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HEJ!
I kampanjen ”Mitt Sverige – vår framtid” har hela 22 617 
politiska samtal genomförts. För varje ställd fråga närmar 
vi oss en ny politik efter valet nästa år. Full sysselsättning, 
tryggare arbeten och en sjukförsäkring värd namnet är 
områden där LOs medlemmar inte är nöjda med hur det 
ser ut idag. Det är frågor som kräver en ny politik.

LO kommer att ta fram ett valprogram utifrån resultatet
och det är nu det riktigt hårda arbetet börjar. Under valåret
vill LO se till att det är de frågor som är viktiga för våra 
medlemmar som diskuteras. När våra förbund med sina 
1,5 miljoner medlemmar sätter ner foten i en fråga måste 
politiken lyssna. 

Tack vare alla som deltagit vet vi nu vilka frågor som är
viktigast. Varje politiskt samtal på en arbetsplats har varit
ett steg närmare en valrörelse som handlar om våra frågor.
Tack till dig som frågat en arbetskamrat. Tack till dig som 
organiserat, planerat och sett till att andra ställer frågan. 

Nu laddar vi om, kavlar upp ärmarna och ser till att valet 
nästa år blir en facklig seger! 

Tobias Baudin
Förste vice ordförande, LO
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SAMMANFATTNING LÄNSINDELNING

När 1,5 miljoner medlemmar ställer krav så 
måste politiken lyssna. LOs arbete ska alltid ha 
sin utgångspunkt i vad som är viktigt för LO-
förbundens medlemmar och förtroendevalda. 
Just därför genomfördes kampanjen “Mitt 
Sverige - vår framtid” mellan den 22 april 
och den 30 november 2013. Syftet var att 
lägga grunden till en valrörelse där LO sätter 
dagordningen och driver medlemmarnas 
frågor. Denna rapport berättar vilka politiska 
frågor som 22 617 personer tycker att LO ska 
prioritera.

Alla som har deltagit i kampanjen har gjort det 
genom att ta ställning till ett antal politiska 
påståenden. Frågorna de fått ta ställning till 
har varit aktuella, sakpolitiska områden som 
LO fått i uppdrag att driva, antingen genom 
beslut på kongress eller i styrelsen. Alla 
frågeställningar har över 60 % i totalt stöd från 
de som svarat. Vilka har då svarat? Nästan 
alla, 94 %, är medlemmar i ett LO-förbund. 
Spridningen över landet har varit jämn sett 
till antal invånare och aktiva medlemmar. I 
antalet svar dominerar däremot Stockholm. 
Könsfördelningen på de som deltagit är 59 % 
män och 39 % kvinnor.

Påståendena “När människor från andra 
länder arbetar i Sverige ska de ha samma 
rättigheter som svenska arbetstagare”och 
“Arbetsgivaren ska inte kunna stapla korta 
visstidsanställningar på varandra” gav ett 
absolut bifall på 78 % respektive 80 % och 
var därmed de frågeställningar där LO-
medlemmarna tydligast uttryckte sitt stöd.

Ingen annan organisation har intervjuat över 
20 000 medlemmar och väljare inför valet 
nästa år. Det visar storheten med den starka 
svenska fackföreningsrörelsen.

KOMMENTAR: I samtliga påståenden
instämmer 61-80 % av de 22 617 svaranden
helt och hållet. Även vid nedbrytning på 
förbundsnivå får samtliga påståenden 
över 50 % på alternativet “instämmer helt 
och hållet.”

KOMMENTAR: Samtalen är
fördelade över hela Sverige,

med en hög koncentration
i Stockholms län.

13 %
Ej angivet län

61 %
instämmer helt och hållet

4 %
vet ej
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Kommentar: Målarna har numerärt inte fört så många samtal men sett 
till antalet medlemmar i förbundet är det de mest framgångsrika.

BAKGRUND

Kommentar: Det är fler män än kvinnor som har deltagit. 59 % av 
deltagarna är män och 39 % är kvinnor. En majoritet är mellan 41-65 år 
gamla. Bara 1 % är under 18 år.

Om mindre än ett år är det val. Ett val där LO 
ska vara med och sätta dagordningen. Syftet 
med ”Mitt Sverige - vår framtid” var både att 
börja prata politik på arbetsplatserna och att få 
fram vilka frågor som ska vara viktigast för LO 
att driva.

Kampanjen byggde på samtal. Varje enkät 
bestod av åtta politiska påståenden att ta 
ställning till. Med hjälp av en hemsida, en app 
och pappersenkäter har människor kunnat 
fråga kollegor och bekanta hur de instämmer i 
dessa åtta påståenden. Totalt har 22 617 samtal 
genomförts, vilket ger en total samtalstid på 
847 timmar och 27 minuter.

Samtalen fördes under perioden 22 april 2013 
till 30 november 2013.

En viktig del i att förstå och analysera resultatet 
är att förstå vilka deltagarna är. 94 % av de 
tillfrågade var medlemmar i ett LO-förbund. om 
svarat. Spridningen över landet har varit jämn 
sett till antal invånare och aktiva medlemmar. 
Det är fler män än kvinnor som har deltagit. 59 
% av deltagarna är män och 39 % är kvinnor. En 
majoritet är mellan 41-65 år gamla. Bara 1 % är 
under 18 år.

39 % 59 % 2 %

1 %
(239 st)

Under 18

12 %
(2 698 st)

18-25

28 %
(6 385 st)

26-40

54 %
(12 257 st)

41-65

3 %
(593 st)

Över 65

2 %
(421 st)

Vill ej ange

Samtal totalt
22 617
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Förbunden har haft olika förutsättningar 
och resultat. Att enbart mäta framgång 
i antalet genomförda samtal kan ge en 
missvisande bild. Därför finns det nedbrutet 
hur många procent av de egna medlemmarna 
som förbunden har nått. Till exempel har 
Målareförbundet nått 494 personer vilket är 3 
% av de egna medlemmarna. Det kan jämföras 
med Kommunalarbetarförbundet som nått 
3 854 personer, vilket är 0,8 % av de egna 
medlemmarna.

En av fyra som deltagit tillhör LO-distriktet i 
Stockholms län. Detta är värt att komma ihåg 
när resultatet analyseras. Det ger också en 
bild av hur distrikten arbetar med nationella 
kampanjer. Några samtal är gjorde utanför 
Sverige. Till exempel har några svarat från 
Miami, Rom, Bryssel, Israel, Turkiet och Paris.

LÄNSINDELNING

Hur har SEKO södra jobbat under kampanjen?

Vi har använt mig som ansvarig och försökt 
arbeta väldigt systematiskt. Jag har ringt alla 
klubbar och förklarat kampanjen. Då gav jag 
tips på olika aktiviteter där de kunde använda 
enkäten: kurser, styrelsemöten, medlemsmöten, 
skicka ut till SEKO-ombud och ombudsträffar. 
Ingen har då sagt att de inte vill vara med.

Vad hoppas du på att kampanjen leder till?

Vad jag hoppas är en sak. Valvinst. Däremot 
tror jag inte att förbunden gjort som vi 
bestämt. LO-styrelsen har bestämt något som 
avdelningarna struntar i. Ansvaret lägger man 
i knät på någon med väldigt mycket ansvar 
i sitt förbund. Då händer inget eftersom den 
ansvarige inte har tid.

Peter Holkko
Ansvarig, SEKO Södra

HEJ SEKO SÖDRA

13 %
Ej angivet län
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RESULTAT
I samtliga påståenden instämmer 61-80 % av de 22 
617 svarande helt och hållet. Även vid nedbrytning 
på förbundsnivå får samtliga påståenden över 50 % 
på alternativet “instämmer helt och hållet”. 

Med påståendena “Arbetsgivaren ska inte kunna 
stapla korta visstidsanställningar på varandra.” 
och “När människor från andra länder arbetar i 
Sverige ska de ha samma rättigheter som svenska 
arbetstagare.” instämde 80 % respektive 78 % helt 
och hållet med. Därmed hade de den högsta stödet 
av alla påståenden. 

Resultatet från påståendet “När människor 
från andra länder arbetar i Sverige ska de ha 
samma rättigheter som svenska arbetstagare.” 
visar att det finns ett starkt stöd för LO och 
Socialdemokraternas överenskommelse om att 
slopa Lex Laval.

Lägst stöd har påståendet “Lagstifta om rätt till 
heltid för deltidsanställda om arbetsgivare inte vill 
erbjuda heltid.” Med 61% som instämmer helt och 
hållet. Dock har påståendet fortfarande ett tydligt 
stöd bland dem som svarat då 27% instämmer 
delvis och bara ett fåtal procent har svarat 
annorlunda. 

LOs medlemmar visar tydligt vad de vill med 
politiken vilket ger en bra grund för LOs valledning 
att stå på i utformandet av valprogrammet.

KOMMENTAR: Av de svarande (80 %) instämmer majoriteten helt och hållet med att arbetsgivaren inte ska kunna stapla korta 
visstidsanställningar på varandra. LO-medlemmarna vill ha tryggare anställningar. Politiken måste leverera ett regelverk som 
stramar upp samtidigt som vi måste vara hårda i våra förhandlingar.

ARBETSGIVAREN SKA INTE KUNNA STAPLA KORTA VISSTIDSANSTÄLLNINGAR
PÅ VARANDRA.

KOMMENTAR: Majoriteten av de svarande (78 %) instämmer helt och hållet med att människor från andra länder ska ha samma 
rättigheter som svenska arbetstagare när de arbetar i Sverige. Resultatet visar att det finns ett starkt stöd för LO och So-
cialdemokraternas överenskommelse om att slopa av Lex Laval. Svenska Kollektivavtal ska gälla i Sverige!

NÄR MÄNNISKOR FRÅN ANDRA LÄNDER ARBETAR I SVERIGE SKA DE HA
SAMMA RÄTTIGHETER SOM SVENSKA ARBETSTAGARE.

3 %Instämmer in te alls 

2 %Instämmer in te särskilt

Instämmer delvis 11 %

80 %Instämmer helt och hållet

4 %Vet ej

3 %Instämmer in te alls 

2,5 %Instämmer in te särskilt

Instämmer delvis 13,5 %

78 %Instämmer helt och hållet

3 %Vet ej

Resultatet från påståendet ‘När 
människor från andra länder arbetar 

i Sverige ska de ha samma rättigheter som 
svenska arbetstagare.’ visar att det finns ett 
starkt stöd för LO och Socialdemokraternas 
överenskommelse om slopandet av Lex Laval

61 %
instämmer helt och hållet

4 %
vet ej
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FULL SYSSELSÄTTNING SKA VARA FACKETS VIKTIGASTE POLITISKA FRÅGA.

DE SOM HAR DE HÖGSTA INKOMSTERNA SKA BETALA HÖGRE SKATT 
ÄN IDAG.

REGLERNA I SJUKFÖRSÄKRINGEN BORDE FÖRÄNDRAS SÅ ATT ERSÄTTNINGEN 
BLIR HÖGRE.

KOMMENTAR: 63 % av de svarande instämmer helt och hållet med påståendet. 28 % instämmer delvis med 
påståendet, vilket är den högsta andelen svar som det alternativet fått av de åtta påståenden.

KOMMENTAR: 76 % av de svarande instämmer helt och hållet med om att förändra arbetslöshetsförsäkringen 
så att den som blir av med jobbet får högre ersättning än idag.

KOMMENTAR: Av de 22 617 svarande instämmer 66 % helt och hållet med påståendet: “De som har 
de högsta inkomsterna ska betala högre skatt än idag”.

Stockholm har registrerat flest samtal, hur har ni jobbat under 
kampanjen?

Kontinuerlig kommunikation så det inte hamnar längst ner på att 
göra listan, uppmuntran och några aktiviteter där extrasatsning 
på just samtal gjorts. Till exempel ringkvällar, uppsökande på 
platser där det samlas mycket folk och utvalda arbetsplatser. 

Att kunna rapportera det aktuella läget till varje 
förbundsavdelningen nedbrutet så långt som möjligt med jämna 
och korta mellanrum hjälper också till att hålla ångan uppe, peppa 
till kavla upp ärmarna och känslan av delaktighet. 

Gunilla Björnberg
LO-distriktet i Stockholms län

HEJ LO-DISTRIKTET I STOCKHOLMS
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BEGRÄNSA VINSTERNA HOS PRIVATA FÖRETAG INOM SKATTEFINANSIERAD VÅRD/
SKOLA/OMSORG SÅ DET MESTA AV VINSTERNA ÅTERINVESTERAS I VERKSAMHETEN.

FÖRÄNDRA ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN SÅ ATT DEN SOM BLIR 
AV MED JOBBET FÅR HÖGRE ERSÄTTNING ÄN IDAG.

LAGSTIFTA OM RÄTT TILL HELTID FÖR DELTIDSANSTÄLLDA OM ARBETSGIVARE
INTE VILL ERBJUDA HELTID.

HEJ LO-DISTRIKTET I SKÅNE

KOMMENTAR: 78% instämmer helt och hållet med påståendet och ger därmed en av de högsta majoriteterna 
bland samtliga påståenden. Övriga alternativ tillges en låg procentandel av de svarande.

KOMMENTAR: Med endast en majoritet på 61 % som instämmer helt och hållet är de svarande minst överens 
om påståendet. Här instämmer 27 % delvis.

KOMMENTAR: Endast 1,5 % instämmer inte alls i påståendet, följt av 2,5 % som inte instämmer särskilt. 74 
% ställer sig bakom påståendet.

Har du något bra minne från kampanjen?

Fick bra samtal med en som deltog på Palmedagen här i Malmö som 
inte var med i facket och arbetade mest utomlands. Men, efter att ha 
förklarat frågorna och informerat hur det fungerar här så kunde han 
förstå och svara på frågorna. Ett kul och intressant möte eftersom 
jag också fick lite information om hur det kan fungera i andra länder.  

Vad hoppas du att kampanjen leder fram till?

Att vi nu får en röst i valrörelsen som avspeglar vad medlemmar i 
LO-förbunden tycker. 

Susanne Simonsson
LO-distriktet Skåne
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ANALYS
Det finns ett starkt stöd för en annan politik i det här landet. Efter 
åtta år av skattesänkningar och privatiseringar så vill människor 
ha en ny politik. Vi ser att kring köksbord och i fikarum över hela 
Sverige pratar människor om arbete och välfärd. Resultatet av 
kampanjen ”Mitt Sverige - vår framtid” bekräftar detta. 

Det kan verka självklart att en så stor majoritet instämmer helt och 
hållet i kampanjens alla politiska påståenden. Men faktum är att 
samhällsutvecklingen i Sverige har gått åt andra hållet de senaste 
sju åren. 

Det är två frågor i kampanjen ”Mitt Sverige - vår framtid” 
som sticker ut eftersom en så stor majoritet är överens. Det 
är frågan om att arbetsgivaren inte ska kunna stapla korta 
visstidsanställningar på varandra och att alla som arbetar i Sverige 
ska ha samma rättigheter.  Trygga anställningar och lika rättigheter 
är områden som medlemmarna vill att LO ska prioritera i 
valrörelsen.  Det stora stödet ger LO kraft att verkligen driva dessa 
frågor på allvar inför valet. 

Fackföreningsrörelsen har många tillfällen för politisk debatt. Vid 
kongresser och medlemsutbildningar diskuteras politik och vi 
undersöker löpande stödet bland LO-förbundens medlemmar i en 
rad sakfrågor.

“Mitt Sverige - vår framtid” är en rejäl satsning på facklig-politiska 
samtal. 14 fackförbund och 11 LO-distrikt har varit aktiva i olika 
grad. Mig veterligen har ingen annan organisation intervjuat över 
20 000 medlemmar och väljare inför valet nästa år. Det visar 
storheten och styrkan med den svenska fackföreningsrörelsen. 

Vi är tydliga med LO:s mål. I valet nästa år ska löntagarnas frågor 
dominera den politiska debatten.

Tobias Gerdås
Projektledare

Vad hoppas du på att kampanjen leder till?

Jag hoppas och tror att detta har sått frön bland folk inför valrörelsen 
då vi kommer att vara ute ännu mer och prata med våra medlemmar 
om fackliga frågor. Ofta säger man sig inte vara intresserad eller kunna 
nått om politik – och blir lite förvånad när man pratar vardagliga frågor. 
Sen hoppas jag också att det har visat våra förtroendevalda att det inte 
är ”så farligt” att prata med folk och att det hänger i nu när vi startar 
ringkampanjerna och arbetsplatsbesöken.

Hur har Kommunal Mitt jobbat under kampanjen? Tanke/plan?

Det blev inte lagd någon speciell plan för detta. Man skickade ut 
detta till våra 20 sektioner och de fick i uppgift att genomföra 
samtal. De fick planera för aktiviteten och man har haft samtalen på 
arbetsplatsträffar och olika träffar med både förtroendevalda och 
medlemmar.

Annica Lernholt
Ombudsman Kommunal Mitt

HEJ KOMMUNAL MITT



11.

NÄSTA STEG
Efter 22 617 samtal är det nu dags att ta nästa steg. Den 6 februari 
presenteras LOs viktigaste frågor inför valet. Det är ett program som 
tar sin utgångspunkt i medlemmarnas frågor. Syftet är att påverka 
den politiska debatten. Sedan kommer vi vara många fackligt 
aktiva som vill prata om hur vi kan byta färdriktning för Sverige. På 
arbetsplatsen, via telefonsamtal och via sociala medier. Genom ett 
hårt arbete i valrörelserna 2014 så gör vi skillnad. Tillsammans. Din 
insats i det arbetet kommer vara oerhört betydelsefullt.

Elisabeth Brandt Ygeman
Valledare LO

#BytPolitik14



TACK!


