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ARBETE ÄR BÅDE EN RÄTTIGHET OCH EN SKYLDIGHET. Den som arbetar 
behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige 
har inte råd att ställa människor åt sidan. 
 För oss socialdemokrater är politiken för fl er jobb, full sysselsättning 
och för lägre arbetslöshet en del av vår ryggrad och vårt hjärta. Den 
måste alltid diskuteras och vidareutvecklas. I detta rådslag ska vi därför 
tillsammans modernisera och utveckla den socialdemokratiska politiken 
för arbete. Vi ska ompröva politiken förutsättningslöst, med insikt om att 
Sverige står sig starkt i jämförelse med omvärlden. 
 I förnyelsen måste verktygen diskuteras och prövas. Vi står fria från de 
medel, metoder och myndigheter som skapats tidigare. Men målet ligger 
fast: Ett gott samhälle som präglas av solidaritet med arbete åt alla. 
 Den socialdemokratiska politiken för arbete kan utvecklas på många 
områden: Det handlar om att förstärka vår arbetslinje och söka förutsätt-
ningar för de nya jobbens tillväxt. Och det handlar om att hitta vägar till 
ett gott och skapande arbetsliv som i större utsträckning bygger på 
kunskap. 
 Under de senaste två åren har den goda konjunkturen skapat uppemot 
200  000 jobb. Det är ett resultat av den socialdemokratiska regeringens 
politik. Den borgerliga regeringen har ökat otryggheten på arbets-
marknaden och försämrat de arbetslösas och de sjukas livssituation. Men 
den politiken har ännu inte haft några egentliga sysselsättningseffekter. 
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Skulden för arbetslösheten får aldrig läggas endast på den som är arbets-
lös. Arbetslöshet är ett samhällsproblem som löses gemensamt. Det 
kräver att den arbetslöse har möjlighet att bygga ett kunnande som 
efterfrågas. Efterfrågan följer av framtidstro, sammanhållning och små 
klyftor.

De moderna jobben

Sveriges näringsliv förändras i snabb takt. Globaliseringen, med ökad 
handel och internationell samverkan, gynnar Sverige. Nästan hälften av 
vår produktion är i dag relaterad till utrikeshandel. Varor blir billigare 
samtidigt som exporten växer. Den globala tillväxten skapar efterfrågan 
på varor, tjänster och ny teknik som produceras i Sverige. Fler människor 
flyttar mellan länder för att arbeta. 
 Globaliseringen ökar också trycket på företagen och höjer förändrings-
takten. Många jobb förändras och andra försvinner. Det ökar å ena sidan 
kraven på samhällets stöd till omställning för dem som arbetar. 
Å andra sidan blir företagen mer beroende av tillgång till en modern 
infrastruktur, nya idéer och en kunnig och innovativ arbetskraft. 
 Medlemskapet i EU innebär att vår hemmamarknad består av en halv 
miljard människor. Många viktiga beslut fattas nu gemensamt och vår 
jobbpolitik hänger samman med den internationella utvecklingen. 
 Industrin spelar fortfarande en avgörande roll för export och tillväxt. 
Men tjänstesektorn växer snabbt inom allt från finansföretag till restau-
ranger, städning eller miljöteknikexport. Antalet entreprenörer som 
utvecklar företag och skapar nya jobb ökar. Det är positivt för hela 
samhällets utveckling. Men det är också viktigt att de moderna jobben  
är sådana där anställda får inflytande att utveckla verksamheten. En 
växande tjänstesektor rymmer många spännande möjligheter. 
 Utmaningen är att Sverige ska stå lika starkt inom tjänstesektorn som 
inom industrin. Vårt samhälle har unika fördelar. Om de blir bättre 
kända internationellt kommer fler företag att vilja etablera sig i Sverige. 
Varumärket Sverige behöver stärkas i världen, både för besöksnäringens 
och för exportföretagens skull. 
 Vi behöver stärka möjligheterna att skapa nya jobb i alla former av 
företag. Nya som gamla, stora som små. Och vi måste också noga följa 
hur förändringarna påverkar arbetsmarknaden för kvinnor och för män. 
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•	 	Hur	kan	politiken	stimulera	nyföretagandet?	Hur	ska	vi	stimulera	småföretagare	att	vilja	
växa	sig	större	och	stärka	industrins	konkurrenskraft?	Vilken	trygghet	behöver	egna	
företagare	och	småföretagare?	Hur	kan	de	anställdas	kunskap	komma	till	bättre	
användning	för	att	utveckla	företag?

•	 	Hur	kan	politiken	bidra	till	att	de	nya	jobben	i	tjänstesektorn	präglas	av	goda	löner	och	
utvecklande	arbetsvillkor?	Hur	kan	tjänstesektorn	bli	en	motor	för	ekonomins	utveckling?	

En starkare arbetslinje

Det egna arbetet är grunden för människors försörjning och frihet. 
Arbetslinjen bygger på att varje människa arbetar efter förmåga. Men 
också på att människor kan rusta sig för de jobb som växer fram. Arbetet 
lönar sig för var och en och ligger samtidigt till grund för välfärdens 
finansiering. 
 Det ska finnas en balans mellan rätt och plikt. Med rätten till arbets-
löshetsersättning följer plikten att söka jobb och att delta i utbildning. 
Lika självklart är stödet till utveckling och ekonomisk trygghet för den 
som blir arbetslös.
 Arbetslinjen når inte alla i dag och behöver därför stärkas. Trots att 
jobben ökar i högkonjunkturen finns stora problem på den svenska 
arbetsmarknaden. Alltför många står långt från arbetsmarknaden. 
Långtidsarbetslösheten minskar inte. När de nya jobben kommer är det 
fortfarande tufft för den som varit arbetslös länge. Och de regionala 
skillnaderna är för stora. 
 Kvinnor har generellt sett en svagare ställning på arbetsmarknaden än 
män. Arbetslinjen behöver utvecklas för att ändra på det. Det finns en 
risk att kvinnor fastnar i de otrygga jobb, med lägre lön och sämre 
arbetsvillkor, som nu växer fram. 
 Många unga har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Särskilt 
unga som inte fullföljt gymnasiet. Risken är stor att arbetslöshet tidigt i 
livet leder till långvariga problem. 
 Integrationen på arbetsmarknaden måste förbättras avsevärt. Syssel-
sättningen bland utrikes födda är lägre och arbetslösheten är högre än 
bland dem som är födda i Sverige. På arbetsmarknaden ska man bemötas 
utifrån vad man kan. Inte utifrån vem man är. Det kan handla om att 
bättre synliggöra varje människas kompetens eller kompensera för brister 
på nätverk. Diskriminering måste bekämpas.
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•	 	Hur	ska	vi	stärka	arbetslinjen	så	att	långtidsarbetslösa,	ungdomar	och	personer	med	
utländsk	bakgrund	får	en	kortare,	och	tydligare	väg	till	arbete?	Hur	ska	fler	kvinnor	få	
möjlighet	att	arbeta	mer?	Och	vad	kräver	det	av	samhälle,	individ,	fack	och	arbets
givare?

•	 	Hur	kan	arbetsmarknadsutbildningen	utvecklas	för	att	öka	chansen	till	arbete	för	fler		
och	underlätta	samhällets	omvandling?	Hur	kan	förmedling	och	vägledning	utvecklas		
för	att	ge	arbetslösa	bättre	möjligheter	att	återgå	i	arbete?	Vilket	ansvar	för	att	komma	
tillbaka	i	arbete	ska	vila	på	den	arbetslöse?	Vilket	ansvar	ska	vila	på	samhället?

•	 	Hur	kan	akassan	tydligare	stärka	arbetslinjen?	Hur	ska	vi	utveckla	akassan	så	att	den	
ger	trygghet	vid	omställning	och	samtidigt	drivkrafter	att	finna	ett	nytt	jobb?	Hur	
undviker	vi	att	människor	faller	mellan	stolarna,	utanför	olika	myndigheters	ansvar?		
Hur	utformas	ett	skattesystem	som	bidrar	till	att	sysselsättningen	ökar?	

Det skapande arbetslivet

Det räcker inte med fler jobb; det behövs fler bra jobb. Det är en dubbel 
utmaning. Vi accepterar inte en politik som syftar till att pressa ned 
lönerna och öka antalet otrygga anställningar. De jobb som växer fram 
ska vara bättre än de jobb som försvinner. Och de jobb som finns i dag 
måste utvecklas. 
 Det kräver att vi slår vakt om löntagarnas rättigheter. Grunden i den 
svenska modellen är starka fackliga organisationer och kollektivavtal som 
ger balans, ordning och reda på arbetsmarknaden och trygghet i arbetslivet. 
 När arbetsmarknaden förändras snabbt är tryggheten i arbetslivet som 
viktigast. Den som är timanställd eller går mellan tidsbegränsade anställ-
ningar har en mer osäker livssituation än den fast anställde. De otryggt 
anställda får sällan utbildning eller utveckling i arbetet. Kvinnor drabbas 
orättvist av detta. Offentliga sektorn borde vara ett föredöme på arbets-
marknaden. 
 Den som har inflytande över det egna arbetet har en bättre situation 
än den som saknar möjligheter att påverka. Ett bra jobb är utvecklande 
och ger möjlighet att arbeta fram till pensionsåldern. En bra arbetsmiljö, 
arbetsglädje och god hälsa för de anställda innebär ökad effektivitet. Men 
verkligheten är att kraven i arbetslivet skärpts så att många trängts ut. Vi 
söker de vägar som leder till att fler bra jobb med goda villkor skapas. 

r å d s l a g



11

•	 	Hur		skapas	fler	jobb	där	hela	människan	kommer	till	sin	rätt?	Fler	jobb	där	människor	
trivs	och	utvecklas,	har	inflytande	och	möjlighet	att	påverka?	Fler	jobb	där	arbetsmiljön	
leder	till	god	hälsa?	Hur	ska	vi	organisera	arbetslivet	så	att	personer	som	inte	orkar	eller	
kan	arbeta	för	fullt	ändå	får	möjlighet	att	ge	sitt	bidrag?	

•	 	Hur	ska	situationen	förbättras	för	den	stora	grupp	som	vill	ha	ett	fast	jobb	men	sitter		
fast	i	tidsbegränsade	anställningar?	Vad	gör	vi	åt	att	så	många	kvinnor	tvingas	jobba	
deltid	fast	de	vill	jobba	mer?	Hur	kommer	vi	tillrätta	med	osakliga	skillnader	i	löne		
och	arbetsvillkor	mellan	kvinnor	och	män?

•	 	Hur	kan	vi	understödja	att	parterna	på	arbetsmarknaden	tar	ett	större	ansvar	för	det	
utvecklande	arbetet?	Hur	ska	vi	utveckla	arbetslivet	så	att	de	anställdas	idéer	och	
kunskap	bättre	tas	tillvara?	

Kunskap för arbete

Konkurrensen på de globala marknaderna ökar. Produktionen kräver  
allt större kunnande. Utbildning och forskning har central betydelse för 
hur väl människor och hela samhället klarar att möta konkurrensen och 
teknikens utveckling. 
 Nya jobb skapas, andra förändras eller försvinner. Detta ställer stora 
krav på förnyelse av kunskap och färdigheter. Frågan om kompetensut-
veckling i arbetslivet blir allt viktigare för alla. Vi vill ha mer omställning 
och livslångt lärande för att undvika arbetslöshet. Samtidigt blir utbild-
ning allt viktigare för att konkurrera om de nya jobben. 
 Sverige satsar stort på forskning. Samtidigt ökar konkurrensen inter-
nationellt då fler länder avsätter stora resurser till forskning. Socialdemo-
kraterna har satt målet att en procent av BNP ska satsas på forskning och 
utveckling. Denna forskning ligger till grund för allt fler av de avancerade 
varor och tjänster som vi konkurrerar med på världsmarknaden. Det 
kräver att svensk forskning håller internationell toppklass. 

•	 	Hur	kan	utbildning	och	arbetsliv	bättre	ge	människor	vad	de	behöver	för	att	möta	
arbetsmarknadens	krav?	Hur	kan	skola,	övrig	utbildning	och	arbetsliv	samverka	bättre?	
Vad	kan	individen,	facket,	arbetsgivaren	och	samhället	göra	för	att	de	som	har	ett		
arbete	men	behöver	förnya	sin	utbildning	eller	utveckla	sin	kompetens	får	möjlighet		
att	göra	det?	

•	 	Vad	behövs	för	att	fler	forskningsresultat	ska	omsättas	i	nya	och	växande	företag?		
Hur	stärker	vi	samverkan	mellan	offentliga	forskningssatsningar	och	företagens	egna	
satsningar?	Hur	stimulerar	vi	småföretagen	att	satsa	på	forskning	och	utveckling?		
Vad	kan	göras	för	att	innovationer	på	arbetsplatsen	stimuleras	och	tas	till	vara?
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Delta i rådslagsarbetet

På	vår	hemsida,	socialdemokraterna.se,	genomför	rådslagsgrupperna	en	
mängd	aktiviteter.	Dit	är	alla	välkomna	och	där	kommer	du	bland	annat	
kunna	chatta	med	företrädare	från	de	olika	rådslagsgrupperna.	Besök	
hemsidan	för	att	ta	del	av	kommande	aktiviteter!
	 Som	medlem	i	socialdemokraterna	kan	du	tycka	till	om	rådslagen	i	din	
partiförening.	Dessutom	kan	du	diskutera	rådslagen	med	rådslagsgrupperna	
och	andra	intresserade	medlemmar	på	vår	nya	digitala	mötesplats,	
Sosserian.	Adressen	är	sosserian.socialdemokraterna.se
	 Du	kan	givetvis	också	lämna	tips	och	idéer	direkt	till	de	olika	rådslags
grupperna.	Skriv	till:

Rådslagsgruppen	om	jobb
jobb@sap.se	eller	Socialdemokraterna,	att:	Jobb,	105	60	Stockholm

Rådslagsgruppen	om	välfärd
valfard@sap.se	eller	Socialdemokraterna,	att:	Välfärd,	105	60	Stockholm

Rådslagsgruppen	om	vårt	klimat
klimat@sap.se	eller	Socialdemokraterna,	att:	Klimat,	105	60	Stockholm

Rådslagsgruppen	om	vår	värld
varlden@sap.se	eller	Socialdemokraterna,	att:	Världen,	105	60	Stockholm

25	januari	2008	är	sista	dag	för	synpunkter.
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