på olika sätt och genom vår facklig-
politiska samverkan. Vår politiska agenda bygger på de beslut som fattas av kongressen och i styrelsen.

Men det kan också vara viktigt att vi vid olika tillfällen kan få en uppfattning om vad medlemmarna 
tycker i olika frågor. Det kan ske genom mindre opinionsundersökningar eller genom större undersök-
ningar som Röster om facket och jobbet. 

I vårt politiska påverkansarbete ingår att samarbeta med andra organisationer som delar våra uppfatt-
ningar i olika frågor, till exempel HSO (Handikappförbunden), Påskuppropet och Amnesty. Stöd till ra-
dikala fristående tankesmedjor är ett annat sätt att stärka den politiska påverkan.

Sammanfattningsvis är det viktigt 
– att LO driver tydliga politiska frågor utifrån kongressbeslut m m 
– att förbundsmedlemmarnas uppfattning inhämtas på olika sätt och ligger till grund för påverkansarbetet
– att strategierna för påverkansarbetet ständigt utvecklas
– att samarbetet med organisationer med samma krav och värderingar utvecklas 
– att LO på olika sätt stödjer radikala tankesmedjor 

Hur ska den facklig-politiska samverkan se ut? 
LO är en sammanslutning av – i dagsläget – 14 förbund. LOs uppgift är enligt stadgarna att

 ” … leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på ar-
betsmarknaden och inom näringslivet. LO ska därvid och i övrigt verka för en samhällsutveckling på 
grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och jämställdhet.”

Den inledande formuleringen bygger på insikten att vi blir starkare om vi agerar tillsammans och sam-
ordnat. Det är allt viktigare i en tid då LO-kollektivet krymper och andra röster blir förhållandevis star-
kare. Det gäller både centralt, regionalt och lokalt i kommunerna. Det kan gälla på alla områden som till 
exempel facklig-politisk samverkan, påverkansarbete, utbildningsinsatser, utåtriktade aktiviteter o s v. 

Motsvarande formuleringar om att påverka samhällsutvecklingen finns i de flesta förbunds stadgar. Av 
formuleringen följer att LO alltid ska verka för att påverka politiska beslut i den riktningen, oberoende 
av vilket eller vilka partier som har makten. Både det påverkansarbetet och opinionsbildningsarbetet i 
övrigt bedrivs och organiseras utifrån olika intressenters inställning i olika sakfrågor. Det innebär också 
att vi alltid ska påverka och uppvakta sittande regering för att nå framgång i frågor som är viktiga för 
medlemmarna. Det gäller såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar.

Facklig-politisk samverkan med det socialdemokratiska partiet är något annat. Det är en unik samverkan 
med ett utvalt parti utifrån våra gemensamma grundläggande värderingar. När Socialdemokraterna har 
makten samverkar vi fortfarande med partiet, inte med regeringen. Samverkan är långsiktig och fortgår 
i vått och torrt, oberoende av om socialdemokraterna har makten eller inte. Samverkan sker både i for-
mella och mer informella former och regleras i begränsad utsträckning. 

Förutsättningarna för samverkan är olika vid olika tidpunkter och framför allt beroende på om partiet 
har regeringsmakten eller inte. När Socialdemokraterna har makten förväntar LO och förbundens med-
lemmar att de levererar beslut som är i linje med den politik som man skapat tillsammans; att partiet 
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genomför den politik som beslutats på partikongresser och i partiets andra beslutande organ. Likaså för-
väntas att partiets företrädare agerar på ett trovärdigt sätt när man har makten i kommuner, landsting 
och regioner och då är arbetsgivare.

När partiet är i oppositionsställning och inte kan förverkliga kraven på politiska beslut är det lättare att 
ifrågasätta samverkan. Men samtidigt är det kanske än viktigare att samverkan fungerar då för att på 
längre sikt säkra den samhällsutveckling vi vill ha. Då har vi en unik möjlighet att diskutera och forma 
den framtida politiken.

För att samverkan ska vara trovärdig och framgångsrik krävs en ömsesidighet. Samverkan måste vårdas 
om stödet för den ska bestå. Samverkan bygger på att parterna behöver varandra och att båda parter ser 
nyttan av den. Men samverkan kräver också ömsesidighet i andra avseenden. Det krävs en ömsesidig res-
pekt för varandras olika roller, att man har förtroende och tillit för varandra. Samverkan bygger på tron 
att man tillsammans kan åstadkomma något som är större än det som organisationerna kan åstadkomma 
var och en för sig; att man tillsammans kan nå en förändrad samhällsmodell; att man tillsammans kan 
vara en samhällsförändrande kraft, för full sysselsättning och ett hållbart arbetsliv.

Organisationerna kan inte diktera villkoren för varandra, men det måste finnas en ständigt pågående 
dialog på alla nivåer; om politiken, om organisationen och om hur samverkan bäst kan utvecklas. Det är 
viktigt att samverkan sker på alla områden. 

Det måste finnas naturliga arenor för den dialogen så att vi tillsammans kan bygga politiken. Det handlar
om att ta tillvara varandras resurser och kompetenser ständigt och jämt, inte bara i valrörelserna. Men det 
handlar också om att ha förståelse och respekt för att det till och från kan finnas skiljaktiga meningar
i vissa frågor och att klara att hantera sådana situationer.

Sammanfattningsvis är utgångspunkterna för samverkan 
– att den pågår ständigt och är långsiktig
– att samverkan gäller både politikutveckling och organisation
– att samverkan bygger på ömsesidig respekt och förtroende
– att LO har en samordnande roll för den facklig-politiska verksamheten centralt, regionalt och lokalt

Hur bygger vi politik tillsammans?
Regionalt och lokalt
Det är viktigt att det finns en facklig-politisk verksamhet i varje kommun. Här finns det möjlighet att 
direkt fånga upp de frågor som är viktiga för medlemmarna i deras vardag, både på arbetsplatsen och 
utanför. Förbundens organisation har förändrats och det saknas ofta kommunvisa sektioner (eller mot-
svarande). Därför är det naturligt att LO-distrikten, som ansvariga för den tvärfackliga verksamheten, 
ges ett tydligare ansvar för att det finns facklig-politisk verksamhet i alla kommuner. Den kan läggas på 
ett LO-fack, om ett sådant finns, eller på ett särskilt organ för just facklig-politiska frågor. Det är grun-
den för vår del av den facklig-politiska verksamheten på lokal nivå. För den ömsesidiga samverkan är det 
angeläget att det finns fackliga ledare i såväl partidistrikt som arbetarekommun, i enlighet med parti-
ets stadgar.

Det kan till exempel handla om att se till att det bildas tvärfackliga socialdemokratiska föreningar, att 
fackliga medlemmar och partimedlemmar ges möjlighet att delta i varandras utbildningar eller på annat 
sätt ordna träffar där man diskuterar fackliga och politiska frågor. Formerna kan variera; det viktiga är 
att det finns lokala arenor/mötesplatser där man kan mötas för att forma politiska idéer som kan föras 
vidare i den politiska debatten och beslutsprocessen.
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Det kanske absolut viktigaste är det politiska samtalet på arbetsplatserna. På grund av att arbetssitua-
tionen är pressad på de flesta arbetsplatserna och vi saknar fackligt förtroendevalda på många små ar-
betsplatser är det viktigt att vi utvecklar nya sätt att möta medlemmarna. Det kan till exempel ske via 
riktad information till speciella grupper av medlemmar eller genom att anordna tillfällen när vi ordnar 
tillfällen då vi ringer till medlemmmar. 

Att lokalt ta fram politiska program tillsammans med Socialdemokraterna är också ett sätt att skapa ett 
politiskt intresse. Det kan förberedas genom till exempel möten med diskussion kring olika frågor eller 
lokala medlemsundersökningar.

Metoder och verktyg som stimulerar samtalen måste utvecklas och spridas. Ett sådant exempel är Verk-
tygslådan som tagits fram och används av IF Metall. 

För att stärka fackligt förtroendevalda att få igång och delta i politiska samtal är det också viktigt att 
det i den fackliga utbildningen finns inslag som ger kunskap om hur vi kan påverka politiken genom  
facklig-politisk samverkan. Det ger en bra grund och är kanske en förutsättning för ett ökat intresse för 
att föra samtal om politik på arbetsplatser.

Om den lokala verksamheten fungerar bra och lockar många att delta i debatten och se värdet av att göra 
det, så finns det stora möjligheter att många fler fackliga medlemmar också blir medlemmar i partiet.

Sammanfattningsvis är det viktigt
– att LO-distrikten har ett särskilt ansvar för att det finns facklig-politisk verksamhet i alla kommuner
– att beslutet om en facklig ledare i varje arbetarekommun blir verklighet
– att det bildas tvärfackliga socialdemokratiska föreningar i kommunerna
– att det skapas mötesplatser för politiska samtal både tvärfackligt i kommunen och på arbetsplatser
– att LOs råd för det tvärfackliga arbetet ges i uppdrag att ta fram en strategi för att öka den facklig- 

politiska verksamheten på regional och lokal nivå
– att LOs råd för kommunikationsfrågor ges i uppdrag att ta fram en plan för kommunikation kring 

facklig-politisk verksamhet på regional och lokal nivå
– att metoder utvecklas till stöd för politiska samtal på arbetsplatser
– att betydelsen av facklig-politisk samverkan tas upp i den fackliga utbildningen
– att LOs råd för facklig utbildning arbetar fram en strategi för hur den fackliga utbildningen kan få mer 

ideologiska inslag

Nationellt
Också på nationell nivå är det nödvändigt med regelbundna kontakter och möten, för att tillsammans ut-
veckla idéer och politik och för strategiska diskussioner. En bra grund kan vara konkreta politiska förslag 
som arbetas fram inom ramen för LOs utredningsverksamhet och utifrån de rapporter som publiceras. 

Nyttan av personliga möten kan inte överskattas. Det är viktigt att partiledningen och LOs ledning/sty-
relse träffas regelbundet. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen och den fackliga studiegruppen bjuds 
in till LO med viss regelbundenhet. Många andra kontakter och möten i olika konstellationer förekom-
mer och kan utvecklas. LOs och förbundens förtroendevalda och anställda skulle till exempel, i större 
utsträckning än idag, kunna bidra i utvecklingen av politiken och även bidra med förslag och underlag 
i olika sakfrågor till riksdagsledamöters motioner, interpellationer och frågor.



13

Det behövs många och olika typer av arenor så att fler kan mötas och tillsammans bidra till idé- och po-
litikutvecklingen. Den är naturligt att den nyvalda LO-styrelsen som tillträder efter kongressen tar ini-
tiativ till en diskussion med den socialdemokratiska ledningen för att forma en struktur för detta.

För att nå ett verkligt inflytande över politiken är det viktigt att LO och förbunden också fortsättningsvis 
är representerade i partiets beslutande organ, d v s att LOs ordförande är ledamot i verkställande utskot-
tet och att det i likhet med nu finns förbundsordföranden i verkställande utskottet och partistyrelsen. 

Det finns anledning att överväga i vilken utsträckning man genom detta betraktas mer som företrädare 
för partiet än för facket. Erfarenheterna hittills har visat att det är bättre att vara med och påverka såväl 
diskussion som beslut direkt i verkställande utskottet och partistyrelsen än att stå utanför. Det infly-
tande vi får via representationen är positivt för våra möjligheter att påverka politiken. 

SFU har en viktig funktion, när det gäller att diskutera viktiga politiska frågor, liksom organisatoriska 
frågor. Storlek och mandat för SFU bestäms av partistyrelsen, men det är viktigt att SFU har besluts-
mandat. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att 
– att utveckla nya arenor för utbyte av idéer och utveckling av politiken
– att LO och förbunden är representerade i partiets VU och styrelse
– att SFUs arbete utvecklas och att utskottet har beslutsmandat

Internationellt
En stark fackföreningsrörelse måste agera politiskt också på den internationella arenan. Så kan till ex-
empel en reglering av marknadens ”frihet” enbart komma till stånd genom fackligt arbete på interna-
tionell nivå. 

Det facklig-politiska samarbetet över nationsgränserna är viktigt. SAMAK (Arbetarrörelsens Nordiska 
Samarbetskommitté) är en gemensam organisation där alla LO-organisationer och socialdemokratiska 
partier i Norden samverkar sedan mer än 120 år.

Inom EU fattas många beslut som påverkar löntagarna direkt eller indirekt. LO har tillgång till ett brett 
kontaktnät för att påverka politiskt i Europa genom NFS (Nordiska Fackliga Samorganisationen), EFS 
(Europeiska Fackliga Samorganisationen) och nordiska respektive europeiska branschfederationer. Kon-
takterna med de svenska parlamentarikerna är viktiga för att tidigt kunna identifiera frågor som rör lönta-
garnas trygghet. Europafacket samarbetar i viss utsträckning med Europeiska Socialdemokratiska Partiet 
(ESP), även om det finns en begränsning i att EFS har medlemsorganisationer med olika politisk inrikt-
ning. Samarbetet bör utvecklas och fler arenor skapas för facklig-politisk samverkan på Europanivå. 

På den globala arenan är IFS, Internationella Fackliga Samorganisationen, den internationella federatio-
nen för världens oberoende och demokratiska fackliga organisationer. SI, Socialistinternationalen, är ett 
globalt samarbete mellan socialdemokrater över nationsgränserna. Kontakter mellan IFS och SI förekom-
mer, men också på denna nivå begränsas möjligheterna till facklig-politiskt samarbete av det faktum 
att IFS rymmer fackliga organisationer av olika politisk färg. Detta samarbete är viktigt och bör stärkas, 
inte minst för att säkerställa att ILOs (Internationella arbetsorganisationen, FNs trepartsorgan för sys-
selsättnings- och arbetslivsfrågor) verksamhet bibehålls och utvecklas.
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Sammanfattningsvis är det viktigt 
– att det facklig-politiska samarbetet stärks över nationsgränserna
– att LO och SAP tillsammans fördjupar det gränsöverskridande samarbetet på nordisk, europeisk och 

global nivå

Fler fackliga medlemmar i partiet och i politiska uppdrag
LOs kongress 2008 beslutade att fler fackliga medlemmar ska ges möjlighet att diskutera ideologi och 
politik så att det politiska engagemanget bättre tas tillvara. 

Målet är att fler LO-förbundsmedlemmar ska bli medlemmar och aktiva i partiet. Det är bra att den 
som har erfarenhet av en dålig arbetsmiljö och som kan förstå vad tunga lyft innebär och hur värk i hela 
kroppen känns finns representerad. Ingen annan än den som ofrivilligt arbetar deltid eller är anställd 
på viss tid vet vad just den otryggheten innebär och vilka konsekvenser det medför. Den som arbetar på 
obekväm arbetstid och är småbarnsförälder vet hur svårt det är att få vardagen att gå ihop när barnom-
sorgen bara är tillgänglig dagtid.

För att åstadkomma förändringar måste dessa erfarenheter finnas med när politiken formas. Över tiden 
har kampanjer bedrivits, med varierande resultat, för att öka antalet fackliga medlemmar i partiet. 

Det är genom att vara medlem i en socialdemokratisk förening som man kan och ska påverka politiken. 
Facket kan och ska regionalt och lokalt stimulera det politiska intresset genom att hitta former och arenor 
där medlemmar kan diskutera och formulera sina krav på politiken. LO-distrikten har ett särskilt ansvar 
för att den facklig-politiska verksamheten fungerar tvärfackligt i kommunerna.

Det är viktigt att vi får fler fackligt förtroendevalda som också är medlemmar och aktiva i partiet. LO 
och partiet bör tillsammans göra aktiviteter för att åstadkomma detta. 

Sammanfattningsvis är det viktigt 
– att fler av LO-förbundens medlemmar blir medlemmar och aktiva i partiet
– att det finns arenor för politiska samtal
– att särskilda insatser görs för att få fler medlemmar till partiet bland fackligt förtroendevalda

 
Vikten av ett starkt parti
Det är viktigt för LO och förbunden att ha ett starkt parti att samverka med. Det är ett skäl till att fort-
sätta ge ekonomiskt stöd till det socialdemokratiska partiet utan speciella villkor. Socialdemokraterna 
har inte väljargrupper med stora ekonomiska resurser som kan bidra och kan inte heller räkna med eko-
nomiskt stöd från andra grupper.

LO och flertalet förbund ger, som redovisades inledningsvis, årligt ekonomiskt stöd till Socialdemokra-
terna. Det är något som LOs styrelse och respektive förbund beslutar om i sina demokratiskt valda or-
gan. Det är inget som vi försöker hålla hemligt eller skäms för och uppgifterna redovisas öppet på LOs 
hemsida. Extra anslag ges till partiet i samband med valrörelser och dessutom avsätts resurser i form av 
bland annat arbetsinsatser, särskilt i samband med valrörelser. 

Stödet väcker debatt, framför allt bland borgerliga debattörer. Man anser att LO ”köper sig makt” trots att 
det är en knapp majoritet som sympatiserar med partiets politik. Vi gör det för att det gynnar LO-förbun-
dens medlemmar att partiet är starkt och kan driva igenom politiska beslut som ligger i linje med de beslut 
som fattats på våra fackliga kongresser. Skulle detta upphöra skulle det innebära stora konsekvenser för 
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partiet. LOs och förbundens stöd har stor betydelse för partiets möjlighet att bedriva sin verksamhet. 
Styrelsen rekommenderar att motsvarande summa även fortsättningsvis avsätts till ekonomiskt stöd till 
det socialdemokratiska partiet. Formerna bör emellertid utvecklas. 

Organisationsanslutningen berör mindre än hälften av partidistrikten, men har stor betydelse där den 
finns. Styrelsen anser att organisationsanslutningen måste upphöra på sikt, men under ordnade former. 
Det är viktigt att slå vakt om det politiska inflytandet. Styrelsen avvaktar förslag från Socialdemokra-
ternas organisationsutredning. 

Sammanfattningsvis är det viktigt 
– att LO ger ekonomiskt stöd till partiet också i fortsättningen och att formerna för stödet bör utvecklas
– att organisationsanslutningen upphör på sikt

 



Landsorganisationen i Sverige

Facklig-politisk samverkan
Den facklig-politiska samverkan mellan LO och det socialdemokratiska partiet har 
sina rötter från slutet av 1800-talet då fackföreningsrörelsen växte fram. Man insåg 
att det inte räcker med den fackliga kampen för att förändra samhället. Det behövs 
också politiska beslut för att åstadkomma förändringar. Så är det fortfarande. 
 Samverkan mellan LO och det socialdemokratiska partiet bygger på att de två 
organisationerna har olika uppdrag och olika roller, men samma värderingar som 
grund för sin politik och sitt agerande. De grundläggande värderingarna om jämlik-
het och solidaritet samt ömsesidig respekt och förtroende har varit och måste också 
fortsättningsvis vara grunden för den facklig-politiska samverkan. 
 I skriften beskrivs syftet med facklig-politisk samverkan och de utmaningar 
som samverkan står inför idag. Facklig-politisk samverkan är ett långsiktigt och 
viktigt verktyg för att påverka politiken. Men LO agerar också på andra sätt för att 
påverka politiken utifrån sin roll som företrädare för förbundens medlemmar. Det 
innebär kontakter och samtal med olika organisationer, myndigheter och partiföre-
trädare i olika frågor beroende på vilken fråga det gäller. Detta politiska påverkans-
arbete står inte i motsatsställning till den facklig-politiska samverkan med Social-
demokraterna. De är två olika verktyg för att nå målen med LOs verksamhet.
 LOs styrelse beslutade i februari 2012 att den facklig-politiska samverkan med 
det socialdemokratiska partiet ska fortsätta och utvecklas i enlighet med förslagen i 
föreliggande skrift. 

på omslaget:
Antonio Rios, 46 år och Ricardo Rios, 48 år, Fastighets,  
fönsterputsare vid Bromma Fönsterputs AB
foto: Lars Forsstedt




