
Detta är LO

– tillsammans blir vi starkare



Vårt uppdrag
LO är en facklig centralorganisation och paraplyorganisation 
för 14 olika fackförbund. Vårt uppdrag är att stödja och sam-
ordna förbunden i deras olika verksamheter samt opinions-
bilda i frågor som förbättrar samhället för deras medlemmar. 
LO-kansliet arbetar med samordning, utredningsarbete och 
opinionsbildning.

Vår absolut viktigaste fråga är full sysselsättning. Vi strävar 
efter ett jämlikt samhälle, ökade löner och en jämlik och jäm-
ställd fördelning av samhällets resurser. Vi kämpar för en bra, 
generell och solidarisk välfärd. LO arbetar inte bara på cen-
tral nivå utan finns över hela landet och är också verksamma 
internationellt.

När vi är många tillsammans kan vi nå hur långt som helst.

 



Därför behövs facket
Facket finns för att ta tillvara dina intressen på den svenska 
arbetsmarknaden. Vi finns för att se till att ditt arbetsliv blir 
så bra som möjligt.

Allt började med det fackliga löftet.
Det startade i en tid då arbetstagarna samlades varje mor-

gon med en förhoppning att få ett dagsverke när arbetsgivar-
na auktionerade ut dagens arbetsuppgifter – till den som sålde 
sig lägst.

Genom att komma överens om lön som ingen gick under 
skapade arbetarna möjligheten att kunna leva på sin lön. Det 
är själva grundtanken med medlemskapet i facket än i dag.

Varje medlem i facket ställer genom sitt medlemskap upp 
på fackföreningens grundlag – det fackliga löftet – att aldrig 
någonsin arbeta till sämre lön eller villkor än de vi kommit 
överens om i föreningen. Det är därför angeläget att så många 
som möjligt är med i facket.

Det fackliga löftet
”Vi lovar och försäkrar  
att aldrig någonsin,  
under några omständigheter,  
arbeta på sämre villkor eller till lägre lön  
än det vi nu lovat varandra.”



Kollektivavtal är det nedskrivna Löftet
Kollektivavtal är de avtal som reglerar arbetsvillkoren och 
löner na för företag och anställda på ett företag, i en bransch el-
ler för en större del av arbetsmarknaden. Ungefär nio av tio an-
ställda på svensk arbetsmarknad omfattas av ett kollektivavtal.

Avtalen träffas mellan fackförbund, som företräder arbetare, 
och arbetsgivarorganisationer, som företräder företag. De kall-
las också de två parterna på svensk arbetsmarknad.

Företag som är bundna av kollektivavtal lovar att följa vad 
som står i avtalet såsom löner, arbetstider och försäkrings-
premier för de anställda. De anställda lovar i sin tur att följa 
arbets villkoren, att inte strejka eller vägra arbeta så länge som 
kollektivavtalet gäller.

Det innebär att parterna har fredsplikt. Ett träffat kollek-
tivavtal skapar därmed arbetsfred som är ett viktigt syfte med 
kollektivavtalet för att undvika konflikter på arbetsmarknaden. 
Företagen och de anställda vet genom kollektivavtalet vad som 
gäller och får därmed den förutsägbarhet som är viktig för att 
kunna planera för framtiden.

 



Det centrala kollektivavtalet förhandlas fram av ditt fackför-
bund och den arbetsgivarorganisation som arbetsgivaren är 
medlem i. Det centrala kollektivavtalet lägger grunden till de 
lokala kollektivavtalen.

Med lokala kollektivavtal menas avtalet mellan din fackför-
bundsavdelning och din arbetsgivare. I de lokala förhandling-
arna kan fackavdelningen ha lyckats få till exempel fria arbets-
kläder till anställda hos en arbetsgivare. Då står det med i det 
lokala kollektivavtalet.

Det kan också finnas lokala kollektivavtal om till exempel 
formerna för inflytande och samverkan, om regler för arbets-
tidsförläggning eller andra viktiga frågor.

Kollektivavtalet är golvet
Kollektivavtalet ska ses om ett golv, en lägsta nivå. Det finns 
inget som hindrar en arbetsgivare att betala sin anställa mer 
i lön eller ge dem bättre villkor än de som anges i kollektiv-
avtalet.

Bara den som är medlem i facket kan vara med och påverka 
vilka frågor som ska drivas i förhandlingar med arbetsgivaren 
om nytt kollektivavtal. Avtalet omfattar dock alla på arbets-
platsen.

Det finns centrala och lokala kollektivavtal



Den svenska modellen
Den svenska modellen kännetecknas av två starka parter som 
möts i förhandlingar om lönesättning och övriga arbetsvillkor. 
På ena sidan finns de olika facken och på den andra sidan finns 
arbetsgivarna. Den svenska arbetsmarknaden styrs av dessa 
två parter, till skillnad från andra länder där lagar och politik 
är styrande. Till exempel finns ingen lagstadgad minimilön i 
Sverige. Det är upp till parterna att förhandla om denna inom 
varje enskilt område.

LOs motpart på arbetsmarknaden är Svenskt Näringsliv. 
Tillsammans har parterna gjort en gemensam och tydlig mar-
kering mot regering och riksdag att de vill och ska fortsätta ta 
ansvar för att förbättra regelverken som omfattar arbetsmark-
naden genom förhandlingar och avtal.

Det är en styrka att den svenska modellen i så hög grad 
formats utifrån fackliga erfarenheter. Sverige har med denna 
modell  färre strejker än de flesta andra länder. Den svenska mo-
dellen har genom åren utvecklats men bygger i grunden på att 
arbetstagare och arbetsgivare är jämstarka. En förutsättning 
för det är att många arbetare är medlemmar i facket. Ju fler vi 
är desto starkare blir vi i förhandlingarna om löner och villkor.

 



Vår organisation

LO regionalt och lokalt
LOs verksamhet bedrivs även på regional och lokal nivå där 
LOs medlemsförbund samverkar genom LO-distrikten och 
LO-facken i kommunerna.

LO-distriktet är förbundsavdelningarnas regionala samlings-
plats för gemensamma frågor. Det handlar om närings- och re-
gional- och arbetsmarknadspolitik, facklig-politisk samverkan, 
opinionsbildning, ungdomsverksamhet, skolinformation och 
facklig service.

LO-facken i kommunerna samordnar motsvarande frågor 
på den lokala nivån.

I dag finns det 11 LO-distrikt av varierande storlek. LO-fack-
en i kommunen kan omfatta en eller flera kommuner.

3. Mellan kongresserna träffas 
LOs representantskap.

LO styrs av medlemmarna

1. 1,5 miljoner är medlemmar i 14 förbund. 
Förbunden är medlemmar i LO.

2. LO-kongressen är  
LOs högsta  
beslutande organ.

4. LOs styrelse sammanträder 
varannan vecka.

5. LO-ledningen sköter 
det dagliga arbetet.
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Jobba hos oss
LO företräder Sveriges arbetare och är en av landets viktigaste opini-
onsbildande aktörer. Hos oss arbetar bland annat ekonomer och utre-
dare för att analysera samhällsutvecklingen och föreslå nya reformer.

På LO arbetar också kommunikatörer, pressekreterare, politiska 
sekreterare med flera, för att stötta LOs ledning och föra ut medlem-
marnas åsikter i samhällsdebatten.

Du kan också söka dig till oss om du är administratör, handläggare, 
vill arbeta med service eller är facklig ombudsman. LO söker löpande 
efter personer som brinner för att göra Sverige till ett bättre och mer 
jämlikt samhälle.

Vi är en spännande arbetsplats och en relevant röst i formandet av 
Sveriges framtid. Genom våra 14 förbund företräder vi cirka 1,5 miljo-
ner medlemmar. Gå gärna in på www.lo.se för att följa vår verksamhet 
eller undersöka eventuella jobbmöjligheter.


