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Ett brett fackligt uppdrag
Undersökningen visar att det 
uppdrag som medlemmarna vill 
ge sin fackliga organisation är 
mycket brett. För så mycket som 
arton av de tjugo områden som 
anges i följande diagram anger 
en klar majoritet av LO-med-
lemmarna att det är viktiga upp-
gifter för facket att arbeta med. 
Detta innebär också att kraven 
och anspråken på facket är myck-
et omfattande – facket måste 
göra stora insatser för att mot-
svara de behov och önskemål 
som medlemmarna har.

Det har dessutom tillkommit 
områden sedan frågorna formu-
lerades inför den första under-
sökningen år 1988. Det allra tyd-
ligaste exemplet på detta är det 
som gäller integration. Det finns 
idag 1,1 miljoner människor i 
Sverige som är födda utomlands 

och antalet beräknas öka till 1,5 
miljoner fram till år 2020. Det 

står av många olika skäl alldeles 
klart att integrationen i arbetsli-
vet, den fackliga verksamheten 
och i samhället i stort kommer 
att vara en av största och viktigas-
te fackliga och politiska frågorna 
under åren framöver.

Det finns en stor samstäm-
mighet mellan olika grupper av 
anställda i synen på vad som är 
viktiga fackliga frågor. ■

Facklig organisationsgrad
Knappast något annat uttrycker 
så tydligt värdet av fackligt med-
lemskap som att de anställda vill 
vara medlemmar i facket – att 
de ansöker om medlemskap och 

Syftet med undersökningen ”Röster om facket och job-
bet” är att få ett underlag för att förbättra och utveckla 
den fackliga verksamheten. En intervjuundersökning 
som denna kompletterar de traditionella fackliga vägarna 
att ta reda på människors uppfattningar och synpunkter. 
Sammanlagt har så mycket som drygt 7 000 personer 
intervjuats. Det är vanliga löntagare, både arbetare och 
tjänstemän, som därigenom får komma till tals.
 I de fyra första delarna har redovisats olika delar av 
undersökningen. I denna femte och avslutande rapport 
knyts de olika delarna ihop och dras de viktigaste slut-
satserna för den fackliga verksamheten.

De anställdas syn på facket och 
inställning i olika fackliga frågor

Vilka anses vara de viktigaste fackliga områdena?
LO-medlemmar.
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att de också upplever fördelarna 
vara så stora med medlemskapet 
att de stannar kvar i den fackliga 
organisationen. Därför är facklig 
organisationsgrad ett viktigt mått 
hur löntagarna ser på det fack-
liga medlemskapets värde.

Av alla anställda på den svens-
ka arbetsmarknaden första kvar-
talet 2003 tillhör 80,6 procent 
någon facklig organisation. Man 
kan också uttrycka det så att 
drygt 16 av 20 löntagare är med 
i facket.

Olikheterna i facklig organisa-
tionsgrad mellan olika grupper 
av anställda har i flera avseenden 
ökat. Kvinnorna har sedan länge 
gått om männen och denna 
skillnad har förstärkts under det 
senaste decenniet. Även skillna-
den mellan arbetare och tjänste-
män har blivit något större.

Så här är den fackliga organisa-
tionsgraden första kvartalet 2003:

Kvinnliga arbetare 83,7

Kvinnliga tjänstemän 82,5

Manliga arbetare 81,3

Manliga tjänstemän 75,4

Alla anställda 80,6

Av alla kvinnliga löntagare i 
Sverige är ungefär 83 procent 
medlemmar i facket och bland 
männen är motsvarande siffra 
ungefär 78 procent. Det innebär 
alltså en skillnad på så mycket 
som 5 procentenheter. Det tycks 
vara så att kvinnor känner, på 
ett ännu tydligare sätt än män-
nen, att tillsammans med andra 
är man starkare och kan på ett 
bättre sätt hävda sina intressen.

Det påstås ibland att den fack-
liga organisationsgraden var så 
mycket högre på 1960- och 

1970-talet än idag. Men så var 
det inte. Till exempel visar rap-
porten att år 1968 var knappt 
70 procent av alla anställda med-
lemmar i facket. Nu är alltså 
siffran nästan 81 procent.

Det finns stora skillnader 
mellan olika delar av arbets-
marknaden. Den fackliga orga-
nisationsgraden bland arbe-
tare är högst inom den stat-
liga sektorn, kommunala sek-
torn och tillverkningsindustrin. 
Byggnadsverksamhet ligger 
också högt. Inom parti- och 
detaljhandel och övrig privat 
service är siffrorna lägre.

Under 1990-talet har anta-
let unga löntagare på arbets-
marknaden minskat starkt. 
Ungdomarnas mera fasta eta-
blering i arbetslivet har senare-
lagts. Samtidigt har den fackliga 
organisationsgraden bland de 
unga sjunkit mycket påtagligt. 
Åtminstone till en del samman-
hänger säkert detta med den 
stora ökningen av tidsbegrän-
sade anställningar i dessa ålders-
grupper – och att den rörliga 
perioden i början av tiden i 
arbetslivet överhuvudtaget har 
blivit längre.

Men det kan också vara så 
att facket inte förmår att riktigt 
möta de ungdomar som håller 
på att träda in på arbetsmark-
naden. Här behövs nya kunska-
per om vad facket skulle kunna 
göra bättre. En fråga – som 
känns ännu mera angelägen än 
tidigare att ställa, med tanke på 
de senaste årens utveckling – är 
om annorlunda former för fackligt 
medlemskap under denna över-
gångsperiod skulle kunna vara en 
möjlighet.

I rapporten redovisas i vilken 
utsträckning olika grupper av 
utlandsfödda är fackligt orga-
niserade. Bland anställda med 
arbetaryrke är den fackliga orga-
nisationsgraden lägst för utom-
nordiska kvinnor med kortare 
tid än tio år i Sverige (74 pro-
cent av dessa är medlemmar i 
facket).

Med tanke på att de flesta 
utomnordiska invandrare kom-
mer från länder med låg organi-
sationsgrad är det på många sätt 
anmärkningsvärt, och även gläd-
jande, att siffrorna är så höga 
som de faktiskt är. Resultaten är 
samtidigt förpliktande. Det gäl-
ler för facket att motsvara de 

Facklig organisationsgrad bland arbetare i olika 
branscher.
Första kvartalet 2003 och förändringarna sedan 1990.

Facklig organisa-
tionsgrad i procent

Förändring i 
procentenheter 

Tillverkningsindustri 89,9 + 0,8

Byggnadsverksamhet 87,6 – 2,1

Parti- och detaljhandel 67,4 – 0,7

Övrig privat service 74,0 + 4,4

Statlig verksamhet 91,3 – 0,6

Kommunal verksamhet 90,2 + 2,8

Alla branscher 82,4 – 1,1
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förväntningar och kunna tillgo-
dose de krav och önskemål som 
invandrarna har rätt att ställa på 
sitt fack.

Det bör enligt vår mening fin-
nas goda möjligheter att ytterliga-
re öka den fackliga organisations-
graden bland de utlandsfödda. 
Den positiva inställning till facket 
som många invandrare har, och 
som på olika sätt framkommer i 
undersökningen, talar för detta.

En indelning efter region visar 
att den fackliga organisationsgra-
den är mycket lägre i Stockholm 
än i övriga Sverige. Det gäller 
inom alla sektorer av arbets-
marknaden. En särskild rapport, 
som ger en fördjupad bild av 
facket i Stockholm, har utarbe-
tats. Denna rapport finns att läsa 
på LOs hemsida (www.lo.se). ■

Möjligheterna att öka 
den fackliga anslutningen
Det som är allra mest avgörande 
för hur de anställda ser på det 
fackliga medlemskapet är för-
hållandet mellan det utbyte det 
ger, i förhållande de behov och 
önskemål som den anställde 
har, och de kostnader det med-
för. Utbytet eller nyttan av det 
fackliga medlemskapet bör ses 
i en vid mening där många olika 
aspekter finns med – både indi-
viduella och mer kollektiva 
sådana. Till de sistnämnda hör 
till exempel frågor om rättvisa 
och likabehandling.

Slutsatsen blir att om man kan 
utveckla den fackliga verksamhe-
ten så att man ökar nyttan, vär-
det eller utbytet av det fackliga 
medlemskapet – i förhållande 

till de behov och önskemål som 
medlemmarna har – ökar bered-
skapen och viljan att betala 
en högre avgift. Vad beträffar 
avgiftsfrågan är det dock viktigt 
att den också ses i ljuset av med-
lemmarnas totala ekonomiska 
situation, att många av LOs 
medlemmar har förhållandevis 
låga inkomster.

Det sker snabba förändringar 
i arbetslivet och därmed också 
av medlemmarnas behov. Detta 
ställer stora krav på förnyelse av 
den fackliga verksamheten.

Svaren i undersökningen visar 
att det bör finnas goda möjlighe-
ter att höja den fackliga organi-
sationsgraden. Nästan hälften av 
ej fackligt anslutna arbetare kan 
absolut eller kanske tänka sig att 
gå med i facket. ■

Viktigt att kunna möta 
facket på arbetsplatsen
Det står klart att en väl utbyggd 
lokal facklig verksamhet är helt 
avgörande för fackets styrka 
och förmåga att hävda medlem-
marnas intressen. Forskningen 
visar att förekomsten av fack-
klubb eller facklig företrädare på 
arbetsplatsen är mycket väsent-
lig för den fackliga organisa-
tionsgraden.

Direktkontakter mellan med-
lemmar och förtroendevalda blir 
allt betydelsefullare. Det är vik-
tigt med:
■ många förtroendevalda.
■ att dessa har en sammansätt-

ning som återspeglar medlems-
kåren.

■ att de förtroendevalda ges stöd 
och utbildning.

■ att medlemmarna känner till 
sina fackliga företrädare.

Genom ett mycket väl utbyggt 
nätverk av fackklubbar eller 
motsvarande, och ett stort 
antal fackligt förtroendeval-
da, kan facket möta medlem-
marna direkt på arbetsplatsen 
och genom förhandlingar med 
arbetsgivaren och på annat sätt 
tillgodose de behov och önske-
mål som medlemmarna har.

Facket på arbetsplatsen har en 
mycket stark ställning och åtnju-
ter ett stort förtroende.

Det visar sig till exempel att en 
mycket liten del av de anställda 
vill ge det lokala facket ett min-
dre inflytande på arbetsplatsen, 
medan en mycket stor grupp 
vill att facket ska ha mer att säga 
till om. Detta gäller bland både 
arbetare och tjänstemän och 
alla delar av arbetsmarknaden. 
Löntagarna vill alltså inte bara 
ge facket ett bredare uppdrag 
utan alldeles uppenbart också 
att fackets röst ska höras mer och 
väga tyngre på arbetsplatsen. ■

Vad som anses som 
rimlig  och rättvis lön
Bland de olika uppdrag som 
medlemmarna vill ge sin fack-
liga organisation har lönefrågorna 
en mycket framträdande posi-
tion. Praktiskt taget alla anställ-
da anser lönerna vara ett viktigt 
fackligt område.

De budskap som de anställda 
ger i undersökningen är mycket 
tydliga:
■ De vill minska löneskillna-

derna mellan olika yrkesgrup-
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per. Det finns en mycket stor 
samstämmighet i denna upp-
fattning. Den gäller LO-, TCO- 
och SACO-medlemmar, privat 
anställda och offentligt anställ-
da, kvinnor och män samt 
olika åldersgrupper.

■ De anställda vill också utjämna 
skillnaderna mellan kvinnors 
och mäns löner. Det finns knap-
past någon annan fråga i hela 
undersökningen som har en så 
kraftig opinion bakom sig. ■

Att kunna växa och 
utvecklas i jobbet
De som är gynnade av en hög 
lön har nästan alltid också en 
mycket stor frihet i sitt arbe-
te, medan de lågavlönade har 
små möjligheter att påverka. 
Sambandet mellan lön och fri-
het är så starkt att man utan 
vidare kan påstå följande:

”Säg mig vilken lön du har, så 
ska jag säga dig vilken frihet du 
har i ditt arbete.”

Det goda och utvecklande 
arbetet – som bygger på tilltro 
till människors förmåga och möj-
lighet att ta ansvar – är alltså inte 
något som kommer alla till del.

De klass- och könsmässiga 
skillnaderna är utomordent-
ligt stora. Den minsta friheten 
både vad gäller arbetstider och 
möjligheterna att styra det egna 
arbetet har arbetarklassens kvin-
nor, medan de mest gynnade är 
de högavlönade tjänstemännen. 
Det är svårt att se att det är beho-
ven som har varit avgörande för 
denna fördelning.

Hur stora skillnaderna är 
åskådliggörs i tablån till höger.

Möjligheterna för de anställda 
att påverka arbetstider och ledig-
het har ökat över tiden, vilket 
förstås är mycket glädjande. Vad 
gäller möjligheterna att styra 
den egna arbetssituationen måste 
man däremot konstatera att de 
inte har ökat sedan den förra 
undersökningen för fyra år sedan 
– inte heller jämfört med under-
sökningen för ungefär tio år 
sedan.

Friheten i arbetet upplevs av 
människor som mycket central 
ur välfärdssynpunkt. Med ökad 
frihet ges möjlighet att växa 
och utvecklas. Att ha mycket 
liten frihet att påverka innebär 
å andra sidan stora risker för 
hälsan – det har forskningen allt 
mer kommit att visa.

En utomordentligt viktig fråga 
under åren framöver blir: Hur 
ska vi få ett arbetsliv som myn-
digförklarar människorna på 
arbetsplatserna och tar tillvara 
de anställdas kompetens på ett 
bättre sätt än vad som idag sker? 
Att så verkligen sker borde ligga 
i både arbetsgivares och samhäl-
lets intresse.

Det sker mycket stora och 

snabba förändringar i arbets-
livet. Flera exempel på detta 
ges i rapporten. En bra utbild-
ning, som successivt kompletteras 
och förnyas, är på många sätt en 
nyckelfråga för tillväxten, jobben 
och för rättvisan på arbetsmark-
naden. Den kraftiga nedgången 
av personalutbildningen för LOs 
medlemmar som skett sedan 
mitten av 1990-talet är mot den 
här bakgrunden mycket allvarlig. 
Personalutbildningen ligger idag 
överhuvudtaget på en alldeles för 
låg nivå – om detta råder stor 
enighet. Att ändra på detta blir 
en annan viktig uppgift. ■

Förmåner i arbetet
Skillnaderna vad gäller olika 
typer av förmåner i arbete är 
stora. Nästan alla de förmåner 
som studeras i undersökningen 
visar sig ha ett tydligt samband 
med lönen. Andelen med res-
pektive förmån ökar med lönens 
storlek. För flera av förmånerna 
är sambanden utomordentligt 
starka. De här förmånerna bidrar 
alltså till att ytterligare förstärka 
de skillnader som följer av olika 
stora löner.

Frihet vad gäller arbetstid och ledighet bland kvinnor och 
män inom LO, TCO och SACO.

Kan uträtta 
kortare  ärende 
utan löneavdrag

Kan börja senare 
en dag och jobba 

igen senare
Har fl extid

Kan själv bestämma 
semesterförläggning

LO

Kvinnor 32 55 38 55

Män 44 67 38 66

TCO

Kvinnor 46 70 58 57

Män 69 81 69 69

SACO

Kvinnor 55 74 71 61

Män 71 90 83 69
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Den grupp som i minst 
utsträck ning har rätt till den för-
mån som subventionerad läkar-
vård innebär, är LOs kvinnor. 
Det kan framstå som närmast 
stötande med tanke på att det är 
dessa som har den sämsta hälsan 
– och dessutom de allra lägsta 
lönerna. ■

Fördelningen av de fack-
liga förtroendeuppdragen
■ 12 procent av LO-medlemmar-

na har fackligt förtroendeupp-
drag. I absoluta tal innebär det 
175 000 förtroendevalda och de 
innehar sammanlagt 205 000 
uppdrag.

■ De tre vanligaste uppdragen är:
 – Skyddsombud 29 %

 60 000 uppdrag
 – Styrelseuppdrag 24 %

 50 000 uppdrag
 – kontaktombud, 

arbetsplatsombud 20 %
 40 000 uppdrag

■ De grupper som är underrepre-
senterade bland de förtroen-
devalda är främst unga kvin-
nor (4 procent har fackliga 
uppdrag) och kvinnor som är 
födda i länder utanför Norden 
(6 procent har fackliga upp-
drag).

■ Många är beredda att ta på sig 
fackliga uppdrag om de blev 
tillfrågade. Alldeles särskilt 
gäller det just unga kvinnor 
och utomnordiska kvinnliga 
invandrare. En illustration till 
detta ges i diagrammet. I jäm-
förelse med de unga kvinnor 
som har fackliga uppdrag idag, 
är som synes de intresserade 
mångdubbelt fler. ■

De fackliga tidningarna
Resultaten visar att de fackliga 
tidningarna är viktiga mötesplat-
ser för information och debatt. 
Glädjande nog man kan konsta-
tera att den tidigare nedgången 
vad gäller läsning av de fackliga 
tidningarna verkar ha brutits och 
vänts till en ökning. Läsandet har 
ökat också bland de unga.

Intressant är att så stor del av 
de fackligt ointresserade läser de 
fackliga tidningarna. 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?

Glädjande att de utlandsfödda 
i så stor utsträckning läser de 

fackliga tidningarna. Det framgår 
att kvinnor födda i andra länder 
till och med läser mer av den 
fackliga tidningen än de kvinnor 
som är födda i Sverige. ■

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 soci-
aldemokratiska partiet 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-

Har
fackligt
uppdrag

Kan tänka
sig fackligt
uppdrag

Har
fackligt
uppdrag

Kan tänka
sig fackligt
uppdrag

Har
fackligt
uppdrag
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ta sådant.
Kvinnliga LO-medlemmar.
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medlem, 36 procent, har svarat 
”vet ej” eller inte svarat alls.

Det visar sig att sedan den 
förra undersökningen för fyra år 
sedan är det mest påtagliga som 
hänt att osäkerheten har ökat. 
Andelen LO-medlemmar som 
anger att de inte vet, eller inte 
alls har gett något svar, har ökat 
från 20 till 36 procent. ■

Upplevd yrkesmässig 
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 uppdel-
ningen i arbetare och tjänstemän. 
Bland de mest intressanta är här 
att så mycket som ungefär 30 
procent av TCO-medlemmarna 
mest känner sig som arbetare, 
och att det också är fallet för 
15 procent av SACO-medlem-
marna. Bland kvinnorna inom 
TCO och SACO ligger siffrorna 
ännu högre än dessa genomsnitt. 
Däremot är det mycket ovanligt 
att arbetare ser sig som tjänste-
män.

Vilka förändringar har då skett 
under de nästan femton åren 
sedan den första undersökning-
en år 1988? Det visar sig att 
det är ganska lite som har hänt 
bland LO-medlemmar. Andelen 
LO-medlemmar som mest ser 
sig som arbetare låg på ungefär 
90 procent 1988 och ligger så 
även idag. Bland tjänstemännen 
kan man konstatera att ande-
len som mest ser sig som arbe-
tare har ökat. Särskilt påtaglig 

är ökningen bland de kvinnliga 
tjänstemännen. ■

Stora och små 
arbetsplatser 
Den fackliga organisationsgraden 
varierar starkt mellan arbetsplat-
ser av olika storlek. Inom till-
verkningsindustri, byggnadsverk-
samhet, parti- och detaljhandel 
och övrig privat service är den 
fackliga organisationsgraden 
mycket högre på stora arbets-
platser än på små.

Undersökningen visar att 
andelen som inte känner någon 
representant för det lokala fack-
et är mycket högre på de små 
arbetsplatserna än på de större 
– så mycket som åtta gånger van-
ligare på arbetsplatser med högst 
tio anställda än på arbetsplatser 
med minst femhundra anställ-
da. Många på små arbetsplat-

ser uppger också att lokalt fack 
saknas.

Det är alldeles uppenbart att 
små arbetsplatser ofta innebär 
problem vad gäller att organi-
sera facklig verksamhet. När det 
inte finns fackliga företrädare 
på arbetsplatsen kan en hel del 
tycka att det inte är någon idé 
att vara medlem i facket och det 
kan lätt bli så att man hamnar i 
en ond cirkel, där brist på lokala 
fackliga företrädare och från-
varo av lokal facklig verksamhet 
gör att många avstår att gå med 
i facket, vilket ytterligare för-
sämrar möjligheterna att orga-
nisera en facklig verksamhet på 
arbetsplatsen. Särskilda åtgärder 
och insatser är här ofta nödvän-
diga. ■

Känner sig mest som arbetare eller tjänsteman.
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Den största fackliga undersökningen
I den stora undersökningen ”Röster om facket och jobbet”, som nu har 
genomförts för fjärde gången, har så mycket som drygt 7 000 anställda 
intervjuats. Det är vanliga löntagare, både arbetare och tjänstemän, som 
därigenom får komma till tals. De svar som här
 ges är ett viktigt underlag för att förbättra och 
utveckla den fackliga verksamheten.

Rapport 5 knyter ihop de olika delarna av 
undersökningen och sammanfattar de 
viktigaste slutsatserna.

I en särskild rapport utöver undersök-
ningens fem – Facket i Stockholm – ges utifrån 

det mycket rika material som fi nns i undersökningen 
en fördjupad bild av hur LO-medlemmarna i Stockholm 
ser på facket och inställningen i olika fackliga frågor.
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Rapport 1 handlar 
om synen på fackets 
uppgifter och medlem-
skapets värde, varför 
vissa står utanför 
facket, om facket bör 
ha mer eller mindre 
att säga till om på 
arbetsplatsen och möj-
ligheterna att öka den 
fackliga organisations-
graden.

Rapport 2 redovisar de 
delar i undersökningen 
som gäller synen på 
lönesättning och rim-
liga löneskillnader. 
Hur stora bör löneskill-
naderna vara och på 
vilka grunder bör lönen 
sättas?

Rapport 3 belyser 
följande: Vilka friheter 
vad gäller arbetstid 
och ledighet har olika 
grupper av anställda? 
I vilken utsträckning  
kan de styra sin arbets-
situation? Hur vanliga 
är olika förmåner i 
arbetet?

Rapport 4 handlar om 
de fackliga förtroende-
uppdragen, medlem-
marnas fackliga 
intresse och aktivitet, 
möjligheterna att 
bredda basen för rekry-
tering av fackligt för-
troendevalda, läsning 
av fackliga tidningar, 
synen på det facklig-
politiska samarbetet 
och upplevd yrkes- och 
klassmässig identitet.
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