
Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF 

Campus Norrköping 
 
 

LO och kampen om  
den svenska modellen 

 
 

En diskursanalys av Vaxholmskonflikten  

Sofia Johansson, Anna Åström 
 

Projektarbete 10 poäng i årskurs 3 från Utbildningsprogrammet för Samhälls- och kulturanalys
 

ISRN: LiU-ITUF/SKA-PR--05/20--SE 

 
 
 
 
 

Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping 



 

 

 

LO och kampen om den svenska modellen 
En diskursanalys av Vaxholmskonflikten  

 

Sofia Johansson, Anna Åström 
 
 
 
 

Handledare: Henning Süssner  
 
 
 
 

Projektarbete 10 poäng i årskurs 3 år 2005 
 

ISRN: LiU-ITUF/SKA-PR—05/20--SE 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inst i tut ionen för tematisk 
u tb i ldn ing  och  forskn ing  



 
 Institution, Avdelning 

Department, Division 
Institutionen för tematisk utbildning och 
forskning 
Samhälls- och kulturanalys 

Datum 
Date 050606
 

Språk 

Language 
 
__x__Svenska/Swedish 
 
____Engelska/English 

Rapporttyp 
Report category 
 
______AB-uppsats 
___x___C-uppsats 
______D-uppsats 
______Examensarbete 
______Licentiatavhandling 
______Övrig rapport 
 

ISRN 
LIU-ITUF/SKA-PR-05/20—SE 
 
ISSN 
 
ISBN 
 
Handledare: Henning Süssner

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/ituf/ 
 
Titel  

Kampen om den svenska modellen – En diskursanalys av Vaxholmskonflikten 
 
 
 
 
Sammanfattning 

Abstract 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 

Vaxholmskonflikten, Vaxholm, Kollektivavtal, Svenska modellen, LO, Landsorganisationen, diskursteori, 
diskursanalys, fackföreningar, fackförbund, fack. 
 
 
 
 
 



Förord 
   
Vårens arbete med den här uppsatsen har varit både roligt och utvecklande. Vi vill här tacka vår 
handledare Henning Süssner för alla noggranna kommentarer under arbetets gång samt rikta ett 
tack till nära och kära som orkat med allt vårt prat om diskurser, nodalpunkter och flytande 
signifikanter.
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Inledning 
 
I juni 2004 började det lettiska byggföretaget Laval un Partneri Ltd. ett entreprenadarbete med en 
ombyggnad av en skola i Vaxholms kommun, utanför Stockholm. Arbetet skulle utföras av 
lettiska arbetare utstationerade i Sverige, men snart efter att arbetet inletts kontaktades företaget 
av fackförbundet Byggnads (Svenska Byggnadsarbetareförbundet). Dess krav var ett svenskt 
kollektivavtal med löner och arbetsvillkor enligt vedertagen svensk praxis, vilket ledde till 
långtgående förhandlingar. Efter månader av oenigheter och utan svenskt kollektivavtal beslutade 
Byggnads den 19 oktober att vidta stridsåtgärder med total arbetsnedläggelse, strejk och blockad 
mot företaget, med start den 2 november. Det lettiska företaget svarade med att komplettera ett 
existerande lettiskt avtal så att det skulle gälla alla utstationerade arbetare, även de 
ickefackanslutna, men ett avtal enligt svensk modell motsvarande Byggnads krav tecknades inte. 
Laval un Partneri replikerade även Byggnads med att gå till den svenska Arbetsdomstolen där de 
förklarade stridsåtgärderna olovliga med hänvisning till det så kallade utstationeringsdirektivet 
samt bestämmelser i EG-fördraget rörande fri rörlighet och förbud mot diskriminering på grund 
av nationalitet. Byggnads, med fullt stöd av Landsorganisationen (LO) centralt, menade å sin sida 
att åtgärderna var fullt förenliga med såväl svensk som internationell rätt. De menade även att 
åtgärder som dessa är nödvändiga för att förhindra lönemässig- och social dumpning i Sverige.  

Konflikten i Vaxholm har blivit ett grundläggande principfall för en större problematik om 
dagens arbetsrätt och arbetsmarknadsrelationer. Rent juridiskt är frågan, som synes ovan, inte helt 
lätt. Båda parterna använder juridiska grepp för att argumentera för sin övertygelse, så vilka regler 
som gäller och är överordnade är inte helt självklart. LO fick i december 2004 Arbetsdomstolen 
på sin sida men problemkomplexet återstår. Lettlands regering har tagit upp frågan i EU-
kommissionen, och Svenskt Näringsliv och LO jobbar på en ”mall” för att underlätta liknande 
tvister i framtiden. Lavals svenske advokat Anders Elmér ville föra frågan, om hur vi bör tolka 
utstationeringsdirektivet samt hur hårt EG-rätten tillåter facket att gå fram, vidare. 
Vaxholmskonflikten har på så vis dragit igång en stor juridisk och politisk process på flera nivåer, 
och den 29 april 2005 beslutade sig också Arbetsdomstolen för att inhämta ett 
förhandsavgörande från EG-domstolen i målet.  EG-domstolens utgång är emellertid inte klar.

Vi ser konflikten i Vaxholm som en del i en större problematik som delvis hör samman med 
den ökade internationalisering och globalisering som resulterat i att nationalstatliga bestämmelser 
många gånger måste konkurrera med internationella direktiv, företrädelsevis från EU. Konflikten 
skulle så att säga inte ha uppstått utan dessa större samhällsförändringar. Vi lever idag i en värld 
där internationell handel av varor och tjänster blir alltmer omfattande och det påverkar givetvis 
den nationella arbetsmarknaden. I Sverige har fackförbunden länge haft en väldigt stark och 
självklar roll genom att de tillsammans med arbetsgivare i samförstånd skrivit kollektivavtal och 
fört kontinuerliga förhandlingar. Men i och med att överstatliga direktiv utmanar nationell praxis 
befinner sig idag den svenska fackföreningsrörelsen i en brytningstid, vilket Vaxholmskonflikten 
illustrerar på mycket tydligt sätt. Det vi finner intressant i den stora informationsmassan kring 
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konflikten i Vaxholm och denna problematik överhuvud är just hur denna brytningstid påverkat 
LO:s syn på sig själva och sin egen roll på den internationella arbetsmarknaden. Vad ser de som 
deras uppgift, vilka arbetare faller under deras ansvar och vilka är deras motståndare i ”kampen”? 
I ett större perspektiv skulle vår frågeställning kunna lyda som följer: hur uppfattar 
fackföreningsrörelsen sig själva och sin uppgift, 2005, i en globaliserad värld?  

 
 

Analysram 
 
Under detta stycke kommer vi först att inleda med en bakgrund till den svenska modellen med 
fokus på de delar som rör arbetsmarknadsrelationerna och fackföreningsrörelsens arbete, då vi 
menar att det är av central betydelse för en analys av LO. Vi kommer sedan att presentera de 
teoretiska antaganden som speglar vår uppfattning om samhället och de förändringar det idag står 
inför. Vi ser således detta stycke som den ram vår analys utgår ifrån. 
 
 

Svenska modellen  
 
Historiskt sätt har fackföreningsrörelsen, och kanske specifikt LO, spelat en viktig roll i 
utformandet av den svenska välfärdsstaten och den så kallade ”svenska modellen”. Begreppet 
svenska modellen åsyftar den i många avseenden unika samhällsutveckling som präglade Sverige 
under 1900-talet och som har sagts vara ett mellanting mellan kapitalism och kommunism. En 
klar definition av den svenska modellen har forskarna emellertid inte kommit överens om utan 
den har fått stå för allt som karaktäriserats som ”typiskt svenskt”. Generellt kan det dock sägas 
att det främst handlat om tre komponenter: välfärdsstaten eller folkhemmet, det politiska 
beslutsfattandet som syftat till samförstånd och kompromiss, samt den svenska arbetsrätten som 
karaktäriserats av att det är arbetsmarknadens parter som beslutat om löner och arbetsvillkor 
genom kollektivavtal istället för statligt reglerade bestämmelser. Det är alltså den sistnämnda 
komponenten denna uppsats behandlar. 1  

I de flesta europeiska länder regleras minimilöner och arbetsvillkor genom lagstiftning eller 
andra statliga bestämmelser medan det i Sverige är facket som har den uppgiften. Detta innebär 
att kollektivavtal skrivs genom en förhandling mellan arbetsgivare och fackförbund inom 
respektive branschområde. Avtalet blir sedan gällande för alla företag som är medlemmar i 
samma arbetsgivarförbund. För företag som inte är medlem i någon arbetsgivarorganisation 
skrivs ett enskilt avtal, ett så kallat hängavtal, med berört fackförbund. Att kollektivavtalen skrivs 
                                                 
1 Per Thullberg, Kjell Östberg, Inledning i ”Den svenska modellen”, (red.) Per Thullberg, Kjell Östberg, (Lund, 1994) 
s. 5 
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och efterlevs är i Sverige alltså en uppgift för arbetsmarknadens parter, det finns ingen 
lagstiftning eller myndighet som kontrollerar detta. 2

Vid oenigheter finns dock möjligheten att anmäla arbetsrättsliga tvister till Arbetsdomstolen 
(AD). I den svenska arbetsmarknadsmodellen finns vidare en omfattande rättighet vad gäller 
stridsåtgärder gentemot företag som inte undertecknat kollektivavtal, medan det gentemot företag 
som har kollektivavtal är nästintill förbjudet. Det så kallade ”utstationeringsdirektivet” säger att 
ovanstående funktioner skall gälla även för utländska företag som tillfälligt arbetar i Sverige med 
utstationerade arbetare. Detta betyder att de skall skriva ett hängavtal med ett svenskt 
fackförbund.3

 
 

LO i förändring – facket då och nu 
 
Den svenska modellen, och de arbetar- och fackföreningsrörelser som frambringade den, kom till 
under ett 1900-tal kännetecknat av en kapitalism med industriproduktionen i centrum. Alberto 
Melucci menar, i sin klassiska bok Nomader i nuet, att denna tids sociala rörelser konstruerades 
specifikt för detta industrisamhälle som präglades av homogena klassidentiteter och en tydlig 
konflikt mellan arbete och kapital.4 Melucci menar vidare att världen inte längre ser ut som den 
gjorde då, vår samtid utmärks istället av en helt annan komplexitet och mångfald gällande både 
identiteter och konflikter. Ekonomin (i västvärlden) är inte heller grundad i industriproduktionen 
och utifrån det menar Melucci att vårt samhälle idag är ett postindustriellt samhälle.5

Detta är Melucci inte ensam om. Förutsättningen och villkoren för industrikapitalismen och 
dess institutioner har förändrats så till den grad att vår samtid idag mer än ofta omnämns som 
industriell eller modern föregående av prefix som sen- eller post-. Det finns en mängd teorier 
med olika benämningar och med olika innebörder, men med det gemensamma att en 
övergripande strukturell förändring har ägt/äger rum, och som knappast lämnar 
arbetsmarknadspolitiken och fackföreningarnas roll oberörd. Pia Forsberg skriver i sitt bidrag i 
antologin Politiskt inflytande att den specifika sammansättningen av arbetsmarknadsrelationer som 
präglade och gav förutsättning till den svenska modellen omdanades så grundläggande under 
1980- och 90-talet att den kan sägas helt ha fallit. Med detta åsyftar hon exempelvis förändringar 
vad gäller löneförhandlingar som blivit alltmer lokala och individuella, de generellt sänkta 
ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna och den på det hela taget nya ekonomiska politiken.6 
Håkan Thörn menar i sin bok Globaliseringens dimensioner att den svenska modellen eller 
                                                 
2 Per Norberg, Arbetsrätt och konkurrensrätt, (Lund 2002), 380-509  
3 Ibid.  
4 Alberto Melucci, Nomader i nuet, (Göteborg, 1992) 
5 Ibid.  
6 Pia Forsberg, Nya former för institutionaliserat samarbete mellan stat, arbete och kapital?, i ”Politiskt inflytande”, red. Anders 
Neergaard, Ylva Stubbegaard, (Lund, 2000), s. 123 
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folkhemmet som politisk idé överhuvudtaget hamnat i kris och att den utmanas av andra 
strömningar som söker etablera sig som hegemoniska: 
 

Vi skulle enligt Antonio Gramscis teori kunna se folkhemmet som en hegemonisk form, en 
variant på en typ av nationalstatlig hegemoni som kom att prägla industrikapitalismen i många 
länder runt om i världen. Nationell hegemoni innebär att en bestämd ideologisk artikulering av 
vissa ekonomiska och politiska intressen intar en dominerande ställning inom ramarna för en 
nationalstat, så som skedde i Saltsjöbadsandans efterkrigstida folkhem.7

 
En annan väsentlig del i det postindustriella samhället är det som brukar benämnas globalisering. 
Globalisering är emellertid ett svåranvänt begrepp då det med tiden fått en mängd betydelser och 
till följd därav förlorat sin vetenskapliga stringens. Grovt talat menar vissa att vår globaliserade 
samtid bör tolkas som en alltigenom ny fas karaktäriserad av en djuplodad transnationalism där 
staterna som aktörer anses förbrukade medan andra, exempelvis Hirst och Thompson, menar att 
globaliseringen bör tolkas som en fortsatt utveckling av den internationalisering som ägt rum 
alltsedan 1500-talet och att nationalstaterna även fortsättningsvis är centrala aktörer.8 Vi ansluter 
oss till den forskartradition som kan sägas vara en mittenposition i det ovan beskrivna 
spänningsfältet. Vi menar att globaliseringen åsamkat problem för nationalstaterna och dess 
institutioner i den meningen att de förlorat sitt politiska monopol, och därmed fått minskat 
inflytande över agendan. Samtidigt menar vi att nationalstatens institutioner, där LO kan ses som 
en, fortfarande är viktiga om än inte lika tydliga aktörer i samhällsutvecklingen. Likt Håkan Thörn 
menar vi att globaliseringen är en bred process som pådrivits av nationalstaterna. I sin bok skriver 
han att nationalstaternas ekonomiska politik de senaste decennierna har resulterat i 
privatiseringar, avregleringar samt en övergripande marknadsliberalisering med fokus på en fri 
rörlighet av såväl varor som tjänster.9 Thörn skriver vidare att: 
 

[…] de senaste decenniernas intensifierade ekonomiska globalisering inte ska förstås i termer 
av någon absolut ’ekonomisk nödvändighet’, utan möjliggjordes av politiska beslut, som i sina 
konsekvenser innebar en inskränkning av den nationalstatliga politikens utrymme.10

Nationalstaternas utrymme och makt har alltså inskränkts till följd av globaliseringen vilket 
minskar förutsättningarna för att på nationell basis föra en avvikande politik. Henrik Glimstedt 
skriver i den statliga Demokratiutredningens forskarvolym Globalisering: 
 

                                                 
7 Håkan Thörn, Globaliseringens dimensioner, (Stockholm, 2002) s. 144 
8 Se ex. Paul Hirst, Grahame Thompson, Globalization in question, (Cambridge, 1996) 
9 Thörn, s. 40 
10 Thörn. s. 41  
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De bakomliggande, långsiktiga konsekvenserna av denna dubbla strukturella och ideologiska 
omvandling är tydliga: nationella ekonomier i ett alltmer globaliserat system måste konvergera 
mot gemensamma styrmekanismer (dvs. former för organisering av produktmarknader, 
finansiering av framställning av varor och tjänster, reglering av arbetsmarknader, organisering 
av leverantörskedjor och hantering av makroekonomin).11

 
Enligt Erik Amnå kan den välfärdspolitik som bedrivits/bedrivs i Sverige och övriga Norden, 
och som i vissa avseenden avviker från övriga västvärldens, vara problematisk att bibehålla med 
tanke på globaliseringens homogeniserande tendens.12 Pauli Kettunen, som refereras i samma 
forskarvolym, menar att politikens målsättning skiftat från en välfärdsinriktad politik till en politik 
som främst syftar till att skapa ekonomisk konkurrenskraft på den globala marknaden.13 Kettunen 
menar vidare att talet om att länder måste vara konkurrenskraftiga rent diskursivt påverkat de 
nationella institutionernas politik.14 Enligt Demokratiutredningen går detta resonemang även att 
finna hos John Zysman, som menar att konkurrensen mellan länder och aktörer vilar på en 
metafor där förhållandet mellan olika länders ekonomier liknas vid hästkapplöpningar där endast 
de som anpassar sig överlever konkurrensen. 15 Zysman menar alltså att diskursen om att länder 
måste vara konkurrenskraftiga på marknaden främst vilar på en metafor, eller myt, som länderna 
anammat och därmed ger myten reella konsekvenser. Hetsen om att vara konkurrenskraftig gör 
således att det blir svårt att föra en avvikande välfärdspolitik.  
 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Vårt syfte är att studera representationen av Vaxholmskonflikten i LO-tidningen för att 
undersöka hur Landsorganisationen (LO) ser på sig själva och sin omvärld. Detta utifrån tesen att 
den svenska arbetsmarknadsmodellen befinner sig i en brytningstid som i hög grad påverkar LO 
som organisation. För att uppnå vårt syfte har vi med hjälp av de verktyg Laclau och Mouffes 
diskursteori ger ställt följande frågor: 
 

• Vilka diskurser, identiteter och positioner framställs som centrala i vårt material? 
• Vilka begrepp och händelser beskriver LO som ”fixerade” och vilka betydelser finns det 

motstridigheter kring? 

                                                 
11 Henrik Glimstedt, Globalisering underifrån i “Demokratiutredningen forskarvolym IX, Globalisering” (red.) Erik 
Amnå, (SOU 1999:83), s. 19 
12 Erik Amnå, Förord i “Demokratiutredningen forskarvolym IX, Globalisering”, (red.) Erik Amnå, (SOU 1999:83), s. 
4 
13 Ibid. s. 5  
14 Ibid. s. 5 
15 Ibid. s. 5  
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• Hur representeras LO:s ideologi, det vill säga vad framställs som självklarheter i 
artiklarna?  

 

Vaxholmskonflikten i sig innehåller en hel del juridiska turer kring huruvida LO:s linje är förenlig 
med EG-rätt eller om svensk arbetsrätt innehåller regler som bidrar till social protektionism och 
därmed anses vara diskriminerande mot arbetare och företag från andra nationer. Det är 
emellertid inte de juridiska aspekterna vi är intresserade av att kartlägga. Vi är inte heller 
intresserade av att påvisa vilken part i konflikten som har mer rätt än den andra. Utifrån en 
diskursanalytisk ansats vill vi istället analysera hur LO konstituerar sin identitet och sin världsbild 
genom sina uttalanden om Vaxholmskonflikten. 
 
 

Avgränsningar och val av empiri 
 
När vi stod inför valet av C-uppsatsämne var vi överens om att det vore intressant att titta på 
fackföreningarnas förutsättningar och villkor idag med tanke på de förändringar på 
arbetsmarknaden som skett till följd av internationaliseringen/globaliseringen. När vi sedan 
började konkretisera denna stora fråga bestämde vi oss ganska snart för att titta på just LO då vi 
hade en föreställning om att dess branscher påverkats i högre grad än SACO eller TCO. Vi valde 
därför att analysera LO-tidningen som är paraplyorganisationens organ och kan därmed kan antas 
återspegla LO:s värderingar. Vi läste till en början alla artiklar som rörde internationaliseringen 
och dess påverkan på arbetsmarknaden, men vi fastnade ganska snart för den vid tidpunkten 
högaktuella konflikten i Vaxholm som visade sig illustrera vårt intresseområde på ett bra sätt. 
Detta blev en passande avgränsning som innefattade ett för uppgiften tillräckligt stort empiriskt 
underlag. 

Vi valde ut samtliga artiklar som innehåller ordet Vaxholm, det vill säga sådana som behandlar 
Vaxholmskonflikten på ett eller annat sätt. Vissa av artiklarna är helt fokuserade på konflikten 
medan andra rör fallet indirekt genom att de refererar till Vaxholmskonflikten i ett sammanhang 
som kopplar ihop fallet med en större problematik. LO-tidningen är LO:s centrala 
medlemstidning och kommer ut i 40 nummer per år och publiceras i såväl pappersformat som på 
webben. Artiklarna vi använt oss av är från den 19 oktober 2004 då Byggnads utlyste blockaden 
till mars 2005 då fallet avgjordes i arbetsdomstolen.  

I följande analys kommer vi i den löpande texten frekvent att citera de analyserade artiklarna.  
För att inte göra texten alltför svårläst och rörig kommer vi därför att utesluta empirireferenser i 
den löpande texten och endast ge källinformation i fotnoten. Vi tror att fullständig information 
om namn på artikeln, skribenten, datum etcetera skulle göra det svårt att ostört följa 
resonemangen i analysen.  
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Metod och teori  
 

Diskursanalys  
 
Intresset för diskursteori och diskursanalys har varit stort de senaste 10-15 åren och har inom 
vissa områden börjat ta över etablerade teoritraditioner som marxism, kritisk teori och 
hermeneutik. Samtidigt är diskursteori och diskursanalys ännu ett kontroversiellt angreppssätt 
som fått utstå mycket motstånd och tvivel. Kritiska röster har exempelvis hävdat att diskursteorin 
är en ovetenskaplig modefluga av postmodern nihilism; men trots kritiken går det knappast att 
bestrida att diskurs blivit ett vedertaget begrepp, även utanför akademierna, och att 
diskursanalysen i stort blivit alltmer accepterad och använd. Som grund för alla diskursanalytiska 
inriktningar står en vetenskapsteoretisk uppfattning om att våra föreställningar och idéer inte 
återspeglar en objektiv verklighet, utan konstrueras subjektivt genom språket. Diskursanalysen 
bryter på så vis likhetstecknet mellan idé och verklighet, som präglar de flesta teoriskolor, och 
betonar istället språket som central organisatör.16 Detta betyder att det är artikulationen eller 
representationen, det vill säga själva framställningen som ses som det intressanta att analysera.  
Tanken är att vi följer språkliga mönster och strukturer när vi talar i ett visst sammanhang, och 
man talar följaktligen om en ”ekonomisk diskurs” eller, som i vår analys, en ”välfärdsdiskurs”.  

Diskursanalys är ingen enhetlig teoriskola, det finns en mängd inriktningar och angreppssätt. 
Det är dock alltid viktigt att se diskursanalysen både som teori och metod; det går inte att göra en 
diskursanalys utan att acceptera både de teoretiska och metodologiska antagelserna, det är som 
Winther Jørgensen och Phillips säger ”en paketlösning”.17 De viktigaste antagelserna i detta 
sammanhang är dess socialkonstruktionistiska och antiessentialistiska grundsyn som innebär att 
världen och vår kunskap om den är socialt och kulturellt konstruerad, det finns inga inneboende 
essenser.18 Detta betyder mer konkret att det är omöjligt att definiera vad exempelvis en ”kvinna” 
skulle kunna vara utan att använda sig av kultur- och språkspecifika utsagor – det finns helt enkelt 
ingen ”kvinna” bortom tolkningarna och beskrivningarna – vilket gör att vi fastnar i diskursen 
om kvinnan.  

Hur diskurser beskrivs och avgränsas är en fråga som ingen funnit något direkt svar på. 
Kanske kommer inte heller den frågan kunna besvaras då diskurser ses som konstruktioner och 
av diskursanalytiker skapas som redskap i ett analysarbete. Vi har därför följt Winther Jørgensens 
och Phillips rekommendation att se på diskurser som ett analytiskt koncept där vårt syfte har 
avgjort hur vi avgränsa och se på de diskurser vi funnit i empirin.   
 

                                                 
16 Göran Bergström, Kristina Boréus, Textens mening och makt, (Lund, 2000), s. 221 
17 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (Lund, 2000), s. 10 
18 Ibid. s. 11-12  
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Diskursteori 
 
Vi har i vår studie utgått ifrån Laclaus och Mouffes så kallade diskursteori som vi menar erbjuder 
en mängd fruktbara verktyg i analysen av LO-tidningen. Vi anser även att den på ett 
tillfredsställande sätt definierar för oss viktiga begrepp, såsom ideologi och politik. Enligt Laclaus 
och Mouffes diskursteori är en diskurs en fixering av betydelser inom en viss domän, men de 
menar även att en betydelse aldrig blir helt dominerande, det finns alltid motstridheter och andra 
diskurser som utmanar. En diskurs formas således i relation till andra diskurser. Samtidigt bör vi 
hålla i minnet att det i praktiken finns strukturer som bidrar till en viss diskursiv kontinuitet och 
tröghet som gör världen mer begriplig för oss. Vi försöker hela tiden fixera betydelser genom att 
skapa ”sanningar” för att förstå världen och ge den mening.19 Vår avsikt med att använda 
diskursanalys blir därmed att undersöka hur detta syns i vår empiri. Vilka begrepp och händelser 
framställer LO som ”fixerade” och vilka betydelser finns det motstridigheter kring? Vi menar att 
en sådan syn på diskurser kan bli givande när vi studerar hur LO konstituerar sig själva i 
förhållande till sin omvärld och vad de i texterna naturaliserar, det vill säga framställer som 
självklart och sant. Andra redskap som diskursteorin tillhandahåller och som vi avser använda är 
moment, nodalpunkter, ekvivalenskedjor och flytande signifikanter. Moment definieras som diskursens 
beståndsdelar och nodalpunkterna är de moment av särskild vikt, det vill säga de som de andra 
momenten får sin betydelse i förhållande till. Ekvivalenskedjor är de kopplingar ett visst tecken 
hänvisar till, likt en kedja, och säger vad det liknar och skiljer sig ifrån i sammanhanget. Slutligen 
innebär flytande signifikanter sådana tecken som det i hög grad strids om att få definiera, och 
som därför får en väldigt flytande eller svårdefinierad betydelse. Med hjälp av dessa analysverktyg 
får vi en god hjälp att strukturera vår empiri och bena ut det väsentliga i texterna utifrån vårt 
syfte.20  
 
 

Ideologi  
 
Som vi varit inne på tidigare har LO spelat en central roll i svensk historia. I Sverige har 
förbindelserna mellan LO och det socialdemokratiska partiet varit starka, vilket kanske tydligast 
uttrycktes i att LO-medlemmar kollektivanslöts till det socialdemokratiska partiet fram till så sent 
som 1990. Något som Gunnar Olofsson i Klass, rörelse, socialdemokrati benämner som den 
socialdemokratiska hegemonin.21 Detta tolkar vi som detsamma som folkhemmets hegemoni 
som Thörn beskriver. Kopplingarna till partipolitik genom socialdemokraterna gör att begrepp 
som politik och ideologi gärna förs till, vad man tror är, traditionella socialdemokratiska 
                                                 
19 Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, (London, 2001) 
20 Se Laclau, Mouffe och Winther Jörgensen, Phillips   
21 Gunnar Olofsson, Klass, rörelse, socialdemokrati- Essäer om arbetarrörelsen sociologi, (Lund 1995), s. 31 
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ställningstaganden. Laclau och Mouffe menar att den traditionella vänstern definierat begrepp 
som ideologi utifrån en positivistisk syn där idéer ses som skapade ur objektivt verkliga 
förhållanden. Vi ser, med tanke på vår teoris grundpremisser, en poäng i att istället definiera dem 
utifrån diskursteorins socialkonstruktionistiska syn.22  

Laclaus och Mouffes diskursteori erbjuder en väldigt bred syn på politik, där diskurser alltid 
ses som ideologiska och politiska. Tanken är att ett visst sätt att se på världen utesluter andra 
möjliga synsätt, vilket medför att den sociala organiseringen i stort bör ses som en rådande 
politisk diskurs. Även till synes objektiva eller självklara saker i vårt samhälle bör på detta sätt ses 
som ett resultat av en diskursiv politisk strid som övergått till att bli en självklarhet. Sådant som 
uppfattas som objektivt sant är därför ideologiskt.23 Diskursteorin använder därför endast 
begreppet objektivitet för att inte blanda ihop sin ideologidefinition med andra. Vi har dock valt 
att använda oss av begreppet ideologi i vår analys när vi avser förhållanden som LO ser som 
självklara då vi tror att det begripliggör det vi menar vi på ett bättre sätt. När vi använder 
begreppet ideologi i vår analys menar vi alltså sådant som LO framställer som försanthållanden 
eller självklarheter men som enligt vår teoretiska förståelse är en subjektiv politisk yttring snarare 
än objektiv verklighet, i ordets vanliga bemärkelse. 
 
 

Makt  
 
Diskursteorins maktbegrepp liknar i många avseenden Michel Foucaults, vilket innebär att makt 
inte ses som något vissa personer besitter eller som något inhyst i en viss institution eller struktur. 
Makt är istället något som utövas och som är produktivt i den meningen att den möjliggör vår 
sociala omvärld och gör den begriplig.24 Winther Jørgensen och Philips skriver: 
 

Makt är inget som kan tänkas bort: vi är beroende av att leva i en bestämd social ordning och 
denna är alltid konstituerad i makt. Men vi är inte beroende av att leva i en bestämd social 
ordning, och uteslutningen av andra ordningar är också en del av maktens verkan. Makten 
skapar alltså å ena sidan en bebolig omvärld för oss, samtidigt som den å andra sidan skär av 
alternativa möjligheter.25

 
Den värld vi uppfattar som objektiv, men som är ideologisk enligt diskursteorin, är alltså 
konstituerad av makt men dess spår har suddats ut. För oss betyder detta att vi i analysen söker 
identifiera det som LO beskriver som objektiva uppfattningar men som egentligen påvisar 
ideologi och maktförhållanden. 

                                                 
22 Laclau, Mouffe, s. 104-105  
23 Winther Jørgensen, Phillips, s. 43 
24 Se ex. Michel Foucault, Övervakning och straff, (Lund 1987) 
25 Ibid. s. 45 
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Identitet  
 
Enligt Laclau och Mouffe är identiteter aldrig på förhand givna vilket gör att representation, det vill 
säga hur grupper och identiteter framställs i ord, utgör ett viktigt redskap i en diskursteoretisk 
analys. Detta innebär att det inte finns några essentiella eller fasta identiteter utan att vi intar en 
mängd subjektpositioner som tillsammans utgör vårt jag eller vi. En LO-medlem kan vara såväl 
mamma som ordförande i en mc-klubb och miljonär. Ibland upplevs dessa positioner som 
motstridiga och det kallas då enligt diskursteorin för att subjektet är överdeterminerat.26 
Exempelvis kan man tänka sig att det är svårt att dela den kollektiva arbetaridentiteten som LO-
medlem med den höga siffran på bankkontot.  

Vidare är identiteter, enligt Laclau och Mouffe, alltid relationellt organiserade, man är något 
på grund av att det finns sådant som man inte är. Identiteten formas, precis som diskurser, 
således alltid i relation till något annat.27 Att undersöka vad LO positionerar sig emot är därför 
relevant i vår analys. Diskursivt skapas identiteten genom ekvivalenskedjor, där tecken sorteras 
och knyts ihop i kedjor som talar om hur man är eller inte är. Identiteter konstrueras genom att 
vissa identiteter framhålls som möjliga medan andra inte. Genom att exempelvis identiteten 
arbetare framställs som en vit man i blåställ har en ekvivalenskedja etablerats som försvårar för 
andra möjliga innebörder av att vara arbetare.  

                                                 
26 Laclau, Mouffe, s.111  
27 Ibid. s. 127 ff.  
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Analys 
 
Vi har funnit att det i LO-tidningen artikuleras två motsatta positioner om hur det går att tolka 
konflikten i Vaxholm såväl juridiskt och politiskt som moraliskt. Den ena positionen, den som 
LO kan sägas räknas till, har vi valt att kalla välfärdsdiskursen och den andra som LO konstruerar 
som sin motsats och ständigt förhåller sig till och positionerar sig emot, har vi valt att kalla 
konkurrensdiskursen. Som vi påpekade i teoriavsnittet är det inte helt enkelt att definiera en diskurs 
eller att påvisa avgränsningen mellan diskursens beståndsdelar och andra diskurser. Huruvida 
konkurrensdiskursen bör ses som en beståndsdel av välfärdsdiskursen eller som en ”egen” 
diskurs går därför att diskutera. Vi har efter teoretiska överväganden valt att i denna analys 
behandla dem som två diskurser. Vi vill dock göra läsaren uppmärksam på att 
konkurrensdiskursen inte blir beskriven i sin egen kontext eller av sina egna förespråkare utan är 
konstruerad av LO som en motståndsposition. Diskursteorin menar att ingenting någonsin kan 
återberättas som det verkligen är, men eftersom både välfärds- och konkurrensdiskursen beskrivs 
av LO är det deras syn på konflikten och deras världsbild och självbild som framkommer genom 
denna analys. 
 
 

Vaxholmskonflikten  
 
Förhållandet mellan välfärdsdiskursen och konkurrensdiskursen påminner på många sätt om den 
traditionella, marxistiska dikotomin mellan arbete och kapital, som också enligt Mats Brenner kan 
sägas vara fackföreningsrörelsens viktigaste relation.28 Vi ser att den gamla retoriken delvis har 
utvecklats till två motsatta diskurser som innefattar mycket mer än klassdimensionen arbete - 
kapital.  Att arbete - kapital fortfarande är en viktig dimension i LO-tidningen och i 
representationen av Vaxholmskonflikten är av historiska skäl inte förvånande. Vi finner det dock 
intressant att se i vilka sammanhang och i vilka syften de två förhållningssätten uppkommer samt 
var och när de kolliderar i talet om Vaxholmskonflikten. Oavsett om detta motsatsförhållande 
inte utgör någon nyhet, är det ingen självklarhet vad välfärdsdiskursen mer detaljerat betyder eller 
hur den förhåller sig till sin motsats i ett så konkret fall som konflikten i Vaxholm. I den följande 
texten kommer vi därför mer utförligt presentera diskursernas ståndpunkter och positioner i 
relation till Vaxholmsfallet.  
 
 

                                                 
28 Mats Brenner, Sociala rörelsers politiska ekonomi i Politiskt inflytande, (red.) Anders Neergaard, Ylva Stubbegaard, 
(Lund, 2000), s. 143 
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Två oförenliga diskurser 
 
Välfärdsdiskursen kan sägas vara en rest av den socialdemokratiska hegemonin inom facket som 
innebär att facket fortfarande ingår i en diskurs som politiskt står till vänster på den traditionella 
politiska höger- vänsterskalan.29 Välfärdsdiskursen innehåller även en tydlig skepsis mot den 
politiskt okontrollerade ekonomiska globaliseringen som enligt den medför faror och hot för 
både arbetstagare och fackföreningsrörelsen. LO är, utifrån den utgångspunkten, väldigt 
fokuserad på nationalstaten som arena för det fackliga arbetet, även om det finns en medvetenhet 
om den ökade internationaliseringen av arbetsmarknaden. 

Utifrån LO:s perspektiv innebär konkurrensdiskursen en mer (ny)liberal hållning där 
marknadens fria rörlighet och fria konkurrens anses överordnad de regler och avtal som syftar till 
att skydda arbetstagare inom nationalstaten Sverige. Inom konkurrensdiskursen ses arbete som en 
tjänst som vilken annan som helst och den menar att nationella handelshinder främst bör ses som 
ett uttryck för protektionism. Enligt LO-tidningen bör konkurrensdiskursen även tolkas som 
högst antifacklig då den står i ständig opposition till LO.  

Enligt diskursteorin skapas alltid diskurser i förhållande till andra utmanande diskurser och 
det syns tydligt i texterna att välfärdsdiskursen är dialektiskt beroende av konkurrensdiskursen. 
Detta betyder att LO ideligen positionerar sig i relation till de andra genom att ständigt förhålla sig 
till och argumentera emot dem. Från en diskursanalytisk syn går detta att tolka som att 
konkurrensdiskursen har en så stark ställning i debatten att den i det närmaste blivit hegemonisk, 
vilket visar sig genom att det är något man måste förhålla sig till i talet om arbetsrätt och 
arbetsmarknadsrelationer. Detta överensstämmer även med Thörns tankar om att folkhemmet 
och dess politiska ställningstaganden hamnat i kris som politisk idé och idag starkt utmanas av 
andra strömningar.30 Det stämmer även väl överens med Pauli Kettunens tankar om att det 
generellt skett en övergång från en politik med välfärd som målsättning till en politik som syftar 
till ekonomisk konkurrenskraft, vilket vi berättade om i bakgrundkapitlet.31  
 
 

Den kluvna konflikten 
 
Att det enligt LO finns oenigheter, med två klara sidor, kring hur Vaxholmskonflikten ska tolkas 
råder det alltså inget tvivel om. Konflikten representeras diskursivt på ett svartvitt sätt där den 
andra sidan alltid har fel. LO-förbunden och deras medlemmar står enade på ena sidan och alla 
de som är emot Byggnads blockad står på den andra. LO:s motståndare går till exempel att finna i 

                                                 
29 För vidare diskussion se s. 21 
30 Thörn, s. 144 
31 Erik Amnå, Förord i “Demokratiutredningen forskarvolym IX, Globalisering”, (red.) Erik Amnå, (SOU 1999:83), s. 
4 
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de globala och internationella (ny)liberala strömningar med EU som en tydlig part. Vidare räknas 
det lettiska företaget Laval un Partneri och deras lettiska arbetare dit, samt delar av svenskt 
näringsliv och andra, främst politiker, som benämns som borgerliga. De sistnämnda är en 
frekvent återkommande grupp, vilket vi till en början tyckte var märkligt då konflikten i Vaxholm 
inte direkt berör dem, men vi märkte snart att det utgjorde en viktig del i LO:s 
identitetsskapande.32 Såväl Sveriges som Lettlands regeringar har även tagit ställning i konflikten 
där den svenska socialdemokratiska regeringen har gett sitt stöd till Byggnads och LO medan den 
lettiska regeringen dömer ut LO och den svenska modellen som protektionistisk. Både LO och 
det lettiska företaget har på så vis ”sina” regeringar på sin sida, vilket troligtvis bidragit till att 
konflikten fått så stor uppmärksamhet.33

Utifrån LO-tidningen menar vi vidare att det finns en entydig uppfattning om hur konflikten i 
Vaxholm ska tolkas, vilken innebär att det Lettiska företaget Laval un Partneri bryter mot svensk 
lag och svenska regler i och med att de, som LO skriver, ”vägrar teckna ett svenskt kollektivavtal 
med Byggnads”.34 Företaget å sin sida hänvisar till ett lettiskt kollektivavtal och hävdar att de inte 
behöver betala ut de löner som Byggnads kollektivavtal kräver. Detta menar LO bidrar till en 
osund konkurrens och att konflikten i Vaxholm därför handlar om ”ett solklart fall av 
lönedumpning”35, vilket är förbjudet enligt både svensk lag och EG-rätt. Det lettiska företaget 
menar å andra sidan att svensk arbetsrätt och den så kallade Lex Britannia-lagen36 strider mot 
EG-rätten genom att svenska kollektivavtal bidrar till social protektionism och ses till följd därav 
som ett hinder mot den fria rörligheten inom EU. Båda sidorna rättfärdigar således sina 
ställningstaganden med juridiska argument, vilket visar på att det finns utrymme för normativa 
tolkningar av den nationella och internationella rätten.  

Kritiken mot LO:s agerande i konflikten, från de som inkluderas i konkurrensdiskursen, 
avfärdas av LO som borgerlig. Dessa grupper uppfattas nämligen av LO som förespråkare för en 
politik som innefattar en kritik mot hela LO och den svenska arbetsmarknadsmodellen som 
sådan och det är därför inte lönt att ta den på större allvar. De står så att säga enligt LO i ett 
dikotomiskt förhållande till varandra som utesluter ett närmande och gör att LO ställer sig i 
försvarsposition gentemot konkurrensdiskursen. Detta görs genom att förorda traditionellt 
fackligt arbete, samt genom att tala för den traditionella svenska arbetsrätten och den svenska 
modellen i sin helhet. Detta gör att artiklarna om Vaxholmskonflikten omfattar en mycket större 
diskussion om den svenska arbetsrätten och fackföreningarnas förutsättningar och villkor. För 
LO betyder således konflikten i Vaxholm långt mer än det att Byggnads hamnat i en rättstvist.  

                                                 
32 Se ex. Anders Eld, ”Stridsåtgärder står mot fri rörlighet”, LO-tidningen, 2005-03-04, s. 15 
33 Se ex. Gun Jakobsson, ”Hans Karlsson varnar för ständiga konflikter”, LO-tidningen, 2005-02-04, s. 
34 Anders Eld, ”Blockaden har stoppat skolbygget i Vaxholm”, LO-tidningen, 2005-01-14, s. 5 
35 Martin Lindblom, ”Elektriker på krigsstigen”, LO-tidningen, 2005-01-21, s. 2 
36 Lex Britannia är en bestämmelse i Medbestämmandelagen (MBL), från 1991 som utvidgar rättigheterna för 
stridsåtgärder. Bestämmelsen gör det möjligt för svenska fackföreningar att vidta stridsåtgärder mot utländska företag 
och dess arbetare trots befintligt kollektivavtal med en utländsk fackförening.
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Viktiga begrepp och slagpåsar 
 
Problematiken kring konflikten i Vaxholm är på många sätt komplex och de nationella och 
internationella juridiska ramarna verkar inte heller erbjuda några entydiga tolkningar. Enligt 
juristen och forskaren Per Norberg är juridiska tvister som står mellan arbetsrätt och 
konkurrensrätt i många fall svårtolkade då de utgår ifrån oförenliga värden.37 Dessa oförenliga 
värden menar vi tyder på att det finns utrymme för skilda tolkningar utifrån politisk/diskursiv 
tillhörighet, vilket LO:s representation av Vaxholmskonflikten visar exempel på. Vi ser det därför 
som mycket givande att uppmärksamma detta genom att göra en diskursanalys och därigenom se 
hur olika värderingar spelar in i skapandet av LO:s självbild. Nedan diskuteras begrepp som 
konfliktens två sidor använder och tävlar om att få definiera och fylla, men som långt ifrån fått en 
fixerad betydelse. De kan därmed klassas som flytande signifikanter, enligt diskursteorin.  
 
 

Social- och lönemässig dumpning  
 
Konflikten beskrivs i ett flertal artiklar som juridiskt komplicerad och svårbegriplig, men 
samtidigt framställs det som enkelt och självklart att välja sida. Även om de juridiska reglerna 
ibland kolliderar med fackets linje står ändå moraliska och politiska strävanden högre för LO. De 
skriver bland annat att det är ”möjligt att förfarandet i vissa fall inte strider mot avtalets bokstav, 
men väl mot dess anda”.38 Oavsett regler så finns det en facklig anda som måste försvaras. Det 
hävdas att det är ”uppenbart att fallet Vaxholm handlar om lönedumpning”.39 LO:s linje är 
entydig och glasklar; ”löner och anställningsvillkor ska vara lika oavsett nationalitet” och ”svenska 
kollektivavtal är det normala”.40 Lönedumpning innebär enligt LO att företag betalar ut lägre 
löner till vissa arbetare som därmed pressar ned den allmänna lönenivån vilket i sin tur, som de 
skriver; ”bidrar till en osund konkurrens”. Konsekvensen blir social dumpning, det vill säga lägre 
löner och sämre avtal som leder till minskad köpkraft, vilket enligt LO leder till lägre tillväxt och 
minskad välfärd. Det är utifrån denna hotbild som LO agerar och varje försök till att anklaga dem 
för att agera protektionistiskt, avfärdas med det överhängande hotet om lönedumpningens 
konsekvenser för välfärden. 41 Att konflikten i Vaxholm är en så mycket större fråga för LO än 
konflikten i sig är utifrån denna förståelse inte särskilt konstigt. De ser långtgående konsekvenser 
som i värsta fall kan undergräva den svenska arbetsrätten och sitt eget existensberättigande, vilket 
de givetvis ser som ett oerhört hot mot den välfärd de har som mål. 

                                                 
37 Norberg, s. 17ff 
38 Anders Eld, ”Blockaden har stoppat skolbygget i Vaxholm”, LO-tidningen, 2005-01-14, s. 5 
39 Ibid.  
40 Dan Holke, ”Rätt att kräva svenskt avtal”, LO-tidningen, 2004-12-10, s. 3 
41 Erik Andersson, ”Parterna klarar av att reglera lönerna”, LO-tidningen, 2005-02-18, s. 3 
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Hinder, skydd och protektionism 
 
Ordet hinder utgör i LO-tidningens artiklar en flytande signifikant, det vill säga ett ord som har en 
flytande betydelse och där LO och deras motpart söker göra sina respektive betydelser 
dominerande. I en artikel står exempelvis följande:  
 

Det råder i dag fri rörlighet inom den inre marknaden. Inget av de svenska kollektivavtalen 
hindrar utländsk arbetskraft från att komma till Sverige. Kollektivavtalen är dock ett hinder - 
mot lönedumpning - och det finns en bred uppslutning bland den svenska befolkningen att det 
ska vara så.42

 
Det går vidare att läsa att ”Den typen av nationella regler som skyddar arbetstagare och ger 
sociala skydd kan komma att ses som hinder”.43 Det LO anser vara ett skydd eller hinder mot 
lönedumpning anses enligt konkurrensdiskursen enbart vara ett hinder mot den fria rörligheten, 
ett handelshinder som således är ett tecken på protektionism. Hinder och skydd är alltså samma 
sak enligt ena sidan, och hinder och protektionism enligt den andra. De svenska kollektivavtalen 
kan alltså tolkas som både skydd och protektionism beroende på perspektiv, där det ena har en 
positiv laddning och det andra en negativ. LO pekar gärna i sina artiklar på hur fel deras skydd, 
dvs. hinder mot lönedumpning, uppfattas av den andra sidan. 

LO menar att de andras åsikter, de vi menar ingår i konkurrensdiskursen, står för fri rörlighet 
över gränserna och en gemensam EU-marknad där alla hinder som kan tänkas störa den fria 
konkurrensen ska avvecklas för tillväxtens skull. Marknaden ses här som något politiken inte bör 
lägga sig i. Välfärdsdiskursen, genom LO, ser däremot den fria rörligheten som ett hinder mot en 
positiv välfärdsutveckling med trygga villkor på arbetsmarknaden och ekonomisk tillväxt. 
Diskurserna utgår på så vis ifrån två helt olika ekonomiska logiker eller teorier om hur tillväxt och 
sysselsättning uppnås. Den ekonomiska logik som präglar välfärdsdiskursen går att härleda till 
keynesianismen, den ekonomiska politik som hade sin glansperiod i efterkrigstidens folkhem, 
som förespråkar en aktiv finanspolitik för att råda bot mot arbetslösheten.44 Enligt 
välfärdsdiskursen ses således full sysselsättning som nödvändigt och önskvärt medan den ses som 
ett hinder mot tillväxten enligt konkurrensdiskursen.  

Arbetsdomstolen slog den 22 december 2004 fast att Byggnads stridsåtgärder inte var olovliga 
enligt svensk lag45, men det är det inte säkert att resultatet kommer bli detsamma när fallet dras 
inför EG-domstolen. Vår uppfattning är, som vi tidigare varit inne på, att lagar uppkommer 
utifrån rådande normer och värderingar och att lagarna i sin tur tolkas normativt när de hamnar i 
domstol. Det är inte vår uppgift i den här analysen att avgöra ifall EG-domstolen skulle agera likt 

                                                 
42 Erik Andersson, ”Parterna klarar av att reglera lönerna”, LO-tidningen, 2005-02-18, s. 3 
43 Gun Jacobsson, ”…men det här sker tyst”, LO-tidningen, 04-12-17, s. 6-7 
44 Johan Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, (New York, 1997) 
45 Se ex. Dan Holke, ”Rätt att kräva svenskt avtal”, LO-tidningen, 2004-12-10, s. 3 
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den svenska arbetsdomstolen men det är en intressant tanke att de skulle kunna tolka lagarna 
olika ifall de handlar utifrån olika diskurser.  
 
 

Diskriminering 
 
Diskriminering är ett annat begrepp som livligt används som argument inom både 
välfärdsdiskursen och konkurrensdiskursen och även det kan därför definieras som en flytande 
signifikant, enligt diskursteorin. Diskriminering är ett begrepp som båda diskurserna använder 
och genom en ovanligt tydlig diskursiv kamp försöker båda sidorna definiera begreppet för att 
därigenom legitimera sin ståndpunkt i Vaxholmskonflikten. Vad fyller då diskurserna för 
innebörd i begreppet diskriminering? Välfärdsdiskursen menar att det vore diskriminering att 
använda andra regler och förfaringssätt för utländska företag och arbetare än för svenska. 
”Arbetstagare ska inte diskrimineras i Sverige genom att tvingas jobba till sämre lön och sämre 
villkor bara för att de är av utländsk härkomst”46 står det exempelvis i en artikel. I en annan 
artikel står det att det skulle betyda att det vore okej att behandla dem som ”andra klassens 
arbetare”.47 LO:s och dess allierade hänvisar vidare till juridiska ställningstaganden som pekar på 
att diskriminering på grund av nationalitet är förbjuden.48  

Konkurrensdiskursen, såsom LO framställer den, ser å sin sida de svenska reglerna som 
diskriminerande för utländska företag och arbetare då de svenska kollektivavtalen föreskriver en 
orimligt hög lönenivå, vilket gör det omöjligt för utländska företag att arbeta i Sverige. 
Konkurrensdiskursens representanter menar på så sätt att de svenska reglerna strider mot den fria 
rörligheten av tjänster samt mot diskriminering på grund av nationalitet, alltså samma argument 
som välfärdsanhängarna framhäver, fast med motiveringen att den svenska ”protektionistiska” 
regleringen diskriminerar utländska företag och dess utstationerade arbetare. De menar att det 
måste tas hänsyn till att gästande företag har särskilda kostnader för exempelvis mat och logi och 
att det därför skulle bli för dyrt att utbetala de lönenivåer som krävts. Tore Sigeman, professor i 
juridik inriktad mot arbetsrätt, återges i LO-tidningen angående detta: 
 

- Om svenska fack inte tar hänsyn till sådana kostnader och kräver löner som gäller för svenska 
företag skulle det också kunna uppfattas som diskriminering på grund av nationalitet, något 
som inte är tillåtet enligt EU-rätten. Domstolen skulle kunna anse att utländska företag 
behandlas hårdare än svenska. Om facken däremot väljer att kräva minimilöner är det helt 
godtagbart […]49

                                                 
46 Martin Lindblom, ”Rättvis lön även för utländska arbetare”, LO-tidningen, 2004-11-26, s. 24 
47 Göran Jacobsson, ”All el byttes ut innan Elektrikerna granskade lettiska firmans bygge”, LO-tidningen, 2004-12-03, 
s. 5 
48 Gun Jacobsson, “Lettiska byggfirman tar inte ner skylten”, LO-tidningen, 2004-11-26, s. 8  
49 Gun Jacobsson, ”Oklart rättsläge för svenska kollektivavtal i EU”, LO-tidningen, 2004-12-03, s. 4 
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Sigeman intar i och med detta uttalande något av en mittenposition mellan välfärds- och 
konkurrensdiskursen, då han hävdar att det vore lagenligt att kräva svenska avtal men att dess 
innehåll inte blint kan översättas. Utstationerade arbetare innebär andra kostnader för sådant som 
hemresor, mat och logi och tas det inte hänsyn till detta kan det tolkas som diskriminerande och 
protektionistisk, enligt Sigeman.  

Även Lavals svenska advokat Anders Elmér hävdar enligt LO-tidningen att den svenska ”Lex 
Britannia-lagen strider mot EG-rätten eftersom lagen är diskriminerande mot företag från andra 
nationer”.50 Den flytande betydelsen av diskriminering åskådliggör även hur ord innefattas av 
mångtydighet som tillåter subjektiva tolkningar - det finns helt enkelt ingen definition av 
”diskriminering” som är ”objektivt” rätt - helt enligt diskursteorins grundpremisser. Diskussionen 
kring konflikten är komplex och vi har inte för avsikt att ta ställning. Vi finner det dock intressant 
att juridiska oklarheter skapar möjligheter att tolka konflikten utifrån olika synsätt; det vill säga är 
beroende av vilken diskurs man ser världen genom. 

 
 

Vi och dom  
 
Begreppsparet vi och dom är vanligt förekommande begrepp inom samhällevetenskapen och 
visar på att människan tenderar att tänka i dualistiska termer där vi kategoriserar människor, 
förhållanden, åsikter och så vidare som antingen tillhörande ”oss” eller ”de andra”.51  

Det dualistiska tänkandet är även viktigt i formandet av våra identiteter, oavsett om det är 
individuella eller kollektiva identiteter det handlar om. Enligt Laclau och Mouffe är identiteter 
inte något man skapar en gång för alla, utan de måste ständigt omskapas i relation till något 
annat.52 För att kunna identifiera sig som LO-medlem behövs således andra identiteter som inte 
är att vara LO-medlem. I Social Identity skriver Richard Jenkins att identiteter formas genom både 
likhet och olikhet, eller identifikation och disidentifikation. Genom att skapa ett Vi att identifiera 
oss med och ett Dom att disidentifiera oss med och ta avstånd ifrån konstituerar vi oss själva eller 
vår grupp.53 Att välfärds och - konkurrensdiskursen framställs som varandras motsatser är därför 
högst väsentligt för LO i deras identitetsskapande och sedermera i deras skapande av en vi-
känsla. I följande avsnitt kommer vi att behandla LO:s identitetsskapande och polariserade vi- 
och domtänkande. 
 
 

                                                 
50 Gun Jacobsson, “Lettiska byggfirman tar inte ner skylten”, LO-tidningen, 2004-11-26, s. 8 
51 Se ex. Richard Jenkins, Social Identity, (London, 2003) 
52 Laclau, Mouffe, s. 127 ff.      
53 Jenkins, s. 4 
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Identifikation genom den andre 
 
Det framgår sällan i vår empiri vilka LO är eller vad de identifierar sig med, det som istället är 
uppenbart och ideligen upprepas är vad de inte är, vilka de ser som sina motståndare och vad de 
tycker är fel. Detta skulle kunna tolkas som att de ser sig själva som självklara och normenliga, 
vilket gör en självdefinition onödig. Detta är ett välkänt fenomen inom en mängd områden. Det 
brukar exempelvis framhävas att det är svårt att definiera manlighet mer än genom att säga att det 
är fundamentalt annorlunda allt kvinnligt. Kvinnor och det som anses vara kvinnligt brukar det 
däremot inte vara svårt att definiera. Det självklara och förväntade behöver helt enkelt inte 
definieras, eftersom det är normen i det aktuella sammanhanget, mer än genom att ta avstånd 
ifrån och positionera sig emot den andre. 54  Detta är inte särskilt konstigt, speciellt inte i vår 
empiri. LO-tidningen är en medlemstidning för LO-anslutna och att det därför tas för givet att 
läsarna vet vad LO är och vad de står för är följaktligen föga förvånande. Vi menar emellertid, 
trots det, att det är spännande att visa på hur LO så tydligt formar sig själva i relation till 
konkurrensdiskursen och dess förespråkare.  

De andra i LO:s fall är oftast borgarna eller moderaterna och det är slående hur ofta 
motståndarna utmålas med dessa epitet. Det är en känslomässig övertalning om att hon eller han 
är på ”fel” sida. Det betyder helt enkelt mycket mer att vara moderat i LO:s texter än att rösta på, 
eller vara medlem i det svenska riksdagspartiet Moderaterna (m). På så vis hänvisas i LO-
tidningen åsikter eller ståndpunkter som kritiserar LO, dess arbete eller den svenska modellen i 
stort till att vara just borgerlig. Ordet borgerlig går vidare att hänvisa till en mängd åsikter enligt 
LO-tidningens logik, vilket alltså visar på vad LO själva inte är. Den nuvarande partiledaren för 
Moderaterna, Fredrik Reinfeldt, anses vara okunnig i arbetsmarknadsfrågor och de svenska 
reglerna då han inte håller med LO och Byggnads i Vaxholmskonflikten trots att det ”inte borde 
vara svårt att förstå vad konflikten handlar om”.55 LO menar vidare att det är högst förvånande 
att de borgerliga politikerna inte vill ställa upp bakom deras principer om avtalsfrihet och 
konfliktlösning på arbetsmarknaden. Genom liknande uttalanden blir det tydligt som läsare vilken 
sida man bör stå på och vad man bör tycka.  

Ett annat exempel på detta är att en borgerlig politik enligt LO-tidningen skulle leda till en 
arbetsrättssituation för arbetarna motsvarande 1920-talets, närmare bestämt tiden innan 
Socialdemokraterna blev regeringsparti och den svenska modellen så sakteliga började träda i 
kraft. En borgerlig tillhörighet förordar även enligt samma artikel ”lönediskriminering, 
strejkförbud och upphävda kollektivavtal”56, något som flertalet gånger betecknas som 
osolidariskt och förödande för den svenska modellen. Här kan vi se långdragna slutsatser som 
bidrar till en bild av borgerliga som antifackliga i alla LO:s hjärtefrågor.  

                                                 
54 Se ex. Pierre Bourdieu, Den manliga dominansen, (Göteborg, 1999) s. 21 eller Yvonne Hirdman, Genus - om det stabilas 
föränderliga former, (Malmö, 2004)  
55 Martin Lindblom, ”Angreppen på avtalsrätten”, LO-tidningen, 2004-12-03, s. 2 
56 Ibid. 
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Det ovan beskrivna talet om den andre menar vi indirekt påvisar hur LO ser på sig själva och vad 
de tillskriver sig för värderingar, men det är vidare svårt att definiera dem eftersom de identifierar 
sig genom sina motsatser, vilka ofta är högst kontextuella och situationsbundna. Detta gör att den 
i tidningen manifesta självbilden snarast kan liknas vid det Emanuel Castells benämner 
motståndsidentitet, det vill säga en identitet som uppkommer som ett slags överlevnadsvärn 
gentemot dominerande institutioner.57 Att LO:s position kan liknas som en motståndidentitet kan 
kopplas till det Pia Forsberg och Håkan Thörn säger: att den svenska modellen har fallit 
respektive att folkhemmet och den svenska modellen som idé nu har utmanats av andra 
strömningar.58  

En annan förklaring till att LO så tydligt identifierar sig genom sin motsats kan ligga i att 
fackföreningsrörelsen kom till för att skapa en motpart eller ett motstånd till den då begynnande 
industrikapitalismen och de alltmer hårda arbetsförhållanden och villkor som industriarbetet 
innebar. De gånger LO mer direkt beskriver sig själva är det också i termer och ordalag typiska 
för den traditionella arbetarrörelsen. Solidaritet, rättvisa och kamp är exempelvis vanligt 
återkommande. Vi ser dock även hur välfärdsdiskursen övertagit begrepp från andra politiska 
diskurser. Exempelvis talas det om att svenska modellen är flexibel och att frihandel under rätt 
omständigheter är önskvärt för ökad tillväxt59, det vill säga begrepp eller argument som tidigare 
främst hört hemma inom högern.  

Att tydligt och återkommande beskriva de andra fungerar för LO som ett sammankittande 
fundament för vi-känslan och identitetsbygget. Vi skulle vilja hävda att ett syfte med det är att 
legitimera sig själva och sina politiska ståndpunkter. I LO:s fall verkar alltså som att de främst 
skapar sin identitet genom vad de inte är, det vill säga genom det som Jenkins kallar olikhet och 
disidentifikation. Som vi nämnde tidigare är vi-känslan inte, enligt varken diskursteorin eller 
Jenkins, något som skapas en gång för alla, utan något som ständigt måste reproduceras. Detta 
ser vi tydligt att LO gör genom att beskriva vad man bör tycka om de andra, och genom att 
indirekt peka på vilka åsikter som är självklara och naturliga. Enligt diskursteorin är 
försanthållanden och sådant som beskrivs som självklart det som utgör en ideologi och vi menar 
därför att sådant som kan verka okontroversiellt kan säga mer om LO:s självbild än vad man 
först tänker vid första anblicken.  
 
 

                                                 
57 Castells, Manuel, Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur. Bd 2, Identitetens makt, (Göteborg, 2000) s. 21ff. 
58 Se under vår ”Analysram” 
59 Se ex. Erik Andersson, ”Parterna klarar av att reglera lönerna”, LO-tidningen, 2005-02-18, s. 3 
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Politisering av motståndarna  
 
Som vi skrivit om ovan finns det en genomgående trend i LO-tidningen, där det tydligt syns hur 
LO skapar sin självbild i förhållande till sin motsats. Genom att måla upp en tydlig motbild 
politiserar LO både sig själva och de andra. Denna politisering sker främst, som vi var inne på 
ovan, genom att motståndarna tillskrivs borgerliga epitet. Ofta, men inte alltid, är dessa 
tillskrivelser inget underligt eftersom de kommer till i situationer där borgerliga politiker eller 
någon arbetsgivarorganisation refereras - personer eller grupper som själva brukar klassa sig som 
just borgerliga. Ett exempel på detta är hur kommunen Vaxholm, som anlitade det lettiska 
företaget för sitt skolbygge, ständigt benämns som den borgerliga eller moderata kommunen. 
Borgerligheten i sig ses som en förklaring till att de valde att ge uppdraget till en entreprenör utan 
svenskt kollektivavtal. I det här fallet, likt många andra i tidningen, fungerar tillskrivelsen av 
borgerliga epitet som en förstärkning av polariseringen mellan vi och dom.60  

Mer intressant blir det då personer eller händelser som till synes inte har något att göra med 
politik ändå görs politiska. Exempelvis innehåller LO-tidningens intervjuer ofta någon fråga 
angående den intervjuades politiska tillhörighet, som i en intervju med en arbetsgivare där den till 
en början ganska ”opolitiska” intervjun avslutas med avslöjandet att ”han är inte politisk aktiv, 
men han beskriver sig som i botten borgerlig”. Att göra Vaxholmskonflikten till en politisk fråga, 
enligt höger- vänstermodellen, märks även genom de artiklar som refererar till arbetslivsminister 
Hans Karlssons uttalanden om att svaret på frågan varför Vaxholmskonflikten blivit så stor har 
att göra med bakomliggande politiska syften:  
 

I flera av de nya EU-länderna på andra sidan Östersjön är regeringarna konservativa. – Den 
lettiska regeringen gick direkt på den svenska regeringen med anklagelser om att diskriminera 
utländska företag.61  

 
Här kan vi se hur de som inte håller med LO, och i det här fallet även socialdemokraterna, 
tituleras som konservativa, vilket vi tolkar som synonymt med borgerlig såsom LO använder 
ordet. Detta uttrycks ytterligare då LO menar att ”Införlivandet av EG-rätten med svensk rätt 
tycks ha lett till en dragkamp mellan konservativa och radikala jurister”.62 Utifrån 
välfärdsdiskursen ser LO sin part i diskussionen som den radikala och tillskriver motparten att 
vara konservativ. Vänster ses här som det radikala och omskapande och höger som det 
konservativa och samhällsbevarande. 
 
 

                                                 
60 Se ex. Anders Eld, ”Kommunerna kan kräva kollektivavtal”, LO-tidningen, 2005-01-28, s. 8 
61 Gun Jakobsson, ”Hans Karlsson varnar för ständiga konflikter”, LO-tidningen, 2005-02-04, s. 7 
62 Ledare, ”Dags att se över upphandlingslag”, LO-tidningen, 2005-02-04, s. 2 
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Vänster – höger  
 
Att kategorisera höger som konservativ och vänster som radikal kan härledas till den klassiska 
distinktionen mellan höger och vänster som härstammar från den franska revolutionen.63 Den 
politiska höger- vänsterskalan är numera allmänt vedertagen och används kontinuerligt för att 
definiera politiska inriktningar. Rättsfilosofen och statsvetaren Noberto Bobbio diskuterar 
distinktionen i sin essä Vänster och höger. I sin bok vänder han sig mot alla kritiker som under de 
senaste åren vill förkasta höger- vänsterskalan.64 Till skillnad från Bobbio menar Anthony 
Giddens i Beyond Left and Right - the future of radical politics att skalan, även om den innehåller 
gråzoner, inte tillräckligt kan beskriva den komplexitet som dagens politiska och sociala rörelser 
karakteriseras av.65 Vi håller med Bobbio i det att höger- vänsterskalan i hög grad är levande i vårt 
medvetande och att den fortfarande spelar en stor roll som politisk måttstock, på gott och ont. 
Men Giddens har en poäng, det finns en fara i att fastna i ett dikotomiskt tänkande och det finns 
skäl att kompensera höger och vänster med andra kriterier då vi menar att skalan gömmer andra 
intressanta förhållanden.  

Att tänka utifrån motsättningar är enligt Bobbio något vi ständigt gör, inte minst inom det 
politiska fältet då konflikter alltid beskrivs utifrån dikotomin vän- ovän.66 Detta kan vi även se i 
LO:s framställning av Vaxholmskonflikten då den målas upp som en dikotomi. LO:s intresse för 
att skapa gränser mellan vänster och höger, mellan sig själva och de andra, är således inget unikt 
för just deras organisation även om det kanske är extra tydligt hos dem i och med att facken och 
arbetarrörelsen utgör ett typexempel på en modern social rörelse.67  

Enligt många teoretiker, däribland Anthony Giddens, Ulrich Beck och Alberto Melucci, 
skiljer sig nya sociala rörelser från de gamla såsom arbetarrörelsen genom dess mer flexibla, 
tillfälliga och heterogena karaktär.68 Vår samtid präglas inte på samma sätt av en motsättning 
mellan arbete och kapital, som facket till stor del är uppbyggt kring och som enklare går att 
applicera i en vänster- högerskala. Vår samtid kännetecknas istället enligt Melucci av en mängd 
dimensioner och motsättningar som gör vårt samhälle långt mer komplext än vid arbetarrörelsens 
uppvaknande.69 Detta gäller även fackföreningsrörelsen som idag internt måste ta hänsyn till 
andra frågor än de som direkt rör förhållandet mellan arbete och kapital då arbetarklassen inte är 

                                                 
63 Distinktionen har sedan franska revolutionen varit vedertagen inom politiken. Vänster står för den politiska 
riktning som i nationalförsamlingen tog plats till vänster om talarstolen, och höger den riktning som tog plats på den 
motsatta sidan. Se vidare i exempelvis Norberto Bobbio, Vänster och höger – Essä om en politisk distinktion, (Stockholm, 
1998), s. 73 
64 Norberto Bobbio, Vänster och höger – Essä om en politisk distinktion, (Stockholm, 1998) 
65 Anthony Giddens, Beyond Left and Right - the future of radical politics, (Cambridge, 1994)  
66 Bobbio, 73-74 
67 Melucci, s.  
68 Se Giddens (1994), Beck () Melucci (1992)   
69 Ibid. s. Baksidatexten, ska hitta det i boken 
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homogen på samma sätt. Vi tänker då på frågor som rör exempelvis etnicitet och kön. Diana 
Mulinari och Anders Neergaard skriver i sin bok Den Nya Svenska Arbetarklassen att invandrare 
och kvinnor är synnerligen osynliga i talet om arbetare och arbetarklassen från alla håll. Varken 
fackföreningarna, forskningen eller det offentliga samtalet belyser detta ordentligt vilket skapar en 
bild av arbetare som vita svenska män, homogena och enade.70  
 
 

Misstänksamhet  
 
En annan företeelse som karaktäriserar LO:s inställning till de andra, vad gäller såväl den konkreta 
konflikten i Vaxholm som större frågor som går att applicera i diskurserna, är misstänksamheten. 
Denna inställning går att finna oavsett vad ”motståndarna” mer i detalj tycker; är ståndpunkterna 
annorlunda LO:s ses det som anledning att vara misstänksam och är de överens med LO tolkas 
det som förljugen populistisk propaganda för att vinna gehör för sin åsikt. Det är sålunda svårt 
för att inte säga omöjligt för de som positioneras som de andra att bli godkända som en del av 
välfärdsdiskursen enligt LO.  

I en artikel riktas det en misstänksamhet mot det lettiska företaget Laval un Partneri som 
menar att de undanhåller information och att den uttalade lönenivån inte är sanningsenlig. 
(Senare visade det sig att den misstanken delvis var befogad, men det var först i ett senare skede 
då mer information hade kommit fram.) Det går även att finna en misstänksamhet mot 
östeuropeiska företag rent generellt. Det fanns/finns en rädsla för att EU-utvidgningen, som 
ägde rum i maj 2004, skulle leda till ett uppsving av konflikter liknande den i Vaxholm samt att 
det indirekt skulle leda till en urgröpning av den svenska arbetsmarknadsmodellen. LO är dock 
tydliga med att klargöra att de var emot övergångsregler och annat som diskuterades för att 
hantera situationen vid utvidgningen. Poängen är ändock att det finns en misstänksamhet mot 
dessa företag överlag. 

En annan grupp som bemöts med stark misstänksamhet är de svenska politiker som 
betecknas som borgerliga. Detta gäller hela det borgerliga blocket men framförallt Moderaternas 
Fredrik Reinfeldt som vänt sig till LO för ett bättre samarbete än vad som traditionellt varit fallet 
mellan de två institutionerna. Reinfeldt medverkar i en stor intervju i LO-tidningen hösten 2004, 
där han framhäver att han tycker reglerna på den svenska arbetsmarknaden fungerar bra som det 
är. Reinfeldt gav även, enligt LO-tidningen, då intryck av att vilja ”distansera sig från den 
antifackliga politik partiet tidigare stått för”.71 LO svarar moderatledaren med en misstänksamhet 
och ser närmandet som propaganda. När Moderaterna sedermera kritiserade LO:s agerande vid 
Vaxholmskonflikten ses det som ett bevis för dess förljugenhet och riktigheten i att också vara 
misstänksam. LO-tidningen skriver: ”Mest beklämmande i denna historia [Vaxholmskonflikten] 

                                                 
70 Diana Mulinari, Anders Neergaard, Den nya arbetarklassen, (Umeå, 2004) 
71 Martin Lindblom, ”Angreppen på avtalsrätten”, LO-tidningen, 2004-12-03, s. 2 
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är att en rad borgerliga politiker, som tidigare sagt sig vara emot lönedumpning, nu börjar sväva 
på målet”.72 Senare i samma artikel står följande: 
 

När borgerliga politiker nu verkar hoppas på att framtida EU-regler ska slå sönder denna 
fungerande modell undrar man över deras avsikter. De borgerliga har visat att deras försäkran 
om att de vill motverka lönedumpning inte var allvarligt menad. Vad blir nästa steg? Statlig 
inkomstpolitik och strejkförbud.73

 
Citatet påvisar hur borgerlig kritik av LO och dess agerande vid konflikten i Vaxholm blir 
någonting så mycket större. Det visar också på hur konflikten bidragit till en allmän diskussion 
om den svenska fackliga modellen där all kritik mot LO blir en kritik mot hela systemet. Att 
kritisera blockaden blir på så vis samma sak som att vara emot kollektivavtal och rätten till 
stridsåtgärder.  
 
 

I gråzonen mellan vi och dom   
 
Klas Åmark skriver i Solidaritetens gränser att frågan om hur fackföreningar bör organiseras för att 
nå bästa resultat, i fråga om lön och arbetsvillkor, alltid följt LO. Ett av de största problemen har 
varit konkurrensen mellan arbetarna, vilket gjort att facket först och främst måste skapa en rörelse 
präglad av solidaritet och vi-känsla. Arbetarna måste samarbeta - inte konkurrera, om en 
tillförlitlig arbetsrätt ska kunna upprätthållas.74 Detta har emellertid inte varit lätt då 
arbetsmarknaden och samhället ständigt omvandlats. Vilka som ingår eller bör ingå i LO:s Vi har 
därför aldrig varit en självklarhet. På samma gång går det att se hur LO lyckades tygla problemen 
någorlunda inom nationalstatens ramar. Gunnar Olofsson skriver i sin bok om arbetarrörelsen att 
facket i Sverige kännetecknas av att den är stark och enhetlig. Styrkan menar han sitter i den höga 
anslutningsnivån bland löntagarna och enhetligheten ligger i såväl politisk som organisatorisk 
mening. Tack vare en stark centralorganisation som LO har politisk och religiös splittring tyglats 
och genom de intima förbindelserna med socialdemokratin, det som Olofsson beskriver som den 
socialdemokratiska hegemonin över facket, har den politiska enhetligheten kunnat bibehållas. 75  

Vaxholmskonflikten har emellertid återaktualiserat frågan om vilka som ska ingå i LO:s Vi. 
Den misstänksamhet och rädsla som representeras i LO-tidningen för det lettiska företaget och 
dess arbetare är därför inte så underlig - de problematiserar den homogena och enade identiteten, 
inte minst utifrån ett etniskt perspektiv. LO och fackföreningsrörelsen arbetar fortfarande främst 

                                                 
72 Ledare, ”Missförstådd byggkonflikt”, LO-tidningen, 2004-12-10, s. 2 
73 Ibid.  
74 Klas Åmark, Solidaritetens gränser, (Stockholm, 1998), s. 13 
75 Olofsson, s. 31-32 
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på nationell nivå vilket illustreras av nationella bestämmelser, medan arbetsmarknaden idag 
präglas av en internationalism och rörlighet över gränserna. ”Arbetet” och ”kapitalet” har därmed 
förändrats i olika takt vilket medför problem, likt det i Vaxholm.76 De lettiska byggarbetarna är 
därför inte med i LO:s Vi trots att de är arbetare utstationerade i Sverige. Detta uttrycktes tydligt 
då Byggnads vid blockaden demonstrerade med skyltar med texten ”Go home”77 då de lettiska 
arbetarna fortsatte arbeta trots att arbetsplatsen satts i blockad, eller mer indirekt genom den 
misstänksamhet som präglar många artiklar. Samtidigt önskar Byggnads och LO givetvis att det 
lettiska företaget ska omfattas av deras kollektivavtal - det är ju det konflikten handlar om. På så 
vis blir de indirekt en del av organisationen men vi vill hävda att de ändå inte blir en del av LO:s 
Vi. I LO-tidningen ser vi tydligt att denna åtgärd är till för att hindra lönedumpning och skydda 
de svenska arbetarna, och inte något annat.  

Homogeniteten och enigheten tycks även bli svårare att upprätthålla i och med sjunkande 
medlemsantal och en heterogen medlemsbild där kvinnor och invandrare nu i allt högre grad 
utgör LO. Organisationen kan därmed sägas i hög grad vara präglad av multikulturalism och 
mångfald, men trots detta framställs bilden av en typisk LO-arbetare i artiklarna om 
Vaxholmskonflikten väldigt ensidigt. Precis som Mulinari och Neergaard framhäver i sin analys 
av LO utgörs bilden av medlemmarna i vårt material som etniskt svenska män.78 Denna bild 
överensstämmer även med den klassiska stereotypen av en ”riktig arbetare”, det vill säga en vit 
man som arbetar i gruvan eller på bygget. Vaxholmskonflikten relaterar visserligen främst till 
mansdominerade förbund som var de som var involverade i konflikten, men då artiklarna 
synliggör långt fler personer och grupper än de som direkt berörs kan inte osynliggörandet av 
kvinnor och invandrare endast förklaras med det.  

Vi kan även se att det blir svårare för LO att vidmakthålla sin traditionella identitet då de 
traditionella samverkansformerna mellan staten, arbetsgivare och LO har varit under stora 
omvälvningar de senaste 20 åren. Med detta åsyftar vi exempelvis upphörandet av 
kollektivanslutningen till Socialdemokraterna, LO:s minskade representation i statliga styrelser 
och nationalstatens försvagning.79  
 
 

                                                 
76 Jmf. Diskussion om den oreglerade ekonomiska globaliseringen och behovet av att återuppfinna det politiska i 
Ulrich Becks Vad innebär globaliseringen?, (Göteborg 1998) 
77 Anders Eld, ”Allt ljus på byggkonflikten i Vaxholm”, LO-tidningen, 2004-12-17, s. 6 
78 Mulinari, Neergaars, s.  
79 Se ex. Forsberg, s. 123 ff. 
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LO som rättesnöre 
 
Den första maj 2005 demonstrerade medlemmar från sex LO-förbund, däribland Byggnads, 
under parollerna ”Kollektivavtalet – min trygghet!” och ”Tafsa inte!”.80 Demonstrationen var 
visserligen inte anordnad av LO centralt men medlemsförbundens budskap om att 
kollektivavtalen inte är någonting man tafsar på påminner om det vi finner i LO-tidningen. 
Slagorden visar även på den tilltro LO och dess förbund har till sig själva och till den svenska 
arbetsmarknadsmodellen. Mulinari och Neergaard skriver: ”LO brukar av både 
fackföreningsrörelsen själv och inom forskningen ofta lyftas fram som ett föredöme med 
undermeningen ’världens bästa fackliga organisation’.81 Denna självuppfattning är något vi tydligt 
ser i vårt material. LO vill till varje pris värna om svenska modellen oavsett om hotet kommer 
ifrån svenskt näringsliv, moderaterna, EU eller ett utländskt företag såsom Laval un Partneri. Det 
svenska förfaringssättet ses helt enkelt som det överlägset bästa, och LO presenterar sig själva 
som innehavare av de mest rättfärdiga åsikterna och de goda idéerna. De uppfattar sig själva som 
den norm alla andra borde rätta sig efter, om inte annat så för välfärdsutvecklingens skull. Detta 
konstaterande är kanske inte så häpnadsväckande med tanke på att det är LO:s egen tidning och 
framställning av sig själva som vi analyserar. Det är därför mer intressant att kolla på hur dessa 
goda idéer omvandlas till självklarheter och det ”absolut rätta”, alltså det som i diskursteoretisk 
mening skulle benämnas som LO:s ideologi.  
 
 

Normaliseringar kring den svenska modellen 
 
Ordet normal i olika böjelser används flitigt i LO-tidningen för att normalisera egna ståndpunkter 
och därigenom stämpla avvikande åsikter som onormala. Främst används normal för att 
rättfärdiga och legitimera den svenska modellen. De skriver exempelvis om vad som är ”normalt 
att betala i lön”, behovet av ”normala svenska kollektivavtal” eller att ”det normala borde ha varit 
att arbetsgivarna sa att det är självklart med kollektivavtal”. Att inte alla ställer sig bakom fackens 
modell bemöts genom naturaliseringar, det vill säga att göra sin egen åsikt till det enda möjliga 
alternativet. I en artikel skriver LO att det är ”förvånande att de borgerliga politikerna inte vill 
ställa upp bakom dessa enkla principer för avtalsfrihet och konfliktlösning på arbetsmarknaden”, 
samtidigt som de skriver att ”[…] alla inser vikten av att vi i Sverige får fortsätta ha den svenska 
modellen […]”. Påståenden som gör anspråk på att alla är, eller borde vara, inne på fackets linje 
nämns i ett flertal artiklar. Detta är intressant med tanke på att artiklarna vi analyserar de facto 

                                                 
80 http://www.byggnads.se/byggnads.cs, 2005-05-02 
81 Mulinari, Neergaard, s. 92 
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behandlar en konflikt med två tydliga sidor. Att det finns andra ståndpunkter än LO:s är de ju 
egentligen medvetna om, men det anses inte vara något alternativ.  
 
 

Normaliseringar kring Vaxholmskonflikten  
 
I en artikel som behandlar den återkommande beskrivningen av hur arbetsgivare och borgarna 
förespråkar lönedumpning söker LO stärka sin åsikt genom att hänvisa till en Sifo-undersökning 
som säger att ”Hela 80 procent av Sveriges befolkning är emot lönedumpning på den inre 
marknaden, det vill säga att arbetstagare från andra EU-länder arbetar med sämre villkor än 
svenska arbetstagare”. Här blir det tydligt vad man som läsare bör tycka, och Sifo-
undersökningen fungerar som ett legitimerande argument. Utifrån hur frågan i undersökningen 
refereras i LO-tidningen lämnas inte heller några andra möjliga tolkningar för läsaren än de LO 
gör. Att vara emot lönedumpning är de flesta överens om men hur man bäst arbetar mot det och 
vad som är diskriminering är, som vi sett, ingen självklarhet. Inom välfärdsdiskursen ses 
emellertid den svenska arbetsmarknadsmodellen som lösningen medan dess motståndare utifrån 
tanken om fri rörlighet finner den protektionistisk och diskriminerande.  

LO menar att det finns en ”naturlig” ståndpunkt kring Vaxholmskonflikten och det finns 
bara en möjlig tolkning. Vaxholmskonflikten har sålunda enligt LO lett till en ny uppslutning för 
fackets linje och värnande om den svenska modellen. I en annan artikel förtydligas detta: 
 

Ett tydligt exempel på denna uppslutning är den uppmärksammade byggkonflikten i Vaxholm, 
där inte bara arbetstagare och fackföreningar har höjt rösten mot lönedumpning. Även 
arbetsgivare har kritiserat det ojusta i att behöva konkurrera mot andra företag på olika 
villkor.82

 
Vaxholmskonflikten beskrivs här ha verkat som en brygga mellan diskurserna, där arbetsgivare 
och andra LO vanligtvis positionerar sig emot står på samma sida, enade. Även detta fungerar 
som ett legitimerande argument för att i Vaxholmskonflikten stå på LO:s sida. På samma gång 
finns en medvetenhet om att just fallet i Vaxholm rent juridiskt är svårhanterlig:  
 

Oavsett dessa juridiska spetsfundigheter borde alla ställa upp på den självklara principen. 
Arbetstagare ska inte diskrimineras i Sverige genom att tvingas jobba till sämre lön och sämre 
villkor bara därför att de är av utländsk härkomst.83  

 

                                                 
82 Erik Andersson, ”Parterna klarar av att reglera lönerna”, LO-tidningen, 2005-02-18, s. 3  
83 Martin Lindblom, ”Rättvis lön även för utländska arbetare”, LO-tidningen, 2004-11-26, s. 24 
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Här kan vi se hur LO:s definition av diskriminering naturaliseras, och med den påföljande 
meningen att ingen ska ”tvingas jobba till sämre lön och villkor” köper antagligen de flesta läsare 
argumentationen - ingen är ju för diskriminering. Citatet visar även hur vi bör bortse ifrån 
”juridiska spetsfundigheter” och med något annat inse att LO har rätt. Kanske går det här att 
härleda detta annat till den fackliga ”andan” vi tidigare nämnt, där det inte spelar någon roll ifall 
Lavals förfarande ”i vissa fall inte strider mot avtalets bokstav” då den hursomhelst strider mot 
andan. Att använda metafysiska termer gör LO:s åsikter ännu mer självklara, vem har kraft nog att 
säga emot en anda? Argumentationen essentialiseras och skapar Sanningar med stora S. 
 
 

LO, EU och Världen 
 

Globaliseringen rymmer enorma möjligheter för alla oss som tror på internationell solidaritet. 
Från LO:s sida är vi övertygade om att frihandel utifrån rättvisa och gemensamma regler kan 
vara ett kraftfullt verktyg för både tillväxt och välstånd.84  

 
Inledande citat är hämtat från LO:s hemsida under avdelningen LO Globalt och fungerar även 
där som inledande ord. Enligt LO Globalt rymmer globaliseringen sålunda enorma möjligheter 
för alla som tror på internationell solidaritet, och en rättvis handel med gemensamma regler kan 
alltså fungera som ett kraftfullt verktyg. I våra artiklar runt Vaxholmskonflikten finner vi 
emellertid främst en skepsis mot internationaliseringen och EU-samarbetet. Den framställda 
bilden av internationaliseringen och EU:s eventuella inträngande i vedertaget svenskt bruk, kan i 
vårt material som regel beskrivas med ord som rädsla och hot. En rädsla för att tvister likt den i 
Vaxholm ska bli allt vanligare och ett hot i den meningen att utvecklingen kan innebära ett hot 
mot den svenska modellen. Emellanåt syns dock inställningen det inledande citatet visar, som 
innefattar en vilja till att vara en del av globala samarbeten och en tro på att 
internationaliseringen/globaliseringen med rätt påverkan kan leda till bra saker, såsom tillväxt och 
välstånd. Stundom syns också en förståelse för att det inte går att värja sig från 
internationaliseringen och att Sverige därför måste samarbeta över landsgränserna och på sikt 
skapa ett gemensamt regelsystem med andra. I artikeln Global Fackoffensiv refereras Kommunals 
ordförande Ylva Thörn som säger att de svenska facken är beroende av hur facken utvecklas i 
andra länder. Det är bara att titta på byggkonflikten i Vaxholm. Därför menar hon att ”det är 
viktigt att stödja fack i andra länder för det hjälper svenska fack att upprätthålla sina 
kollektivavtal”.85 Våra artiklar visar således en tudelad och splittrad hållning i den här frågan och 
den största stötestenen tycks bestå i den eventuella konsekvensen i att behöva tumma på den 
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2005-04-27 
85 Göran Jakobsson, ”Global fackoffensiv”, LO-tidningen, 2004-12-17, s. 23 
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svenska modellen. Artiklarna visar enkom stöd för den svenska modellen och säger att om den 
framtida homogeniseringen av arbetsmarknadsregleringen innebär att Sverige måste ge upp hela 
eller delar av sin modell finns det ingen anledning att bejaka och uppmuntra den. Den svenska 
modellen anses vara så bra, enligt artiklarna, att det vore fullständigt ödesdigert att ge vika på den 
punkten.     
 
 

Den överlägsna modellen 
 
När Sverige ansökte om EU-medlemskap 1995 fanns det krav, från såväl LO som den 
socialdemokratiska regeringen, på att den svenska arbetsmarknadsmodellen, med svenska 
kollektivavtal och fortsatta vidsträckta rättigheter vad avser blockader och andra stridsåtgärder, 
skulle bibehållas. LO:s chefsjurist Dan Holke skriver i LO-tidningen att: 
 

I Sverige råder stor enighet om att vi vill behålla vårt system på arbetsmarknaden där facket 
träffar kollektivavtal med arbetsgivarna. Även arbetsgivarorganisationerna tycker att det är ett 
bättre och smidigare system än lagstiftning. Vårt system är annorlunda än i många andra EU-
länder. Därför såg Sverige till att få garantier från EG-kommissionen i samband med att vi gick 
med i EU 1995 om att vi skulle kunna behålla vårt system och Sverige klargjorde skriftligt att 
det var en absolut förutsättning för vårt medlemskap.86

 
”Vårt system”, eller den svenska modellen, är den viktigaste frågan för LO att försvara och den 
spelar en oerhört viktig roll i LO:s självbild. Alla hot mot den svenska avtalsmodellen bemöts 
med ett starkt motstånd som säger att Sverige inte ska behöva anpassa sig eller förändra sig. 
Problemen uppkommer, enligt LO och välfärdsdiskursen, på grund av de andras beteende och 
inte på grund brister i det svenska systemet. Detta är heller ingenting som EU ska lägga sig i, det 
är helt och hållet en nationell angelägenhet. När Vaxholmskonflikten nu ska beredas i EG-
domstolen står LO fast vid sin hållpunkt och menar att deras stöd till EU som projekt faller om 
utfallet i domstolen kommer att innebära en inskränkning i den svenska arbetsmarknadsmodellen. 
EU och internationella samarbeten ses alltså som kanaler för att sprida de svenska idéerna och 
inte som en situation där alla parter ger och tar. 

Detta syns bland annat i artikeln Global Fackoffensiv som inleds med en uppmaning om att 
”Nyliberalismen ska bekämpas - arbetande människors intressen försvaras”.87 Artikeln berättar 
om fackföreningsinternationalens kongress i Japan där sex delegater från LO deltagit, däribland 
Kommunals ordförande Ylva Thörn. Thörn säger att Sverige och Norden fick in fem nya 
punkter i huvudresolutionen Globalising Solidarity. Punkterna handlade bland annat om att få till 
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stånd kollektivavtalsförhandlingar och att förespråka trepartssamarbete mellan fack, arbetsgivare 
och politiker. I artikeln går det vidare att läsa att det i huvudresolutionen står att: 
 

[…] fackföreningarnas uppgift är att omvandla globaliseringen och att facken måste med 
argument, mobilisering och kampanjer försvara arbetande människors intressen. Det handlar 
om att bekämpa WTO:s, Världsbankens och IMF:s nyliberala politik - konkretiserat med de 
nordiska punkterna.88

 
De nordiska punkterna ska alltså styra upp kampen mot multinationella företag och stora 
ekonomiska institutioners nyliberala politik. Artikeln genomsyras av en stark självsäkerhet om att 
den svenska eller nordiska modellen är något som resten av världen bör ta efter. I citatet i 
inledningen av detta stycke står det att ”gemensamma regler kan vara ett kraftfullt verktyg för 
både tillväxt och välstånd”, tillsammans med ovanstående går detta att tolka som att homogena 
styrmekanismer är idealt så länge det är svensk eller nordisk praxis som genomsyrar dem. Andra, 
internationellt tillämpade, tillvägagångssätt för att undvika konflikter likt den i Vaxholm, såsom 
lagstadgade minimilöner eller allmängiltigförklarade kollektivavtal utmålas av LO som klart sämre 
alternativ. När Teknikföretagens chefsjurist Anders Wiehe kritiserar LO och dess starka tilltro till 
den svenska modellen, svarar Metall som följer:  
  

Anders Wiehe ger sken av att svensk arbetsmarknad är osedvanligt komplex och byråkratisk. 
Men i själva verket är det så att en av Sveriges konkurrensfördelar är en väl fungerande 
arbetsmarknad med fackföreningar som är flexibla och ansvarstagande. Det bevisar inte minst 
de senaste tio årens lönebildning med nedväxling av inflationstakten och som skett under 
arbetsfred […] samma välsmorda lönebildning hade varit en omöjlighet att uppnå via 
decentraliserade avtal, så kallade företagsavtal, som Teknikföretagen förespråkar. Sverige har i 
dag en väl fungerande lönebildning och Metall vill inte blanda in några politiker i 
lönebildningen.89

 
LO och dess förbund är därmed överens om att den svenska arbetsmarknadsmodellen är väl 
fungerande och den ses även som flexibel och mindre inbegripande än andra modeller och 
alternativ. Vi tolkar begreppet flexibel som nytt i LO:s retorik och menar att det övertagits från 
konkurrensdiskursen  i ett försök att  blidka deras anhängare och överta deras begrepp.  

Ovanstående citat sammanfattar vad mycket av det kommit fram till i denna analys. Enligt 
LO har den svenska modellen bidragit till en lönebildning vi inte annars skulle ha. Modellen är 
inte heller komplicerad eller svår - konflikter uppstår inte på grund av systemet utan på grund av 
företagens oförstånd. De två synsätten av Vaxholmskonflikten framställs som varandras 
motsatser men det råder ändå inget tvivel om på vilken sida man ska stå. Att kritisera modellen är 
detsamma som att inte förstå vad som är bäst för välfärden. Den svenska modellen är helt enkelt 
överlägsen.  

                                                 
88 Göran Jakobsson, ”Global fackoffensiv”, LO-tidningen, 2004-12-17, s. 23 
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Avslutning 
 

Summering 
 
Vårt syfte med den här uppsatsen har varit att studera representationen av Vaxholmskonflikten i 
LO-tidningen för att därigenom undersöka hur LO ser på sig själva och sin omvärld. Med andra 
ord har frågan om hur LO konstituerar sin identitet och ideologi i artiklarna kring 
Vaxholmskonflikten varit central i vår analys. Detta har vi gjort genom att använda oss av Laclaus 
och Mouffes diskursteori. Naturaliseringar, nodalpunkter, ekvivalenskedjor och flytande signifikanter har 
för oss varit viktiga metodologiska verktyg i analysarbetet. 

Vi har i vår analys kunnat se hur LO artikulerar två motstridiga sätt att se på såväl konflikten i 
Vaxholm som på övriga politiska frågor, två sätt som vi valt att kalla välfärdsdiskursen och 
konkurrensdiskursen. Båda diskurserna är såväl politiska som ideologiska och eftersom 
konkurrensdiskursen är LO:s konstruktion av dom andra står den för allt det som LO inte är och 
som de inte identifierar sig med. På så vis ser vi hur LO skapar sin identitet genom ett 
dikotomiskt tänkande, där begreppsparet Vi och Dom är viktigt. De andra består enligt LO av en 
mängd grupperingar och institutioner som inte delar LO:s åsikter kring fallet i Vaxholm och/eller 
i andra politiska frågor rörande den svenska arbetsmarknadsmodellen. Dessa andra tituleras 
alltsomoftast med epitetet ”borgerlig”, och vi menar därför att kategorin borgarna är en 
nodalpunkt i vårt material som det i LO-tidningen artikuleras en klar föreställning om. Denna 
föreställning livnärs i sin tur genom ekvivalenskedjor som gör att en borgare likställs med en 
uppsjö av åsikter och värderingar. Alla avvikande åsikter politiseras således enligt en förenklad 
vänster- högerskala där allt som inte LO står för utmålas som högerpolitiskt. Eftersom LO tydligt 
skapar sin identitet genom ett dikotomiskt tänkande hade deras identitetsbygge utan 
föreställningarna om borgarna därför sett väldigt annorlunda ut.  

Att LO identifierar sig i förhållande till sin motsats kan, som vi skrev i analysen, liknas vid det 
Manuel Castells kallar en motståndsidentitet. Castells menar att en motståndsidentitet är en 
position som intas som ett överlevnadsvärn vid underläge. Nyliberalismens ökade inflytande i den 
offentliga debatten, som konkurrensdiskursens enligt LO präglas av, tillsammans med Håkan 
Thörns tanke om att folkhemmet som politisk idé anses ha fallit kan vara en anledning till att de 
intar en motståndsidentitet. Välfärdsdiskursen innehåller mycket av de värderingar som 
kännetecknade den svenska modellen och folkhemmet och att LO därför känner sig ideologiskt 
hotade av nyliberalismen är av den orsaken förståeligt.  

Enligt diskursteorin är ideologi sådant som framställs som om det vore självklart och 
objektivt sant, men som enligt teorin är grundat i politik och som det diskursivt stridits om. 
Ideologi eller självklarheter är därför alltid konstituerade i makt, men dess spår har suddats ut. Vi 
har i analysen konstaterat hur LO naturaliserar och normaliserar sin ideologi genom att måla ut 
de andra och deras åsikter som absolut fel och på så sätt utesluta andra tolkningar och 
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möjligheter. För att exemplifiera har vi sett hur Vaxholmskonflikten beskrivs utifrån två olika 
positioner där den ena sidan, det vill säga konkurrensdiskursen, utmålas som moraliskt förkastlig 
genom att vara för lönedumpning och diskriminering av utländska arbetare, medan 
välfärdsdiskursen står för det som anses vara det goda. LO naturaliserar även sin ståndpunkt 
genom formuleringar som att alla borde ”ställa upp på den enkla principen” åsyftande den 
svenska arbetsmarknadsmodellen eller ”hela 80 % av den svenska befolkningen är emot 
lönedumpning”. Detta för att rättfärdiga välfärdsdiskursens bild av världen och hur 
arbetsmarknadspolitiken bör ordnas. Uppslutningen kring Vaxholmskonflikten framställs även 
som ett argument för att ”alla” vill ha den svenska arbetsmarknadsmodellen kvar i oförändrad 
form.  

Konflikten i Vaxholm har blivit ett principfall som tydligt illustrerar två skilda uppfattningar 
om den svenska arbetsrätten och hur den bör utformas och tolkas. LO ser kritiken mot deras 
agerande i konflikten som någonting mycket större, närmare bestämt som ett hot mot de 
grundprinciper organisationen står för. De andras kritik mot den svenska modellen upplevs 
således som ett angrepp mot hela LO:s identitet och ideologi. Vi kan se att LO försvarar sin 
ståndpunkt mot denna kritik i två syften: dels för att den hotar deras identitet och ideologi och 
dels för att de anser att den svenska arbetsmarknadsmodellen är överlägset bäst. De 
internationella samarbeten LO är med i framställs i våra artiklar främst som en kanal för att sprida 
den svenska modellens värden istället för fora för ömsesidiga utbyten av erfarenheter, kunskaper 
och idéer. LO ser alltså på sig själva och den svenska modellen som föredömen för EU och den 
övriga världen. Gemensamma regler ses som något positivt, men samtidigt ska dessa genomsyras 
av de grundprinciper som svenska fackföreningar och LO förordar. Denna självsäkerhet är något 
som karaktäriserar LO:s bild av sig själv överlag - LO framställer sig som bäst. Med tanke på att 
de är ifrågasatta menar vi samtidigt att självsäkerheten kan ses som en strategi i en hotad tid.  

Avslutningsvis ser vi att den svenska modellen utgör en nodalpunkt i välfärdsdiskursen och 
LO:s identitet är således till stor del uppbyggd kring den. Som vi skrev i analysramen menar Pia 
Forsberg att förutsättningarna för den svenska modellen har fallit, men vi ser hur 
föreställningarna om modellen och det som beskrivs som dess anda fortfarande utgör en stark 
identitetsskapande kraft och grundar såväl LO:s självkänsla som ideologi.  
 
 

Utblickande reflektion  
 
Vi ser en fara i att LO:s identitet i så hög grad skapas genom identifikation med den svenska 
modellen då den i många avseenden kan sägas vara utspelad. Samhället ser idag inte ut som under 
industrikapitalismen då LO skapades och den svenska modellen grundlades. 
Globaliseringen/internationaliseringen har inneburit en strukturell förändring som ändrat 
förutsättningarna för nationalstater att på nationell basis kunna föra en avvikande politik, som 
den svenska arbetsmarknadsmodellen, på grund av dess homogeniserande strävanden. Som vi 
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tidigare varit inne på så präglas inte längre dagens postindustriella samhälle av en tydlig konflikt 
mellan arbete och kapital. Istället kännetecknas samhället av en komplexitet där dimensioner som 
etnicitet och kön är minst lika viktiga. Sverige är ett mångkulturellt samhälle och 
sysselsättningsgraden bland kvinnor är hög. LO:s medlemskår präglas således av en bred 
mångfald som också borde avspeglas i deras identitet, men som vi påpekat i analysen ser vi 
tvärtom hur framställningen av dess medlemmar främst består av ”svenska vita män” inom 
klassiska arbetaryrken. Detta är något vi menar att LO måste uppmärksamma för att inte tappa 
kraft och medlemmar.  

Vi menar att LO behöver vara mer öppna för förändringar och skapa nya strategier som är 
bättre lämpade för det komplexa postindustriella samhället. Förändringar behöver inte innebära 
att gå nyliberalismens tjänst som LO ständigt framställer det, utan kan innebära en ny 
välfärdspolitik bortom nostalgi till den svenska modellen och utifrån hänsyn till ändrade 
förhållanden i den fackliga kampen. Vi ser således ett behov hos LO av en ny välfärdspolitik 
grundad i ett nytt tänkande, där klassdimensionen (arbete - kapital) inte är det enda centrala utan 
ses som en dimension bland andra. Att tänka i dikotomier innebär att skapa tydliga gränser som 
utesluter alla positioner på ”fel” sida. När det gäller dikotomin vänster - höger som LO hela tiden 
utgår ifrån innebär detta att fackmedlemmar som politiskt står till höger samt de som politiskt 
identifierar sig med sådant som inte går att inlemma i höger- vänsterskalan därmed får det svårt 
att identifiera sig med LO och deras ideologi. På så vis skapas ett väldigt snävt Vi och med en 
ideologi som skär av alternativa synsätt och perspektiv riskerar LO att förlora sin legitimitet. LO 
har som social rörelse spelat en viktig roll för välfärdsutvecklingen men för att bibehålla sin 
position som viktig aktör måste de bli en ny social rörelse, anpassad till dagens komplexa 
samhälle. I en tid då arbetsmarknaden utmärks av rörelse, flexibilitet och osäkerhet blir behovet 
av en väl fungerande och utvecklad arbetsrätt och välfärdspolitik än viktigare. LO står nu i en 
brytningstid där deras framtida roll avgörs i hur bra de klarar av att hantera denna nya situation.  
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