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Abstrakt

The purpose in this research is to examine the job policy in Sweden. Unemployment is 

often up on the political agenda. In this research the focus lays in to study three parties, 

Social Democrats, Sweden Democrats and the Moderates. They’re selected because of 

their different history and ideology. But also because of that they’re Swedens three 

biggest parties. The parties has different opinions of taxes, wages and unemployment 

insurance. Further this research will show how the parties choose to get people into the 

labor  market and which argument they use in doing so. Common the parties is striving 

for full employment but they have different ways to get there. The theory of 

keynesianism and monetarism is used in this study. Both theories has a socioeconomic 

point of view. The theories is the opposite to each other and the study will show if the 

Swedish parties arguments is connected to these theories. Early research has shown that 

the parties today has dissociated from their old ideologies. Rather they have influence  

from a few ideology in their political, like element from liberalism, conservatism and 

socialism.

Nyckelord
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1 Inledning
Arbetslöshet är något som ständigt är på tal på den politiska agendan i Sverige. 

Arbetslöshet är något som kostar samhället pengar både på grund av minskad köpkraft 

men också för statskassan som förlorar skatteintäkter. Alla kan drabbas av arbetslöshet 

och ju längre man är arbetslös desto svårare kan det bli att ta sig in på arbetsmarknaden 

igen. För den arbetslösa sjunker inkomsten men också förlorar han sin yrkesidentitet. 

Det vill säga att man hamnar i en ond cirkel som gör att man tappar kontakten med 

arbetsmarknaden. Speciellt är arbetslösheten högre hos unga människor än hos äldre 

(Nanneson, 2016). Samtliga partier i Sverige ser arbetslösheten som ett problem och vill

finna vägar för att minska den. Det är här som partiernas riktlinjer kan skilja sig åt.

Full sysselsättning är något som bör främjas. Det kan både handla om att få in folk på 

arbetsmarknaden men också se till så att det finns utbildningar som är 

yrkesförberedande. Arbetsmarknaden består av arbetsgivare och arbetstagare där de 

ingår avtal med varandra. Den delas in i privat och offentlig sektor.

De partier som kommer att behandlas i det här forskningsarbetet är Socialdemokraterna,

Sverigedemokraterna och Moderaterna och deras syn på arbetslösheten i Sverige. 

Undersökningen går ut på att få en insikt på vilka vägar partierna väljer att gå för att 

minska arbetslösheten och hur dem argumenterar för dessa vägar. Fokuset ligger på 

arbetslösheten för ungdomar, hur partierna vill främja höjda respektive sänkta skatter. 

Med andra ord, hur argumenterar partierna för sin jobbpolitik?

Socialdemokraterna bildades under året 1889 med syftet att strida för arbetarnas 

rättigheter. 

Under 1890-talet var frågan om rösträtt viktig. De gällde dels för vanligt folk att få 

inflytande i riksdagen. Under denna tid var kungamakten relativ hög och rösträtten 

begränsad. Ett fåtal liberaler la förslag om allmän rösträtt men förslaget avslogs. Partiet 

vände sig emot de som var utestängda från politiskt inflytande. De idéer som var 

dominanta för partiet var en samhällsomvandling som utgick ifrån Karl Marx teori. Så 

vidare var det nödvändigt för en socialistiskt utveckling eftersom man trodde att 

arbetarklassen var trötta på en utsugning av deras förmögenhet och därmed förr eller 

senare skulle leda till en revolution. Reformer tog fart och var till för att medelklassen 

skulle få inflytande inom de politiska livet. Ca var femte fick rösträtt efter de nya 

reformerna. Den allmänna rösträtten kom därmed inte förrän år 1921.
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Det rådde en stor ekonomikris i Sverige i början av 1930-talet. Landet hade hög 

arbetslöshet, och exporten minskade. Allmänt var jordbruket under press och många 

jordbrukare blev slutkörda. Efter valet 1932 blev socialdemokraterna Sveriges största 

parti (Möller, 2011, s 69-87, 128-133). 

1988 bildades partiet Sverigedemokraterna. Enligt boken ”Svensk politisk historia” av 

Tommy Möller bildades partiet utav rasistiska värderingar (Möller, 2011, s 297 -298). 

Partiets väljarstöd har ökat successivt sedan det bildades. Det var dock inte förrän 2010 

som partiet för första gången kom in i riksdagen. Den politik partiet driver på är främst 

flyktingspolitiken. Sverigedemokraterna ansåg att det fanns en tidigare misslyckad 

invandringspolitik. Istället vill de satsningar på olika välfärdsområden och de 

förverkligas om man gör besparingar på integration menar partiet. Första åren i 

riksdagen hade partiet en vågmästarroll. En alliansregering saknade majoritet och 

Sverigedemokraterna fick en viktig roll. Första året i riksdagen ställde sig 

Sverigedemokraterna sig bakom många utav regeringens förslag. De har också satt sig 

emot och röstat med de röd-gröna mot regeringen.

I slutet av 1800-talet bildades moderata och konservativa grupper, ändå var kontakten 

mellan grupperna och deras väljare oklar. Men det var inte förrän i början av 1900-talet 

då vissa högermän tog initiativet för att bilda ett nytt parti och namnet blev det allmänna

valmansförbundet. Sedan dess har partiet haft olika namn så som Högern 

riksorganisation och Moderata Samlingsförbundet. Det var inte förrän 2006 partiet bytte

namn till Nya Moderaterna. I mitten av 1900-talet hade partiet en viktig roll för den 

kommande politiska utvecklingen. Partiet drev förslaget om att man själv skulle kunna 

klara av sin ekonomi och därmed vara ekonomisk oberoende. En stark åsikt var att man 

skulle ha rätt till självägande hellre än att staten skulle vara den som ägde näringslivet. 

En annan viktig faktor som Moderaterna drev under 1950-talet var att motsätta sig det 

höga skatterna som Socialdemokraterna drev på. 1991 så bildades moderaternas 

dåvarande partiledare Carl Bildt en koalitionsregering utav fyra borgerliga partier. De 

ändringar som blev med ett regeringsbyte var att skattetrycket sänktes, de var fritt att 

ordna sin egen barnomsorg, skola och att välja läkare. De utmaningar som regeringen 

befann sig i ett regeringsbyte var att ekonomin var i riskzonen för ras och en ökning av 

arbetslöshet rådde. De åtgärder regeringen fick göra var att sänka skatter för att kunna 

skapa bättre förutsättningar för näringslivet. Ändringarna gjorde att Sveriges fick en 
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positiv utveckling, jobbskapande ökade. Regeringstiden blev dock kort. Sverige fick en 

socialdemokratiskt regering igen 1994. (Möller, 2011, s 205-209)

1.2 Problemformuleringoch syfte  

Svenska partier är oense om höga eller låga skatter leder till arbete. Utifrån teorierna 

monetarismen och keynesianismen kommer jag undersöka hur jobbpolitiken är kopplad 

till partiernas vägar för att främja jobbskapande. I mitt arbete kommer jag alltså att 

undersöka svenska partiers jobbpolitik. Syftet är att få en större inblick av vad 

Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna har för vägar till 

jobbskapande och vilka skillnader i deras politik som finns. Arbetslöshet är något som 

ständigt diskuteras inom svensk politik och hur man ska få in t.ex. unga på 

arbetsmarknaden. Det är därför aktuellt att granska partiers jobbpolitik. Vilken syn har 

partier på jobbskatter, jobbskapande och arbetslöshet? Eftersom arbetslösheten hos 

ungdomar är ett problem i Sverige och hur man ska få in dem på arbetsmarknaden 

ständigt diskuteras kommer vägarna dit bearbetas i min undersökningen. Är utbildning 

svaret? Eller skapar man arbete med låga sociala avgifter? Syftet är alltså att konstatera 

vilka vägar partier vill ta för att främja jobbskapande och minska arbetslöshet och hur 

deras vägar dit motiveras. Det är också intressant att se om partierna argumenterar 

utifrån en specifik ideologi och om det finns liknande argumentet mellan partierna. Är 

partierna fortfarande indelade i höger- och vänsterskalan? Hur väljer partierna att 

motverka arbetslöshet? Går de genom staten eller väljer dem att fokusera på den privata 

sektorn? Dessa frågor hoppas jag få svar med min undersökning. 

De frågor som jag ställer är följande: 

• Hur motiveras partiernas jobbpolitik och vilka argument använder dem sig av?

• Hur ska man få in unga på arbetsmarknaden? 

• Ska man främja jobbskapande genom sänkta eller höga skatter?

• Är det staten som ska motverka arbetslösheten eller är det genom privat 

företagverksamhet?

• Hur ser partiernas syn på arbetslöshetsförsäkring ut?
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1.3 Teorival 

”Full sysselsättning är ett central mål för den ekonomiska politiken” skriver Klas 

Eklund i sin bok Vår Ekonomi. För att sedan kunna utforma en politik där full 

sysselsättning eftersträvas måste man kunna förstå varför arbetslöshet uppstår. 

Arbetsmarknaden har en utbudssida och ett pris, där priset är lönen. Arbetstagarna ger 

sin arbetskraft och därefter betalar arbetsgivaren ut lön till den anställda. Vidare är 

arbetsmarknaden uppbyggd av aktörer som bildar relationer och förhandlar med 

varandra. Arbetsmarknaden påverkas också av en del politiska ingrepp. Det är dessa 

faktorer som har en påverkan på grad av sysselsättning och arbetslöshet.

Det finns en rad faktorer som spelar in på hur utbudet av arbetskraften ser ut så som, 

löneläge, kultur, religion, skattesystemet och hur tillgångar till barnomsorg ser ut. Att ha

högre löneläge på arbetsmarknaden resulterar i två olika effekter. Den första effekten är 

den så kallade substitutionseffekten som menar att arbete bli mer lönsamt med högre 

lön. Effekten menar vidare att man ersätter den fria tiden med arbete vilket leder till att 

arbetskraftens utbud ökar. Den andra effekten är inkomsteffekten som menar att en 

högre lön ger människan mer inkomst. Man behöver då inte arbeta lika mycket men har 

ändå en inkomst som räcker till det nödvändigaste.

Inkomsteffekten leder i sin tur till att utbudet av arbetskraft minskar.

1.3.1  Den keynesianska teorin

Den ”klassiska” teorin var dominerande fram till 1930 och hävdade att det var på grund 

av höga löner som folk blev arbetslösa. Efter 1930 under den stora depression då 

arbetslösheten var hög, växte det fram en ny teori som ifrågasatte den klassiska teorin. 

Enligt den engelske ekonomen John Maynard Keneys teori uppstår arbetslöshet när det 

finns en för liten efterfrågan. Keneys var skeptisk mot att lönesänkningar kunde minska 

arbetslösheten. Visserligen så leder lönesänkningar till minskade kostnader för 

företagen men man sänker också individens inkomst. Det innebär att köpkraften 

kommer att minskas och då drabbas efterfrågan på varor och tjänster negativt. Hur man 

istället motverkar arbetslöshet är genom en så kallad expansiv finanspolitik där staten 

skulle hjälpa till. För att öka efterfrågan så menar Keneys att man gör det genom 

antingen ökade offentliga utgifter eller sänkta skatter. För att arbete ska uppstå måste 

det finnas en efterfrågan på varor och därmed att människor måste konsumera. 

Samhällsekonomisk jämvikt betyder att de varor som tillverkas finns det också en 
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efterfrågan på. Jämvikten är påverkad av hushållens inkomster och hur individer väljer 

att använda den. De kan antingen välja att spara eller att konsumera. Den keynesianska 

modellen förespråkar att staten borde bedriva en stabiliseringspolitik för att motverka 

arbetslöshet och inflationsgap. Som tidigare nämt så är målet en expansiv finanspolitik. 

Om man väljer att öka de offentliga utgifterna så som höjda bidrag för att öka 

konsumtionen. Lika så gäller det med sänkta skatter. De får också en positiv effekt på 

köpkraften. För att sammanfatta den keynesianska modellen ska staten vid lågkonjuktur 

sänka skatten eller öka de offentliga utgifterna. Däremot i högkonjuktur ska staten höja 

skatterna eller minska de offentliga utgifterna (Eklund, 2016, s335).

1.3.2 Monetarismen

Milton Friedman drev på en lära som gick emot den keynesistiska teorin. Den stora 

arbetslöshet under 1930 berodde inte på marknadsekonomins instabilitet menade 

Friedman. Istället berodde den på dålig penningpolitik dvs den politik som handlar om 

ränteläget i ett land. Friedman drev en lära som kalladas monetarismen som antydde att 

penningvärdets tillväxt styr inflationen. Utveckligen ska därför styra så att inte 

penningvärdet utvecklas för fort. För monterismen sätts individen i centrum för 

ekonomisk utveckling. Vidare minskar statens roll med en monetaristisk syn. Den 

stabiliseringspolitik som Keynes drev gav på lång sikt inte bra effekter på 

sysselsättningen. Istället är en stabil penningpolitik den bästa lösningen mot inflation 

eftersom det är penningvärdet som styr prisnivåerna på varor och tjänster. Det är 

centralbankens uppgift att kontrollera penningmängden och se till så att värdet inte höjs 

för snabbt. För monetarismen är samspelet mellan statens budget, centralbankerna och 

affärsbankerna centralt. Varken affärsbankerna eller den offentliga sektorn ska 

expandera betalningar och krediter för drastiskt. Om t.ex. staten har ett underskott i sin 

budget kan det i sin tur leda till inflation menar monetarismen. Vidare menar teorin att 

arbetsmarknaden behöver konkurrens för att motverka arbetslöshet. Det ska därför 

finnas konkurser både i den privata och offentliga sektorn. Monetarismen är skeptisk till

att staten ska ha inflytande i den ekonomiska politiken. Staten kan aldrig styra 

sysselsättningen i ett land och på så sätt är ändringar av skatter och statliga utgifter utan 

effekt på arbetslösheten (Eklund, 2016, s 208-213, 305).

8



1.4  Tidigare forskning 

Enligt forskaren Herbet Tingsten kommer demokrati leda till ideologiernas död. Det nya

samhället behöver inte idologier att följa utan ska istället främja demokrati. När det 

gäller forskning inom ämnet politiska ideologier och huruvida man delar in partier i 

höger och vänsterskalan så är forskare oense. En del hävdar att skalan är indelad 

beroende på samhällsklass medan andra forskare hävdar att det delas in pga olika 

intressen. Riktningar som socialism, liberalism och kommunism har lagt grunden på 

vart ett parti utgår ifrån. Ideologier kan dock ändra sig över tiden och få inslag av andra 

ideologier. T.ex. den feministiska teorin har inslag av ett jämställdhetsperspektiv som 

kommer ifrån liberala principer (Österud, 1997, 211-226).

Under 1950-talet kom tesen om ”The end of ideology” som framfördes av liberala 

forskare. Den handlade om, som tesen uttrycker det, om de politiska ideologernas död. 

En av dessa forskare var svensken Herbert Tingsten. Han menar att ideologin måste dö 

för att demokratin ska överleva. Det är genom ändrade reformer i svensk politik som 

demokratin har utvecklats, inte tack vare ideologierna. Tesen betyder att ideologiernas 

död, så som liberalism, socialism och kommunism inte spelar någon roll i ett 

industrisamhälle. Argumenten som stärkte ideologiernas död var att demokratin var i 

centrum och klassmotsättningar skulle minska med en ökad välfärd. Kritiken som riktas 

mot ideologernas död är att vissa ideologier har ett positivt inflytande på politiker i 

andra stater. En annan invändning var att tesen om ideologisk död kan inte bara påstås 

utan det krävs mer metodiska prövningar. I slutet av 1980-talet, efter kommunismen 

sammanbrott, dvs f.d Sovjetunionen och Östeuropa, hävdade en amerikansk skribent vid

namn Francis Fukuyama att demokratin hade segrat. Det var alltså slutet av en 

stridsperiod mellan högern och vänstern.

Det har gjorts forskning om huruvida svenska partier lever kvar idag i deras 

ursprungliga ideologier. En undersökning skriven av Anders Hellström och Tom 

Nilsson gick ut på att ta reda på om Sverigedemokraterna handlar efter deras tidigare 

ideologi. Partiet har tidigare blivit beskrivit som en aggressiv organisation med 

rasistiska inslag. I början var partiet överrepresenterade av medelåldersmän. Deras syfte

var att bromsa invandringen och bevara den svenska identiteten. Under 

Sverigedemokraternas tid blir partiet mer och mer demokratiskt och flyttar deras fokus 

från raser till kulturella frågor. Partiet har kämpat med att ta avstånd från rasism menar 
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författarna och det är därför svårt att kritisera Sverigedemokraterna för att vara 

odemokratiska. De slutsatser som författaren drar är att Sverigedemokraterna har blivit 

kvitt med sin mörka historia och framstår i dagsläget som ett demokratiskt parti. Det 

kan dock finnas inslag av deras ideologiska tänkande men att partiledare är skickliga på 

tala och därmed framstår partiet som ett ”vänligt” parti.

En annan artikel skriven av Källqvist David, handlar om vilka stora ideologier 

socialdemokraterna och moderaterna förespråkar samt hur ideologerna har förändrats 

genom tiden. Studien är baserad på en teori som förespråkas av Matilde Millares och 

som pekar på att det endast har skett en utveckling av ideologin. Det  andra teorivalet 

som används i undersökningen är Herbert Tingsten, som nämnts tidigare, och menar att 

ett demokratiskt samhälle leder till att idelogierna kommer dö ut. En annan teori som tas

upp i forskningen är Reidar Larsson som sätter upp en bild på hur man har sett hur 

ideologierna varit bakåt i tiden och hur man ser dem idag. Det är dessa studier som har 

använts och hjälper till att skilja men även hitta likheter mellan Moderaterna och 

Socialdemokraterna. Moderaterna lägger stor vikt av begreppet ”äganderätt” som 

grundas i liberalismen och det är därför rättsstatens skyldighet att garantera det. Vidare 

står de bakom en frihandel för att främja konkurrens och därmed ekonomisk tillväxt. 

Frihandel och egendomsrätt leder till att människor spenderar pengar och därmed bidrar 

till företagens överlevnad. I forskningen har man utgått i från partiprogram där man kan 

läsa sig till att de läggs stor vikt på den individuella friheten och förmågan att utvecklas.

Individen ska fritt göra sina egna val inom företagsverksamhet, marknadsekonomi och 

kunna utveckla sina idéer.

Moderaternas synsätt kopplas till John Stuart Mills handlingsfrihet där han sätter 

människans frihet i centrum. Mill menar också att varje människa ska få göra sina egna 

val och att staten ska fungera som ett skyddsnät för att skydda dessa. Individen får dock 

aldrig påverka någon annans frihet negativt. De kopplingar som görs mellan ideologin 

och moderaternas politik är att friheten uppnår individen med arbete där man har sin 

egna inkomst och därefter har förmågan att leva sitt liv i den mån man vill. Moderaterna

betonar starkt att sina idéer bygger på full sysselsättning och kopplar frihetsbegreppet 

till arbete. Moderaternas syn på välfärden grundas genom företagande och forskning 

som leder till nya jobb. Dock anser partiet enligt analysen att ett välfärdssamhälle är 

beroende av staten för att ge kontroll över jobben och se ska skapa jobb om brist finns. 

En bra välfärdsstat är en trygghet för människan. Det är dock viktigt med jämställdhet, 
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trygghet och rättvisa i ett samhälle och inte minst på arbetsmarknaden. Dessa faktorer 

kopplar författaren till inslag från socialism. De slutsatser författaren drar är att 

Moderaterna i dagens läge står med en politik som har inslag från både socialism och 

liberalism. Även inslag av konservatism kan läsas ut i och med moderaternas syn på stat

och dess position.

För att övergå till Socialdemokraterna lägger de vikt på jämlikhet, frihet och solidaritet. 

Samhället är här fokuset och inte individen själv. Ur en socialistisk synvinkel vill de 

jämna ut resurser så som t.ex. inkomster. Vidare menar Socialdemokraterna att alla i 

samhället är beroende utav varandra och att alla medborgare hjälps åt att bygga ett 

samhälle gemensamt. Socialdemokraterna ser frihetsbegreppet som att man är fri från 

fattigdom och förtryck. Alltså, individens frihet existerar om gruppens frihet existerar 

och det är statens uppgift att garantera den frihet. Staten ska också ge en bra grund att 

kunna utvecklas på. När det kommer till arbete så lägger socialdemokraterna fokuset på 

arbetaren och inte på arbetsgivaren. Det är en klassprincip där fokuset läggs på de 

”svaga” i samhället. De menar vidare ens egna vinstintresse får aldrig gå före gruppens. 

När det gäller välfärdssamhället byggs det gemensamt upp och därför krävs full 

sysselsättning men också att de som inte har bra ställt får den hjälp de behöver. 

Människor har därmed både skyldigheter och rättigheter. Socialdemokraterna har alltså 

både inlag av socialism och liberalism. Socialistiska idéer grundas på t.ex. allas rätt att 

ta del i välfärdssystemet. De liberala idéerna hänger samman med att man har samma 

möjligheter att delta i demokratin.

Forskaren påpekar att partier idag använder sig av ideologier men det handlar mer om 

sakfrågor och representerar inte partierna som helhet. Moderaterna och 

Socialdemokraterna har alltså inslag från olika ideologier i deras partiprogram. Det är i 

sakfrågorna partierna vinner röster på. Väljarna tänker inte på vilken ideologi partiet 

ursprungligen har (Hellström & Nilsson, 2010).

1.5 Metod och material  
I min undersökning har jag valt att göra en kvalitativ textanalys där fokuset ligger på 

forskningsarbetets kvalitet. Resultaten kommer jag att få fram genom noggrann läsning 

och granskning av den data jag har valt att ta ut. För att begränsa mitt forskningsområde

har jag valt att endast undersöka tre svenska partiers jobbpolitik, Socialdemokraterna, 

Moderaterna och Sverigedemokraterna. Valen av partier är gjorde på grund av deras 
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olika ursprunglighet och just för att de är Sveriges tre största partier. 

Socialdemokraterna ska vara ett så kallat vänsterparti, Moderaterna ett högerparti och 

Sverigedemokraterna ett mittparti. Med andra ord har jag valt att presentera partierna 

ifrån deras historiska framväxt och på vilka grunder de la sin politik för första gången.

Den empiriska datan kommer jag att hämta främst ifrån partiernas senaste 

valmanifestation 2014 och deras partiprogram eftersom det är det partiet ska stå bakom 

och den politik det ska driva.  Även partiernas budgetmotioner är aktuellt då man får se 

än bättre bild på utav hur de väljer att omfördela resurser som kan minska till 

arbetslöshet. Andra artiklar och debatter som kan representera partiernas åsikter är 

också relevant i mitt arbete. I forskningsarbetet kommer först en inledning som 

beskriver de utvalda partiernas bakgrund och vad det var som la deras politiska grunder 

till en början. Sedan kommer ett avsnitt som beskriver hur partier kan delas in i den så 

kallade höger- och -vänster skalan. I resultatdelen kommer partiernas jobbpolitik 

presenteras område för område. Därefter kommer en jämförelseanalys mellan partierna 

göras. Här är det viktigt att titta på om de finns likheter och vilka skillnader som finns 

mellan partierna. Jämförelseanalysen ska därför hjälpa mig att dra mina slutsatser. 

Mitt teorival utgår i från ett samhällsekonomisk synsätt där man eventuellt kan se 

kopplingar från de valda partiernas resonemang om jobbpolitik och deras strategier för 

att motverka arbetslöshet. De teorier som således är relevanta i forskningsarbete är den 

keynesianska modellen och monetarismen. Teorierna ska ställas emot varandra och 

representera synen på arbetslöshet ur en samhällsekonomisk synvinkel. Den 

keyensianska modellen och monetarismens syn på arbetslöshetens uppkomst skiljer sig 

åt och lika så deras åtgärder på hur man effektivt motverkar den. Därför är det relevant 

för mitt arbete att kunna dra paralleller utifrån teorierna till hur dagens svenska partier 

förhåller sig till dess syn. Det urval jag har gjort är partiernas syn på jobbskatteavdrag, 

höjda skatter, rot- och -rutavdrag, arbetslöshetsförsäkring och hur man ska få in 

ungdomar på arbetsmarknaden. Dessa riktningar ska leda till ett svar på min 

frågeställning. Det är också viktigt att kunna jämföra vad partierna har gemensamt och i

vilka frågor som skiljer partierna åt. T.ex. hur de väljer att argumentera för sin 

jobbpolitik och om det finns kopplingar till liberala, sociala eller konservativa idéer. 
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Den metodkritik som kan riktas är att det kan finnas brist att inhämta data ifrån deras 

valmanifest eftersom partierna överlag kan lägga prioriteringar på olika områden. För 

att då bemöta den kritik kan det vara aktuellt att stödja forskningen med partiernas 

partiprogram. Det är också värt att notera att undersökningen inte kommer visa om 

deras jobbpolitik är fulländad eller inte. Fokuset ligger, som nämnt tidigare, på hur 

respektive partier motiverar sin jobbpolitik och vilka vägar man därefter bör ta.

2 Bakgrund 

Politisk ideologi är en uppfattning om hur världen ska se ut och hur man ska nå upp till 

den förväntande världen. Det finns både ideologier som är samhällsbevarande och de 

som är samhällskritiska. Den främsta riktningslinjen inom politisk ideologi delas in i 

höger- och -vänsterskalan. Skalan kom under den franska revolutionen där folk som 

röstade för det kungliga vetot placerades till höger i hörsalen och de som röstade emot 

fick sitta till vänster. Därefter kopplades högern till adelsprivilegier med ett konservativt

tankesätt medan vänstersidan motsatte sig högern. Högern symboliserade människor 

som var för privat egendom, privat företagsamhet och att den offentliga sektorn skulle 

vara begränsad. Vänstern var därmed tvärtom. De ville ha statsingrepp och statlig 

egendomsrätt. De såg en välfärdsstat där man omfördelade tillgångarna till de som hade 

det sämre ställt. (Österud Öyvind, 1997, s 211-226). Det finns olika teorier om hur 

vänster- och -högerskalen delas in i. En politisk-sociologisk teori menar på att skalan är 

baserad på klassintressen. Där högern ska representera överklassen och vänstern av 

arbetsklassen. En annan teori som är politisk-psykologisk menar att högern har en rädsla

för förändringar men vänster inte har den rädslan. Sedan finns det en teori som syftar på

att ekonomin styr skalan. De som vill styra över ekonomin hittar man till vänster och till

höger finns de liberala. En sistnämnd teori utgår ifrån observationer som är kopplat till 

t.ex.opinionsundersökningar och hur individer själva förhåller sig till skalan. Vissa 

hävdar att en vänstersida vill uppnå jämlikhet genom att staten gör ingrepp och en 

högersida som antyder att tradition och frihet är viktigt.

De stora riktlinjerna inom politisk ideologi är liberala partier, konservativa partier, 

socialdemokrati och fascistiska rörelser. Det förstnämnda, liberala partier, lägger stor 

vikt på människans frihet, mänskliga rättigheter och är motståndare till maktmissbruk. 

Inriktningen i liberala partier kan dock skilja sig åt i frågor så som ekonomiska och 

sociala. Marknadsliberala t.ex. ser ytterst lite ingripande från staten medan de 
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socialliberala tolkar frihet som att man få hjälp med stöd och har offentliga villkor. 

Konservativa partier började att vara samhällsbevarande när det gäller centralmakten. 

Dessa partier har sedan varit under stora förändringar. Under 1800-talet gick partierna 

från en kyrklig synvinkel till en borgerlig organisation. Många av dagens konservativa 

partier har anpassat sig mer till social-liberala tankesätt. Efter den ryska revolutionen 

splittrades socialismen i delarna kommunism där målet var socialism i makten och en 

socialdemokratisk inriktning där man följde en mer liberal linje och där demokrati var i 

centrum. När det gäller fascistiska rörelser kan det variera mycket på ideologiskt 

innehåll. Fascistiska rörelser kan innehålla inslag av rasism, stort ekonomiskt 

vinstintresse eller militäriska mål. Det är svårt att sätta ut fascismen på vänster- och 

-högerskalan eftersom den kan skifta på grund av sitt syfte.

3 Resultat 

I resultatdelen presenteras en inriktning i taget, där varje parti för sig representerar deras

synsätt inom ett område. Först presenterar Socialdemokraterna sin politik, sedan 

Sverigedemokraterna och till sist Moderaterna. En överblick av partiernas jobbpolitik 

presenteras, sedan kommer en kort redogörelse utav deras egna problemformulering, 

dvs. hur de själva ser vart problemet ligger i utifrån deras synvinkel. 

Socialdemokraterna 

Jobbpolitiken är enligt Socialdemokraterna själva, deras främsta prioritering. De ser ett 

land där kvinnor och män går till jobbet. Ett land där alla hjälps åt. Att jobba är alltså en

frihet människan har. Målet som Socialdemokraterna sätter är att till år 2020 ska 

Sverige har lägst arbetslöshet i Europa. Att flera sätts i arbete gör också att Sverige har 

råd med ett välfärdssystem som vi ska vara stolta över. 

”Sverige är ett bra land, men något håller på att gå sönder”, inleder Socialdemokraterna 

i sitt valmanifest 2014. De såg då ett Sverige med drastisk ökad arbetslöshet och 

skolresultaten i skolan hade sjunkit det senaste 7 åren. Jämställdhet är en viktigt aspekt 

för Socialdemokraterna. Det är viktigt att män och kvinnor har samma arbetsvillkor och 

att löneskillnader mellan könen ska förhindras. Riktlinjen för deras mål är att individen 

ska ha ett heltidsjobb och därmed införa åtgärder mot vikariat, deltidsjobb och sms-

jobb. Visstidsanställningar ska också förhindras och får endast användas i två år inom 

en period om 5 år.
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Problemformulering 

Socialdemokraterna anser att på senaste tiden har samhället blivit mer segregerat. En 

anledning till det är att man tidigare har satsat på skattesänkningar istället för en bra 

välfärdspolitik. De anser att Sverige är på väg åt fel håll. De ser problematiken i 

arbetslöshetens längd, att ungdomar har svårt att komma ut på arbetsmarknaden och att 

skolresultaten sjunker. Detta har alltså berott på en politik som är byggd på 

skattesänkningar menar Socialdemokraterna (Socialdemokraterna, 2016).

Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna utgår ifrån en jämställdhetspolitik där båda könen ska ha samma 

rättigheter och villkor. De ser en politik där arbetarna ska kunna leva på sin lön. De 

siktar mot ett Sverige med full sysselsättning. Det måste därför finnas enkla steg in på 

arbetsmarknaden. Arbetslösa ska därefter utbilda sig efter arbetsmarknadens behov.  I 

en fungerande välfärdsstat behövs alla utifrån en individuell förmåga. 

 

De ekonomiska resurserna kräver god hantering eftersom de är en förutsättning att alla 

ska kunna ta del av dem. Det ska finnas en bra förvaltningspolitik där man sätter ett 

överskott i statens budget som mål, som därefter ska leda till en hög standard på 

välfärden. För att en samhällsutveckling ska kunna främjas är det nödvändigt med 

individens rätt att äga egendom. Skatteinkomsterna till staten får inte vara för låga för 

att påverka statens uppgifter att hjälpa utsatta grupper. Vidare måste staten kunna 

finansiera varje medborgare en bra välfärd. Skatterna får dock aldrig höjas så pass att 

den begränsar individens förmåga till självförsörjning, bromsar den ekonomiska 

tillväxten eller hämmar samhällets konkurrenskraft (Sverigedemokraternas 

partiprogram, 2016). 

Problemformulering 

Sverigedemokraterna vill att människorna som bor i Sverige ska bo i ett tryggt samhälle

med bra förutsättningar så som, levnadsstandard och en bra välfärd. De menar att andra 

partier pratar om att det saknas resurser till att säkra jobben och om brister i välfärden. 

Sverigedemokraterna är enligt de själva, det enda partiet som tänker om och lägger 

andra prioriteringar än tidigare partier. De anser vidare att tidigare regerade politiker har
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lett en splittringspolitik och därför är det dags för andra åtgärder (Sverigedemokraterna 

partiprogram, 2016).

Moderaterna 

” Alla i Sverige som kan arbeta och försörja sig själva ska också göra det. Det är den 

grundläggande utgångspunkten för moderaternas politik.” (Moderaterna, 2016).

Moderaternas jobbpolitik utgår från att de som inte har ett arbete måste göra allt för att 

få ett. De ser ett Sverige där samhällsekonomin byggs utifrån att människor sätts i 

arbete. Detta ska göra Sverige konkurrenskraftigt på en global nivå men också att landet

står väl förberett för framtida utmaningar.

I moderaternas valmanifestation 2014-2018 skriver de att, för att kunna sätta människan

i centrum krävs det en politik som fokuserar på jobben. ”Genom arbete får människor 

möjlighet att förverkliga sina mål”. De beskriver att sedan år 2006 så har 300 000 

människor satts i arbete och under allianstiden har runt 200 000 människor avsatts från 

utanförskapet. Det är företagen som sätter jobben i rörelse i takt med att de växer och 

har möjligheten att anställa fler. Alliansen sätter upp ett mål till år 2020 där målet är att 

över fem miljoner människor ska ha ett arbete att kunna gå till (Moderaternas 

valmanifest, 2014, 19-21). För att sedan kunna nå målet krävs det att det ska göras mer 

lönsamt för att starta eget företag. För att uppnå målet krävs det att jobben blir fler, att 

man minskar förtidspensionerna och minskar utanförskapet.

Problemformulering 

Moderaternas ser en utveckling i samhället där utanförskapet blir allt större. 

Utanförskapet är som störst hos utrikesfödda och hos unga. Ett problem är att 

människor inte får sitt första jobb och därmed aldrig lyckas komma in på 

arbetsmarknaden. En anledning till det utanförskapet som existerar är att det är svåra 

vägar in på arbetsmarknaden p.g.a. höga skatter och att ett bidragsberoende kan vara 

mer attraktivt istället för att arbeta . Det finns också en problematik med höga skatter för

dem som har låg inkomst. En annan faktor som också spelar in är att det krävs mer 

kunskap för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden (Moderaternas valmanifest, 2014).

3.1 Företagande och arbetsmiljö 
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Här nedan presenteras partiernas syn på företagsverksamhet. Hur väljer partierna att 

gynna företagen? Hur vill man underlätta för företagen så att de kan anställa mer folk 

och främja företagets utveckling? 

Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna beskyller den borgerliga regeringen för att en sänkning av 

socialavgifter har varit ineffektiv och varit för dyr att införa.  Istället vill 

Socialdemokraterna höja de sociala avgifterna för ungdomar och istället satsa på  90-

dagars-garantin. För att företag ska kunna växa och våga anställa personal satsar partiet 

på att företaget inte ska ha ansvar för den andra sjukveckan utan ansvaret ska läggas på 

staten. En satsning på bättre villkor för företagen ska också främjas. Både små och stora

företag måste ha en chans att växa och därför ska statens relation mellan företagen växa.

Därför är det viktigt att öka och förbättra exportmöjligheter för att företagen ska kunna 

ha möjlighet att sälja sina varor till andra länder (Socialdemokraternas valmanifest, 

2014, s  17-21, s 51-52). Socialdemokraterna vill att små företag ska kunna söka 

ekonomisk stöd ifrån staten för att kunna växa och även ska staten erbjuda guidning för 

företagen. 

Sverigedemokraterna 

Att ha god arbetsmiljö och bra villkor är något Sverigedemokraterna vill främja, de 

sätter därför arbetaren i centrum. Man ska inte ha en arbetsmiljö där individen tvingas 

att slita ut sig och kan därefter bli förtidspensionerad. Det är viktigt att kunna få in fler 

arbetande människor inom välfärden. På så vis minskar överbelastning och stressen hos 

de anställda. Partiet föreslår därför ett införande av ett statligt bidrag till 

företagshälsovården för att personer inom den offentliga sektorn så som t.ex. 

sjuksköterskor ska kunna få en friskvårdspeng. Inom äldreomsorgen ska man lyfta 

kompetensen och höja kvalitén. Det är också viktigt att man ska få växa inom sin 

yrkesroll. 

De företag som har under 9 anställda vill de ta bort löneavgiften för. För de små och 

medelstora företagen ska ansvaret på sjuklöneansvaret minska. För de mindre företagen 

vill de slopa sjuklöneansvaret helt. För att fler ska sättas i arbete krävs det sänkta 

trösklar in på arbetsmarknaden främst för ungdomar och utlandsfödda. Ett utökat stöd 
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till starta-eget-bidrag är något som bör främjas, samtidigt som arbetsgivaravgifterna ska 

sänkas (Sverigedemokraternas budgetmotion 2014, s15-17, 57-59). 

Moderaterna 

När det kommer till företagsklimatet så tror moderaterna att entreprenörer vet bäst och 

därför ska inte kommunen bedriva en subventionerad verksamhet som kan konkurrera 

ut privata företag. Detta är för att man tror att privata entreprenörer är bättre än 

kommunen på att driva en affärsverksamhet. Eftersom människans livslängd ökar så ska

man också ha möjlighet att arbeta längre om hälsan tillåter och om man själv vill. En 

ökad befolkning och att människor arbetar allt längre betyder mer finanser till välfärden.

Arbetsgivaravgiften för personer efter 65 år ska också sänkas likt som för ungdomar 

(Moderaternas valmanifest, 2014, 28- 29, 38). Moderaterna vill driva en politik med 

sänkt bolagsskatt och sociala avgifter. Det ska leda till drivkraften att starta och driva ett

företag. Om man jämför Sverige med andra länder så ligger skatten på 

företagsverksamhet relativt högt och det är problematiskt menar Moderaterna. Höga 

skatter, tror partiet, leder till att företagen inte har möjlighet till att utvecklas och växa 

så mycket som det egentligen borde. (Moderaternas valmanifest, 2014, s 28). Om 

företagen har de förutsättningar som krävs till att utvecklas och växa så leder det också 

till fler skatteintäkter till staten. Det bidrar till en bättre finansierad välfärd. Moderaterna

konstaterar att det är genom öppenhet och handel som man bygger ett samhälle. 

( Moderaterna budgetmotion, 2015, s 22). 

 

3.2 Syn på skatter och rutavdrag

Under detta avsnitt kommer en redogörelse på huruvida syn partierna har på 

skattehöjningar respektive skattesänkningar. Det kommer också innehålla deras syn på 

rot-och rut-avdraget (Moderaternas partiprogram, 2016).

Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna vill inte ha fortsatta skattesänkningar utan ser hellre höjda skatter 

för att kunna investera i välfärden. De ser ett ökande ekonomiskt stöd till skola, vård 

och omsorg. De ser inte ett samhälle där skattesänkningar och privatisering prioriteras. 

Skatten ska betalas efter det behov som finns och ska därefter omfördelas så alla i landet

kan ta del av välfärdssystemet. I Socialdemokraternas budgetmotion 2014 skriver de att 

”den som har högre inkomst ska bidra med mer än de som har lägre”. På det sättet ska 
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också samhällsklyftorna minska. De vill höja skatten för de som tjänar allra mest och 

sänka skatten för pensionärer.  Alla ska dock ha samma rättigheter till välfärdssystem 

oavsett inkomst. Socialdemokraterna säger också nej till ett femte jobbskatteavdrag.  

Eftersom arbetslösheten är så pass hög vill Socialdemokraterna behålla rotavdraget. 

Dock vill de sänka det ekonomiska bidraget till 30 procent eftersom det behövs 

investeringar på andra områden som sedan ska leda till jobb. Rutavdraget ska också få 

stå kvar, dock föreslås det en skattereduktion för att familjer, och även pensionärer som 

är i behov av hushållshjälp, ska gynnas (Socialdemokraternas valmanifest, 2014). De 

säger nej till läx-RUT och menar att privatundervisning inte ska finansieras av skatter. 

Det ska däremot erbjudas läxhjälp till alla barn (Socialdemokraternas budgetmotion, 

2014). 

Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna anser att man inte ska stirra sig blind på specifika skattenivåer, 

däremot ska individen aldrig beskattas mer än vad som är nödvändigt. Skattenivåerna 

beror därmed på vilken efterfrågan det finns. På längre sikt vill partiet sänka 

skattetrycket men de får aldrig bli så lågt att de  påverkar välfärden negativt. 

Skattesänkningarna ska främst gälla de som är låg- och medelinkomsttagare. 

Sverigedemokraterna lägger också prioriteringar för att pensionärer ska få lägre skatt, 

och även de som jobbar inom den offentliga sektorn, t.ex. busschaufförer och poliser.

(Sverigedemokraternas partiprogram, 2016) 

Det är viktigt att kunna skapa en balans mellan arbetskraftsutbud och arbetstillfällen. 

Därför är det viktigt att skapa en vägledning för att människor vill sättas i 

sysselsättning. En annan faktor till  jobbskapande är att hålla i gång produktion och 

tillväxt. Sverigedemokraterna vill därför utveckla ett femte steg av jobbskatteavdraget. 

(Sverigedemokraternas budgetmotion, 2014, s57). Det femte jobbskatteavdraget 

förväntas leda upp till 10 000 nya jobb. Avdraget är billigt att genomföra och ska leda 

till att människor klarar av att försörja sig på sin lön. 

Sverigedemokraterna vill behålla rutavdraget. Avdraget har både gjort att fler 

sysselsatts, men också att fler kan ägna sig åt andra saker än hushållsarbete. De vill 

dock utveckla avdraget till ett senior-rut. Avdraget ska gälla personer som har fyllt 67 år
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och innebär att skatten för hushållstjänster tas bort helt. Avdraget skapar fler 

arbetstillfällen.(Sverigedemokraternas budgetmotion, 2014, s 63). 

Moderaterna 

Både skattesystemet och bidragssystem skapar hinder för etablering på 

arbetsmarknaden. Speciellt skapar de hinder för de med låg inkomst. De utgår från en 

politik där de ska löna sig att arbeta vilket man gör med lägre skatter. Trots en svår 

finanskris i en omvärld där de rådde lågkonjunktur så hanterande en alliansregering med

sänkta skatter krisen menar partier. Sverige var det enda land i EU som klarade av att 

minska statsskulden under krisen (Moderaternas valmanifest, 2014, s 6-8). Vägen dit 

tog man genom sänkta skatter på arbete och sänkta avgifter in på arbetsmarknaden. 

Moderaterna sparade in pengar på sänkta skatter och kunde därför gå in i finanskrisen 

med ett överskott och därmed skapa fler jobb. Det krävs jobbskapande för båda män och

kvinnor, när både könen arbetar får man ett samhälle som är mer jämställt.

Jobbskatteavdraget infördes i små utdrag år 2007 men de nästkommande åren blev 

avdragen högre. I samband med att man införde jobbskatteavdraget har skatten sänkts 

med upp till 2200 kr per månad. Avdraget gäller de som har inkomster som anställd 

eller arbetar inom näringslivet (Carlgren, 2016). Så vidare gäller inte avdraget för 

inkomster ifrån föräldrapenning, sjukpenning från arbetslöshetskassan, aktivitetsstöd, 

pension, egen arbetsskadelivränta. Det som påverkar vilket jobbskatteavdrag man får 

beror på vilken kommun man bor i, dvs. hur hög kommunalskatt man har. En annan 

faktor som spelar in är i vilken ålder inkomsttagaren är. För de personer som är över 65 

år och inte är pensionerade är jobbskatteavdraget större än de som inte nått den åldern 

än. Den sista faktorn som spelar in på avdragets storlek är hur stor arbetsinkomst man 

har. De som är låginkomsttagare tjänar mer på jobbskatteavdraget än de som tjänar mer.

(Carlgren, 2016).

Moderaterna förespråkar ett jobbskatteavdrag som ska leda till fler jobb. 

Jobbskatteavdraget leder i sin tur till mer i plånboken för de som arbetar. Detta är alltså 

ett sätt för att göra det mer lönsamt för de som arbetar, och tanken är att det ska vara 

mer attraktivt att arbeta än att vara bidragstagare (Moderaternas partiprogram, 2016).

Moderaterna vill behålla både rot- och rutavdraget. Avdraget i sig infördes från början 

av partiet. Avdraget ska skapa enklare vägar in på arbetsmarknaden och göra så att 

skattefusk minskar genom att göra svartjobb till vita. Vidare anser moderaterna att 
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människor kommer tvingas hem från arbetet för att hinna med att göra hemarbete om 

inte man kan ta del av avdragen (Moderaternas partiprogram, 2016). Jobbskapandet på 

rot-och rutavdrag har uppgått till 25 000. Avdraget är ett enkelt sätt att ta sig in på 

arbetsmarknaden för nyanlända, unga och de som saknar utbildning. Moderaterna vill 

bredda avdraget till något som heter Flytt-Rot som även ska omfatta flytt-tjänster och 

det är beräknat att skapa ytterligare 1000 arbetstillfällen (Moderaternas budgetmotion, 

2014, s 21-25).

3.3 Unga på arbetsmarknaden 

Här kommer en redogörelse på de vägar partierna väljer att gå för att få in unga på 

arbetsmarknaden på. Är utbildning den rätta vägen in på arbetsmarknaden? Eller ska 

man rikta in sig på att underlätta för företagen så dem kan anställa fler personal? 

Socialdemokraterna 

För att unga människor ska komma in på arbetsmarknaden föreslår Socialdemokraterna 

en 90-dagarsgaranti. 90 dagar är den gräns Socialdemokraterna sätter att en ung får gå 

arbetslös. Det innebär dock inte att man måste ha ett arbete inom dessa dagar men 

däremot en praktikplats, utbildning eller arbete. De vill att fler unga ska ha möjlighet till

en högre utbildning, och därmed öka antalet högskoleplatser. För att stärka kunskapens 

kvalité ytterligare ser man mer timmar i studietid. När man sedan är klar med sin 

utbildning och ska ge sig ut i arbetslivet ska utbildningen innehålla ett delmoment där 

man knyter kontakter för framtida arbeten (socialdemokraternas valmanifest, 2014, s 18

-19).

Socialdemokraterna vill vidare skapa 32 000 trainee-jobb för de unga inom välfärden 

som t.ex. vård och omsorg. Tanken är att människor ska få upp ögonen för branschen 

och därmed kunna utbilda sig inom området där det behövs personal. Sänkningar för 

arbetsgivaravgiften ser partiet som en ineffektiv lösningen och ser hellre deras lösning 

med 90-dagarsgarantin. De ungdomar som inte har gått klart gymnsasiet bör 

komplettera det på komvux för att göra sig beredd för arbetslivet och därför behövs det 

utökade platser på komvux. Även utbudet på utbildningar efter gymnasiet bör ökas. 

Socialdemokraterna menar vidare att det är staten som ska bekämpa arbetslösheten. ”All

offentlig verksamhet ska bidra till att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Offentliga 

arbetsgivare ska erbjuda fler praktikplatser, och den offentliga upphandlingen ska 
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driva fram jobb och praktikplatser för arbetslösa”, Skriver de i sin budgetmotion 2014. 

De sätter vidare upp en gräns för hur länge de får vara arbetslösa (från 2015) och det är 

6 månader, sedan dras ersättningen in.

Socialdemokraterna menar att ungdomarna måste vara mer förberedda inför arbetslivet 

och det  innebär att studie- och yrkesvägledningen måste stärkas. Arbetsförmedlingen 

ska därför utvecklas så att en ungdom får en inviduell bedömning och som sedan kan 

matchas efter hens kompetens. Det behövs mer kunskaper till individen om hur 

arbetsmarknaden ser ut och vad som förväntas av en. Individen ska därför i tidigt skede 

kunna anpassa sig efter arbetsmarknaden behov. (Socialdemokraternas budgetmotion, 

2014, s 51-56). 

Sverigedemokraterna 

Med sänkta arbetsgivaravgifter och enklare vägar in på arbetsmarknaden ska företag 

vilja anställa ungdomar. Sverigedemokraterna är kritiska till den tidigare 

gymnasieutbildning där man har lagt för mycket tid på akademiska studier. Detta är 

problematiskt i sig eftersom arbetsmarknaden kräver varierade utbildningar och yrken. 

Eftersom många företag kräver någon form av yrkeserfarenhet så föreslår partiet ett 

lärlingsprogram. Det innebär att en arbetsgivare kan provanställa en ungdom i 12 

månader istället för tidigare 6 månader. Arbetsgivaravgiften är under den tiden helt 

borttagen. Denna åtgärd menar partiet, ska leda till att ungdomarna har en chans att 

konkurrera ute på arbetsmarknaden (Sverigedemokraterna valmanifest, 2014, s 57-63).

Sverigedemokraterna anser att på senaste åren har det skett än nedtrappning av resurser 

till de högre utbildningar. De anser att utbildningarna bör anpassa sig mer till 

arbetslivets efterfrågan och ska därmed vara yrkesförberedande. En högskola ska alltså 

få statligt bidrag för att stärka utbildningens kvalitet men också för att fler studenter ska 

klara sina studier (Sverigedemokraternas partiprogram, 2016).

Moderaterna

Moderaterna konstaterar att det är många företag som har en rädsla för att anställa unga 

med låg utbildning och därför krävs det andra reformer för att kunna åtgärda problemet. 

En åtgärd är att sänka arbetsgivaravgiften för de allra yngsta. Det ska främst fokusera på

22



de ungdomar som är under 21 år, på grund att de ska kunna få sitt första arbete direkt 

efter gymnasiet. Ett anställningsskydd kallad LAS föreslår Moderaterna. Skyddet är en 

förstajobbet-anställning som innebär att den ska vara tidsbegränsad. Arbetsgivaren och 

den anställde ska komma överens om utbildning kombinerat med arbetet. Detta ska 

alltså vara en väg in på arbetsmarknaden för unga. Moderaterna vill ge ett så kallat 

handledarstöd från 2 500 kronor (2015) till 3 5000 kronor / månad. En provanställning 

bör förlängas till 12 månader för att underlätta för ungdomarnas väg in på 

arbetsmarknaden (Moderaternas valmanifest, 2014, s 36-37). 

Moderaterna vill att fler ungdomar ska våga ta steget att starta eget och därför föreslås 

det att ungdomar under 20 år ska ha rätt till starta-eget-bidrag. Det skapar då både jobb 

för dem själva men också för andra. För att också få in ungdomar på arbetsmarknaden 

så vill Moderaterna sänka den sociala arbetsgivaravgiften ytterligare, speciellt för 

ungdomar under 23 år (Moderaternas budgetmotion, 2015, s 26-27). 

3.4 Arbetslöshetsförsäkring 

Under det sista avsnittet kommer partiernas synsätt på arbetslöshetsförsäkringen 

presenteras. Vill de att ersättningen ska höjas eller ska den sänkas och varför? 

Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna vill höja arbetslöshetsförsäkringen. Den som har inkomst på 25 000

per månad ska få en ersättning som motsvarar 80 procent av lönen. Vidare resonerar 

partiet att om fler sätts i arbete så kan man därefter stärka försäkringen ytterligare 

(Socialdemokraternas valmanifest, 2014 s 22). A- kassan ska vara en frivillig försäkring

men däremot ska den vara gemensamt finansierad (Socialdemokraterna partiprogram, 

2016). 

Socialdemokraterna vill dock avskaffa fas 3. Det antyder att det är slöseri med 

människors tid. Därför behövs det mer resurser till arbetsförmedlingen som kan hjälpa 

den arbetslösa till ett jobb med egen inkomst eller rekommendera en utbildning till ett 

riktig jobb (Socialdemokraternas valmanifest, 2014, s 63). 

Sverigedemokraterna 

Partiet vill se en ökning av arbetslöshetsförsäkringen. Ersättningen ska uppgå till 1200 

kr per dag de 100 första dagarna, sedan ska ersättningen sjunka till 800 kr per dag. Det 
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är dock viktigt att den som är arbetslös söker arbete från och med dag ett, inte endast i 

hemtrakterna utan i hela landet. Om en arbetslös får ett deltidsarbete ska inte 

ersättningen drabbas. Enligt Sverigedemokraterna kan det leda till att individen väljer 

att tacka nej till arbetet istället. Ett annat förslag är att A-kassan ska göras statlig och 

obligatorisk. De vill också göra A-kassan avgiftsfri (Sverigedemokraternas 

partiprogram, 2016). 

Moderaterna 

Moderaterna ser att en arbetslöshetsförsäkring är en trygghet för individen. Vem som 

helst kan bli av med sitt jobb och därför är det viktigt att samhället erbjuder ett 

trygghetsnät. De ser dock försäkringen som en ”omställningsförsäkring”, dvs. det är 

inget man ska eftersträva och den finns bara tillfälligt. Den är alltså till för en 

ekonomisk trygghet för den som är arbetssökande och arbetslös. Stödet ska ges till 

motivation till ett nytt arbete (Moderaternas partiprogram, 2016). Ett förslag är att den 

kan hjälpa till om man behöver en speciell kortare utbildning till ett yrke. De anser 

vidare att taket på försäkringen ska höjas. Dock inte för mycket med risk att hamna i 

bidragsberoende. Om försäkringarna är allt för höga finns det risk att individer inte 

återgår till nytt jobb utan förlänger sin arbetslöshetsperiod. Denna risken kopplar 

Moderaterna till Socialdemokraternas syn på arbetslöshetförsäkringen. Har man höga 

skatter på arbete och företagande, samtidigt som man höjer ersättningar så finns det en 

brist i arbetslinjen menar Moderaterna. Istället ska arbetslöshetsförsäkringen ställa krav 

på den arbetssökande och sen ska ersättningen minska ju längre tid en person är 

arbetslös (Moderaternas partiprogram, 2016). 

4 Jämförelseanalys

I detta avsnitt kommer partiernas syn på de olika områderna inom jobbpolitiken tas upp 

och jämföras. Skillnader och likheter mellan partierna kommer att analyseras med hjälp 

av nedstående analysschema. 

Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Moderaterna

Företagande och 
arbetsmiljö

Syn på skatter och 
rutavdrag
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Unga på 
arbetsmarknaden

Arbetslöshetsförsäkring

Det som är gemensamt för samtliga partier är att man vill få in fler människor i arbete. 

Partierna siktar efter full sysselsättning. Om vi börjar med att jämföra partiernas syn på 

arbetslöshetens uppkomst är de oense. Socialdemokraterna skuldbelägger 

skattesänkningar som resulterat i hög arbetslöshet och brister i välfärden medan 

moderaterna menar att problematiken ligger i att höga trösklar in på arbetsmarknaden 

ger svårigheter för ungdomar att komma in. Sverigedemokraterna menar istället att en 

splittringspolitik har lett till segregation i samhället och därmed har tidigare regeringen 

inte valt att investera i jobb. Däremot är Sverigedemokraterna och Moderatens ense om 

att det krävs enklare vägar in på arbetsmarknaden så som t.ex. sänka socialavgifter 

medan Socialdemokraterna hellre satsar på 90-dagars garantin för ungdomar.

När det kommer till arbetslöshetsförsäkringen så vill både Socialdemokraterna och  

Sverigedemokraterna höja ersättningen. Detta kan kopplas till den tidigare forskningen 

som gjordes av David Källqvist som menar att ur en socialistisk synvinkel ska staten 

skydda medborgarna ifrån fattigdom. Vidare kan man koppla socialdemokraternas syn 

på arbetslöshet till den keynesianska teorin som menar att man ska öka de offentliga 

utgifterna om efterfrågan finns och för att folk ska ha råd att konsumera. Det 

sammankopplas med socialdemokraternas sätt att öka ersättningarna vid arbetslöshet 

och därmed ger människor möjlighet att ha mer i plånboken. Det leder enligt 

keynesiasmen till en jämviktsnivå där det finns köpkraft och som i sin tur ska leda till 

arbete. Problematiken som moderaterna ser det är att i det fallet kan man enkelt hamna i

ett bidragsberoende där man tror att gå tillbaka till arbetet inte skulle innebära skillnader

i inkomster.

Partiernas syn på jobbskatteavdrag varierar också. Socialdemokraterna är kritiska till en 

skattehöjning och där satsningar till privatiseringar prioriteras. Istället ser de att ökade 

skatter leder till en bättre välfärd så att pengarna kan läggas på skola, äldreomsorg och 

vård. Moderaterna är istället för skattesänkningar och använder sig av argumentet att 

skattesänkningar gör det mer lönsamt för dem som arbetar. Moderaterna har också här 

inslag utav liberalismens ”äganderätt”, där individen sätts i centrum och hans fria vilja. 

När det gäller socialdemokraterna argumenterar dem att skatteökningar leder till 
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jämställdhet. T.ex. att det leder till mindre segration i samhället. Där kommer också 

socialismens teori in om att staten ska garantera medborgarna fria från fattigdom. 

Sverigedemokraterna däremot har dock en rätt neutral syn när det gäller skatter. De ser 

hellre att man anpassar skattenivån efter behov. Så det ena förslaget är inte bättre än de 

andra när det gäller skattenivåer. De stödjer dock moderaternas förslag om ett femte 

jobbskatteavdrag som socialdemokraterna sätter sig emot. Moderaterna menar likt 

Sverigedemokraterna att skatteavdraget leder till fler jobb och därmed ska det leda till 

att man får mer i plånboken. Det ska alltså vara mer attraktivt att arbeta än att vara 

bidragstagare. Sedan påpekar Sverigedemokraterna att individen aldrig ska beskattas 

mer än vad som egentligen behövs. Detta synsätt har också inslag av liberalismen att 

individen uppnår sin frihet när den arbetar och få sin egna inkomst. Därför skulle inte 

Socialdemokraternas syn på höjda skatter vara optimal ur en liberal synvinkel. Däremot 

använder sig socialdemokraterna istället sig ut av sociala åsikter som tyder på att man 

ska omfördela resurser. När det kommer till rut- och- rotavdraget så är alla tre partierna 

mer eller mindre överens. Moderaterna och Sverigedemokraterna ser avdragen som en 

långsiktig lösning för att skapa arbetstillfällen, medan Socialdemokraterna argumenterar

att de behövs tillfälligt eftersom arbetslösheten är hög i dagsläget. Partierna är dock 

oense om vilken utsträckning avdragen ska gälla. Socialdemokraterna vill t.ex. begränsa

rutavdraget medan Moderaterna vill satsa på fler avdrag så som flyttrot. Det skulle leda 

till ännu fler arbetstillfällen. Moderaterna argumenterat att avdragen leder till att 

svartjobben minskar och därmed får man mer intäkter till staten.

Hur partierna argumenterar för att unga ska komma in på arbetsmarknaden skiljer sig 

också åt Socialdemokraterna sätter upp en 90-dagars garanti där man ska ha en 

sysselsättning inom 90 dagar. Det är dock inte bara ett arbete som garantin innebär utan 

det kan även handla om en utbildning eller praktikplats. Socialdemokraterna vill öka 

högskoleplatserna så att fler ha möjligheter att utbilda sig på en högre nivå. Detta 

synsätt kan återigen kopplas till den keynesianska teorin som här menar att staten ska 

lägga sig och hjälpa till att motverka arbetslösheten.

Socialdemokraterna lägger också vikt vid att få in fler trainerjobb inom vården. Det här 

faller också hand i hand med keynesiasmen eftersom det är också här staten som hjälper

till att lösa arbetslösheten med offentliga utgifter. Både Sverigedemokraterna och 

Moderaterna vill sänka arbetsgivaravgiften för ungdomarna så att företag ska vilja 

anställa dem. De är också överens om att det krävs fler yrkesutbildningar för att 
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ungdomarna ska vara beredda när de kliver ut i arbetslivet. Sverigedemokraterna är 

vidare kritiska till att det finns för många akademiska utbildningar och att de i sin tur 

ohållbart eftersom det är fler yrkesområden som är i behov av personal.

När det kommer till partiernas syn på företagsverksamhet ser både Sverigedemokraterna

och Socialdemokraterna att det ska vara en trygg arbetsplats för den anställde. Båda 

partierna argumenterar för att stärka en välfärd och det gör man med att få in fler 

människor i vården där behovet är stort. Medan Socialdemokraterna tillsammans med 

Sverigedemokraterna satsar på en starkare relation mellan staten och företagen så 

förespråkar Moderaterna istället att man ska underlätta för företagen så att det blir 

billigare att anställa mer personal och där med har företagen en chans till att växa. Även

när det gäller unga människor ska de har chansen att starta eget företag. Moderaternas 

synsätt angående företagsverksamhet kopplas till både en liberal syn och till 

monetarismen. Monetarismen tror att företagen vet bäst själv vilket Moderaterna också 

antyder. Moderaternas syn kopplas till monetarismen och menar att staten inte ska ha 

inblandning på företagen. Företagen ska därmed ha en chans att expandera men det är 

staten som ska garantera att företagen har möjligheter till att göra det. Det behövs 

därmed konkurrenskraft, bra exportmöjligheter och att företagen har råd att anställa 

personal. Vidare pekar monetarismen på att om nu arbetslösheten är hög och statens 

budget har ett underskott ska inte statens utgifter öka. Därför är det problematiskt enligt 

monetarismen att Socialdemokraterna ökar sina utgifter och satsar på att satsa mer på 

statliga arbeten än t.ex. privata företag.

5 Slutsatser

De slutsatser man kan dra utifrån min undersökning är att samtliga partier är överens om

att arbetslöshet är ett problem i Sverige. Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och 

Moderaterna använder sig av både liberala och sociala argument i sin jobbpolitik. Man 

kan alltså inte enbart säga att partierna endast handlar efter en enda ideologi utan alla de

jämförande partierna har inslag ifrån olika. Moderaterna, Socialdemokraterna och 

Sverigedemokraterna står varandra rätt nära när det gäller att finansiera ett 

välfärdssystem. Det som skiljer är deras åsikter hur man kommer dit. 

Socialdemokraterna menar att man gör det med höjda skatter så man kan investera i mer

personal inom den offentliga sektorn och att det i sin tur leder till mer arbetstillfällen. 
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Moderaterna satsar istället på sänkta skatter och vill skapa lättare vägar in på 

arbetsmarknaden i främst privat

företagsverksamhet. Det i sin tur skulle leda till att om fler sätts i arbete kommer också 

statens intäkter att öka. Satsar man dock endast på arbeten i den offentliga sektorn så 

finansieras de genom skattebetalarna från den privata sektorn. Det blir problematiskt då 

man missgynnar en grupp människor får den privata sektorn och därmed får dessa 

människor försörja fler och därmed leder det till höjda skatter. Sverigedemokraterna är 

både för en bättre privat företagsverksamhet, samtidigt som de vill se ett förbättrad 

välfärdssystem. Det är alltså inte för eller emot det ena eller det andra.

Om man blandar in de teorier som tagits upp i arbetet, så representerar inte ett parti en 

hel ideologi. Däremot har partierna grundläggande inslag i vardera. T.ex. Moderaterna 

liknar mest monetarismens tänk och Socialdemokraterna liknar mest den keyenisianska 

teorin. Om man tänker sig vänster- och högerskalan ligger alla tre partier hyfsat nära 

varandra när det gäller t.ex. skattenivåer. Det är ingen som vill öka respektive sänka 

skatten markant för arbetarna men de argumenterar olika för skattenivåernas nytta.

En annan slutsats man kan dra är att de tre partier är medvetna om att det måste finnas 

en konsumtion för att företagen ska kunna gå runt. Med en socialdemokratisk demokrati

skulle det innebära att man går igenom staten. Dvs, man ökar skatten för medborgarna 

och ökar arbetslöshetsförsäkringen så att de som har låg inkomst också bidra till en ökad

köpkraft och därmed kan efterfrågan på jobb öka. Här hamnar man alltså i ett dilemma. 

Om man ökar inkomsten för de som inte har ett jobb samtidigt som man höjer skatten 

för de som arbetar, vad är det då som säger att man väljer att gå tillbaka till ett arbete 

om det inte är någon större skillnad i inkomst? Moderaterna sätter sig emot högre 

skatter och menar att man måste gynna de som arbetar. Får man därmed mer i 

plånboken för de som arbetar leder det till mer konsumtion som i sin tur leder till fler 

arbetstillfällen. Man kan dock ändå med moderaternas politik hamna i bidragsberoende, 

men om man lever i ett samhälle där man tillåts tjäna pengar så kan det leda till mer 

motivation till att arbeta än ett samhälle där det finns små skillnader mellan de som 

arbetar och inte. Sverigedemokraterna är som sagt både för minskade skatter, iallafall 

när det gäller det femte jobbskatteavdraget, samtidigt som de vill öka 

arbetslöshetsförsäkringen. Sverigedemokraternas jobbpolitik är därför svårt att se hur 

28



det skulle gå ihop ekonomiskt, eftersom det är svårt att öka statens offentliga utgifter 

samtidigt som man minskar statens inkomster.

I övrigt kan man dra slutsatsen att Moderaterna sätter individen i centrum och tänker på 

hans frihet och att det gör så att individen kan utvecklas. Om man därför underlättar för 

företagen och minskar arbetslöshetsförsäkringen ska det alltså leda tull mer arbete enligt

Moderaterna. Socialdemokraterna ser hellre hela samhället i ett, hellre än individen för 

sig och att det är staten ska ska ge medborgarna arbete. Sverigedemokraterna står dock 

mittemellan partierna då det, som nämnt innan har inslag från både jobbpolitikerna.

6 Slutdiskussion

För att upprepa så var mitt syfte med min undersökning att ta reda på hur Sveriges tre 

största partier motiverar sin jobbpolitik och hur de argumenterar för det. För att uppnå 

mitt resultat har jag primärt utgått ifrån partiernas valmanifest från 2014. Det var dock 

svårt att endast utgå ifrån deras valmanifest så det behövdes kompletteras med 

partiprogram och även budgetmotioner för att nå mitt resultat. Metoden har inte varit 

helt enkel då partierna fokuserar på olika sakfrågor. Det visar sig t.ex. på resultatet där 

en sakfrågas innehåll kan variera beroende på vilket parti man undersökt och vad partiet

lägger fokus på. De anser helt enkelt att olika frågor är mer eller mindre viktiga. Den 

slutsats man kan dra från min empiriska undersökning är att Sverigedemokraterna, 

Socialdemokraterna och Moderaterna har inslag av både liberalism och socialism när 

det gäller deras jobbpolitik. Det kan dock ändras om det gäller en annan inriktning som 

t.ex. familjepolitik eller integration.

Från bakgrundens presentation angående höger och vänster skalan så skulle jag placera 

Sverigedemokraterna som ett mittenparti. Det kan man läsa ut ifrån mitt resultat då man 

ser att partiet håller med både Moderaterna och Socialdemokraterna i vissa frågor. De 

slutsatser man vidare kan dra är att Moderaterna vill gynna privat företagsverksamhet 

och använder sig utav frihetsargument från tänkare, som Mill, där individen sätts i första

hand. Detta leder också till att man kan koppla in monetarismen i Moderaterna 

argumentation. Likt monterismen så tror också Moderaterna på att företagen vet bäst 

själva och att staten ska ha lite inblandning.

Socialdemokraterna satsar istället på att genom statlig inblandning motverkar 

arbetslöshet och detta synsätt, som nämnt i analysen, kopplas till den keynesianska 
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teorin och det socialistiska tänkesättet. Sverigedemokraterna är mer diffusa när man ska 

koppla till någon specifik teori. I sina argumenten använder de sig av både liberala och 

socialistiska argument. Eftersom Sverigedemokraterna är noga med att det ska löna sig 

att arbeta men samtidigt argumenterar för att man ska höja skatterna om det behövs så 

har Sverigedemokraterna kopplingar till både den keynesianska teorin och 

monetarismen. Där kan man vidare konstatera att Sverigedemokraterna är ett mittenparti

eftersom man kan koppla partiet till båda teorierna. Moderaterna ser hellre individens 

frihet och Socialdemokraterna tänker på gemensamskapen och på ett jämställt samhälle.

Sedan går det att diskutera även jämställdhetsbegreppet också eftersom det kan ha olika 

innebörd beroende på vem man frågar. Skulle Moderaterna förklara innebörden på 

jämställdhet skulle det förmodligen förklara det som rätten till egendom, medan 

Socialdemokraterna skulle mena att det är jämställt olika klassgrupper och att man ska 

omfördela resurserna.

Socialdemokraterna tror att staten kan motverka arbetslöshet och lägger störst fokus på 

offentliga utgifter, som tidigare konstaterat i jämförelseanalysen. Deras jobbpolitik 

fokuserar alltså inte på företagen och hur de ska expandera utan ser hellre att man får in 

fler människor inom den offentliga sektorn. Moderaterna däremot satsar på minskade 

statliga utgifter och satsar på att företagen ska växa. Sverigedemokraterna dock verkar 

satsa på både statliga utgifter och att företagen ska växa med tanke på sänkta 

arbetsgivaravgifter men ökad ersättning vid arbetslöshet.

Får att återkoppla till vänster-och högerskalan så kan man fortfarande sätta in 

Socialdemokraterna som ett så kallat vänsterparti, Sverigedemokraterna som ett 

mittenparti och Moderaterna som ett högerparti. Partierna står i dagens läge hyfsat nära 

varandra på skalan. Alla de jämförda partierna har argument som är kopplat till olika 

ideologier så som liberalism, konservatism och socialism. Partierna representerar dock 

inte en hel ideologi, utan snarare sakfrågor som grundas i en ideologi.

Mitt forskningsarbete har visat hur Sveriges tre största partier argumenterar i utvalda 

frågor inom jobbpolitiken. Det är dock viktigt att notera att min resultatdel inte visar 

huruvida deras jobbpolitik ser ut i praktiken. Då hade det krävts mer undersökning som 

hade visat vad partierna hade gått till val på och sedan hur de hade förverkligat deras 

vallöften. Så vidare forskning kan således handla om att man studerar partierna i 

specifika mandatperioder och ta en titt på hur arbetslösheten har minskat eller ökat 
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under perioderna. Därefter kan man studera vilka förslag som partierna har fått igenom 

och hur dessa har påverkat arbetslösheten.

7 Sammanfattning

I matrisen nedan sammanfattas Sveriges tre största partier i stora drag på deras syn om 

företagande och miljö, syn på skatter och rutavdrag, unga på arbetsmarknaden och 

arbetslöshetsförskring. Vidare visar matrisen likheter och skillnader mellan partiernas 

riktningar inom jobbpolitiken. 

Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Moderaterna

Företagande och 
arbetsmiljö

Statlig relation till 
företagen.

Sänkta trösklar in på 
arbetsmarknaden.

Sänkta 
trösklar in på 
arbetsmarknad
en.

Syn på skatter och 
rutavdrag

Höga skatter, behåll 
rut- och rot.

Skattenivå beroende 
på efterfrågan. 
Behåller rut. 

Lägre skatter, 
Behåll både 
rut- och rot.

Unga på 
arbetsmarknaden

90-dagarsgarantin. Sänkta 
arbetsgivaravgifter.

Sänkta 
arbetsgivarav-
gift.

Arbetslöshetsförsäkring Höjd försäkring. Höjd försäkring Taket på 
försäkringen 
ska höjas.

Arbetslöshet kostar samhället pengar och är något som ständigt är på tal på den politiska

agendan. Arbetslöshet är högre hos yngre människor och ju längre man är arbetslös 

desto svårare kan det vara att ta sig in på arbetsmarknaden. Syftet med undersökningen 

är att forska om hur de tre största partierna i Sverige väljer att utforma sin jobbpolitik 

och hur partierna argumenterar för de vägar de väljer att gå. De partier som undersöks är

Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Metodvalet utgår ifrån 

partiernas valmanifest 2014, valbudget 2014 och partiprogram. I jobbpolitiken så riktas 

fokuset på partiernas syn på skatter, arbetslöshetsförsäkring, rut- och -rotavdrag, unga 

på arbetsmarknaden och på företagsverksamhet.
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Socialdemokraterna drev tidigt på frågan om allmän rösträtt och utgick ifrån arbetarnas 

rättigheter i samhället. Moderaterna utgick ifrån en politik där man skulle vara 

ekonomisk oberoende och la sitt fokus på individens rätt till egendom. 

Sverigedemokraterna däremot, la sin grundpolitik på synen om en tidigare misslyckad 

invandringspolitik som de ansåg drabbades välfärdssystemet negativt. En teori om 

politisk ideologi kan delas in i höger- och -vänsterskalan. Vissa forskare hävdar att 

politisk ideologi försvinner mer och mer och att demokrati är det som träder fram 

istället. Andra forskare hävdar att dagens partier handlar efter olika ideologier och inte 

endast efter en. Teorierna i forskningsarbetet utgår i från John Maynard Keneys teori, 

keynasiesmen och Milton Friedmans teori, monetarismen. Den keyenesianska teorin 

menade att arbetslöshet motverkar med en expansiv finanspolitik. Det är därmed staten 

som ska motverka arbetslöshet. Staten ska antingen öka eller minska de statliga 

utgifterna i ett samhälle där hög arbetslöshet råder. Monetarismen menar istället att 

arbetslöshet motverkas med en bra penningpolitik. Penningvärdet får inte utvecklas för 

fort. Monetarismen menar vidare att staten ska ha lite inflytande i den ekonomiska 

politiken och därför är höjda skatter utan effekt för att motverka arbetslöshet.

Moderaterna har inslag från monetarismen då partiet sätter individen i centrum och 

menar att staten ska ha lite inflytande. Socialdemokraterna kan man koppla till den 

keynesianska teorin, som menar att det är statens uppgift att motverka 

arbetslöshet.Sverigedemokraterna är ett parti som både håller med Moderaterna och 

Socialdemokraterna i specifika områden och därför skulle man kunna placera partiet 

som ett mittparti när det gäller deras jobbpolitik. Sverigedemokraterna håller med 

Socialdemokraterna i frågan om förhöjd arbetslöshetsförsäkring. Det är dock oense när 

det kommer till skattenivåer. Sverigedemokraterna håller med Moderaterna om ett 

femte jobbskatteavdrag vilket Socialdemokraterna sätter sig emot. Alla partier ser 

problematiken att ungdomsarbetslösheten är hög och också här skiljer deras synsätt att 

få in unga på arbetsmarknaden. Socialdemokraterna sätter upp en 90- dagars garanti 

medan Sverigedemokraterna och Moderaterna menar att sänkta arbetsgivaravgifter ska 

leda till enklare vägar in på arbetsmarknaden.

De partier som har jämförts i arbetet argumenterar både från liberala och sociala idéer. 

Det finns inget parti som endast argumenterar utifrån endast en ideologi, utan partiernas 

jobbpolitik har inslag från olika ideologier. Moderaterna har dock lite fler inslag av 

liberala idéer som också kan kopplas till monetarismen eftersom partiet främjar en 
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företagsverksamhet med mindre statlig inblandning. Socialdemokraterna däremot 

argumenterar med flest sociala argument då de ser det gemensamma samhället istället 

för individen i sig. Sverigedemokraterna är dock mer diffusa och därför kan man placera

dem som ett mittenparti när det gäller deras jobbpolitik.

Det här arbetet visar hur Sveriges tre största partiet argumenterar för sin jobbpolitik. 

Undersökningen visar också att partierna kan sättas in i den så kallade höger- och 

-vänsterskalan utifrån de argument de driver. Det är dock inte säkert att partiernas 

politik är fulländat i praktiken eftersom det är många olika faktorer som spelar in för att 

få igenom en politik. För att få en större inblick av effektiviteten av en jobbpolitik kan 

vidare forskning innebära att man t.ex. tittar på ett partis inflytande under en specifik 

mandatperiod.
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