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Kvinnorna är underrepresente-
rade bland de förtroendevalda. 
Andelen med förtroendeuppdrag 
är 9 procent bland kvinnorna 
jämfört med 15 procent bland 
männen.

Fördelningen mellan kvinnor 
och män kan sammanfattas på 
följande sätt:
 37 procent av de förtroendeval-

da inom LO är kvinnor.
 39 procent av antalet förtroen-

deuppdrag inom LO innehas av 
kvinnor.

Det kan jämföras med att av 
LOs medlemmar är 46 procent 
kvinnor – och av medlemmar 
med anställning då undersök-
ningen genomfördes var 49 pro-
cent kvinnor.

Vad gäller fördelningen mel-
lan olika typer av uppdrag kan 
man se tydliga skillnader mellan 
könen. Att ha styrelseuppdrag 
är relativt sett mycket vanli-
gare bland män än bland kvin-
nor, medan det omvända gäl-
ler för uppdragen som kontakt-
ombud och motsvarande. Av 

LO-kvinnornas 80 000 fackliga 
förtroendeuppdrag är 16 pro-
cent styrelseuppdrag, 30 procent 
skyddsombud och 25 procent 
uppdrag som kontaktombud. Av 
LO-männens 125 000 fackliga 
förtroendeuppdrag är 29 pro-
cent styrelseuppdrag, 28 procent 

skyddsombud och 15 procent 
uppdrag som kontaktombud.

Förtroendevalda LO-medlem-
mar lägger i genomsnitt ungefär 
9 timmar i månaden på sitt eller 
sina fackliga förtroendeuppdrag. 
Av denna tid faller ungefär 7 
timmar på arbetstid och 2 tim-
mar på fritid. Det finns emeller-
tid avsevärda skillnader mellan 
förtroendevalda vad gäller den 
tid som uppdragen tar, vilket är 
vilket är naturligt med tanke på 
uppdragens karaktär och omfatt-
ning. Om vi ser till den sam-
manlagda tiden för de fackliga 
förtroendeuppdragen (på arbets-
tid och på fritid) framgår det att 
ungefär 60 procent av de förtro-
endevalda LO-medlemmarna 
lägger ner högst 5 timmar per 

Undersökningen visar att 12 procent av LOs medlem-

mar har fackligt förtroendeuppdrag. De har sammanlagt 

drygt 200 000 fackliga uppdrag.

 De i särklass vanligaste uppdragen är skyddsom-

bud (60 000 uppdrag), ledamot i avdelningsstyrelse/

sektionsstyrelse/klubbstyrelse (50 000 uppdrag) samt 

kontaktombud, arbetsplatsombud eller motsvarande 

(40 000 uppdrag). Dessa tre uppdrag står sammanlagt 

för nästan tre fjärdelar av samtliga fackliga förtroende-

uppdrag inom LO.

Hur många medlemmar har fackliga uppdrag?

Har fackligt förtroendeuppdrag.
LO-medlemmar.
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månad, drygt 15 procent 6–10 
timmar per månad och nästan 
20 procent använder mer än 10 
timmar per månad.

De unga anställda är, i för-
hållande till sin andel bland 
medlemmarna, endast något 
underrepresenterade bland de 
förtroendevalda. Av LO-med-
lemmar med förtroendeupp-
drag är 17 procent, alltså unge-
fär var sjätte, under 30 år. Det 
kan jämföras med att av samt-
liga anställda LO-medlem-
mar är 20 procent under 30 år. 
Underrepresentationen bland 
de unga gäller helt och hållet de 
unga kvinnorna. Som framgår av 
diagrammet har endast 4 pro-
cent av de unga kvinnor inom 
LO fackliga uppdrag. 

Skillnader mellan födda 
i Sverige och födda 
utomlands
För första gången kan vi också 
göra en uppdelning efter födel-
seland när vi ser hur de fackliga 
uppdragen är fördelade. Det 
görs bland LO-medlemmar en 
uppdelning på födda i Sverige, 
födda i andra nordiska länder 
och födda utanför Norden. För 
kvinnorna visar resultaten att 
andelen med fackliga förtroen-
deuppdrag är högst bland födda 
i andra nordiska länder (13 
procent) och lägst bland kvin-
nor i utanför Norden (6 pro-
cent), medan kvinnor födda i 
Sverige befinner sig däremel-
lan på 9 procent. Bland männen 
är mönstret vad gäller innehav 
av fackligt förtroendeuppdrag 
väsentligt annorlunda. Andelen 

med fackligt uppdrag är här 
densamma för födda i Sverige 
och födda utanför Norden (15 
procent), men väsentligt mycket 
lägre för födda i andra nordiska 
länder (8 procent).

Man kan också vända på siff-
rorna och dra den slutsatsen 
att bland födda i Sverige och 
födda utanför Norden är ande-
len med fackliga förtroendeupp-
drag klart mycket högre bland 
män än bland kvinnor – medan 
det omvända förhållandet gäller 
för födda i andra nordiska länder, 
det vill säga en högre andel med 
fackligt uppdrag bland kvinnor 
än bland män. 

Hur har fördelningen av 
de fackliga uppdragen 
förändrats?
Vilka förändringar har då skett 
vad gäller fördelningen av de 
fackliga förtroendeuppdragen? 
Det framgår att sedan den förra 
undersökningen för fyra år sedan, 
år 1998, har andelen LO-med-
lemmar med fackliga förtroen-
deuppdrag minskat från 14 till 
12 procent. För kvinnorna inom 
LO har det varit en minskning 
från 12 till 9 procent och för 
männen från 16 till 15 procent. 
Det har alltså blivit en ojämnare 
fördelning mellan kvinnor och 

män. Detta framgår också när 
man beräknar hur stor andel av 
de förtroendevalda inom LO som 
är kvinnor. År 1998 var denna 
andel 40 procent och år 2002 
hade andelen sjunkit till 37 pro-
cent. Siffran för år 1993 uppgick 
till 32 procent.

Vi har här sett på antalet per-
soner med fackliga förtroende-
uppdrag. Om man istället gör 
en beräkning av antalet fackliga 
blir minskningen för kvinnorna 
lite mindre. Det beror på att det 
genomsnittliga antalet uppdrag 
för dem som faktiskt har fackligt 
förtroendeuppdrag har minskat 
något mer för män än för kvin-
nor mellan 1998 och 2002. Av 
alla fackliga uppdrag bland LO-
medlemmar har kvinnorna nu 
39 procent, vilket kan jämföras 
med tidigare angivna 41 procent 
för år 1998. Detta innebär alltså 
en ganska liten, knappast säker-
ställd, förändring i förhållande 
till år 1998.

Tabellen nedan sammanfattar 
resultaten i de tre senaste under-
sökningarna.

En jämförelse av olika ålders-
grupper visar att den största 
minskningen av andelen med 
fackligt förtroendeuppdrag har 
skett bland de unga kvinnorna. 
Om vi ser till kvinnor under 30 

Två olika mått på kvinnors representation inom facket.
Procent inom LO.

1993 1998 2002

Andel av de 
fackligt förtroendevalda inom LO som är kvinnor 32 40 37

Andel av antalet 
förtroendeuppdrag inom LO som innehas av kvinnor 27 41 39
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år inom LO har andelen med 
fackliga förtroendeuppdrag sjun-
kit från 11 procent år 1998 till 
4 procent 2002. Det innebär att 
man är tillbaka till samma låga 
nivå som år 1993. Bland kvinnor 
i de två andra åldersgrupperna 
har förändringarna varit mycket 
mindre (i åldersgruppen 30–49 
år från 12 till 10 procent och i 
åldersgruppen 50–64 år från 11 
till 9 procent).

Någon motsvarande minsk-
ning har inte skett bland de unga 
männen utan andelen med fack-
liga förtroendeuppdrag ligger här 
på samma nivå som för fyra år 
sedan (14 procent). Bland män-
nen har det istället skett en viss 
minskning i den äldsta ålders-
gruppen 45–64 år (från 17 till 
13 procent).

Men om man även här använ-
der det andra beräkningssättet 
– och utgår från antalet fackliga 
uppdrag (och alltså inte antalet 
personer med uppdrag) – har 
det inte skett någon dramatisk 
förändring bland de unga kvin-
norna sedan den förra undersök-
ningen. Andelen av de fackliga 
uppdragen inom LO som inne-
has av kvinnor under 30 år har 
sedan 1998 minskat från 7 till 5 
procent.

Att minskningen inte har blivit 
större sammanhänger med att 
det har skett en så kraftig ökning 
av det genomsnittliga antalet upp-
drag bland de förtroendevalda 
unga kvinnorna. Ingen annan 
grupp av förtroendevalda har så 
många uppdrag per person som 
just denna grupp. Det är alltså 
en mycket liten del av de unga 

kvinnorna som har fackliga för-
troendeuppdrag – men de som 
faktiskt har fackligt uppdrag har 
genomsnittligt fler uppdrag än 
andra grupper av förtroendeval-
da. Kanske hittar vi här en orsak 
till att andelen unga kvinnor 
med fackligt förtroendeuppdrag 
har minskat så kraftigt. Om det 
läggs många uppdrag på nya för-
troendevalda, ibland också med 
helt otillräckligt stöd, finns en 
uppenbar risk för att uppdragen 
blir alltför betungande och att 
vissa därför lämnar sina uppdrag.

Hur har då fördelningen på 
olika typer av fackliga uppdrag 
förändrats? Det framgår att 
inom LO har andelen styrel-
seuppdrag bland kvinnornas 
fackliga uppdrag minskat något 
sedan den förra undersökningen 
år 1998 – från 21 till 16 pro-
cent. Istället har uppdragen som 
skyddsombud ökat något (från 
26 till 30 procent) och även 
uppdragen som kontaktom-
bud eller motsvarande har ökat 
(från 20 till 25 procent). Om vi 
ser till de förtroendevalda män-
nen inom LO finner vi att upp-
dragen som kontaktombud eller 
motsvarande har ökat en del 
(från 10 till 15 procent av män-
nens fackliga uppdrag), men i 
övrigt är förändringarna små. 

Många fler är beredda 
att ta på sig fackliga 
uppdrag
Undersökningen visar att det bör 
finnas goda möjligheter att bred-
da och öka rekryteringen av fack-
ligt förtroendevalda – inte minst 
bland kvinnor, ungdomar och 

bland de LO-medlemmar som 
är födda utanför de nordiska 
länderna.

Några exempel kan ges för att 
illustrera detta. Knappt 5 pro-
cent av LO-kvinnor under 30 år 
har idag fackligt uppdrag, men 
så mycket som drygt 20 procent 
säger att de kan tänka sig att ta 
ett fackligt uppdrag om de blev 
tillfrågade och dessutom svarar 
drygt 15 procent ”ja, kanske”.

Av alla kvinnliga LO-med-
lemmar som är födda utan-
för Norden har nu 6 procent 
ett fackligt uppdrag – men det 
framgår av diagrammet att näs-
tan fem gånger så många skulle 
kunna tänka sig att ta fackligt 
uppdrag om de fick frågan, och 
ytterligare en del säger att de 
kanske skulle säga ja till detta. 

Ett internationellt 
perspektiv
Sammanlagt är det så mycket 
som nästan 400 000 medlem-
mar i förbund tillhörande LO, 
TCO eller SACO som har fack-
ligt förtroendeuppdrag.

Tillsammans med det stora 
antalet medlemmar (3,7 mil-
joner) är de många förtroende-
valda ute på våra arbetsplatser 
fackets viktigaste resurs – de är 
själva ryggraden i den fackliga 
verksamheten.

Internationella jämförelser 
visar att en väl utbyggd arbets-
platsorganisation, med många 
förtroendevalda, har mycket 
stor betydelse för den fackliga 
organisationsgraden. Det gör 
det möjligt för facket att möta 
medlemmarna direkt på arbets-
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platsen och genom förhand-
lingar med arbetsgivarna eller på 
annat sätt tillgodose de behov 
och önskemål som medlem-
marna har. Det faktum att facket 
organisatoriskt finns företrätt 
på arbetsplatserna underlättar 
också rekryteringen av nya med-
lemmar. 

Deltagande i fackliga 
möten
Andra aspekter på facklig aktivi-
tet är i vilken utsträckning med-
lemmarna deltar i och är aktiva 
på fackliga möten. 35 procent av 
LO-medlemmarna har deltagit 
i minst ett fackligt möte under de 
senaste tolv månaderna. Mer än 
hälften av dessa (19 procent) har 
också yttrat sig. Resultaten visar 
även att 12 procent har gått på 

minst tre fackliga möten under 
året och 7 procent har deltagit i 
minst fyra möten.

Det framgår att sedan den för-
sta undersökningen för nästan 
femton år sedan har andelen LO-
medlemmar som deltagit i minst 
ett fackligt möte under de senaste 
tolv månaderna minskat från 
42 till 35 procent, andelen som 
yttrat sig från 21 till 19 procent 
(ingen säkerställd förändring) 
och andelen som gått på minst 
tre fackliga möten från 18 till 12 
procent. Minskningen av mötes-
deltagandet gäller alla ålders-
grupper. Man kan inte säga att 
den varit större bland de unga 
än bland de äldre – snarast pekar 
resultaten på att minskningen 
varit störst i den äldsta ålders-
gruppen.

Om vi istället ser på vad som 
har hänt sedan den förra under-
sökningen för fyra år sedan blir 
slutsatsen att förändringarna är 
små. 

Kontakter med de 
förtroendevalda
Två frågor har ställts om med-
lemmarnas kontakter med de 
förtroendevalda. Det gäller dels 
om man känner någon represen-
tant för det lokala facket, dels 
om man själv tagit kontakt i 
någon fråga.

Undersökningen visar att drygt 
tre av fyra LO-medlemmar – 77 
procent – känner representant för 
den lokala fackliga organisationen 
på arbetsplatsen. När den första 
undersökningen genomfördes för 
nästan femton år sedan var mot-
svarande andel 85 procent och 
det alltså skett en viss minskning 
sedan dess. Sannolikt har den 
påtagliga ökningen av andelen 
tillfälligt anställda haft betydelse 
för denna förändring. Anställda 
som är kort tid på arbetsplatsen 
hinner naturligtvis inte i samma 
utsträckning som andra skaffa 
sig kunskaper om den fackliga 
verksamheten.

Så mycket som drygt sex av 
tio LO-medlemmar – 63 pro-
cent – har själva tagit kontakt 
med facklig representant under 
de senaste åren för att påverka 
eller för att få information. Denna 
andel har inte minskat utan är 
minst så hög som år 1988 (63 
procent år 2002 jämfört med 
61 procent för femton år sedan, 
men ökningen är för liten för att 
vara statistiskt säkerställd). De 

Har fackligt förtroendeuppdrag eller kan tänka sig att 
ta sådant.
Kvinnliga LO-medlemmar.
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unga har i lika hög grad som de 
äldre haft direktkontakt med 
sina förtroendevalda. 

Fackligt intresse
I den första rapporten i serien 
”Röster om facket och jobbet” 
kunde vi konstatera att drygt 80 
procent av alla anställda på den 
svenska arbetsmarknaden tillhör 
någon facklig organisation. Det 
kan också uttryckas så att drygt 
sexton av tjugo svenska löntaga-
re är med i facket.

Hur bedömer dessa sitt eget 
fackliga intresse och aktivitet? 
Det visar sig att 10 procent av 
LO-medlemmarna anser sig 
vara fackligt aktiva, ungefär 60 
procent anser sig vara fackligt 
intresserade men inte själva 
aktiva, medan ungefär 30 pro-
cent säger sig vara fackligt oin-
tresserade.

Det finns en viss tendens 
till att de yngre har ett min-
dre fackligt intresse än de äldre. 
Skillnaden är dock ganska liten. 
Drygt sex av tio LO-medlem-
mar under 30 år – 63 procent 
– anser sig vara fackligt intresse-
rade eller är själva fackligt aktiva. 
Det kan jämföras med att mot-
svarande andel för hela gruppen 
LO-medlemmar är knappt sju av 
tio (69 procent).

Indelning av LO-medlem-
marna efter födelseland visar 
att skillnaderna är relativt små 
– men snarast pekar resultaten 
på att de utlandsfödda, särskilt 
födda utanför Norden, har ett 
större fackligt intresse än de som 
är födda i Sverige. 

Läsning av 
fackliga tidningar
Den fackliga tidningen är en 
viktig mötesplats för information 
och debatt. Undersökningen visar 
att var tredje LO-medlem läser 
större delen av sin fackliga tid-
ning. En lika stor grupp läser 
en del av innehållet. Drygt var 
fjärde brukar bläddra i tidning-
en. Ganska få LO-medlemmar 
(endast drygt 5 procent) läser 
ingenting alls.

Det är här förstås spännande 
att se vilka förändringar som 
har skett under de nästan fem-
ton år som vi nu kan överblicka. 
Glädjande nog man kan konsta-
tera att den tidigare nedgången 
vad gäller läsning av de fackliga 
tidningarna verkar ha brutits. I 
jämförelse med undersökningen 
för fyra år sedan tycks andelen 
LO-medlemmar som läser större 
delen eller en del av innehållet 
i den fackliga tidningen ha ökat 
något.

En jämförelse mellan olika 
fackförbund inom LO visar 
konstatera att skillnaderna 
inte är påfallande stora. Man 
kan dock se att de som mest 
läser sin fackliga tidning är 
medlemmarna i Kommunal, 
Hotell- och Restaurang och 
Målareförbundet.

Intressant är att en så stor del 
av de fackligt ointresserade läser 
de fackliga tidningarna. Bland de 
LO-medlemmar som säger sig 
vara fackligt ointresserade är det 
nästan hälften som läser större 
delen eller en del av innehållet i 
den fackliga tidningen. Det ger 
anledning att ställa frågan om 

inte de fackliga tidningarna rent-
av är en av de allra bästa kana-
lerna för att nå den här gruppen, 
och därmed också att öka intres-
set för den fackliga verksamhe-
ten bland den fjärdedel av LO-
medlemmarna som uppger att 
de är fackligt ointresserade?

I den nu genomförda under-
sökningen kan vi också studera 
skillnaderna mellan LO-med-
lemmarna med olika födelseland. 
Det framgår att bland kvinnorna 
är det så att de som är födda i 
andra länder läser mer av den 
fackliga tidningen än de som är 
födda i Sverige. Vad gäller män 
visar det sig att det är små skill-
nader mellan födda i Sverige och 
födda utomlands.

Ungdomarna läser inte lika 
mycket i de fackliga tidningarna 
som andra. Den grupp som läser 
allra minst är de unga männen.

Andelen som läser hela eller 
en del av innehållet i den fack-
liga tidningen minskade i alla 
åldersgrupper mellan 1988 och 
1998. Efter 1998 har det dock 
skett en viss ökning i flertalet 
grupper – det gäller exempelvis 
bland yngre kvinnliga och man-
liga LO-medlemmar. Här tycks 
alltså ha skett ett trendbrott. 

Synen på det facklig-
politiska samarbetet
I undersökningen ingår också 
en fråga om inställningen till 
det facklig-politiska samarbetet. 
Denna fråga har ställts enbart 
till LO-medlemmar.

Av LOs medlemmar vill 43 
procent att samarbetet mellan 
LO och socialdemokratiska par-
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tiet ska vara oförändrat eller öka, 
medan 21 procent anser att det 
bör minska eller upphöra. Men 
det framgår också att en mycket 
stor grupp anser det vara svårt 
att svara på frågan. Mer än var 
tredje LO-medlem, 36 procent, 
har svarat ”vet ej” eller inte sva-
rat alls.

Det görs ofta gällande att 
ungdomar är mer negativa till 
det fackligt-politiska samarbe-
tet än andra. Resultaten ger inte 
något stöd för det påståendet. 
Däremot är de unga osäkrare 
än de äldre i sina svar. En högre 
andel bland de unga har angett 
”vet ej” eller inte kunnat svara. Vi 
kan se att osäkerheten är allde-

les särskilt stor bland de unga 
LO-kvinnorna. De som är mest 
negativa till det fackligt-poli-
tiska samarbetet är män i ålders-
grupperna 30–49 år och 50–64 
år. Ungefär en tredjedel i dessa 
båda grupper anser att samarbe-
tet mellan LO och socialdemo-
kratiska partiet bör minska eller 
upphöra.

Det visar sig att andelen LO-
medlemmar som anser att sam-
arbetet mellan LO och social-
demokratiska partiet bör minska 
eller upphöra har minskat från 
28 till 21 procent sedan den 
förra undersökningen år 1998. 
Men också andelen som anser 
att samarbetet bör öka eller vara 

ungefär oförändrat har minskat 
– från 52 till 43 procent. En stor 
förändring är att andelen osäkra 
har ökat mycket kraftigt (från 
20 till 36 procent). 

Upplevd yrkesmässig 
och klassmässig 
tillhörighet
Stora förändringar sker i arbets-
livet vad gäller yrken, branscher 
och arbetsplatsernas karaktär. 
Något som ofta diskuteras är hur 
de här förändringarna har påver-
kat dels den traditionella upp-
delningen i arbetare och tjäns-
temän, dels den klassmässiga 
samhörigheten eller ”klassiden-
tifikationen.” Det framgår bland 
annat att av hela gruppen anställ-
da har andelen som anser att de 
räknar sig till arbetarklass mins-
kat från 45 procent år 1988 till 
38 procent 2002. Under samma 
period har andelen som räknar 
sig till lägre medelklass ökat från 
30 till 33 procent och andelen 
som räknar sig till övre medel-
klass ökat från 13 till 19 procent. 
Gruppen som anser sig tillhöra 
överklass har hela tiden varit 
utomordentligt liten. Andelen 
osäkra, som svarar vet ej eller 
inte svarar alls, har minskat från 
12 till 9 procent. Det visar sig 
att av LO-medlemmar har ande-
len som anser sig tillhöra arbe-
tarklass minskat från 66 till 58 
procent under de nästan femton 
åren sedan 1988. 

Hur mycket man läser av den fackliga tidningen.
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Tidigare utgivna rapporter
Synen på fackligt medlemskap och fackets uppgifter

Synen på lönesättning och löneskillnader

Friheter och förmåner i arbetet

Den största fackliga undersökningen

Löntagarnas inställning i olika fackliga frågor och till facket är naturligtvis 

helt avgörande för den fackliga verksamheten. För att komplettera 

mötesverksamhet, fackliga kurser och det vardagliga fackliga arbetet 

har LO därför låtit Statistiska centralbyrån (SCB) göra en undersökning 

bland löntagare om deras åsikter i olika frågor.

Såväl LO-medlemmar som medlemmar i TCO och SACO ingår i 

undersökningen, liksom anställda som inte är medlemmar i någon 

facklig organisation. Sammanlagt har så mycket som drygt 7 000 

personer intervjuats. Motsvarande undersökning gjordes 1988, 

1993 och 1998 och det är därför möjligt att studera hur attityder 

och åsikter har förändrats med tiden.

I denna fjärde rapport belyses följande frågor:

 Hur stor del av medlemmarna har fackliga förtroendeuppdrag och på vilket sätt är de fördelade?

 Vilka möjligheter finns att bredda basen för rekrytering av fackligt förtroendevalda?

 I vilken utsträckning deltar medlemmar i och är aktiva på fackliga möten?

 Vilka kontakter har medlemmarna med sina fackliga företrädare?

 Hur stort är det fackliga intresset?

 Hur mycket läser man i sin fackliga tidning?

 Vilken är synen på det facklig-politiska samarbetet?

 Hur upplever olika grupper av löntagare den yrkesmässiga och klassmässiga tillhörigheten?

Den femte och avslutande rapporten om undersökningen publiceras under hösten 2003.

Ansvarig på LO är Sven Nelander, telefon 08–796 26 25, e-post sven.nelander@lo.se.

Detta är det fjärde nyhetsbladet i serien ”Röster om facket och jobbet”.
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