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de två frågor som mest kom att prägla 
årets arbete var dels den fortsatta debat-
ten kring en självklarhet att kollektivav-

talen ska gälla för alla som arbetar på svensk 
arbetsmarknad och dels arbetslösheten.

Arbetslösheten var fortsatt hög under året. 
Många hade tyvärr räknat med att den allt star-
kare konjunkturen automatiskt skulle pressa ner 
arbetslösheten. Den oro som så många känner över 
det hårdnande klimatet har medfört att sparandet 
ökat. Många vågade därmed inte konsumera i den 

utsträckning som vore önskvärt för att få fart på 
sysselsättningen.

Under året blev det också tydligt att det hård-
nar på svensk arbetsmarknad. Vi möttes av mäng-
der av rapporter om sjuka och arbetslösa som 
hamnade mellan stolarna hos ansvariga myndig-
heter. De ansågs för friska för att sjukersättning, 
men samtidigt för sjuka för att få arbeta. Många 
stod utan ersättning trots att de följt reglerna.

LO bestämde därför under devisen ”ett arbets-
liv för alla” att tydligare än annars att prioritera 
rätten till ett arbete och trygghet för dem som 
drabbas. Vi samlade kansliets alla olika policy-
områden för en kraftsamling för att lyfta frågan 
högst upp på den politiska dagordningen.

Kampen mot arbetslösheten och utanförskapet 
måste ses som ett bredare uppdrag än de som finns 
i arbetslöshetsstatistiken.

Det handlar om alla som vill och kan arbeta ska 
få den möjligheten. Vi ger inte upp kampen om 
en enda människa. Alla kan bidra – bara vi får ett 
arbetsliv som är anpassat efter allas förmåga.

LO förde under året fram mängder av förslag 
till regeringen för att få fart på sysselsättningen. 
Vi ville se en mer offensiv finanspolitik. Sverige 
har idag inga inflationstendenser och därför ville 
vi se en mer expansiv penningpolitik. Vi ville se 
större resurser till arbetsmarknadspolitiken och 
ökade satsningar för långtidsarbetslösa och mer 
resurser till anställningsstöd så att fler som har 
svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden får en 
möjlighet att bidra.

Ett arbetsliv för alla!
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Vi pekade på problemen i gymnasieskolan och 
fick till stånd en bred diskussion om de yrkesför-
beredande programmen. Riksdagens ledamöter 
uppvaktades också med en sommarhälsning och 
en önskan om att under höstriksdagen prioritera 
kampen mot arbetslösheten.

Mycket tack vare LOs prioriteringar kom i 
budgeten positiva förslag som stimulerade efter-
frågan och större satsningar på arbetsmarknadspo-
litiken. De så kallade plusjobben och höjningen av 
lönebidragen var välkomna inslag i en mer offen-
siv satsning.

Kollektivavtal för likabehandling och mot diskriminering

Med ökad rörlighet av arbetskraft över gränserna 
och EU-diskussionen om tjänstedirektivet, det 
vill säga hur förhållandena för arbetskraften ska 
regleras, sattes fokus på Sveriges lönemodell med 
heltäckande kollektivavtal. I diskussionerna har 
det varit fantastiskt med allt stöd vår modell får. 
Kollektivavtalen är värda att slåss för. Det hjälper 
till att skydda oss från godtycke och diskrimine-
ring samtidigt som det främjar likabehandling och 
rättvisa.

Den kollektivavtalsmanifestation som genom-
fördes i Stockholm den 17 mars samlade över 4 000 
deltagare och blev en verklig styrkedemonstra-
tion. Flera opinionsundersökningar har också visat 
att stödet från svenska folket är mycket starkt. 
Även i Europa får den svenska modellen väldigt 
mycket beröm. EU-kommissionens ordförande 
kallar Sverige för en av de mest konkurrenskraf-
tiga ekonomierna i världen och benämner vår 
modell som en ”lyckosam modell”.

Under året kom vi överens med Svenskt Nä-
ringsliv om en rekommendation om anpassning 
av förbundsavtal för utländska arbetsgivare som 
blir tillfälliga medlemmar i arbetsgivareförbund. 
Trots att vi som parter har olika intressen och mål 

vinner löntagarna och arbetsgivarna alltid på att 
söka gemensamma lösningar med respekt för alla 
inblandade. Sverige har inte råd med stora mot-
sättningar och djupa konflikter.

Vårt internationella arbete

Förslaget till ett nytt tjänstedirektiv har stått i 
centrum för EU-arbetet under året.

Vi har drivit på den svenska regeringen och 
tillsammans med Europafacket fått ökat stöd för 
våra tankar. Vi behöver ett tjänstedirektiv, men 
inte till vilket pris som helst. Den fria rörligheten 
av tjänster måste ta hänsyn till reglerna i värd-
landet. Kollektivavtalen och de arbetsrättsliga 
reglerna i det land där tjänsten utförs ska gälla. 
Rätten att vidta fackliga stridåtgärder ska följa 
reglerna i värdlandet.

Under året genomförde LO det första officiella 
besöket hos ACFTU, den fackliga centralorganisa-
tionen i Kina. Det blev givetvis ett tillfälle att föra 
fram kritik mot kränkningar av de fackliga och 
mänskliga rätigheterna. Att handeln med Kina 
utvecklas är dock positivt. En öppnare ekonomi i 
Kina stärker de demokratiska krafterna samtidigt 
som tillväxten ökat vilket på sikt ger jobb också i 
Sverige.

Under året genomfördes flera folkomröstning-
ar bland medlemsländerna om förslaget om ett 
nytt EU-fördrag. Två länder röstade nej och försla-
get sköts på framtiden. Det var synd eftersom det 
var bättre än det nuvarande på flera punkter som 
är viktiga för löntagarna.

Det vi nu ser i Europa är en folklig reaktion 
och krav på en starkare social dimension och en 
rättvisare utveckling. Vi ska precis som förre kom-
missionsordföranden Jaques Delors sa ha ett ”Eu-
ropa med konkurrens mellan företag, samarbete 
mellan länder och solidaritet mellan människor”.
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Politiken

Inför valet 2002 gick vi ut och frågade LO-förbun-
dens medlemmar vilka de tyckte var de viktigaste 
valfrågorna. Under året genomförde vi återigen 
en sådan insats, ”Valet är ditt”. Det blev återigen 
en stark manifestation. Över 30 000 medlemmar 
har deltagit och pekat ut de viktigaste valfrågorna. 
Det kommer säkert liksom förra valet ha stor in-
verkan på valdebatten och förhoppningsvis på den 
politik som kommer att föras efter valet.

Partikongressen

Den socialdemokratiska partikongressen i Malmö 
innebar ett bra genomslag för LOs uppfattningar 
i de riktlinjer som antogs. Det riskfyllda ensamar-
betet ska förbjudas. Taket i a-kassan ska höjas. En 
tandvårdsreform planeras – en fråga som vi drivit 
hårt från LOs sida. Kravet på heltid i lagstift-
ningen ligger kvar, liksom en kvalitetssäkrad och 
obligatorisk företagshälsovård, för att bara nämna 
några exempel. Kongressen bar alltså en tydlig 
löntagarprägel och var ett uttryck för hur vi jobbar 
tillsammans i vår facklig-politiska samverkan.

LO-familjen förändras

Under året blev 16 medlemsförbund 15. Industri-
facket och Metall beslutade att gå ihop under 
namnet IF Metall. Under året pågick också diskus-
sioner om en sammanslagning mellan de fyra 
förbunden på bygg- och fastighetssidan.

Kongressutredningen ”LO i Framtiden” star-
tade på allvar 2005. Fyra arbetsgrupper med 
förbundsrepresentanter har tillsatts. Utredningen 
ska också diskutera samarbetet med andra fackliga 
huvudorganisationer.

Avslutning

Nu lämnar vi år 2005 bakom oss. Arbetslösheten 
är fortfarande alldeles för hög, även om en viss 
ljusning kan skönjas. Men många frågor väntar 
ännu på sin lösning och den viktigaste frågan är:

Varför får alla inte alla bidra? För oss är 
svaret självklart. Vi ger oss inte förrän vi 
har ett arbetsliv för alla.

Wanja Lundby-Wedin
LOs ordförande
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LOs mål och verksamhet 2005

LOs styrelse antar varje år en verksamhetsplan över vilka områden LO ska 
prioritera i sin verksamhet. För år 2005 prioriterades sex områden.

– Arbete för alla, en rättighet och ett ansvar
– Goda och utvecklande arbeten
– Ökade och rättvisa löner – kollektivavtalets år!
– Generell och solidarisk välfärd
– Jämlik och jämställd fördelning
– En starkare facklig organisation





LOs verksamhetsberättelse 2005 | 13

Den fråga som många ställt sig under det senaste 
året är varför den uppåtgående ekonomin inte 
genererar fler arbetstillfällen. Under vintern och 
våren 2005 förde LO fram sysselsättningsfrågorna 
med högsta prioritet. För LO har det varit själv-
klart att delta i debatten och att understryka att 
utvecklingen måste komma alla till del – och det 
gäller också rätten att ha ett arbete.

Under parollen ”Ett arbetsliv för alla” genom-
fördes ett flertal aktiviteter, till exempel artiklar, 
tal, en skrift om LOs samlade politik för syssel-
sättning, informationskampanj, brev till riks-
dagspartierna, ett 25-tal föreläsningar, seminarier 
samt informationsmonter vid socialdemokratiska 
partikongressen.

LO har med kraft framfört att det inte handlar 
om en åtgärd som gör att de utanför arbetsmark-
naden kan komma i arbete. Tvärtom krävs det 
många åtgärder för att skapa bra förutsättningar 
för full sysselsättning.

LO har därför förklarat nödvändigheten med 
en bred politik, den så kallade tillväxttrappan, där 
varje steg – utan inbördes rangordning – utgör 

en viktig del för en positiv utveckling för både 
tillväxt och sysselsättning.

Näringspolitik och regional utvecklingspolitik

Som avslutning på LOs närings- och regional-
politiska projekt har under året arbetet fortsatt 
med att ta fram ett samlande program – ”Vägar 
till nya jobb” – för närings- och regional utveck-
lingspolitik. Inom ramen för projektet har ett par 
förbundsseminarier samt en remissomgång kring 
programarbetet genomförts. Rapporten ”Alla 
behövs II” som berör frågan om samband mellan 
ersatt frånvaro och regional utveckling har disku-
terats vid ett särskilt seminarium.

LO har avlämnat ett antal remissyttranden, 
bland annat på Regelutredningens betänkande 
”Liberalisering, regler och marknader” samt 
Organisationsutredningen för regional tillväxt 
”Stärkt konkurrenskraft och sysselsättning i en ny 
geografi”. LO har haft sedvanliga kontakter med 
olika aktörer, bland annat Näringsdepartementet, 
Nutek, ITPS, Vinnova och ISA.

Arbetet med att stödja det lokala och regionala 
tillväxtarbetet har fortgått under året. Det har 
skett genom medverkan på lokala och regionala 
sammankomster. Under hösten genomfördes sju 
regionala tillväxtkonferenser i samarbete med 
LO-distrikten. 163 fackligt aktiva deltog. Under 
konferenserna gavs bland annat möjligheter för 
deltagarna att lämna synpunkter på det kom-
mande programmet för ny närings- och regional 
utvecklingspolitik.

Arbete för alla en rättighet och ett ansvar

Hassan Bouzi arbetar som taxichaufför och är 
medlem i Svenska Transportarbetareförbundet.
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Ekonomiska utsikter
I Ekonomiska – våren 2005 konstaterades att eko-
nomin befann sig långt under fullt resursutnytt-
jande samtidigt som inflationen var långt under 
målet. Mot bakgrund av synen på Riksbanken som 
huvudansvarig för stabiliseringspolitiken föror-
dades en expansiv penningpolitik. Vidare efter-
lystes en utökning av de arbetsmarknadspolitiska 
programmen och att dessa gavs en mer strukturell 
inriktning med satsningar på bristyrkesutbild-
ningar och med anställningsstöd till grupper som 
har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden.

I Ekonomiska – hösten 2005 bedömdes sys-
selsättningen komma att öka 2006 efter flera års 
stagnation, mycket till följd av de efterfrågesti-
mulanser och sysselsättningsskapande åtgärder 
som återfanns i budgeten. I rapporten drevs tesen 

att tillgången på arbetskraft och lönebildningen 
är bättre än de flesta tycks tro. Därmed hotas inte 
inflationsmålet när sysselsättningen ökar och 
arbetslösheten sjunker. Såväl penning- som finans-
politik ansågs behöva användas för att stimulera 
inhemsk efterfrågan, särskilt hushållens vilja att 
konsumera.

Arbetslöshetsförsäkringen (a-kassan)

En stark facklig koppling till a-kassa är viktig för 
dess legitimitet och för att människor ska kunna 
känna trygghet. LO arbetar för att taket i a-kassan 
ska höjas och indexregleras så att minst 70 procent 
av löntagarna får 80 procent av lönen i ersättning 
från a-kassan vid arbetslöshet.

LO har vidare under tagit fram underlag till en 
rapport som heter gemensam försäkring. Våren 
2005 anordnades också ett seminarium som fick 
namnet Är arbetslösa lata? Seminariet blev mycket 
välbesökt.

Omställningsstödet

Under året har LO deltagit på ett tjugotal konfe-
renser om omställningsstödet. Cirka 1 000 förtro-
endevalda har deltagit på konferenserna. Under 
året har vi dessutom genomfört två stycken så 
kallade expertutbildningar där målgruppen varit 
enbart förhandlare. De bägge utbildningarna hade 
tillsammans 180 deltagare.

Utbildningspolitik

LOs förbundsgemensamma projekt med inrikt-
ning på de yrkesförberedande programmen inom 
gymnasieskolan har utvecklats som planerat. Fyra 
rapporter färdigställdes under året. Tre seminarier 
genomfördes inom projektet i samband med att 
rapporterna släpptes, och projektet har uppmärk-
sammats mycket i media. Parallellt med projekt-
arbetet har också en viss samordning och erfaren-
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hetsutbyte skett i projektets ledningsgrupp. Där 
har man följt både Skolverkets arbete med den nya 
gymnasieskolan såväl som Yrkesutbildningsdelega-
tionens utvecklingsarbete.

Under året har sju remisser besvarats där 
Skollagskommitténs lagrådsremiss var den mest 
omfattande. Både på det vuxen- och folkbild-
ningspolitiska området samt inom yrkesutbild-
ningsområdet har LO varit aktivt som deltagare i 
konferenser, hearings och i mer informella sam-
manhang. LO har deltagit i valideringsarbetet med 
en ledamot i Valideringsdelegationen, samt del-
tagit som expert i nordiskt valideringssamarbete. 
Ett begynnande utvecklingsarbete med TCO-ST 
och Kommunal för att validera förtroendevaldas 
kompetens för att ta tillvara erfarenheter påbörja-
des under året.

Kompetensutveckling och Mål 3

LO har deltagit i övervakningskommittén och 
i Europeiska socialfonden, ESF-rådets arbetsut-
skott för Mål 3. Svenska ESF-rådet är den statliga 
myndigheten som förvaltar och informerar om 
Europeiska socialfondens program i Sverige. Efter-
som det har funnits svårigheter med att inteckna 
hela finansplanen innan periodens slut 2007, har 
arbetsutskottets arbete präglats av ett stort antal 
möten där enighet rått. Enigheten gäller omdis-
ponering av medlen mellan insatsområdena samt 
en ökad mobilisering för att skapa efterfrågan 
och utveckling av webbaserad analysmodell inom 
insatsområdet 1 (kompetensanalys och kompe-
tensutveckling).

En enkät som undersöker sambanden mellan 
kompetensutveckling och den individuella löne-
delen i lönesystemen har genomförts och kommer 
att avrapporteras under 2006.

Under 2005 genomfördes den partsgemen-
samma utvärderingen av det europeiska kompe-

tensutvecklingsavtalet ”Framework of actions for 
the life long development of competencies and 
qualifications”.

Hållbar utveckling och energifrågor

LO har inom Europafacket arbetat för en stark 
EU-lagstiftning REACH (EUs kemikaliedirektiv) 
inom kemikalieområdet. Ett aktivt opinionsarbete 
har även bedrivits i Sverige i frågan genom artiklar 
och möten. Arbetet med ett energipolitiskt pro-
gram för LO har inletts liksom en nordisk facklig 
samverkan kring den nordiska energimarknaden. 
LO har följt det inledande arbetet i regeringens 
oljekommission samt fortsatt engagemanget i 
klimatfrågan genom remissarbete och mötesverk-
samhet. Under året har den av LO och NTF ny-
bildade organisationen QIII inlett sin verksamhet 
med bedömning av tunga transporter i syfte att 
medverka till utveckling av en hållbar vägtrafik.

Färg, form och estetik

2005 var utnämnt till designåret, varför särskild 
tonvikt kom att läggas på design under året. Hu-
vuduppgiften har varit att skapa en medvetenhet 
om hur miljön som vi arbetar och bor i påverkar 
hur vi mår och hur vi medborgare och anställda 
kan påverka hur miljön utvecklas. Med Färgfabri-
ken samverkade vi om ”Ny utveckling – männis-
kans nya villkor”.

Några lokala seminarier har genomfört i 
Värnamo och Hällefors samt ett seminarium om 
kvalitet i arbetslivet i Göteborg. Färg, form och 
estetik-gruppen genomförde ett seminarium i 
Riksdagshuset där vi redovisade vad LO hade gjort.

Ett antal unga kläddesigners, fick utifrån LOs 
varumärke och grundläggande värderingar, i upp-
gift att skapa en klädkollektion. Dessa visades i 
LO-huset under februari.
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Att bli utslagen från arbetslivet är en stor förlust 
för arbetstagaren. Det betyder förlust av inkomst, 
men också att man ställs utanför gemenskapen 
och inte längre kan bidra till det gemensamma. 
Det är också en stor förlust för samhället när inte 
varje människas vilja till arbete tas tillvara. LO 
arbetar därför intensivt med att ställa krav på goda 
arbetsplatser och på att de som slås ut får en möj-
lighet att komma tillbaka till arbetslivet.

Arbetsmiljöarbetet

LO har under verksamhetsåret fortsatt det offen-
siva arbetet med att stärka det lokala arbetsmil-
jöarbetet. Arbetet har utgått från erfarenheterna 
och förslagen som har kommit från det förbunds-
gemensamma arbetsmiljöprojektet LARM och 
avtalsrörelsen 2004. Aktiviteter har genomförts 
både centralt och lokalt, material har tagits fram 
med målsättningen att bland annat stärka skydds-
ombuden.

Arbetsmiljö 1991–2003 Klass och Kön

Rapporten beskriver hur arbetsmiljön förändra-
des för arbetare och tjänstemän mellan åren 1991 
till 2003. Sedan början av 1990-talet har kraven 
i arbetslivet ökat för i stort sett alla grupper på 
arbetsmarknaden. Samtidigt har arbetstagarnas 
inflytande minskat. För framförallt kvinnor inom 
industri och offentlig verksamhet har föränd-

ringen varit enorm. Rapporten redovisar på en 
rad områden hur arbetssituationen drastiskt har 
försämrats:
• Färre bestämmer arbetstakten. Enbart var tred-

je kvinnlig arbetare uppger att de kan bestäm-
ma sin arbetstakt. Det är en kraftig försämring 
från 50 procent år 1991 till 35 procent år 2003. 
Kvinnor inom industrin fick den största för-
sämringen, hela 21 procent. Skillnaden mellan 
manliga och kvinnliga arbetares möjlighet att 
bestämma arbetstakten har ökat ytterligare.

• Färre kan ta korta pauser. Endast 32 procent av 
kvinnliga arbetare inom offentlig sektor och 
40 procent inom industrin uppger att de kan 
ta kortare pauser för att prata under arbetet. 
Det är en försämring med nio respektive sju 
procent jämfört med första mätåret.

• Fler har ett enformigt arbete. För manliga 
arbetare ökade andelen som angav enformigt 
arbete från 25 till 34 procent under perioden. 
Bland kvinnliga arbetare inom industrin anger 
54 procent att de har ett enformigt arbete. 
Bland manliga industriarbetare anger 40 pro-
cent detta.

• Fler har ont i axlar eller armar. Bland alla 
grupper svarar en större andel att de har ont i 
axlar eller armar minst en gång varje vecka. För 
kvinnliga arbetare ökade det från 38 procent 
till 46 procent. Störst ökning fanns bland 
kvinnliga arbetare inom industrin där 58 pro-
cent svarade att de hade ont minst varje vecka, 
en ökning med 12 procent jämfört med 1991.

Goda och utvecklande arbeten  
– minska utslagningen i arbetslivet

Maria Berglöf arbetar som undersköterska och är 
medlem i Svenska Kommunalarbetareförbundet.
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Färre arbetare än tjänstemän lär sig nytt i arbetet. 
Möjligheten att lära nytt och utvecklas i arbetet 
skiljer sig stort mellan grupperna. Klass och kön 
avgör i mycket hög grad. Bland kvinnliga arbetare 
uppger 39 procent att de har möjlighet att lära 
nytt medan manliga högre tjänstemän anser till 80 
procent att de har den möjligheten.

Miljö- och arbetslivsutskottet

Miljö- och arbetslivsutskottet samordnar och 
bereder frågor om arbetsmiljö. I utskottet ges 
förbunden möjlighet att följa och vid behov stödja 
och samordna LOs och förbundens aktiviteter om 
arbetsmiljö och arbetsorganisation.

Utskottets huvudfunktion är att vara ett sam-
ordnande och beredande organ under LOs styrelse 

för frågor som rör arbetsmiljö och arbetsorganisa-
tion.

I utskottet ingår personer som ansvarar för 
arbetsmiljö och arbetsorganisation från samtliga 
förbund. 6 sammanträdesdagar har genomförts 
under verksamhetsåret.

LOs förbundsgemensamma arbetsgrupp för standardise-

ringsfrågor inom arbetsmiljöområdet ”ASTA”

ASTA-gruppen samordnar insatserna för ett bra 
fackligt inflytande i standardiseringsarbeten av 
betydelse för medlemmarnas arbetsmiljö och 
säkerhet.

Förutom koordinering av förbundsledamöter-
nas medverkan i svenskt och europeiskt standar-
diseringsarbete, bedrivs även utbildnings- och 
informationsverksamhet.

ASTA gruppen har under året genomfört ett 
tredagars seminarium i Prag riktat framförallt till 
EUs nya medlemsstater, om betydelsen av fack-
lig medverkan i standardiseringsverksamheten. 
Seminariet genomfördes i samarbete med europa-
fackets institut (ETUI-REHS) och det Tjeckiska 
ministeriet.

I samarbete med SSRs konsumentråd har 
ASTA-gruppen på det nationella planet medver-
kat till att föra upp standardiseringsfrågorna på 
den politiska agendan. Ett riksdagsseminarium har 
hållits som bland annat resulterat i ett par mo-
tioner kring standardiseringens ökande betydelse 
och behovet av en mer offensiv svensk standardi-
seringspolitik. Standardiseringen kommer in på 
allt fler områden och standarder för tjänstesektorn 
väntas bli ett nytt mycket angeläget område.

I gruppen medverkar 11 av LOs förbund och un-
der året har 10 ordinarie möten hållits. Ett tvåda-
gars internatmöte, där samtliga LO-representanter 
i tekniska standardiseringskommittéer inbjöds har 
genomförts.
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LOs kemikaliegrupp (LOKE)

Den förbundsgemensamma LOKE-gruppen 
samordnar och driver en gemensam LO-policy 
för samtliga kemikaliefrågor, såväl för arbetsmil-
jöområdet som det yttre miljöområdet, nationellt 
och internationellt. Målet är att minska hälso-
riskerna orsakade av kemikalier på arbetsplatsen 
och samtidigt medverka till en mer miljöanpas-
sad kemikaliehantering. LOKE-gruppens arbete 
utgör en gemensam plattform för samverkan med 
myndigheter, forskningsinstitutioner och fackliga 
organisationer både nationellt och internationellt.

I LOKE-gruppen ingår 10 av LOs förbund och 
under året har sammanlagt 9 möten genomförts. 
Speciella teman under året har varit EUs kemika-
liedirektiv REACH, Besprutning med anledning 
av stormen Gudrun, gifter i containrar, risker i 
frisöryrket, asbestsaneringsprojekt och partiklar.

LOs förbundsgemensamma arbetsgrupp om Kompetens-

utveckling och arbetsorganisation (KAO)

Den förbundsgemensamma arbetsgruppen KAO 
arbetar med arbetsorganisation, kompetensut-
veckling och lönesystem samt dess påverkan på 
produktivitet, hälsa och välbefinnande.

Gruppen arbetar med inriktning för att finna 
strategier för att sprida modeller för utveckling 
av arbetsorganisation, utvärdera och efter behov 
utveckla materialet Den Goda Arbetsorganisatio-
nen. Arbetsgruppen ska också följa förändringar 
i arbetsorganisation inom olika sektorer utifrån 
bemanning, inflytande, hälsa, produktivitet och 
kön.

Vidare ska gruppen stimulera till utbildning 
av personal och annan förbättring av kompetens, 
bland annat genom lärcentra och nya former för 
facklig utbildning. Lokalt verkar gruppen för att 
starta tvärfackliga grupper där medlemmar lär 
sig mer om det livslånga lärandet med syftet att 

utveckla både individ och arbetsplats. Validering 
och kvalitetssäkring av kunskap och färdigheter är 
också en arbetsuppgift för gruppen.

Ett lokalt projekt som har diskuterats i arbets-
gruppen är KAO Halland. En lokal arbetsgrupp 
finns i Halland bestående av Metall, Industrifacket 
och Grafikerna. De har inventerat utbildnings-
anordnare i Halland utifrån vem som är lämplig 
att utbilda vad för vem. Arbetsgruppen har också 
gjort en plan för att inventera utbildning och be-
hov av utbildning. För detta ändamål finns nu en 
”verktygslåda” med metoder.

LOs förbundsgemensamma arbetsgrupp KAO 
gruppen består av representanter från LOs för-
bund och LO. Gruppen har genomfört 5 samman-
träden under verksamhetsåret.

Regionala skyddsombud

Miljö- och arbetslivsutskottet beslöt att en ge-
nomgång av de olika arbetsgruppernas arbete och 
mandat som är knutna till utskottet skulle ske 
under 2005. Med anledning av detta så har arbets-
gruppen om regionala skyddsombud varit vilande 
under 2005. Gruppens arbete kommer att återupp-
tas under 2006.

Bullerkampanjen

LOs förbundsgemensamma bullergrupps ambition 
har varit att få igång bredast möjliga kampanj 
kring bullerfrågorna. Särskilda insatser gjordes för 
att också få skolorna att medverka i kampanjen. 
I samverkan med Svenskt Näringsliv genomför-
des utbildningar och konferenser med hjälp av 
Prevent för mer än tusen personer i olika delar av 
landet.

EUs Rådgivande kommitté för arbetsmiljöfrågor

Den nya sammanslagna kommittén där nu också 
den tidigare kommittén för gruv- och utvin-
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ningsindustrin ingår startade sitt arbete under 
året. Med hänsyn också till det ökande antalet 
medlemsländer har förordningen för kommittén 
arbetats om. Antalet ledamöter har minskat och 
varje land har rätt att utse en ledamot från respek-
tive trepartsmedverkande. LO har den ordinarie 
platsen och TCO respektive SACO har var sin av 
de bägge suppleantplatserna.

LO och TCO var representerade i Kommis-
sionens delegation för samtal med USA om 
arbetsmiljöfrågor. Fyra ämnen diskuterades i olika 
arbetsgrupper där LO medverkade i diskussioner-
na kring kemikaliefrågor. Med stöd av Kommissio-
nen tog LO upp problematiken med standarderna 
när det gäller andningsskydd. Frågan kommer att 
behandlas på nästa möte 2007.

Arbetsmiljöbyrån i Bilbao

Arbetsmiljöbyrån har fått ny förordning med vissa 
förändringar. Av ekonomiska skäl kan endast ett 
styrelsemöte per år genomföras, tidigare var det 
två. Tidigare röstningsregler i styrelsen där reger-
ingsrepresentanterna hade två röster är bortaget 
i den nya arbetsordningen. Beslut som får bud-
getmässiga konsekvenser kräver samtycke av en 
majoritet inom regeringsgruppen.

Efter framfört missnöje med hur trepartssam-
verkan fungerar från arbetstagargruppen, har vissa 
förstärkningar gjorts av parternas möjlighet till 
inflytande över arbetet.

Vid den årliga avslutningen av den europeiska 
arbetsmiljöveckan, som 2005 hade buller som 
tema, tilldelades Sverige två pris. Ett första pris 
gick till Arbetslivsinstitutet som i samarbete 
med AMMOT (Artister och musiker mot tinni-
tus) byggt om ett diskotek i Göteborg. Ett andra 
pris gick till Prevent för den nya CDn ”Ljud och 
oljud”.

Översyn av vissa delar av arbetsmiljölagen

LO har under verksamhetsåret medverkat i re-
ferensgruppen till utredningen Översyn av vissa 
delar av arbetsmiljölagen. LOs synpunkter på utre-
darens förslag har diskuterats kontinuerligt med 
förbunden i Miljö- och arbetslivsutskott.

Översyn av vissa delar av arbetsgivarens rehabiliterings-

ansvar

LO har under verksamhetsåret medverkat i re-
ferensgruppen till utredningen Översyn av vissa 
delar av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Utred-
ningen ska redovisa sitt uppdrag senast 1 oktober 
2006.
Regeringens Arbetsmiljöråd

Under verksamhetsåret har LO medverkat i Ar-
betslivsminister Hans Karlssons arbetsmiljöråd. 
Syftet från regeringens sida med arbetsmiljörådet 
var att det skulle utgöra ett forum för diskussio-
ner, tillföra regeringen aktuell kunskap på områ-
det och vara ett stöd i det fortsatta arbetet med 
regeringens offensiva arbetsmiljöpolitik. I rådet 
ingick skyddsombud, chefer, centrala arbetstagar- 
och arbetsgivarorganisationer, läkare och forskare 
samt representanter från regeringens samarbets-
partier.

Skyddsombuden som ingick från LO förbun-
den var: Regina Norrby Livsmedelsarbetareför-
bundet, Kent Neogard Målareförbundet, Hans 
Lahtinen Pappers, Ann-Catrin Ivansen Kommu-
nalarbetareförbundet, Örjan Byström Kommunal-
arbetareförbundet.

Regionalt arbetsmiljöarbete

LO har genomfört en två dagars konferens med 
LO-distriktens arbetsmiljöansvariga. På konferen-
sen diskuterades gemensamma målsättningar med 
arbetsmiljöarbetet. Syftet med konferensen är att 
stärka och hålla samman LOs och LO-distriktens 
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arbetsmiljöarbete. På konferensen diskuterades 
bland annat frågor om arbetsmiljöarbetet på 
lokal/regional nivå, LO-distrikten redovisade goda 
exempel, LO redovisade aktuella arbetsmiljöfrågor.

LO-distrikten har genomfört ett antal arbets-
miljödagar med innehåll utifrån önskemål från 
förbundsavdelningarna.

Temat för Workers memorial day den 28 april, 
var det facklig-politiska samverkansprojektet 
”Hälsolyftet”. Elva konferenser genomfördes i 
landet. Totalt deltog 575 skyddsombud, huvud-
skyddsombud, regionala skyddsombud samt repre-
sentanter från Socialdemokraterna centralt och 
lokalt, ABF-distrikten, förbundsföreträdare och 
företrädare från LO. På konferensen deltog även 
representanter från Arbetsmiljöverket. De infor-
merade om hur de ställer krav angående utbild-
ningsnivån hos personer i arbetsledande ställning 
och skyddsombuden.

Hälsolyftet

Hälsolyftet är ett samlingsnamn för ett brett 
folkrörelsearbete som Socialdemokraterna, LO 
och ABF startade 2004 och som pågår till 2008. 
Syftet med projektet är att samla arbetarrörelsen 
kring en bred hälsopolitik och i handling bidra till 
att detta blir verklighet. Projektet syftar också till 
att stärka den facklig-politiska samverkan på alla 
nivåer genom ett långsiktig gemensamt projekt.

Avtalsförsäkringarna

Avtalsförsäkringarna för utländska företag med tillfällig 

verksamhet i Sverige

Svenskt Näringsliv och LO slöt i augusti 2005 
ett avtal om hur avtalsförsäkringarna ska gälla 
för utländska företag med tillfällig verksamhet i 
Sverige. Avtalet innebär en ändring av de gemen-
samma försäkringsvillkoren för AFA-försäkring-
arna och Avtalspension Svenskt Näringsliv-LO 
från och med 1 september 2005. Innehållet i denna 
överenskommelse går ut på att utländska företag 
som avser att endast tillfälligt bedriva verksamhet 
i Sverige, medges vissa undantag från de avtalsför-
säkringar som annars gäller företag i privat sektor 
som tecknar kollektivavtal med ett LO-förbund. 
Med tillfällig verksamhet avses en varaktighet 
om max tolv månader. Företag som omfattas av 
möjligheten till undantag på grund av tillfällig 
verksamhet, ska teckna alla avtalsförsäkringarna 
förutom Försäkring för avgångsbidrag, AGB. 
Om en anställd fortsätter tillhöra den allmänna 
sjukförsäkringen i hemlandet under det tillfäl-
liga arbetet i Sverige, kan arbetsgivaren medges 
undantag från Avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS, 
för den anställde, liksom för Avtalspension SAF-
LO, om arbetsgivaren vidmakthåller en annan 
tjänstepension i hemlandet under den ifrågava-
rande tiden.

Nya villkor för avgångsbidrag

Försäkringen för avgångsbidrag, AGB, för arbetare 
i privat sektor fick nya villkor den 1 april 2005. 
Förändringen ingår som en del i omställningsför-
säkringen. Kriteriet för AGB är numera endast 
uppsägning på grund av arbetsbrist, och ersätt-
ningen betalas ut som ett engångsbelopp till den 
som blivit uppsagd. Det finns inte längre någon 
koppling till långvarig arbetslöshet för att få ut 



22 | LOs verksamhetsberättelse 2005

ersättningen från AGB, vilket kan sägas främja 
omställning och uppmuntra till att snabbt hitta 
ett nytt arbete efter en uppsägning.

KAP-premie vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Arbetare i kooperativ verksamhet som omfattas av 
pensionsavtalet KAP, fick en ändring av den extra 
pensionspremie som betalats vid arbetslöshet. 
För att stämma överens med innehållet i den nya 
AGB-försäkringen, ändrades ”premiebetalning till 
KAP vid arbetslöshet” till ”premiebetalning till 
KAP vid uppsägning på grund av arbetsbrist”. Det 
innebär att en anställd inom kooperativ verksam-
het, som sägs upp på grund av arbetsbrist, kan få 
ett extra engångsbelopp inbetalt till sin avtalspen-
sion, även om han eller hon får nytt arbete efter 
uppsägningen.

LOs försäkringsutskott

Försäkringsutskottet är ett beredande organ för 
LOs styrelse i frågor om avtals-, social- och med-
lemsförsäkringar. Försäkringsutskottet består från 
och med 2005 av representanter för alla LO-för-
bund. Under 2005 har försäkringsutskottet haft 10 
sammanträden och två temadagar. Temadagarna 
har handlat om skadeståndsrätt för personskada 
och skadereglering i Trygghetsförsäkring vid 
arbetsskada, TFA.

Trygghetsfonder

Kooperationens Förhandlingsorganisation, KFO

Ett nytt omställningsavtal har under året trätt 
ikraft för fondens verksamhet, vilket inneburit en 
minskad aktivitet. Så gott som alla ärenden som 
beviljats på gamla avtalet är avslutade i och med 
årsskiftet 2005/2006.

Fastigo-LO

Även för Fastigo-LO fonden har ett nytt om-
ställningsavtal trätt i kraft under året. Detta har 
påverkat verksamheten och inneburit en minskad 
aktivitet. Efterfrågan på tjänster från fonden har 
också varit låg.

Trygghetsrådet, TRS

LO är representerad i fonden genom ett PTK-
mandat, då LO inte har något eget avtal med 
fonden. Verksamheten på med omställningsavtalet 
från 2004 har konsoliderats under 2005. Ekonomi 
och verksamhet är i balans.
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Ökade och rättvisa löner

Kollektivavtalets år!
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Kollektivavtalet är en hörnsten på den svenska ar-
betsmarknaden. Kollektivavtalen skyddar oss från 
godtycke och diskriminering samtidigt som det 
främjar likabehandling och rättvisa. Genom det 
ökade rörligheten inom EU ställs olika modeller 
mot varandra när löntagare söker sig över grän-
serna för att arbeta. En självklarhet är att svenska 
löner ska gälla i Sverige.

Utländska företag i Sverige
Under året kom arbetet att till stor del handla 
om utländska företags verksamhet i Sverige. Två 
situationer diskuterades ingående.

För det första: När ett utländskt företag söker 
medlemskap i en arbetsgivareorganisation blir 
företaget bundet av gällande kollektivavtal. Ar-
betsgivarna hävdade att det i stort sett inom alla 
områden medförde fredsplikt. Samtidigt kunde 
parterna konstatera att riksavtalen inte var anpas-
sade för utländska företag med en tidsbegränsad 
verksamhet i Sverige. I vissa frågor stod riksavta-
len dessutom i konflikt med EUs regler om förbud 
mot diskriminering av utländska företag.

Svenskt Näringsliv och LO inledde under våren 
överläggningar och lyckades under sensommaren 
träffa en överenskommelse om en rekommenda-
tion till medlemsorganisationerna om hur riksav-
talen kan och ska anpassas för att gälla utländska 

företag med tillfälligt medlemskap i en arbetsgiva-
reorganisation. Under hösten har en sådan anpass-
ning skett inom flera branscher.

För det andra: När ett företag inte är medlem 
i en arbetsgivareorganisation tecknar förbunden 
ett hängavtal som ska anpassas på vissa punkter 
med dessa företag. I övrigt agerar förbunden mot 
dessa företag på samma sätt som man agerar mot 
svenska företag som står utanför en arbetsgivare-
organisation.

Ett särfall gäller det lettiska byggföretaget La-
val un Partneri som på hösten 2004 vägrade teckna 
hängavtal med Byggnads avdelning 1, Byggettan. 
Företaget gjorde en fredspliktsinvändning utifrån 
att de hade ett lettiskt byggnadsavtal och hävdade 
att Byggnads åtgärder syftade till att tränga undan 
det lettiska avtalet.

Arbetsdomstolen godkände Byggnads åtgärder 
i ett interimistiskt beslut men har hänskjutit två 
frågeställningar till EG-domstolen för yttrande 
innan slutligt avgörande.

Konflikten med Laval, (Vaxholm i dagligt tal) 
har fått stor uppmärksamhet. Den ställer frågan 
om grundläggande fackliga rättigheter mot den 
Europeiska Unionens regler om ickediskrimine-
ring och en gemensam inre marknad på sin spets. 
Konflikten har därför rönt stor uppmärksamhet i 
hela Europa. EG-domstolens yttrande kommer att 
lämnas under andra halvåret 2007.

Frågeställningarna kring bägge dessa fall, 
utländska företag som är medlemmar i en arbets-
givareorganisation och de som inte är det, var en 

Ökade och rättvisa löner 
– fler arbetsplatser ska vara kollektivavtalsbundna

Göran Segerberg arbetar som bovärd och är  
medlem i Fastighetsanställdas Förbund.
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viktig del i LOs avtalråds långsiktiga arbete med 
att påverka utformningen av tjänstedirektivet 
inom EU. Under en tid, innan de fackliga motkraf-
terna samlats i hela Europa, föreföll det som om 
EUs första version av ett direktiv för fri rörlighet 
av tjänster skulle ha starkt stöd. Denna version, 
skulle om den införts, allvarligt ha skadad stabili-
teten på Europas arbetsmarknad genom att ställa 
de anställdas rättigheter i lagar och kollektivavtal 
åt sidan. Det hade inneburit en risk att löntagare 
från olika länder ställts mot varandra i en konkur-
rens om jobben med lön och villkor som vapen.

Avtalet vid Figeholms bruk

Bruket tillverkar ett hårt isolationsmaterial som 
används i elektriska maskiner. Bruket har sedan 
länge tillämpat Pappersindustriarbetareförbundets 
avtal och ingår i ABB-koncernen. Företaget ge-
nomförde en organisationsförändring där brukets 
juridiska ställning förändrades. Arbetsgivarna 
hävdade att Teknikavtalet då skulle tillämpas vid 
bruket. Pappers motsatte sig detta. I skiljedom 
fastställdes att teknikavtalet skulle tillämpas på 
bruket utifrån MBLs regler om övertagande.

Pappers genomförde lokala förhandlingar på 
bruket för att, i ett lokalt avtal, säkerställa oför-
ändrade löne- och anställningsvillkor för de egna 
medlemmarna.

Konflikten vid Figeholms Bruk uppmärksam-
mades särskilt av LOs avtalsråd eftersom det väck-
er den principiella frågan om vem som ska besluta 
om vilket avtal som ska tillämpas på vilken ar-
betsplats. Under mycket lång tid har arbetsgivarna 
accepterat LOs och förbundens suveräna rätt att 
ensidigt utifrån organisationsplanen besluta om 
vilket förbund som har organisations- och avtals-
rätten på en arbetsplats.

Denna grundläggande förutsättning för stabi-
litet på arbetsmarknaden hotades nu dels av hur 

gällande rätt tolkas i den aktuella skiljedomen 
och dels av arbetsgivarnas uppenbart mer aggres-
siva förhållningssätt i frågan om vilket avtal som 
ska tillämpas var. På sikt riskerar det att leda till 
en situation där arbetsgivare inte respekterar den 
ordning som hittills rått med en uppdelning av ar-
betsmarknaden i olika avtalsområden. Det skulle 
leda till att olika avtal ställs mot varandra och där 
arbetsgivarens syfte är att söka billigast möjliga 
avtal beroende på de aktuella lokala förhållandena.

I och med utgången av konflikten på bruket i 
Figeholm undvek man en situation där två för-
bund riskerade ställas mot varandra. Men ut-
gången förhindrade också att arbetsgivarna med 
organisatoriska åtgärder och gällande rätt byta 
avtal på en arbetsplats i strid med LOs styrelses 
tolkning av och beslut i enlighet med gällande 
organisationsplan.

Samhall
Efter segslitna förhandlingar, som fick slutföras 
med hjälp av medlare, under avtalsrörelsen 2004 
kom parterna överens om ett nytt kollektivavtal 
för perioden 2004–2007 för LO anslutna Samhal-
lanställda. I slutbudet från medlarna fick parterna 
i uppdrag att tillsätta en utredning i syfte att se 
över möjligheterna att endast ha ett avtal i inom 
Samhall. Detta arbete påbörjades under hösten 
2004 och beräknades vara klart juni 2005.

Under våren 2005 stod det klart att arbetsgrup-
pen inte skulle hinna klart sitt arbete innan juni 
2005 och förlängde tiden till oktober 2005. Par-
terna utsåg en ordförande och sekreterare att leda 
arbetet; Lars Halvarsson och Lars-Olof Pettersson. 
De utarbetade en gemensam plattform om som 
var grunden för det fortsatta arbetet. Efter att par-
terna överenskommit om en gemensam PM jämte 
gemensamma texter om de allmänna anställnings-
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villkoren fortsatte ordförande och sekreteraren 
leda arbetsgruppens arbete angående villkor för 
lönegruppering och löner. Partena överenskom att 
lönegruppering och löner skulle vara ”nya” i ett 
nytt avtal

Arbetsgruppen hade flera överläggningar under 
hösten 2005 utan att komma överens om nya löner 
i ett nytt avtal. Inför arbetsgruppens överläggning-
ar 19–20 oktober 2005, meddelade kommissionen 
att de ansåg att vi nått ”vägs ände” i våra gemen-
samma överläggningar. Kommissionen ansåg att 
de enligt sitt uppdrag kände att de kunde lämna 
ett slutbud, att för oss anta eller förkasta. Man 
lämnade också ett slutbud den 20 oktober 2005.

Arbetsgivaren kunde ganska omgående ge ett 
positivt besked till slutbudet i ett styrelsemöte. 
LO tydliggjorde att man inte lämnar några besked 
förrän LO presenterat slutbudet för våra förhand-
lingsdelegationer som inte varit med i processen. 
Den 17–18 november deltog samtliga LO förbund 
på LO för att diskutera slutbudet.

Efter en rejäl diskussion sade en majoritet ja 
till slutbudet under förutsättning att respektive 
förbundsstyrelse eller motsvarande beslutsorgan 
godkänt slutbudet. Detta gjorde under november 
och december 2005.

Utvecklingen i Europa

Under året har utvecklingen i Centraleuropa, i 
framförallt Tyskland visat på stora svårigheter för 
löntagarna att försvara sina positioner. Arbets-
lösheten är varaktigt hög, arbetslöshetskassan är 
behovsprövad efter en tid, många män är ensam-
försörjare, löneskillnaderna till alternativa arbeten 
är stora framförallt inom industrin, och utbild-
ningsmöjligheterna för att hitta ett nytt jobb är 
begränsade. Detta skapar en situation där allt fler 
grupper tvingas välja det kortsiktigt nödvändiga, 
rädda jobben, istället för det långsiktigt önskvärda 

en omvandling för produktivitet med reallöneut-
veckling och goda arbeten.

Den svenska avtalsstrukturen är barn av den 
tyska. Tyskland är dessutom vårt viktigaste samar-
betsland ekonomiskt. Utvecklingen där får därför 
avgörande betydelse också för utvecklingen på den 
svenska arbetsmarknaden, då särskilt för parternas 
självständiga ställning och kollektivavtalens bety-
delse för att reglera löner och villkor samt arbets-
skyldigheten på arbetets marknad.

Ordning och reda – EUs gemensamma arbetsmarknad

LOs arbete med att skapa ordning och reda på 
den svenska arbetsmarknaden fortgick under 
2005. Bland annat deltog LO i den av regeringen 
tillsatta arbetsgruppen, vars övergripande uppgift 
är att rapportera om eventuella störningar på den 
svenska arbetsmarknaden till följd av EUs utvidg-
ning den 1 maj 2004.

Löneanalyser

LOs löneanalyser har under året resulterat i ett 
antal rapporter och analyser gällande löner och 
löneutveckling för arbetare och tjänstemän. Den 
viktigaste rapporten är LOs årliga lönerapport 
– Löner år 2005. I den framgår tydligt att lönega-
pet mellan arbetare och tjänstemän blir allt större. 
Lönerna för tjänstemän är nu 43 procent högre 
än för arbetare. Rapporten visar även att lönerna 
inom kvinnodominerade yrken är betydligt lägre 
än inom mansdominerade yrken.

Andra rapporter som publicerats under året 
är Lönespridning, Internationella löner 2003 och 
Föräldraledighet och arbetstid.

Utöver detta har även ett antal sammanställ-
ningar av extern lönestatistik publicerats. Det är 
främst LO-förbundens lönestatistik, Löneöknings-
takt enligt Medlingsinstitutet samt Lön efter Yrke 
enligt Lönestrukturstatistiken.
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I stort sett all lönestatistik publiceras även på 
LOs hemsida. Detta för att göra statistiken till-
gänglig för främst våra medlemmar och förtroen-
devalda. Förutom LOs egna lönestatistik så finns 
där även sammanställningar av LO-förbundens 
lönestatistik samt officiell svensk och internatio-
nell lönestatistik.

Makteliten 2005

Den sjunde rapporten om maktelitens inkomst-
utveckling presenterades, Näringslivets maktelit 
befäster positionen. Alla tidigare gruppers inkomst 
för inkomståret 2003 studerades och visar att 
ojämlikheten består, skillnaden från året innan 
är liten. Alla vice VDar i de undersökta 50 företa-
gen undersöktes också. Det visade sig att vice VD 
tjänade 30 respektive 40 procent av VDns lön åren 
2002 och 2003.

En extra undersökning av riskkapitalistbolag 
visar att dessa VDar tjänar ännu mer än Vdar i de 
50 undersökta företagen, cirka 800 000 kronor mer 
i genomsnitt. För och nackdelar med dessa bolag-
styper diskuteras. Riskkapitalbolagen ser sig själva 
som positiva katalysatorer men LO anser att deras 
verksamhet leder till en utveckling mot sämre 
insyn, kortsiktighet och till att tränga undan de så 
kallade industrialisterna, det vill säga företagare 
som framförallt har verksamheten i sig som mål.

Papperslösa – migranter utan legal status

LO kongressen 2004 gav LO-styrelsen i uppdrag 
att: ”… utarbeta organisationens syn på hur vi ska 
hantera frågan om papperslösa invandrare på våra 
arbetsplatser”. I januari 2005 erbjöds LOs medlems-
förbund deltagande i en arbetsgrupp med uppgift 
att starta det arbetet.

Ekobrott

Den särskilda förbundssammansatta gruppen 
som arbetar med ekobrottsfrågor har under året i 
huvudsak arbetat med två frågor:

För det första med att integrera det fackliga 
angreppssättet på ekobrott i verksamhet som LO 
bedriver i linje med den rapport som har anta-
gits av representantskapet. Med fokus på fackliga 
områden har samverkan med ekobrottsmyndig-
heten etablerats. Gruppen följer också verksam-
heter mot ekobrott som bedrivs i distrikten och i 
förbunden.

För det andra med upphandlingsrutiner, som 
är ett av de åtgärdsområden som prioriterats i den 
rapport som godkänts av representantskapet. Två 
pilotprojekt har genomförts i Norrköping och 
i Gävle. Projekten har givit erfarenheter för att 
utvidga verksamheten till hela landet. En handbok 
för privat upphandling har också utarbetats.

LOs råd för avtalsfrågor

Rådet består av förbundens samtliga avtalssekrete-
rare och ordförande är LOs förste vice ordförande, 
avtalssekreterare Erland Olausson. Rådet möts 
regelbundet två gånger i månaden. Rådet hade 
under året även två tvådagarsöverläggningar.

Eftersom det under året inte har varit någon 
”stor” avtalsrörelse så har rådet huvudsakligen 
följt utvecklingen på arbetsmarknaden. Kollek-
tivavtalet ställning i framtiden har stått i centrum 
för diskussionerna, bland annat med anledning av 
två uppmärksammade konflikter, den vid Fige-
holms bruk och den med Laval un Partneri. Men 
en viktigare orsak har varit utvecklingen mot en 
gemensam inre marknad inom Europeiska Unio-
nen och hur de svenska reglerna på arbetsmarkna-
den påverkas av den utvecklingen. Arbetet i LOs 
avtalsråd ska ses som en uppföljning av projektet 
”Ordning och reda på arbetets marknad”.
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Kollektivavtalet – det fackliga löftet

Under hösten planerades en kampanj för att starta 
en diskussion om och ökade förtroendevaldas 
kunskaper om kollektivavtalens betydelse för att 
förhindra en konkurrens på arbetets marknad där 
jobb ställs mot lön och villkor. En viktig del i detta 
var att skriva en ny grundbok. Boken och kam-
panjen fick samma namn ”Kollektivavtalet – det 
skrivna löftet”. Kampanjen innebär omfattande 
mötesverksamhet, bok och annat material samt 
affischering.

Jobbar du naken?

LO genomförde en kollektivavtals- och medlems-
värvarkampanj hösten 2005. Kampanjen bestod av 
en särskild mediekampanj för att understödja det 
praktiska arbetet. Mediekampanjen gick under 
namnet ”Jobbar du naken?” och var en repetition 
av 2002 års framgångsrika vår- och höstkampanjer.

Under kampanjen användes LOs fackliga 
jourtelefon, 020-56 00 56, för att ta emot intresse-
anmälningar för medlemskap. Intresseanmälning-
arna slussades vidare till respektive fackförening. 
020-jouren fungerade också som stöd för förtroen-
devalda i medlemsrekryteringsfrågor.

Valet är ditt!

30 032 medlemmar i LOs medlemsförbund, 
hälften kvinnor/hälften män, deltog i enkätun-
dersökningen Vad tycker du? Valet är ditt!. Under-
sökningen genomfördes mellan den 15 augusti och 
den 30 november 2005. De tio viktigaste frågorna 
enligt LO-förbundens medlemmar var:
1. Sänkt arbetslöshet.
2. Bättre arbetsmiljö.
3. Förbättrat anställningsskydd.
4. Kollektivavtalsmodellen.
5. Förbättrad tandvårdsförsäkring.
6. Högre pensioner för alla.
7. Rätten till heltid.
8. Ökade ekonomiska medel till äldreomsorgen.
9. Mer pengar på skolan.
10. Satsa på kompetensutveckling.
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Grunden för en god samhällsekonomi, en uthål-
lig tillväxt och en stark välfärd är att fler kommer 
i arbete. Den goda samhällsekonomin är i sin tur 
grunden för rättvis välfärdspolitik. LOs avsikt 
med arbetet är på det sättet också ett engagemang 
för en bra samhällsekonomi som kan garantera 
alla trygghet exempelvis vid sjukdom.

Framtidens välfärd

Under året har ett förbundsgemensamt projekt 
om välfärdspolitiken arbetat. Inom ramen för 
detta har ett analys- och policyarbete skett på fyra 
olika områden – socialförsäkringar, föräldraförsäk-
ringar, tandvårdsförsäkringen samt de offentligt 
finansierade verksamheterna.

Under det gångna året har ansvarsfördelningen 
för välfärden mellan kommuner, landsting och 
stat varit uppe till diskussion inom ramen för 
Ansvarskommitténs arbete.

Ansvarskommittén är en parlamentarisk kom-
mitté, en utredning som leds av representanter 
från riksdagspartierna. Kommitténs uppgift är 
att utreda samhällets förutsättningar att klara 
framtidens välfärd, det vill säga hur ansvaret för 
till exempel sjukvården ska delas mellan kommun, 
landsting och stat. LO har under det gångna året 
noggrant följt Ansvarskommitténs arbete. LO har 
också tillsammans med medlemsförbunden i olika 

arbetsgrupper arbetat med välfärdens framtida 
utmaningar.

En rapport om tandvårdsförsäkringen pu-
blicerades under våren. Denna rapport och LOs 
opinionsarbete med denna fråga ledde till att LOs 
synsätt fick genomslag på regeringens politik. De 
har nu tillsatt en utredning för att utforma en 
tandvårdsförsäkring i linje med våra krav.

Sjukförsäkringen

Antalet sjukskrivna har minskat under året, men 
fortfarande är det hög andel som får sjukersätt-
ning.

Under året har det samtidigt pågått en intensiv 
debatt om att allt för många drabbas av att för-
säkringskassan inte beviljar sjukpenning. Det är 
även personer som varit sjukskrivna under lång 
tid, som fått besked från försäkringskassan att de 
har en restarbetsförmåga och därför inte får hel 
sjukersättning. Det förekommer även att perso-
ner nekas ersättning från försäkringskassan som 
bedömt att personen har arbetsförmåga och där 
arbetsförmedlingen gjort motsatt bedömning. LO 
har framfört detta till ansvarig myndighet och 
ansvariga politiker.

Analys av välfärdsutvecklingen

Ett fortlöpande arbete pågår att med hjälp av olika 
typer av material göra studier av levnadsnivån 
och dess utveckling för olika grupper. Syftet är att 
rapportera om tillstånd och utveckling på centrala 
områden ur facklig och politisk synpunkt. I arbe-

Generell och solidarisk välfärd

Gerd Johansson arbetar som nätverksoperatör och är 
medlem i Svenska Metallindustriarbetareförbundet.
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tet uppmärksammas särskilt skillnader som har 
samband med klass, kön och etnisk bakgrund.

De rapporter som utkommit under året inom 
detta område är följande:
• Anställningsformer och arbetstider 2005. Denna 

rapport belyser hur vanliga det är med olika 
typer av tidsbegränsade anställningar på den 
svenska arbetsmarknaden och vad som har 
hänt sedan början av 1990-talet. I vilken ut-
sträckning arbetar olika grupper av anställda på 
obekväma eller oregelbundna arbetstider? På 
vilket sätt har de genomsnittliga arbetstiderna 
förändrats och i vilken omfattning förekom-
mer deltidsarbete? Hur många är det som av 
arbetsmarknadsskäl jobbar kortare tid än de 
själva önskar?

• Fler än tidigare saknar möjligheter att åka på 
semester. Denna årliga rapport visar hur semes-
tervanorna har förändrats bland olika grupper 
av anställda, och granskar särskilt hur vanligt 
det är att man varken har tillgång till fritids-
hus eller har gjort någon semesterresa under 
senaste året.

• Internet, klass, kön och ålder. Denna rapport 
beskriver i vilken utsträckning anställda har 
tillgång till dator i hemmet och på vilket sätt 
den används. Hur har datoranvändningen ut-
vecklats och vilka skillnader finns mellan olika 
grupper?

Ett material om den fackliga organisationsgraden 
och dess förändringar bland olika grupper av 
anställda har tagits fram och presenterats för LOs 
styrelse.

Skattepolitik

LO svarade på en rad remissyttranden på skat-
teområdet. Vidare deltog vi i arbetet i Socialde-
mokraternas skattepolitiska arbetsgrupp och en 
referensgrupp till en offentlig utredning: Pen-
sionsskattekommittén.

LOs representant var rapportör i ESK och LO 
deltog med expert i en studiegrupp i ESK om en 
gemensam konsoliderad företagsskattebas inom 
EU, på uppdrag av EU-kommissionen. LO bidrog 
även till ett gemensamt arbete inom ramen för 
Arbetarrörelsens nordiska samarbetskommitté, 
SAMAK som resulterade i att en rapport om 
skatter och internationalisering presenterades på 
SAMAKs ordförandemöte.

Det skrevs en debattartikel efter offentlig-
görandet av regeringens vårproposition, där vi 
diskuterade regeringens skattepolitik.
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Ett policydokument presenterades för styrelsen 
med ”LOs skattepolitiska utgångspunkter”.

LO presenterade en rapport om effekterna av 
moderaternas ekonomiska politik ”Vad vill egent-
ligen moderaterna”.

Röster om facket och jobbet

Under året har pågått ett omfattande förberedel-
searbete för den stora undersökningen ”Röster om 
facket och jobbet”. Enligt beslut av LOs styrelse 
kommer en ny undersökning att genomföras 
under våren 2006.

Socialförsäkringsnämnder

I november månad genomfördes en utbildning av 
LO-ledamöter i socialförsäkringsnämnderna. Ut-
bildningen koncentrerades på bedömningen och 
hanteringen av arbetsskador. Ledamöterna ansåg 
att uppdelningen av olika ärenden till socialför-
säkringsnämnder som enbart arbetar med arbets-
skador har lett till en försämring.

AGS-Fonden

LO och Svenskt Näringsliv har överenskommit att 
avsätta 125 miljoner kronor av AGS-fondens medel 
för att täcka kostnader i samband med rehabilite-
ring. Parterna kom överens om att avsätta ytter-
ligare 25 miljoner kronor ur AGS-fonden för det 
angivna ändamålet.

Beredningsnämnden

Svenskt näringsliv, LO och PTK träffade överens-
kommelse att inrätta en beredningsnämnd för 
handläggning av AFAs stöd till forskningsprojekt. 
I samband med detta lades AFAs medicinska råd 
och beredningsgruppen ned. Beredningsnämnden 
har arbetat fram ett policydokument för stöd till 
forskning som antagits av AFAs styrelser.

Trafikskadenämnden

Merparten av skador inom trafiken hänför sig till 
whiplashskador enligt Whiplashkommissionens 
slutrapport. Trafikskadenämnden har haft en 
avgörande betydelse för tolkningen av 5:5 skade-
ståndslagen (omprövning). Detta har gällt i de fall 
den skadade har ansett att hon på grund av skadan 
inte följt löneutvecklingen utan kommit efter då 
indexeringen av livräntan grundats på prisbasbe-
loppet. Trafikskadenämnden anser att beräkning-
en måst göras mellan åren och inte från början till 
det aktuella skadeprövningsåret.
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Arbetet för jämställdhet och mot etnisk diskrimi-
nering är en fackliga kärnfråga som ska genomsyra 
hela LOs verksamhet. Under året har LO inte bara 
fört fram frågorna gentemot statsmakterna, utan 
också startat omfattande aktiviteter inom organi-
sationen för att motverka all form av diskrimine-
ring.

LOs integrationsarbete

LOs femåriga Kraftsamling för integration i arbets-
livet och i den fackliga verksamheten avslutades år 
2004. Syftet med kraftsamlingen var att LOs inte-
grationsarbete skulle växa sig starkt, bli långsiktigt 
och uthålligt för att kunna bryta den sociala och 
etniska segregationen i Sverige. Inför 2005 fast-
ställdes nya mål och riktlinjer för det fortsatta 
fackliga arbetet för integration och mot etnisk 
diskriminering.

Sverige ett föregångsland för integration 2014

LOs nya mål är att göra Sverige och det svenska 
arbetslivet till en förebild i arbetet för integration 
och mot etnisk diskrimineringen inom loppet av 
10 år. Under 2005 koncentrerades arbetet på ett 
antal områden; facklig utbildning, och folkbild-
ningsinsatser, fortsatt förbundssamverkan, för-
djupat utredningsarbete, organisation och mobi-
lisering, partsamverkan inom Rådet för Integration 
i Arbetslivet, facklig politisk samverkan och även 

samverkan med regering, myndigheter och organi-
sationer.

Under 2005 påbörjades en regional facklig 
kraftsamling i syfte att stimulera det tvärfackliga 
arbetet för integration och mot diskriminering 
på regional och lokal nivå målet är att stödja 
det konkreta arbetet på arbetsplatsnivå. LOs 
Integrationsutskott där samtliga förbund finns 
representerade påbörjade ett 3-årigt utbildnings-
projektarbete i samverkan med LOs utbildnings 
kommitté, LCU. Även LOs personalpolitik har 
bedrivits med ett målmedvetet integrationsper-
spektiv och en arbetsgrupp med representanter 
från samtliga enheter arbetade under året. Den 
internationella verksamheten ur ett integrations-
perspektiv har huvudsakligen gjorts inom ramen 
för Europafackets, EFS arbetsgrupp för migration 
och integrationsfrågor och LO har verkat för att 
en ny arbetsgrupp inom Nordens fackliga sam-
organisation, NFS inrättas för att stimulera det 
nordiska fackliga arbetet för integration och mot 
diskriminering.

Lika värde – lika rätt och Nytt liv i Sverige

Flera av de projekt och arbetsgrupper som tidi-
gare ingått inom LOs kraftsamling för integration 
avlutade sitt arbete under 2005 vilket bland annat 
ledde till att ett antal böcker från kulturprojektet 
Nytt liv i Sverige och förbundens gemensamma 
projekt Lika värde – Lika rätt publicerades. Några 
exempel är: Medlemmar från När och Fjärran 
– Fackligt förtroendevaldas egna berättelser, där över 

Jämlik och jämställd fördelning 
– diskriminering i arbetslivet ska bekämpas

Mikael Timmelstad arbetar som elektriker och är 
medlem i Svenska Elektrikerförbundet.
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50 medlemmar från samtliga LO-förbund och med 
rötter i Sverige och andra länder berättar varför de 
blev fackligt aktiva och vad de gör i sitt fackliga 
arbete. Boken Arbete, trygghet och oberoende – Fem 
medlemmar i Kommunal berättar, är resultatet av en 
studiecirkel där fem lokalvårdare från Södersjuk-
huset i Stockholm diskuterade arbetsliv och fack-
förening med två författare och dokumenterade 
sitt arbete med engångskameror. Boken Från Isvak 
till Robofold – Kvinnor, arbete och tvätt under 100 
år! som handlar om sju kvinnor deras vardagsslit, 
glädje drömmar och fackliga kamp samtidigt som 
Sverige skildras under 100 år, från 1905 till 2005. 
Även studiematerialet Brev till Framtiden gavs ut 
och användes ibland annat studiecirkelverksamhet 
av medlemmar med egna upplevelser eller intresse 
av invandring till Sverige. Syftet är att skildra sina 
egna upplevelser och synliggöra invandringen 
historia i det svenska arbetslivet. Arbetet görs i 
samverkan med Arbetets museum och ABF.

Informations- och utbildningsinsatser

Integrationsperspektivet har fortsatt genomsy-
rat den fackliga utbildningen, där det fackliga 
arbetet med lagarna mot diskriminering särskilt 
lyfts fram. Satsningen har omfattat bland annat 
Medlemsutbildningen, kursen Insikter och även 
lärarseminarier. Ett 3-årigt informations- och 
utbildningsprojekt som finansieras med stöd 
av regeringen och genomförs i samverkan med 
Rådet för Integration i Arbetslivet löper också. 
LOs del av satsningen omfattar bland annat, LOs 
folkhögskolor, LOs tvärfackliga utbildningskom-
mittéer, LOs ledamöter i Länsarbetsnämnder och 
Arbetsförmedlingsnämnder, skyddsombuden samt 
en särskild satsning för att stödja aktiviteter som 
de fackliga klubbarna organiserar på arbetsplats-
nivå. Satsningen sker i samverkan med distrikten 
regionalt.

LOs IT-skola har en webbplats för integra-
tionsfrågor med webbaserade kurser och aktuell 
information från LO och förbunden. LOs IT-skola 
har varit engagerad i framtagandet av parternas 
gemensamma webbutbildning Scener ur ett arbets-
liv och kommer att inkludera den i sitt kursutbud.

Rådet för Integration i arbetslivet

Rådet för Integration i Arbetslivet är arbets-
givarnas och de fackliga organisationernas ge-
mensamma organ för att stödja, följa upp och 
vidareutveckla arbetet för integration och mot 
etnisk diskriminering i arbetslivet. I rådet ingår 
LO, TCO, SACO, Svenskt Näringsliv, Arbetsgivar-
verket samt Sveriges Kommuner och Landsting. 
Rådet har under 2005 påbörjat ett partsgemensamt 
informations- och utbildningsprojekt med stöd av 
regeringen som avsatt 15 miljoner kronor. Projek-
tet är kopplad till avsiktsförklaringen för bättre 
integration i arbetslivet; Gemensamt utmaning 
– Gemensamt ansvar, som regeringen underteck-
nat med flera av rådets organisationer. Syftet 
med informations- och utbildningssatsningen 
är bland annat att sprida kunskap om lagen mot 
etniskt diskriminering, och även om innehållet i 
avsiktsförklaringen samt att sprida och använda 
rådets vägledning och studiematerial Scener ur ett 
arbetsliv. Målet är att stimulera arbetsgivarnas och 
de fackligt förtroendevaldas arbete för integration 
och mot diskriminering i arbetslivet. Det består 
av partsgemensamma insatser, och satsningar som 
varje enskild organisation gör.

Integrationsfrågorna i facklig-politisk samverkan

LO har haft en nära facklig-politisk samverkan 
med Socialdemokraterna i arbetet för integration 
och mot diskriminering. LO har ingått i Socialde-
mokraternas nyinrättade arbetsgrupp för integra-
tion. Det fackligt-politiska arbetet för integration 



LOs verksamhetsberättelse 2005 | 3�

och mot diskriminering har även omfattat en 
fortsatt särskild satsning mot extrema antidemo-
kratiska och främlingsfientliga rörelser.

Samverkan med andra organisationer och myndigheter

Förutom det samarbete som bedrivs mellan ar-
betsgivare och fackliga organisationer samverkar 
LO med andra organisationer och myndigheter. 
Arbetet med Integrationsverket fortsätter med 
utgångspunkt från den gemensamma avsiktsför-
klaringen som LO tecknat med verket och som 
avser ett åtagande på längre sikt men även årliga 
arbetsplaner. Likaså stödjer LO Artister mot Na-
zisters verksamhet och Rådgivningsbyrån för asyl-
sökande och flyktingar. LO har medverkat i flera 
statliga utredningar som berört integrationsfrågor 
och diskriminering samt medverkat i konferenser 
och seminarier anordnade av olika myndigheter 
och organisationer.

Föräldraförsäkringen

LO har under 2005 fortsatt formulera en politik 
för ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. 
En rapport har skrivits tillsammans med Social-
demokraterna som bland annat tar upp kvinnors 
svagare ställning på arbetsmarknaden som ett 
viktigt skäl till att reformera föräldraförsäkringen. 
Socialdemokraternas partikongressen i november 
2005 beslutade om att fortsatt utarbeta förslag 
baserade på den statliga utredningen om föräldra-
försäkringen. Det innebär att tredelningsmodellen 
som LO fattat beslut om är en av grunderna för 
framtida förslag från Socialdemokraterna om en 
reformering av föräldraförsäkringen.

Rapporten ”Föräldraledighet och arbetstid – Hur 
mycket jobbar föräldrar som varit hemma med barn?” 
presenterades under hösten. Den visar på stora 
skillnader i heltidsarbetande mellan kvinnor och 
män efter föräldraledighet och att kvinnliga ar-

betare är de som har svagast förankring på arbets-
marknaden både före och efter föräldraledighet.

Inom ramen för välfärdsprojektet har en refe-
rensgrupp med LO-förbunden arbetat. Ett OH-
material om varför en tredelningsmodell är viktig 
har utformats.

Representanter från LO har även varit aktiva i 
debatten om föräldraförsäkringen och om mode-
raternas familjepolitik genom artiklar.

Debattartiklar om föräldraförsäkringen har 
publicerats i DN, Tiden och Morgonbris.

Jämställdhet

LO har medverkat vid kurser och konferenser an-
ordnade av förbundsavdelningar och LO-distrikt. 
Medverkan har handlat om att informera om och 
diskutera krav på jämställdhetsplaner, lönekart-
läggning och lagens aktiva åtgärder.

EQUAL-projektet Homo- och bisexuella i om-
sorgen tog fram skriften ”Inkluderad, en liten bok 
om facket & sexuell läggning” i samarbete med 
Kommunal, LO, RFSL och SKTF.

Den fjärde rapporten i LOs återkommande 
serie om Klass och Kön arbetas fram under året. 
Den ska ge en bakgrund till varför LO är en femi-
nistisk organisation och samtidigt bli en handbok 
i facklig feminism.

LO har ingått som partner i det transnationella 
projektet ”Access to justice” där man ska hitta 
metoder för att ge medlemmar bästa möjliga hjälp 
då de upplevt sig diskriminerade i arbetslivet.

Stockholm Pride

Stockholm Pride är ett årligen återkommande 
evenemang mot trakasserier och diskriminering av 
homosexuella, bisexuella och transpersoner. Under 
festivalen deltog LO tillsammans med sju stycken 
förbund med ett eget tält med aktiviteter.
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Den fackliga organisationen är grunden för möj-
ligheten att påverka arbetsförhållanden och sam-
hällsutvecklingen. Utvecklingen ställer allt större 
krav på att LO engagerar sig i det fackliga samar-
betet över gränserna samtidigt som man arbetar 
för att stärka den egna organisationen i Sverige.

Nordens Fackliga Samorganisation – NFS

Under året har NFS genomfört två konferenser, 
en Europakonferens och en Globaliseringskonfe-
rens. På Europakonferensen togs frågor upp som 
berör den nordiska modellens framtid i en allt mer 
globaliserad omvärld. Globaliseringskonferensen 
följde delvis samma tema och budskapet var att 
fackföreningsrörelsen i Norden har mycket att 
vinna på att noga följa och försöka påverka de 
organ som styr den globala handeln som till ex-
empel World Trade Organisation, WTO. Från LO 
medverkade internationella enhetens chef för att 
berätta om vilka frågor som är aktuella i Interna-
tionella arbetsorganisationen, ILO.

I NFS Europautskott bedrivs ett kontinuer-
ligt arbete där mötena inför Europafacket, EFS 
styrelse är kärnan i verksamheten. Under året 
har NFS Östersjöutskott lagts ner och dess arbete 
har tagits över av Europautskottet. Denna för-
ändring har gjorts utifrån att nästan alla länder 
runt Östersjön numera är medlemmar i EU. Den 
biståndsverksamhet som tidigare bedrevs, och som 

var Östersjöutskottets huvudsakliga arbetsområde, 
går nu under EUs regi och de nya medlemsstaterna 
har ett viktigt arbete framför sig i att fortsätta 
implementera EUs direktiv och avtal.

I slutet av året påbörjades ett arbete för att ta 
fram ett gemensamt nordiskt brev inför omröst-
ningen i Europaparlamentet om tjänstedirektivet 
där parlamentarikerna förses med argument för 
den nordiska fackliga linjen.

Arbetarrörelsens Nordiska Samarbetskommitté – SAMAK

SAMAKs årsmöte i januari inleddes med samtal 
om katastrofen i Sydostasien och om läget i de 
olika nordiska länderna. Man tog också upp hur 
krishantering fungerar i de olika länderna och hur 
vi gemensamt bättre kan samordna beredskap för 
personer från Norden som bor på andra ställen 
i världen, vilket blir alltmer vanligt. Vi behöver 
också arbeta gemensamt i Norden med att före-
bygga naturkatastrofer bland annat genom att bli 
mer miljömedvetna.

Ett tema för årsmötet var Nordens möjligheter 
i globaliseringen, där EFS Generalsekreterare John 
Monks inledde debatten. Debatten innehöll de 
frågor vi anser nödvändiga för att få en balans i en 
globaliserad värld, vikten av att hålla fast vid den 
sociala modellen och att vi på en marknad med fri 
rörlighet bevakar våra kollektivavtal och ser till att 
företagen tar ett socialt ansvar, att bekämpa fat-
tigdom och hiv/aids-frågan. Det är viktigt att vi 
inte bygger en mur runt Norden men att vi värnar 
den nordiska modellen.

En starkare facklig organisation 
– från lokal till internationell nivå som bygger på 
allas lika värde och lika rätt

Ditas M Enström arbetar som tvättbiträde och är 
medlem i Industrifacket.
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Det konstaterades också att den globala ut-
vecklingen går mot allt mindre ekonomisk trygg-
het. Oheliga allianser skapas mellan diktaturer 
och vissa demokratier. Vi kan se hur länder som 
antagit FNs konventioner om mänskliga rättighe-
ter attackeras. Ett förslag var att SAMAK borde 
utarbeta underlag som beskriver situationen och 
som kan tas upp i Socialistinternationalen.

Årsmötet antog tre uttalanden, ett om kata-
strofen i Sydostasien, ett om vårt behov av ett 
starkt FN och ett om Nordens möjligheter i glo-
baliseringen. Jens Stoltenberg utsågs till SAMAKs 
ordförande under perioden.

SAMAKs EU-arbetsgrupp har under året 
besökt båda ordförandeländerna, Luxemburg 
och Storbritannien. Båda möten har varit mycket 
intressanta och frågor som varit på agendan är 
fördraget, tjänstedirektivet, skattekonkurrens och 
migrationsfrågor.

Förberedelser har under året pågått inför den 
22a Nordiska arbetarkongressen i Helsingfors i 
juni 2006.

Europaverksamhet
Tjänstedirektivet

Tjänstedirektivet har även under detta år varit i 
centrum för LOs EU-aktiviteter. Under året har 
det främst handlat om att försöka påverka rap-
portörerna i Europaparlamentet att ta med för LO 
väsentliga formuleringar om kollektivavtal och 
fackliga rättigheter. De viktigaste händelserna var 
behandlingen av direktivet i Europaparlamentets 
sysselsättnings- respektive inremarknadsutskott 
där de 16 ändringsförslag EFS förordade (utarbe-
tade av LO och TCO) tillgodosågs. I vissa fall gick 
sysselsättningsutskottet till och med längre i sina 
förslag. Utskottet röstade med stor majoritet för 
alla dessa textändringar.

Diskussionerna i inremarknadsutskottet var 
mer besvärliga. När besluten senare fattades fick 
de förslag som gällde arbetsrättsfrågor stort stöd 
även från de konservativa och liberala grupperna. 
Det problematiska var att förbudet att kräva 
representant för företaget i arbetslandet kvarstår 
även om man accepterade, enligt sysselsättnings-
utskottets förslag, att den artikel som utvecklade 
det förbudet togs bort. För själva grunden för di-
rektivet, ursprungslandsprincipen, blev det mer av 
partiröstning där de som inte ville ändra den prin-
cipen segrade. Alternativet, framfört av socialister, 
gröna och vänsterpartierna i parlamentet, skulle 
ha inneburit att principen enbart gällde tillträdet 
till alla länders marknader men inte hur tjänsterna 
utförs (säkerhet, miljö med mera).

Parallellt har LO och övriga parter haft fort-
satta kontakter med regeringskansliet om utveck-
lingen i Ministerrådets diskussioner. Ett formellt 
beslut av Rådet blev att avstå från att lämna syn-
punkter innan Kommissionen har gett sitt svar på 
parlamentets kommande yttrande. Behandlingen 
av tjänstedirektivet har föranlett tre skriftliga rap-
porter till LOs styrelse.

Fördraget

LO yttrade sig under våren över den svenska 
remissen om förslaget till ett konstitutionellt 
fördrag för EU. I samband därmed publicerade LO 
efter samråd i den Europafackliga kommittén en 
skrift med beskrivningar och kommenterar om 
förslaget till nytt fördrag. I och med att de franska 
och holländska folkomröstningarna sade nej till 
det konstitutionella fördragsförslaget dämpades 
intresset för denna fråga radikalt. Det Europeiska 
Rådets tanke på en reflektionspaus innan man tar 
upp frågan på nytt fick under 2005 snarare karak-
tären av bara en paus.
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Distriktskonferenser

Under hösten genomfördes 10 distriktskonferen-
ser som behandlade aktuella EU-frågor. Vaxholms-
fallet kopplat till det svenska avtalssystemet samt 
tjänstedirektivet var de centrala frågorna. Delta-
garna fick även en bild av hela det spektrum av 
frågor som behandlas inom EU och Europafacket 
med direkt bäring på våra regler i Sverige och hur 
vi från fackets sida arbetar för att påverka detta. 
Bland de andra frågor inom arbetsrätten som var 
aktuella under året fanns bolagsrätt, medbestäm-
mande, företagsfusioner och arbetstidsdirektivet. 
Intressant att nämna i samband med dessa kon-
ferenser är också en enkät som genomfördes av 
LO tillsammans med förbunden om de fackliga 
funktionärernas syn på LOs och förbundens EU-
information och hur man vill förbättra den.

Lissabonagendan – EUs strategi för arbete och tillväxt

Arbetet med EUs tillväxtstrategi, den så kallade 
Lissabon-dagordningen, vilken initierades år 2000, 
förändrades från och med 2005 från att ha varit 
ettårig till att bli treårig. Den svenska planen för 
att förverkliga den dagordningen blev därför extra 
viktig. Under våren gjordes enträgna försök att 
skriva ihop ett gemensamt inspel till regeringen 
från samtliga parter på arbetsmarknaden. När en 
text med den inriktning som parterna skulle vilja 
se på dagordningen var färdigdiskuterad hoppade 
Svenskt Näringsliv av. Arbetstagarsidan skickade 
då in den som ett eget inspel. Vid ett seminarium, 
som regeringen arrangerade, om Lissabon-dag-
ordningen under hösten deltog LOs ordförande i 
panelen. Några dagar innan den svenska planen 
skulle antas av regeringen fick parterna möjlig-
het att lämna synpunkter. En del i LOs svar blev 
då kritik mot den modell som använts där det i 
praktiken blev omöjligt att få med synpunkter i 
planen.

Laval/Vaxholmsfallet

Med anledning av den pågående Vaxholmskon-
flikten har LO haft överläggningar med Lettlands 
fackliga centralorganisation, LBAS, för att gå 
igenom Vaxholmsproblematiken. Det resulterade 
i ett antal åtaganden mellan LO och LBAS. LO 
åtar sig att tillsammans med förbunden diskutera 
hur informationsutbyten kan förbättras bland 
annat när det gäller företag som utstationerar 
arbetstagare i andra länder. LO och Byggnads 
genomförde ett seminarium i Lettland. På semina-
riet deltog LBAS ledning och representanter från 
LBAS branschorganisationer. I oktober var Wanja 
Lundby-Wedin inbjuden till möte med LBAS 
ordförande Peteris Kriegers. Båda organisationerna 
är positiva till de möjligheter EU-medlemskapet 
ger medborgarna att arbeta i olika länder men 
man kan inte blunda för de nya utmaningar som 
medlemskapet medför på arbetsmarknaden.

Mötet resulterade i att organisationerna under-
tecknade ett avtal som understryker vår enighet i 
uppfattningen om att social dumping aldrig kan 
accepteras. Organisationerna är också eniga om att 
de kollektivavtal och arbetsmarknadslagar som rå-
der i arbetslandet ska respekteras och att det aldrig 
får ske anpassning till de lägsta lönenivåerna och 
de sämsta arbetsvillkoren.

LO har under året varit mycket engagerat i 
Laval/Vaxholmsfallet. Även Europafacket har 
haft ett stort engagemang i frågan och samtliga 
medlemmar i EFS är eniga om att det är arbets-
landsprincipen som gäller när tillfälliga tjänster 
utförs i annat land. EFS har också bildat en task 
force-grupp bestående av jurister och politiskt 
ansvariga på området, både för Laval/Vaxholmsfal-
let och för Viking/Rosella-fallet. Syftet har varit 
att informera varandra om det aktuella läget och 
att juridiskt och politiskt stärka våra positioner 
inför beslut i EG-domstolen. Många av EFS-med-
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lemsorganisationer har också aktivt gjort allt för 
att påverka sina respektive regeringar (i de länder 
där vi får stöd för vår uppfattning) att intervenera 
till EG-domstolen.

Europafacket – EFS  

– ETUC – european trade union confederation

EFS har under året genomfört fyra ordinarie 
styrelsemöten och EFS styrkommitté har haft åtta 
möten.

Viktiga frågor som behandlats i EFS-styrelsen 
har förstås varit tjänstedirektivet där styrelsen är 
mycket nöjd med den respons vi fått i Europapar-
lamentet på våra förslag till förändringar i direkti-
vet. EFS-styrelsen beslutade också att arrangera en 
demonstration i Bryssel 19 mars. Paroller var ”För-
svara det sociala Europa”, ”Fler och bättre jobb”, 
”Stoppa Bolkesteindirektivet” (tjänstedirektivet). 
LO samordnade en delegation med förbunds- 
och LO-representanter. Utöver tjänstedirektivet, 
fördraget och Vaxholm/Laval, har revidering av ar-
betstidsdirektivet, kemikaliedirektivet ”REACH” 
och EUs strategi för ”Hållbar utveckling” varit 
viktiga frågor för EFS att arbeta med.

Inom den så kallade Sociala dialogen har ett 
jämställdhetsavtal tecknats mellan parterna. EFS 
har godkänt avtalet och parterna arbetar nu med 
att implementera det nationellt. Ett avtal om Hot 
och Våld har under året börjat diskuteras och 
förhandlingar kommer att starta i januari 2006. 
Eftersom parternas arbetsprogram gällt mellan 
2003–2005 har man under året försökt arbeta fram 
förslag till ett nytt program för 2006–2008.

Ekonomi- och sysselsättningskommittén 

– Economic and employment committée

Under 2005 har kommittén träffats tre gånger och 
då arbetat med Lissabon strategin, makroekono-
miska dialogen, skatter och olika dokument kring 

arbetsmarknadspolitik. Uppdraget är att vara 
förberedande organ inför styrelsens möten.

Varje medlemsland får redovisa och diskutera 
utifrån sina egna länders fackliga och politiska 
förutsättningar.

Östersjönätverket BASTUN  

– Baltic sea trade union network

BASTUN har under året fått en allt viktigare roll 
när det gäller facklig samverkan i Östersjöregio-
nen. I BASTUNs regi har LO medverkat i en större 
konferens i Riga med temat ”Ett år efter EU-ut-
vidgningen”. På konferensen deltog samtliga fack-
liga centralorganisationer som ingår i BASTUN 
samt ett antal representanter från branschorga-
nisationer. LO Sverige representerades utöver re-
presentanter från LO av Byggnads och Transport. 
Konferensens syfte var att lyfta fram positiva och 
negativa effekter av den fria rörligheten inom Öst-
ersjöområdet genom att branschrepresentanterna 
beskrev olika fallstudier. Konferensdeltagarna var 
helt överens om att det är arbetslandets principer 
som ska gälla när tjänster tillfälligt utförs i annat 
land. BASTUNs nätverk fick i uppdrag att utvär-
dera konferensen och eventuellt föreslå gemen-
samma principer för tjänster som utövas i annat 
land.

LOs bilaterala samarbete med de fackliga or-
ganisationerna i de nya medlemsländerna behö-
ver fortsätta att utvecklas. Ökade kunskaper om 
varandras arbetsrätt är en viktig del i detta.

Under året har BASTUN också arbetat med 
kommissionens förslag till en ny nordlig dimen-
sion. Detta består av två delar där BASTUN dels 
vill att den nordliga dimensionen ska bestå som 
aktionsplan i stället för, som föreslås, i form av 
ett policypapper. Vi vill att det ska vara en aktiv 
dimension där tankarna i pappret omsätts i reellt 
agerande från kommissionen.
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För det andra vill BASTUN att den nordliga 
dimensionen ska innefatta ett tydligt avsnitt om 
arbetsmarknadsfrågor där man tar upp den roll 
som arbetsmarknadens parter kan ha för att den 
nordliga dimensionen ska kunna stärkas i att nå de 
mål som sätts upp.

Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén – EESK

EUs ekonomiska och sociala kommitté blev först 
av EUs institutioner att avge ett yttrande om 
tjänstedirektivet. De svenska fackliga representan-
terna hade gemensamt lyckats få in mycket av våra 
förslag inom arbetsrätt. EESK förde fram idén om 
att ett accepterande av ursprungslandsprincipen 
är beroende av att man först har en grund med 
EU-regler på alla berörda områden. Sällan har ett 
yttrande från EESK varit så eftersökt. Bland andra 
yttranden kan nämnas ett om strukturrationali-
seringarna i Kina. Det behandlade inte de fackliga 
rättigheterna och den sociala situationen. Efter en 
livlig debatt med deltagande från bland annat LO 
blev beslutet att inte publicera yttrandet. En ny 
rapport ska utarbetas som uttryckligen behandlar 
den sociala situationen. Några intressanta yttran-
den handlade om globaliseringens sociala dimensi-
on, sysselsättningsdelen i Lissabon-dagordningen 
samt den sociala agendan. Mycket energi har fått 
användas för att avvärja en del yttranden om be-
hovet av strukturreformer för att förverkliga den 
inre marknaden. Ett yttrande som LO lyckades 
förhindra handlade om demografi, grundat på en 
konservativ familjesyn. En av LOs representanter 
har fått ansvaret som rapportör för ett yttrande 
om en gemensam skattebas för aktiebolagen, vil-
ket slutbehandlas under 2006. Under året har en 
diskussion påbörjats om hur arbetet inom arbets-
tagargruppen ska kunna bli mer effektivt.

Forskningsprogrammet SALTSA

Arbetet har löpt i enlighet med det samarbetsavtal 
som gäller mellan LO, TCO, SACO och Arbets-
livsinstitutet. Under året har SALTSA utarbetat 
en kommunikationsplan för att bättre och effekti-
vare kunna föra ut den forskning som presenteras 
inom SALTSA.

Under året har tolv rapporter publicerats 
bland annat ”What Price the Euro”? om de nya 
medlemsländernas dilemma vid en kommande 
euroanknytning av sina valutor. En andra delstudie 
av de sociala parterna och partssystemen i de nya 
medlemsländerna presenterades i ”The Enlarge-
ment of Social Europe”. Kollektivavtalssystemen i 
några europeiska länder har studerats i rapporten 
”In Focus of Europe: the Crisis of German Collective 
Autonomy”. Finns det sociala Europa och hur ser 
det i så fall ut? Det är frågor som diskuteras i rap-
porten ”A European Social Citizenship”.

I serien SALTSA Sammanfattar har tre skrifter 
kommit ut. ”Konflikt eller samverkan – fackliga 
strategier i Europa”, ”Att känna sig överflödig – om 
anställningsotrygghet ur ett psykologiskt perspektiv” 
samt ”Omtanke och struktur – om ledarskap och 
medarbetares hälsa”.

SALTSAs utgivning och seminarieverksamhet 
ger ett gott anseende åt LO och svensk fackför-
eningsrörelse i Europa och är en viktig röst i det 
europeiska samtalet. Debatten kring Laval-målet 
visar att LO har mycket att tillföra diskussio-
nen kring den europeiska sociala modellen och 
SALTSAs forskning kan ge viktiga bidrag.

LOs Solidaritetsfond

Förutom anslaget till Fria fackföreningsinterna-
tionalens, FFIs Solidaritetsfond på 1,6 miljoner 
kronor, kan bland de större bidragen nämnas 
anslaget på cirka 250 000 kronor för projekt i Öst-
europa, 150 000 kronor till AFROs jämställdhetsse-
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minarium samt 80 000 kronor till den panarabiska 
organisationen ICATUs seminarium om social 
dialog.

LO-TCO Biståndsnämnd

LO stödjer tillsammans med TCO centralorgani-
sationer i Afrika, Central- och Östeuropa, Colom-
bia, Kenya, Kongo, Palestina, Ryssland, Vitryssland 
samt i Vietnam. Dessutom ges stöd i Arabregio-
nen, Balkan, Centralamerika, Moldavien i samar-
bete med Fria fackföreningsinternationalen FFI. 
I huvudsak handlar projekten om organisations-
utveckling via facklig utbildning på olika nivåer 
samt om mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Ett stort globalt projekt bedrivs ihop med FFI 
och de globala fackliga organisationerna kring 
hiv/aids. Projektet syftar till att fokusera kampen 
mot denna farsot till arbetsplatserna genom att 
förhandla fram kollektivavtal som reglerar dels 
rättigheterna för redan smittade samt hur par-
terna ska öka kunskapen bland de anställda för att 
förhindra spridningen av hiv/aids.

Det totala antalet projekt som omfattas i detta 
avseende är drygt 20 stycken.

Bidrag till offren vid tsunamikatastrofen i Asien

LO skänkte 1 miljon kronor till vardera Rädda Bar-
nen och Röda Korset för återuppbyggnaden efter 
tsunamikatastrofen i Asien. LO samlade också in 
pengar till Olof Palmes internationella solidaritets-
fond.

Olof Palmes Internationella Centrum

Arbetarrörelsens gemensamma studiecirkel-
projekt om globaliseringsfrågor och mänskliga 
rättigheter ”Global Respekt” fortlöpte under 
hela året och där ett antal seminarier och utbild-
ningar hölls. Studiecirkelmaterialet spreds i stor 
utsträckning. Såväl boken som den webbaserade 

utbildningen har stor efterfrågan och är mycket 
uppskattat.

Vid Palmedagarna, som hölls i september 2005 
i Västerås, medverkade bland annat FFIs general-
sekreterare Guy Ryder och Wanja Lundby-Wedin.

Labour Market Dialogue Programme (LMD)

Programmet är ett samarbete mellan LO, TCO och 
Svenskt Näringsliv och som syftar till att bland 
annat främja respekten av mänskliga rättigheter i 
arbetslivet och ekonomisk tillväxt i programlän-
derna. Verksamhet har bedrivits i Nigeria, Kenya, 
Algeriet och Ukraina. Inriktningen har varierat 
mellan länderna främst beroende på vad arbets-
marknadsparterna prioriterat, men ett genomgå-
ende tema har varit byggandet av sunda relationer 
på arbetsmarknaden. Exempel på områden har 
varit hiv/aids, företagens sociala ansvar, privatise-
ringar och förhållanden inom gruvindustrin.

Programmet finansieras av Sida och sträcker 
sig fram till 20 juni 2006. Dock har programmets 
framtid ifrågasatts då bytet av ledningen inom 
Svenskt Näringsliv gjort att man av politiska 
skäl kommer att lämna samarbetet efter avtalets 
utgång.

LMD är unikt i världen och har mött stort 
intresse bland annat från ILO som är i färd med 
att skapa länderprogram för införande av ”Decent 
work”.

ILO (Internationella Arbetsorganisationen)

Vid ILOs 93e Arbetskonferens diskuterades en an-
dra Global rapport om slav- och tvångsarbete. Här 
konstaterades att minst 12,3 miljoner människor 
är utsatta för slav- och tvångsarbetare inklusive 2,4 
miljoner som var utsatta för så kallad human traf-
ficking och där profiten av denna människohandel 
i genomsnitt uppgick till 13 000 US-dollar för varje 
”såld” slav- och tvångsarbetare. Rapporten visade 
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också nya former av exploatering av migrantarbe-
tare. ILO uppmanade här till en global allians mot 
denna oacceptabla företeelse.

Arbetskonferensen misslyckades med att anta 
en ny konvention om fiskeindustrin. Arbetsgivar-
sidan lyckades med sin taktik att fälla förslaget. 
Det fattades bara en röst och domen faller natur-
ligtvis hårt mot de arbetstagardelegater som var 
frånvarande från omröstningen. Ämnet kommer 
nu upp på nytt 2007. Förstaårsbehandling skedde 
också av en konvention och rekommendation om 
förebyggande arbetsmiljöarbete. Tyvärr är den fö-
reslagna konventionen alltför urvattnad för att få 
någon reell betydelse och fackligt måste vi därför 
inför behandlingen år 2006 försöka förmå EU-län-
derna att stärka innehållet.

Arbetskonferensen krävde också sanktionsåt-
gärder inklusive när det gällde utländska direktin-
vesteringar mot militärjuntan i Myanmar (Burma) 
på grund av att juntan vägrade att samarbeta 
med ILO när det gällde förekomsten av slav- och 
tvångsarbete. LO agerade också aktivt och såg 
till att den Fria Fackföreningsinternationalen, 
FFI, under hösten gick ut med krav om fackliga 
sanktioner mot Myanmar inklusive vidtagande 
av internationella fackliga sympatiåtgärder – en 
huvudfråga för LO.

Under konferensen förrättades också val till 
ILOs styrelse för perioden 2005–2008. Här om-
valdes Ulf Edström som ordinarie ledamot på 
arbetstagarsidan liksom Göran Trogen på arbetsgi-
varsidan samt Finland som suppleant på regerings-
sidan. Tyvärr invaldes några regeringar till exem-
pel Vitryssland som utmärkt sig främst genom 
allvarliga kränkningar av ILOs grundläggande 
konventioner om fackliga rättigheter.

Arbetsgivarsidan fortsatte tyvärr under året 
sina attacker i ILOs styrelse mot strejkrätten och 
annan existerande rättspraxis.

I november slöts ett samarbetsavtal mellan 
Sverige (Sida) och ILO till slutet av 2006. För LOs 
del var detta ett mål vi arbetat för och Sverige var 
för övrigt år 2005 den näst störste bidragsgivaren 
till ILO efter USA. Samtidigt misslyckades vi med 
att få till stånd svenskt projektstöd till våra två 
prioriterade områden om den fria förenings- och 
förhandlingsrätten samt på arbetsmiljöområdet. 
Därför blir också detta ett fortsatt mål för oss i det 
planerade samarbetsavtalet mellan Sida och ILO 
perioden 2007–2009.

Migrationspolitik

Under hösten 2005 sattes en förbundsgemensam 
arbetsgrupp samman i syfte att arbeta fram en 
policy gällande arbetskraftsinvandring från länder 
utanför EU. Detta föranleddes av en parlamen-
tarisk utredning (SOU 2005:50) på området som 
någon gång under sommaren 2006 kommer att 
vara klar för remiss. Den förbundsgemensamma 
gruppen gick bland annat igenom frågor gällande 
arbetstillstånd kopplade till viss bransch eller ar-
betsgivare, tillståndens längd och möjligheter för 
asylsökande att arbeta under handläggningstiden.

Fackliga studier och folkbildning
LOs och ABFs gemensamma projekt ”Folkbildning 
för bättre arbetsmiljö” inleddes 2005 och ska pågå 
till 2007. Syfte är att öka arbetsmiljökunskaperna 
hos skyddsombud och personer i arbetsledande 
ställning. Samtidigt ska man förbättra den allmän-
na medvetenheten om arbetsmiljö och hälsa för 
att också förbättra folkhälsan. Målet är att 140 cen-
trala handledare ska utbildas och 10 000 skydds-
ombud ska få en grundläggande utbildning. Under 
2005 har 57 centrala handledare och 3 131 skydds-
ombud utbildats. Den centrala samverkansorganet 
mellan ABF och LO, Lokal Facklig Folkbildning, 
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LFF verkställer de beslut som har fattats inom och 
mellan respektive organisation och bidrar också 
till idéutveckling.

De 143 lokala tvärfackliga arbetsgrupperna för 
facklig utbildning har under året spelat en stor 
roll för LOs och ABFs lokala studieorganisation. 
Samarbetet har varit framgångsrikt, inte minst 
vad gäller den grundläggande fackliga medlems-
/introduktionsutbildningen. Under året var det 
38 424 deltagare att jämföra med 2001 då strax 
under 11 000 deltagare samlades. 2 932 personer 
kunde deltaga i någon medlems- eller facklig-
politisk utbildning tack vare LOs stipendiefond. 
Under 2005 skapades två nya sakinriktade ut-
bildningar, som en naturlig förlängning på med-
lemsutbildning. Den ena är en facklig-politisk 
utbildning, den andra är ”Med livet som insats”, en 
allmän utbildning i arbetsmiljöfrågor.

Fackliga studiematerial

Hand- och utbildningsboken ”Förtroendevald i 
facket” gavs ut under året. Syftet är att den ska 
fungera som stöd för fackligt förtroendevalda i 
såväl utbildning som på arbetsplatsen. Boken har 
haft stor efterfrågan.

LOs Kunskapssystem

För andra året i rad minskade antalet personer 
i de kvalificerade fackliga utbildningarna i LOs 

Kunskapssystem. Deltagandet för året var på un-
gefär samma nivå som 2000 och 2001. Deltagandet 
i Insikter har ökat samtidigt som färre genom-
går arbetsmiljö- och arbetsrättskurser. Ingången 
till kunskapssystemet är utbildningen Insikter, 
som har som övergripande mål att förmedla den 
fackliga ideologin. Det är fler män, 62 procent, än 
kvinnor, 38 procent, som deltar i kurserna. I ut-
bildning om Företagsledningsfrågor är 84 procent 
män, i pedagogik samt Insikter är könsfördelning-
en praktiskt taget jämn, medan de Insikter som 
genomförs som externat har en klar majoritet av 
kvinnor, 60,5 procent.

LOs högskola

I samarbete med TCO och Institutionen för 
arbetsmarknadskunskap och personaladminis-
tration, AKPA, genomfördes 10-poängs-kursen 

LOs Kunskapssystem, nyttjade platser och antal deltagare 2000–2005

År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005

Nyttjade platser, procent 63,76 68,31 73,18 73,86 82,49 82,00

Faktiskt antal 2 886 2 949 3 512 3 985 3 339 2 923

Deltagare, ämnesuppdelat

Deltagare Varav kvinnor

Insikter 2005 549 52,0 %

Arbetsmiljö 1 003 35,5 %

Företagsledningsfrågor 311 16,0 %

Arbetsrättskurser 271 47,0 %
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”Framgångsrik förhandling” vid Stockholms 
universitet. Ett tiotal funktionärer och förtroen-
devalda i LO-förbund deltog i utbildningen.

Genèveskolan

Nordiska folkhögskolan i Genève genomför en 
fyraveckorskurs i juni varje år, om fackets och 
folkrörelsers möjligheter att påverka i en globali-
serad värld. Den är ett samarbete mellan LO- och 
TCO-förbund i de nordiska länderna och syftar 
till att ge aktiva medlemmar i Norden möjlighet 
till närmare inbördes kontakter samtidigt som 
man tillsammans studerar internationella frågor. 
Den är öppen för alla men i första hand yngre, 
som i sina förbund har visat en vilja att göra en 
insats i det internationella fackliga arbetet inom 
och utom Norden. Följande personer erhöll LOs 
stipendie för deltagande i Genèveskolan:
• Nicklas Eriksson, Fastighets
• Theres Andersson, Handels
• Martin Jacor, Kommunal
• Sven Cerwall, Metall
• Tony Berggren, Skogs- och Träfacket
• Ramin Ebbadnezamy, Transport.

LOs IT-skola

Under året har utvecklandet av fackliga utbild-
ningar på nätet fortsatt. Introduktionskursen 
”Därför finns facket” blev klar under året och 350 
personer har använt sig av den. Även en försöksut-
bildning i arbetsmiljö som genomförs i både dis-
tans- och internatform har påbörjats, tillsammans 
med Kommunal, SEKO och Runöskolan. Tillsam-
mans med Centrum för flexibelt lärande och ABF 
har försöksverksamhet i samhällskunskap startats. 
Den bedrivs i studiecirklar kombinerat med dis-
tansutbildning och distansexamination. IT-skolan 
fick 1 716 nya användare under 2005. Sedan starten 
2003 har 5 716 personer genomfört eller påbörjat 

någon av de femtiotal utbildningar som finns på 
IT-skolan.

Europafackets utbildningar och projekt

LO och förbunden har i normal utsträckning 
använt sig av Europafackets utbildningar. Tyngd-
punkten har legat på språkutbildningar.

Europafackets utbildningsavdelning, ETUCO, 
har slagits samman med dess forskningsinstitut 
och arbetsmiljöinstitut och heter nu ETUI-REHS. 
LO fortsätter sitt nära samarbete med den nya 
organisationen. LO har tillsammans med ETUI-
REHS och vår portugisiska systerorganisation 
varit huvudarrangör för kursen ”Recruitment and 
Organising” med deltagare från flera olika europe-
iska fackföreningar.

LO deltar i ETUI-REHS stora två-åriga projekt 
Trade Unions Anticipating Change in Europe, 
TRACE. Projektet samlar sex europeiska fackliga 
federationer och tolv huvudorganisationer. LO 
är en av ETUI-REHSs huvudpartners i ansökan 
om fortsättningsprojektet TRACE II 2007–08 för 
vilket projektansökan utarbetades under året. Pla-
neringsarbete pågår också för ett delprojekt kring 
”Fri rörlighet och försvar av kollektivavtal och ar-
betsrätt” med LO som samordnare och finska SAK 
och tyska DGB som närmaste samarbetspartners.

Läs- och skrivsvårigheter

LOs arbete med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 
har fortsatt under året och regional verksamhet 
finns i flertalet av LO-distrikten. Samarbete mel-
lan ABF, Förbundet funktionshindrade med läs- 
och skrivsvårigheter, FMLS, finns på både regional 
och central nivå samt med ett antal folkhögskolor 
runt om i landet.

Det pågår ett arbete med att uppfylla LO-kon-
gressens beslut om att LOs broschyrer i möjligaste 
mån ska produceras på ett läsvänligt sätt. Under 
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året genomfördes en erfarenhetskonferens med 
ett sextiotal deltagare från ABF, FMLS och LO-
förbund på Brunnsvik, där bland annat diskrimi-
neringslagstiftningen togs upp. Till den socialde-
mokratiska partikongressen utarbetades en folder 
tillsammans med ABF för att tydliggöra vikten av 
arbetet med att öka tillgängligheten för de med 
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Utvärdering av facklig utbildning.

Under 2005 har LO stött utvecklingen av lärpro-
jektet Utvärderingsverkstad som genomförts av 
Brunnsviks folkhögskola. Under året har även nya 
verktyg och rutiner för insamling av utvärderings-
data från LO-kurser utvecklats. De kommer att ge 
helt nya och bättre möjligheter till en systematisk 
och djupgående utvärdering av verksamheten. 
Behovet är stort då utvärderingen av och inom det 
fackliga utbildningsområdet under många år har 
åsidosatts.

Utredningen om finansiering av facklig utbildning och 

folkbildning

LOs styrelse tillsatte under hösten projektet för 
att kartlägga finansiering av, bedöma långsiktig-
heten i densamma och föreslå eventuella åtgärder 
för att trygga en långsiktigt stabil finansiering av 
facklig utbildning och folkbildning.

Utbildningssatsning i integrationsfrågor

LOs treåriga informations- och utbildningssats-
ning pågår och inleddes 2005. Den genomförs i 
samverkan med Rådet för integration i arbetslivet 
och finansieras med stöd av medel från staten. 
Satsningen sker i samverkan LO-distrikten och 
ABF. Målgruppen är lokalt fackligt aktiva och 
arbetsplatser. Syftet är att sprida kunskaper om 
olika insatser för att öka integrationen i arbetsli-
vet och motverka etniskt diskriminering.

LO idédebatt

Den lokala och regionala verksamheten har be-
drivits som tidigare år. LO idédebatt arrangerade 
tillsammans med föreningen Attac ett sommar-
läger, projektet Boken lever, Socialistiskt forum i 
Stockholm samt projektering av Filmer och samtal 
om makt och rättvisa. LO idédebatt fanns repre-
senterade på socialdemokratiska partikongressen.

Korttidsbidrag

Korttidsbidraget har givit över tiotusen personer 
fått möjlighet att få grundskole- eller och gymna-
siekompetens i olika ämnen.

På uppdrag av utbildningsdepartementet 
ansvarar LO genom sin utbildningsenhet för för-
delning av bidragen till kortare studier i svenska, 
engelska, matematik och samhällsorienterande 
ämnen upp till 3-årig gymnasieskolenivå. LO 
fick 43 miljoner att fördela under 2005. Syftet, 
att stimulera till vidare studier, har uppfyllts och 
tilldelat anslag har förbrukats. 10 700 personer (60 
procent kvinnor och 40 procent män) har givits 
tillfälle att studera.

Kulturarbetet
Kulturarbetet under föregående år hade sin 
tyngdpunkt på förbunden och förbundens gemen-
samma projekt som ”Läs för mig, pappa”. Under 
2005 genomfördes också för första gången ”Kul-
turdagar på Runö” tillsammans med Runöskolan 
där kulturen i olika former och arbetarrörelsen 
diskuterades.
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Ungdomsverksamheten
Ungdomars attityder formas i allt yngre ålder. Det 
fackliga elevarbetet blir allt viktigare för fackets 
återväxt. Tyngdpunkten i verksamheten har varit 
att stärka LO-distriktens ungdomsverksamhet. 
Under hösten genomfördes fyra regionala ung-
domskonferenser med cirka 100 deltagare. Delta-
garna diskuterade bland annat Framtidens ung-
domsverksamhet samt facket i sommarland.

Distrikten organiserar verksamheten i regiona-
la ungdomskommittéer där förbundsavdelningar 
och SSU är representerade.

LO samordnar verksamheten mellan förbun-
den och socialdemokratiska ungdomsförbunder, 
SSU.

LO deltog på SSUs 33:e kongress under augusti 
månad.

Facket i Skolan

Under månaderna mars till och med juni besökte 
LO-distrikten gymnasieskolor runt om i Sverige 
och informerade om vilka rättigheter och skyldig-
heterna eleverna har när de ska sommarjobba. För 
årskurs tre pratade man om vad man ska tänka på 
inför arbetslivet.

För att klara organisationen för dessa aktivite-
ter arrangerades tre skolorganisatörsutbildningar 
med cirka 70 deltagare för att kraftigt höja ambi-
tionsnivån när det gäller facklig information på 
skolorna.

Fackliga Ungdomsutbildningar

LO-distrikten genomförde tre olika ungdomsut-
bildningar för LO-medlemmar under 30 år. Cirka 
1 800 deltagare samlades på Fackets Grunder och 
cirka 500 valde att gå vidare till steg två, Facket 
och Politiken.

Facket i sommarland och vinterland

LO bedrev som tidigare verksamheterna Facket i 
sommarland och Facket i vinterland.

Syftet med verksamheterna är att vara behjälp-
lig för ungdomar som arbetar under sin ferieperi-
od och inte är med i facket. Under sommaren tog 
cirka 6 000 ungdomar kontakt med LOs hjälptele-
fon för att få tips och råd om sina rättigheter och 
skyldigheter. Av dessa 6 000 kontakter var hälften 
e-postkontakter.

Samtliga LO-distrikt har under juni och juli 
genomfört utåtriktade kampanjer och arbetsplats-
besök där många ungdomar har arbetat.

Årets sommarkampanj gick främst i fem 
kanaler; bio, annonser, radio, stortavlor och 
Lunarstorm. Lunarstorm är en Community för 
unga med 1,2 miljoner medlemmar. Satsningen på 
Lunarstorm stod för större delen av ökningen i 
kontakter.

Under januari till och med mars genomförde 
LO-distrikten i Dalarna, Mellersta Norrland, Väs-
terbotten samt Norrbotten riktade arbetsplatsbe-
sök på vinterorterna för att informerar om facket 
och vara behjälplig vid frågor.

Internationellt ungdomsarbete

Under året har LO varit representerade i EFS och 
FFIs ungdomsgrupper. Sverige har samarbete med 
facken i övriga Norden jobbat för att verksam-
heten mer ska vara inriktad mot rekrytering och 
organisering av ungdomar.
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Fackligt-politiskt arbete
Årets verksamhet har präglats av förberedel-
searbetet inför valet. 32 000 av LO-förbundens 
medlemmar har bland annat sagt sin mening i 
enkätundersökningen Valet är Ditt. Ett nätverk 
av facklig-politiska kontaktpersoner har skapats 
på de 500 största arbetsplatserna. LO-facken och 
arbetarekommunerna i de 45 största kommunerna 
har erbjudits valledarkurser för att stärka den 
lokala valorganisationen. Genomförandet av LOs 
och socialdemokraternas gemensamma valupptakt 
påbörjades. LO och förbunden har deltagit i arbe-
tet vid den socialdemokratiska partikongressen 
i Malmö som blev en facklig framgång. Resurser 
har under året avsatts för utveckling av de fackliga 
(s)-föreningarna samt för facklig-politiska med-
lemsutbildningar. I Göteborg har särskilda insatser 
gjorts för att ytterligare utveckla första maj.

LOs försäkringsrådgivarverksamhet 2005
Försäkringsrådgivare är ett fackligt förtroen-
deuppdrag som innebär att rådgivaren ska vara 
tillgänglig för medlemmarna och också aktivt 
söka upp dem för att informera om försäkringarna 
– inte att sälja försäkringar. Verksamheten kall-
las Medlemskvarten, det personliga samtalet, och 
uppskattas av medlemmarna. De får en gedigen 
genomgång och kunskap om hur de är försäkrade. 
Många har också genom informationen erhållit 
ersättningar som de tidigare inte visste att de var 
berättigade till.

Sammanlagt finns inom förbunden cirka 9 800 
rådgivare och årligen omsätts cirka 15 procent av 
dessa rådgivare. Antalet rådgivare har minskat 
från föregående år då LO i samarbete med för-
bundsavdelningarna rensat bort inaktiva rådgiva-
re. Under 2005 har 1 008 personer i en tredagarsut-
bildning utbildats till rådgivare av 134 kursledare.

I undersökningar har rådgivarna framfört att 
de känner sig ensamma i sitt arbete på sin arbets-
plats. De uttrycker ett stort behov av att samlas 
för att utbyta erfarenheter. I dialogen med förbun-
den har denna fråga aktualiserats.

I vidareutbildningen som genomfördes under 
2005 har 3 997 rådgivare deltagit.

MedlemsEl
I arbetet med att informera om MedlemsEl har 
medverkan skett på ett 60-tal möten, konferenser 
och kongresser. Annonsering har skett i de flesta 
fackförbundstidningar. En speciell satsning har 
gjorts på 8 stora arbetsplatser i Västsverige. Infor-
mationsmaterial har tagits fram. När det gäller 
avtalstecknandet har det under året varit relativt 
trögt beroende på det höga elpriset. 8 000 nya 
avtal har tecknats under året

Organisationsförändringar
LO-kongressen 2004 beslutade om att se över den 
regionala och lokala tvärfackliga strukturen. Syf-
tet var att förändra organisationen så att den ges 
ökad slagkraft och bärkraft samtidigt som den får 
en starkare lokal närvaro. Detta genom att formu-
lera målet om en lokal tvärfacklig verksamhet i 
landets alla kommuner.

Målen ska nås med en genomgripande diskus-
sion med förbundens avdelningar om innehållet i 
det tvärfackliga arbetet. Den nya organisationen 
byggs utifrån de lokala och regionala förutsätt-
ningarna och behoven.

Ett omfattande utredningsarbete har genom-
förts för att ge Mälardalsdistrikten underlag för 
sin framtida regionala struktur. Utredningen tittar 
på verksamhet, struktur och ekonomi och har pre-
senterats för avdelningarna vid en stor konferens i 
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Västerås. Mälardalsdistrikten omfattar LO-distrik-
ten i Östergötland, Sörmland, Örebro, Värmland, 
Västmanland och Uppsala län. De berörda LO-
distrikten går nu vidare i arbetet med att finna en 
passande modell för distriktsstrukturen.

Inom LO-distrikten i Kalmar, Blekinge och 
Kronoberg fortgår sammanslagningen i det som 
ska bli LO-distriktet i sydost den 1 januari 2006. 
Expeditionsorten blir Emmaboda. I LO-distrikten 
i Gävleborg och Dalarna arbetar man vidare på att 
skapa det gemensamma LO-distriktet med start 1 
januari 2007.





Så styrs LO

Kongressen är LOs högsta beslutande församling.
LOs styrelse och ledning väljs av kongressen
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Hans Öhlund, Fastighetsanställdas Förbund, Kjell Dahlström, Skogs- och Träfacket, Jan Österlind, Grafiska Fackförbundet – Mediafacket, 

Sune Ekbåge, Pappersindustriarbetareförbundet, Kjell Ahlberg, LO

Främre raden från vänster: Erland Olauson, LO, Jan Rudén, SEKO, Ulla Lindqvist, LO, Hans Tilly, Byggnadsarbetareförbundet,  

Wanja Lundby-Wedin, LO, Stefan Löfven, Industrifacket Metall, Stig Larsson, Elektrikerförbundet, Lars-Anders Häggström, Handels-

anställdas förbund
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Wanja Lundby-Wedin LO
Erland Olauson LO
Ulla Lindqvist LO
Leif Håkansson LO

Ordinarie ledamöter Suppleanter

Hans Tilly Thomas Gustavsson
Byggnadsarbetareförbundet Byggnadsarbetareförbundet

 Stig Larsson
 Elektrikerförbundet

 Gunnar Ericson
 Byggnadsarbetareförbundet

Hans Öhlund Lars-Åke Lundin
Fastighetsanställdas Förbund Målareförbundet

 Anders Bergsten
 Fastighetsanställdas Förbund

 Hans-Åke Engdahl
 Målareförbundet

Lars-Anders Häggström Susanna Gideonsson
Handelanställdas Förbund Handelsanställdas Förbund

 Tommy Tillgren
 Handelsanställdas Förbund

 Gustaf Holmlund
 Handelsanställdas Förbund

Landsorganisationens styrelse  
från och med 2005-10-20
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Jan Österlind Ella Niia
Grafiska Fackförbundet Hotell- och Restaurang Facket

 Tommy Andersson
 Grafiska Fackförbundet

 Per Persson
 Hotell- och Restaurang Facket

Leif Ohlsson Leif Håkansson
Industrifacket Industrifacket

 Kurt Walther
 Industrifacket

 Birgitta Widén
 Industrifacket

Ylva Thörn Lars-Åke Almqvist
Kommunalarbetareförbundet Kommunalarbetareförbundet

 Håkan Pettersson
 Kommunalarbetareförbundet

 Lennart Johansson
 Kommunalarbetareförbundet

Hans-Olof Nilsson Gerald Lindberg
Livsmedelsarbetareförbundet Livsmedelsarbetareförbundet

 Eva Karlsson
 Livsmedelsarbetareförbundet

 Pauli Kristiansson
 Livsmedelsarbetareförbundet
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Göran Johnsson Stefan Löfven
Metallindustriarbetareförbundet Metallindustriarbetareförbundet

 Anders Tiderman
 Metallindustriarbetareförbundet

 Birgitta Lanér
 Metallindustriarbetareförbundet

Jan Rudén Tomas Abrahamsson
SEKO SEKO

 Sven-Olof Hellman
 SEKO

 Yvonne Karlén
 SEKO

Kjell Dahlström Sune Ekbåge
Skogs- och Träfacket Pappersindustriarbetareförbundet

 Lars Johansson
 Skogs- och Träfacket

 Per-Olof Sjöö
 Skogs- och Träfacket

Per Winberg Clas Linder
Transportarbetareförbundet Transportarbetareförbundet

 Martin Viredius
 Transportarbetareförbundet

 Sten-Ove Niklasson
 Transportarbetareförbundet
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LOs representantskap kallades under 2005 till två 
ordinarie sammanträden den 19 maj och den 20 
oktober i Stockholms Folkets Hus.

Årsmötet den 1� maj
LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin inledde 
mötet med parentation över avlidna medlem-
mar. Wanja Lundby-Wedin konstaterade att den 
viktigaste frågan i LOs arbete under året handlar 
om ett arbetsliv för alla och överskuggar all annan 
politisk debatt. Förutsättningarna för en utveck-
lad arbetsmarknad är goda. Wanja Lundby-Wedin 
berörde även Vaxholms-konflikten, där de fyra 
borgerliga partierna hårt kritiserat LO.

Representantskapet beslutade att godkänna 
årsredovisningen för år 2004 och att till kongres-
sen tillstyrka att LOs styrelse beviljas ansvarsfri-
het för 2004 års förvaltning.

I enlighet med styrelsens förslag godkände 
representantskapet att avgiften till LO ska vara 
oförändrad under 2006.

Val

Representantskapet godkände förslaget till omval 
av ordinarie auktoriserade revisorn Åke Daniels-
son, Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Motioner

Representantskapet godkände styrelsens utlåtan-
den över de 17 inkomna motionerna:
• Stärka arbetsrätten (LAS) vid inhyrning av 

arbetskraft (Metallindustriarbetareförbundet, 
avd 26 Örnsköldsvik)

• Långtidssjuka mellan stolarna (Metallindustri-
arbetareförbundet, avd 24, 38 och 39)

• LO-facken i kommunernas uppgift (Metallindu-
striarbetareförbundet avd 55 Nordvästra Skåne)

• ILO-konventionen nr 94 (Byggnadsarbetareför-
bundet avd 1)

• Inträdesvillkoret till arbetslöshetskassan (Ho-
tell och Restaurang Facket)

• Att falla mellan stolarna (Fastighetsanställdas 
Förbund, Handelsanställdas Förbund, Hotell 
och Restaurang Facket och Transportarbetare-
förbundet)

• Ordning och reda-projektet (Transportarbeta-
reförbundet, avd 12 Malmö)

• Fördraget om upprättande av konstitution för 
Europa (Transportarbetareförbundet, avd 12 
Malmö)

• Studier i annat förbund vid övergång (Skogs- 
och Träfacket, avd 3 Östersund)

• Enhetligt sjukbegrepp (Skogs- och Träfacket, 
avd 12 Smålands Högland, avd 13 Hultsfred, avd 
14 Ljungby och avd 15 Nybro)

• Efterskydd vid skadlig inverkan, cancer (Skogs- 
och Träfacket, avd 16 Kristianstad)

• Sekretesslagstiftningen (Hotell och Restaurang 
Facket)

Representantskapet

Christian Swing arbetar som byggnadsarbetare och 
är medlem i Svenska Byggnadsarbetareförbundet.
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• Vår räddning – ett nytt fackligt löfte (Kommu-
nalarbetareförbundet Dalarna)

• Indragning av sjukpenning (Kommunalarbeta-
reförbundet Dalarna)

• Att verka för ändring av reglerna i lag om all-
män försäkring, Kommunalarbetareförbundet 
Norrbotten)

• Uppsägning av långtidssjuka, Kommunalarbe-
tareförbundet Dalarna)

• Arbetsvillkor för a-kassa (Kommunalarbetare-
förbundet Dalarna)

Ulla Lindqvist redogjorde för det förbundsgemen-
samma projektet En stark facklig utbildning och 
folkbildning som pågått under tre år.

Representantskapet godkände slutrapporten.
Representantskapet godkände även den rap-

port som Kjell Ahlberg redovisade gällande regler 
för LO avseende jäv och fördelning av bostäder.

Representantskapet ställde sig bakom ett ut-
talande gällande porrfria hotell.

Sammanträdet den 20 oktober
Wanja Lundby-Wedin berättade om det arbete 
som genomförts inför den förestående socialde-
mokratiska partikongressen och det facklig-poli-
tiska samarbetet.

Val

Representantskapet valde Eva Karlsson, Livsmed-
elsarbetareförbundet, till ny andre suppleant för 
Hans-Olof Nilsson; Susanna Gideonsson, Han-
delsanställdas Förbund, till ny förste suppleant 
för Lars-Anders Häggström; Ella Niia, Hotell och 
Restaurang Facket till ny förste suppleant och Per 
Persson till ny tredje suppleant för Jan Österlind i 
LOs styrelse.

Motioner

Representantskapet godkände styrelsens utlåtan-
den över de två inkomna motionerna:
• En strategi för samhällsnyttig arbetsmiljöforsk-

ning (Metallindustriarbetareförbundet)
• Beräkning av sjukpenninggrundande inkomst 

(Kommunalarbetareförbundet)

Marita Ulvskog berättade om arbetet inför den 
socialdemokratiska partikongressen och konstate-
rade att den facklig-politiska samverkan är viktig i 
det kommande valarbetet.

Formerna för utseende av ungdomssekreterare

Representantskapet beslutade att LOs ungdoms-
sekreterare väljs av LOs styrelse för en mandatpe-
riod på tre år.

Under övriga frågor berörde Erland Olauson 
problemet med de skillnader som finns gällande 
avtalspensioner på LO- respektive PTK-området.
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Ordförande

Ordföranden utövar tillsammans med styrelse och 
arbetsutskott ledningen för Landsorganisationens 
löpande verksamhet. Ordföranden leder för-
handlingarna vid styrelsens och arbetsutskottets 
sammanträden, svarar för att alla förekommande 
ärenden föredras och ansvarar för verkställigheten 
av kongressens, representantskapets och styrelsens 
beslut.

Ordföranden har det övergripande ansvaret för 
hela LO-kansliets arbete. Följande politikområden 
lyder dock direkt under ordföranden
• internationellt fackligt arbete
• ekonomisk politik
• arbetsmarknadspolitik
• integrations-, ungdoms- och jämställdhets-

frågor

Under ordföranden lyder vidare LOs affärsverk-
samhet, facklig-politisk samverkan, LOs egen 
organisation och informationsverksamhet.

Ordförande har följande uppdrag:
• Anna Lindhs Minnesfond, ledamot
• AFA Liv-, Sjuk-, Trygghetsförsäkring, ledamot
• Aftonbladets styrelse, vice ordförande
• AMF Pension, ledamot
• Arbetsmarknadsnämnden Svenskt Näringsliv 

– LO, ledamot
• Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), ledamot
• EFS styrelse och styrkommitté, ledamot
• FFI, ledamot
• Folksam Sak, ordförande
• Föreningen för Brysselkontoret,  

vice ordförande
• Första AP-fonden, ledamot
• Handelsbolaget Klockan, suppleant
• Jubileumsfonden SAP, ledamot
• KFF- nämnden, ledamot
• Labour Market Dialogue, ledamot
• LO-Media AB, ordförande
• LO-TCO-kommittén, ledamot
• LOs integrationsprojekt, ordförande i 

styrgruppen
• LOs representantskap, ordförande
• LOs styrelse, ordförande
• NFS styrelse, ledamot
• Olof Palmes Minnesfond, ledamot
• Riva del Sole SpA, ordförande
• SAMAK, ledamot
• SAP, VU och partistyrelsen, ledamot
• Rådet för mångfald i arbetslivet, styrgrupp
• Users Award, ordförande

LO-ledningen – arbetsfördelning och uppdrag

Ulla Strandbergh jobbar som pappersarbetare och är 
medlem i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet.
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Förste vice ordförande och avtalssekreterare

Förste vice ordföranden biträder ordföranden i 
dennes åligganden och är ordförandens ställföre-
trädare. I egenskap av avtalssekreterare ansvarar 
och samordnar förste vice ordföranden förhand-
lingsverksamheten. Förste vice ordföranden svarar 
därutöver för
• lönebildning samt löne- och arbetstidspolitik
• organisations- och gränsdragningsfrågor
• fördelningspolitik
• välfärdspolitik
• försäkringsfrågor
• anställningstrygghet och allmänna anställ-

ningsvillor

Förste vice ordförande och avtalssekreterare har 
följande uppdrag:
• AFA Liv-, Sjuk-, Trygghetsförsäkring, ledamot
• AFA liv-, Sjuk-, Trygghetsförsäkring, finansut-

skottet, ledamot
• Aftonbladets styrelse, ledamot
• AMF Pension, ledamot
• AMF Pension, finansutskottet, ledamot
• AMF Pension Fondförvaltnings AB, ledamot
• Arbetets Museum, ordförande
• Arbetsdomstolen, ordinarie ledamot
• Arbetsmarknadsnämnden Svenskt Näringsliv 

– LO, ledamot
• EFS styrelse, ledamot
• FORA Försäkringscentral AB, ordinarie leda-

mot
• KFF-nämnden, ledamot
• KP Jubileumsfonden, ledamot
• KP Pension, vice ordförande
• LO-Media AB, ledamot
• LO-TCO Rättsskydd AB, ordförande
• LOs styrelse, ledamot
• Riva del Sole SpA, ledamot

Andre vice ordförande

Andre vice ordförande biträder ordföranden i 
dennes åligganden och är efter förste vice ordfö-
randen ordförandens ställföreträdare. Andre vice 
ordföranden svarar därutöver för
• arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor
• utbildnings- och kompetensutvecklingsfrågor
• arbetslivsutveckling inklusive IT-frågor
• forskningsfrågor
• facklig utbildning
• facklig-politisk samverkan
• kulturfrågor

Andre vice ordförande har följande uppdrag:
• ABFs styrelse, vice ordförande
• AFA Liv- och Sjukförsäkring, ordinarie leda-

mot
• AFA Trygghetsförsäkring, ordinarie ledamot
• AMF Pension, ledamot
• Arbetarrörelsens stipendiefond, ledamot
• Arbetslivsinstitutets styrelse, ledamot
• Arbetsmarknadens yrkesråd, vice ordförande
• Arbetsmiljöverket, ledamot
• Cancerfonden, representant
• Centrala Fackliga Utskottet, ordförande
• Ernst Wigforss Minnesfond, ledamot
• Folksam Livs stämma, ordinarie ledamot
• FORA Försäkringscentral AB, suppleant
• Hjalmar Brantings Minnesfond, ledamot
• Jubileumsfonden SAP, ledamot
• KP styrelse, ordinarie ledamot
• LO Idédebatt, ordförande
• LOs Storstadsprojekt, ordförande
• LOs styrelse, ledamot
• Per Albin Hanssons Minnesfond, ledamot
• Prevents styrelse, ledamot
• Projektet Facklig utbildning, ordförande
• Rådet för utvecklingsfrågor Svenskt Närings-

liv-LO-PTK, vice ordförande
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• SAMAK, ledamot
• SAPs organisationsgrupp, ledamot
• Tage Erlanders Minnesfond, ledamot
• Yonth skills Sweden, ledamot

Tredje vice ordförande

Tredje vice ordförande biträder ordföranden i den-
nes åligganden och är efter förste och andre vice 
ordföranden ordförandens ställföreträdare. Tredje 
vice ordföranden svarar därutöver för
• internationellt fackligt utvecklingssamarbete
• näringspolitik
• regionalpolitik
• energipolitik
• miljöpolitik
• bostadspolitik
• omställningspolitik
• strukturfondsfrågor
• ekobrottsfrågor
• ägarstyrning
• medlemsförsäkringar

Tredje vice ordförande har följande uppdrag:
• AFA Livförsäkring, suppleant
• AFA Sjukförsäkring, ordinarie ledamot
• AMF Kreditförsäkring, suppleant
• Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, supple-

ant
• Folk och Försvar internationella råd, ledamot
• Folksam-LO Fond AB, vice ordförande
• Folksam-LO fondförsäkringsbolag, vice ordfö-

rande
• Folksam Saks stämma, ordinarie ledamot
• FORA Försäkringscentral AB, ordinarie leda-

mot
• Ideell förening för främjande av arbetsmiljö, 

trafiksäkerhet och miljö i den yrkesmässiga 
trafiken QIII, styrelseledamot

• LOs Försäkringshandelsbolag, ordförande

• LO-TCO Biståndsnämnd, ordförande
• NFS styrelse, ledamot
• Olof Palme Center, vice ordförande
• Olof Palmes Internationella Centrum, ledamot
• SIDAs styrelse, ledamot
• Statens energimyndighets styrelse, ledamot
• Statens jordbruksverk, ledamot
• Stiftelsen Trygghetsfonden KFO-LO, ledamot
• Tage Erlanders fond för naturvetenskap och 

teknik, ledamot
• Trygghetsfonden TSL, vice ordförande
• TUAC, ledamot
• Vinnovas styrelse, ledamot
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Kanslichef

Kanslichefen ansvarar under LOs ordförande för 
samordningen av kansliets administrativa verk-
samhet och svarar för arbetsgivarfunktionen i 
förhållande till enhetschefer och övriga anställda. 
Han ansvarar för förberedelserna inför arbetsut-
skott, styrelse och representantskap samt biträder 
ordföranden i frågor som rör LOs organisation. I 
övrigt utför kanslichefen de uppgifter som ordfö-
randen delegerar till honom.

LO-kansliet

LO-kansliet består av följande enheter:
• arbetsutskottets kansli
• ekonomienheten
• enheten för ekonomisk politik och 

arbetstagares rättigheter
• enheten för facklig utbildning
• informationsenheten
• internationella enheten
• IT- och internserviceenheten
• löne- och välfärdsenheten
• näringspolitiska enheten
• organisationsenheten
• personal- och administrativa enheten

Arbetsutskottets kansli

Enheten leds av LOs presschef som tillika är 
enhetschef. Enheten svarar för att ge service till 
LOs ledning och arbetar fortlöpande fram förslag 
om vilka frågor som ska prioriteras av ledningen 
och vilka massmediala opinionsinsatser som ska 
göras. Gruppen bevakar och tar i samverkan med 
berörda policyenheter fram underlag till ledning-
en i aktuella fackliga och politiska frågor. Enheten 
tar fram underlag för styrelser, arbetsgrupper 
och sammanträden som LO-ledningen deltar i. 
Enheten administrerar, planerar och organiserar 
arbetsutskottets, styrelsens och representantska-
pets sammanträden. Arbetsutskottets kansli sam-
arbetar med och stödjer hela LOs kansli gällande 
massmediala frågor.

Ekonomienheten

Enhetens främsta uppgift är att producera un-
derlag för den ekonomiska styrningen av orga-
nisationen samt att förvalta LOs fastigheter och 
övriga tillgångar i enlighet med LOs stadgar och 
styrelsens direktiv. Verksamhetsplaner, budget och 
budgetuppföljning upprättas och genomförs av 
enheten tillsammans med personal- och adminis-
trativa enheten. Ekonomienheten ansvarar även 
för bolagsfrågor inom LO-koncernen.

Verksamheten är uppdelad i två arbetsområden:
• fastighetsförvaltning
• redovisning

LO-kansliets organisation

Björn Blomqvist arbetar som prepressgrafiker och är 
medlem i Grafiska Fackförbundet – Mediafacket.



�0 | LOs verksamhetsberättelse 2005

Enheten för ekonomisk politik och arbetstagares rättigheter

Enheten är uppdelad på två policygrupper. Eko-
nomgruppen med ansvar för ekonomisk politik 
och Arbetstagargruppen med ansvar för arbetsta-
gares rättigheter.

Ekonomgruppen har följande ämnesmässiga 
ansvarsområden:
• makroekonomi
• konjunkturbedömningar
• internationell ekonomi
• handelspolitik
• sysselsättningspolitik
• skattepolitik
• finansiell ekonomi
• lönebildning
• inkomstfördelning

Arbetstagargruppen har följande ämnesmässiga 
ansvarsområden:
• arbetsmarknadspolitik och a-kassa
• anställningsskydd
• diskriminering
• integration
• allmänna anställningsvillkor
• migration
• omställningsförsäkring
• offentlig upphandling
• jämställdhet och förutsättningar för fackligt 

arbete

Enheten för facklig utbildning

Enheten arbetar med samordning och utveckling 
av facklig utbildning, folkbildning och idédebatt. 
Verksamheten omfattar stöd till medlemsutbild-
ning och grundläggande förtroendemannautbild-
ning, LOs Kunskapssystem, LOs IT-skola, LOs 
Högskola, tvärfacklig utbildning för LO-facken i 
kommunerna och LO-distrikten, produktion av 
studiematerial samt LO idédebatt.

I enhetens ansvarsområden ingår också sam-
ordning av europafackliga utbildningsprojekt, 
hantering av korttidsbidraget på uppdrag av 
utbildningsdepartementet, stipendier till Genève-
skolan samt LOs arbete mot läs- och skrivsvårig-
heter och dyslexi. Samråd med förbunden sker 
genom LOs centrala utbildningskommitté.

Informationsenheten

Informationsenheten har till uppgift att omsätta 
styrelsens mål till konkreta opinionsbildnings-
mål samt samordna LOs kommunikativa verk-
samhet, utveckla LOs image och tillhandahålla 
kampanjstöd. Informationsenheten ansvarar för 
LOs interna information, trycksaksproduktion, 
webbinformation och interntryckeri. Samråd med 
förbunden har skett genom LOs informationsråd.

Internationella enheten

Enheten svarar för samordning av LOs interna-
tionella verksamhet inklusive LO-kansliets och 
förbundens gemensamma arbete inom europeiska 
och internationella fackliga och mellanstatliga or-
gan. Enheten fungerar även som stöd för LO-led-
ningen vid dess internationella uppdrag. Enheten 
är också ansvarig för utformning och genomför-
ande av LOs policy på det internationella området, 
inklusive biståndsfrågor.

IT- och internserviceenheten

Enheten har till uppgift att utveckla, underhålla 
och förvalta de IT-system som används inom LO. 
Enheten levererar också IT-tjänster till service-
centret i Valdemarsvik.

Under året har uppkopplingen mellan distrik-
ten och LO-kansliet fortsatt att utvecklas. Målet 
är att all anställd personal ska ha tillgång till en 
gemensam IT-miljö. En omorganisation har också 
genomförts där administrativa enheten delades. 
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Ansvaret för kontorsservice och lokalvård fördes 
till IT-enheten som därmed bytte namn till IT- 
och internserviceenheten (ITS).

Ett utökat samarbete med flera medlemsför-
bund har inletts, främst när det gäller medlems-
system och program för informationshantering.

Löne- och välfärdsenheten

Löne- och välfärdsenheten arbetar inom tre hu-
vudområden:
• löner
• arbetsmiljö
• försäkring

Samråd med förbunden har skett genom avtalsråd, 
försäkringsutskottet, miljö- och arbetslivsutskottet 
samt i en rad andra utredningar och arbetsgrupper. 
Samarbetet med arbetsgivarnas organisationer har 
skett inom ramen för gemensamma pensioner och 
försäkringar, Prevent och flera andra grupperingar.

Näringspolitiska enheten

Näringspolitiska enheten arbetar inom tre huvud-
områden:
• näringspolitik
• utbildning
• välfärdspolitik

I detta ingår näringspolitik och tillväxtfrågor, 
regionalpolitik, energi, yttre miljö, utbildningspo-
litik och livslångt lärande, kompetensutveckling, 
forskningspolitik, IT i arbetslivet, EUs struktur-
fonder, trygghetsfonderna, bostadspolitik, familje-
politik och offentligfinansierad verksamhet.

Organisationsenheten

Enheten ansvarar för den tvärfackliga organisatio-
nen och utvecklingen i LO-distrikten och LO-
facken i kommunerna. I detta ingår att samordna 

de olika enheterna på LO-kansliets policyverk-
samhet som vänder sig mot de regionala och lokala 
LO-organisationerna. Enheten har ungdomsverk-
samhet, skolinformation, kultur och facklig-poli-
tisk verksamhet som särskilda ansvarsområden

Personal- och administrativa enheten

Under året har Personalenheten och delar av ad-
ministrativa enheten slagits samman till en enhet 
– Personal- och administrativa enheten.

Enheten ansvarar för all övergripande personal-
administration och för utvecklingen av admi-
nistrativa rutiner så att kontorsadministrationen 
fungerar på ett effektivt och ändamålsenligt sätt 
inom kansliet. Enheten fungerar även som en 
intern resurs.

Enheten fungerar som rådgivare inom per-
sonal- och administrativa frågor. Huvudsakliga 
arbetsområden är rekrytering, kompetensutveck-
ling, arbetsmiljö, friskvård, rehabilitering, psy-
kosociala frågor, intern jämställdhet, integration 
och förhandling av löne- och anställningsvillkor. 
Enheten ansvarar även för servicefunktionerna 
reception, registratur, bibliotek och arkiv.

Arbetarrörelsens förhandlingsorganisation 
(AFO) ansvarar för de övergripande arbetsgivar-
frågorna inom AFOs medlemsgrupper. Stor vikt 
har lagts i arbetet om vår roll som arbetsgivare i en 
facklig organisation.

Under året har arbetet med utbildnings- och 
utvecklingsinsatser fortsatt varit i centrum. Semi-
narium och utbildningar inom utvecklingssamtal, 
arbetsgivareansvar och avtal, kvalificerad arbets-
rätt för lokalt anställda funktionärer, retorik och 
kurs för blivande pensionärer har genomförts.

AFO har tillsammans med medlemsorgani-
sationerna påbörjat diskussioner om framtidens 
verksamhet vad gäller personalförsörjning, kol-
lektivavtal och pensionsreglementen.





Årsredovisning för LO och LO-koncernen
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LOs organisation
Landsorganisationen i Sverige (LO) är en samman-
slutning av fackliga arbetstagarorganisationer. Or-
ganisationen har till uppgift att utöva den centrala 
ledningen av fackföreningsrörelsens strävande ef-
ter att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbets-
marknaden och inom arbetslivet. LO ska också i 
övrigt verka för en samhällsutveckling på grundval 
av politisk, social och ekonomisk demokrati.

Svenska Metallindustriarbetarförbundet och 
Industrifacket beslutade under 2005 att gå sam-
man. LOs medlemmar utgör därefter 15 anslutna 
medlemsförbund. Förbunden består i sin tur av 
sammanlagt 1 831 385 medlemmar vid räkenskaps-
årets utgång (1 861 321) varav 54 % män och 46 % 
kvinnor.

LOs beslutande organ är kongressen, repre-
sentantskapet och styrelsen. Kongressen, som är 
LOs högsta beslutande organ, sammanträder vart 
fjärde år och består av 300 representanter utsedda 
av medlemsförbunden. Kongressen sammanträdde 
i juni 2004. Mellan kongresserna är det represen-
tantskapet som är högsta beslutande organ. I detta 
ingår att ha tillsyn över styrelsens förvaltning 
samt avgöra ärenden av viktig principiell bety-
delse. Representantskapet består av representanter 
utsedda av de anslutna förbunden samt styrelsens 
ledamöter. Styrelsen består av 15 ledamöter, av 
dessa är LOs ordförande, förste vice ordförande, 
andre vice ordförande och tredje vice ordförande 
självskrivna. Övriga ledamöter väljs för kongress-
perioden av förbunden. Styrelsens uppgift är att 
utöva den omedelbara ledningen av Landsorgani-
sationen.

Förvaltningsberättelse 2005

Pia Enman arbetar som restaurangbiträde och är 
medlem i Hotell och Restaurang Facket.
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LOs kansli var 31 december 2005 indelad i dessa enheter.
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Till styrelsens förfogande finns finanskom-
mitèn som har till uppgift att behandla ekonomis-
ka frågor av gemensamt intresse för LO och dess 
förbund. Ekonomiansvariga från Metall, Kommu-
nal, Handels, Industrifacket, Byggnads och SEKO 
finns representerade i kommittén vars ordförande 
är LOs ekonomichef.

LO är geografiskt representerad i hela landet 
genom 19 distrikt. Distrikten har till uppgift att 
regionalt samordna gemensamt fackligt arbete på 
grundval av LOs uppgift och målsättning. Di-
striktsorganisationerna är egna juridiska personer 
med egen ekonomi. Vidare finns LO representerad 
i flertalet av landets kommuner med lokala LO 
Fack som i sin tur är egna juridiska personer.

Information om verksamheten under räkenskapsåret

Det nationella fackliga arbetet har visat sig på-
verkas i allt högre grad av internationella beslut. 
Periodens arbete har därför präglats av arbete med 

kollektivavtal, diskussioner om tjänstedirektivet 
och EU utvidgningen. Arbetslösheten och sys-
selsättningen har lyfts fram som särskilt viktiga 
frågor under 2005. I övrigt har arbetet med yrkes-
inriktade gymnasieutbildningar rönt stort intresse. 
Arbetet för integration och mot diskriminering på 
arbetsmarknaden har som alltid varit en priorite-
rad fråga under året.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Efter räkenskapsårets utgång har LO sålt Hassel-
udden Konferens & Yasuragi såväl fastighet som 
rörelse. Realisationsvinsten väntas uppgå till 
närmare 100 mkr.

Resultat och ställning

Medlemsavgifterna uppgick till 259,2 mkr (263,5 
mkr). Medlemsförbunden betalar till LO en avgift 
baserad på varje förbunds medlemsantal vilket 
motsvarar cirka 157–174 kronor per medlem och 

LO-avgiftens utveckling 1980–2005
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år. Medlemsavgiften till LO per medlem har varit 
oförändrad sedan 1991. Nedan visas LO-avgiftens 
utveckling per medlem och månad.

Övriga intäkter uppgick till 254,5 mkr (246,5 
mkr). Övriga intäkter består i huvudsak av anslag 
från statliga myndigheter och andra organisationer 
bland annat AFA. Kostnaden för verksamheten 
uppgick till 579,3 mkr (587,0 mkr). I detta ingår 
att lämna bidrag till närstående organisationer. 
Under räkenskapsåret har totalt 33,5 mkr (37,0 
mkr) lämnats som anslag och medlemsavgifter till 
närstående bland annat Arbetarrörelsens arkiv, 
EFS, FFI med flera.

LO strävar med den ekonomiska verksamheten 
efter att nå kostnadstäckning för den fackliga 
verksamheten. LOs resultat för den fackliga verk-
samheten uppgick till – 65,6 mkr (– 77,0 mkr). 
Årets resultat blev 12,7 mkr (37,1 mkr).

LOs resultat 2001–2005

Tkr 2005 2004 2003 2002 2001

Facklig verksamhet – 65 615 – 77 015 – 79 851 – 112 390 – 35 472

Fastighetsförvaltning 66 091 22 264 20 881 28 913 25 048

Finansförvaltning 33 230 86 820 56 842 27 456 67 176

Resultat efter finansiella poster 33 706 32 069 – 2 128 – 56 021 56 752

Bokslutsdispositioner 17 197 37 824 41 346 295 – 18 029

Skatter – 38 197 – 32 838 – 31 382 – 9 260 – 17 020

Årets resultat 12 706 37 055 7 836 – 64 986 21 703
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Eget kapital
Utgångspunkten för LO är ett oberoende av 
långivare vilket innebär att andelen räntebärande 
skulder ska vara låg. För närvarande har LO inga 
räntebärande skulder. LO ska hålla en ekonomisk 
konfliktberedskap genom relativt hög likviditet 
i finansförvaltningen alternativt med tillgångar 
med gott belåningsvärde vilket fastighetsinneha-
vet utgör.

Kongressen år 2000 beslöt värdesäkra LOs egna 
kapital med förändringen av konsumentprisindex. 
I samband med att pensionsutfästelser som ej är 
säkerställda genom realstiftelse från och med 2005 
har redovisats som avsättning mot eget kapital har 
det egna kapitalet per 31 december 1999 omräk-
nats. Beloppet redovisas som bundet eget kapital. I 
huvudsak ska LOs avkastning av de finansiella till-
gångarna och avkastningen på fastighetskapitalet 
säkerställa detta krav. LO söker nå bästa möjliga 
avkastning med ett begränsat risktagande.

Som framgår av tabellen uppgick LOs egna 
kapital vid räkenskapsårets utgång till

1 299 mkr vilket är något högre än det av 
kongressen uppsatta målet. Vidare uppgår LOs 
obeskattade reserv till 173,8 mkr varav 125,1 mkr 
motsvarar eget kapital.

Koncernen
Landsorganisationen är moderföretag till följande 
företag HB Klockan (51 %), Strykjärnet i Norr-
köping HB (75 %), LO-Tidningen AB (100 %), 
LO-TCO Rättsskydd AB (90 %), Hasseludden 
Konferens & Yasuragi AB (100 %), Riva del Sole 
(68 %), Users Award AB (100 %) samt LO Me-
dia AB (100 %) med de helägda dotterföretagen 
Kranen Fastighets AB, Spaden Fastighets AB och 
Folkrörelsernas Service Center AB.

Under januari månad 2006 har Kranen Fastig-
hets AB fusionerats med LO Media AB.

LOs utveckling av eget kapital 2001–2005

Tkr 2005 2004 2003 2002 2001

Bundet eget kapital

Bundna reserver 1 288 674 1 284 078 1 278 104 1 264 316 1 238 580

Fritt eget kapital

Balanserad vinst – 29 760 – 3 580 – 17 584 55 048 31 339

Reserverade medel 27 539 21 128 33 271 29 275 46 501

Årets resultat 12 706 37 055 7 836 – 54 848 31 747

Summa eget kapital 1 299 159 1 338 681 1 301 627 1 293 791 1 348 167

Det egna kapitalet redovisas f r o m 2000 fördelat mellan fritt och bundet kapital. Som bundet kapital redovisas det kapital som Kongressen beslutat 
värdesäkra med konsumentprisindex. Som bundet ingående eget kapital har kapitalbehållningen 31 december 1999 använts exklusive reserverade medel. 
Reserverade medel avser fonderat kapital för den fackliga verksamheten.
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Resultat och ställning
Koncernen har under året omsatt 868,9 kr (863,4 
mkr) och redovisar ett resultat före bokslutdis-
positioner och skatt med 137,9 mkr (134,4 mkr). 
Resultatet från finansiella investeringar uppgår 
till 128,3 mkr (163,1 mkr). Årets resultat uppgår 

till 76,2 mkr (78,8 mkr). Årets resultat förklaras 
i huvudsak av återläggning av tidigare års ned-
skrivningar av aktier och fondandelar med 62,1 
mkr samt realisationsvinst avseende försäljning av 
fastigheter med 44,3 mkr.

HB Klockan LO-Tidningen AB LO-TCO- 

Rättsskydd AB

LO-Media AB Riva del Sole Spa HB Strykjärnet Hasseludden 

Konferens & 

Yasuragi AB

Users Award AB

LO

Klockan  

garage AB

Kranen  

Fastighets AB

Spaden  

Fastighets AB

Folkrörelsernas 

Service Center AB

Yasuragi AB

LO Koncernens resultat 2001–2005

Tkr 2005 2004 2003 2002 2001

Facklig verksamhet – 76 315 – 84 422 – 98 157 – 113 029 – 35 813

Fastighetsförvaltning* 80 243 45 195 86 279 46 147 38 090

Hotell och konferensverksamhet 8 504 9 004 13 053 13 540 11 228

Juridisk verksamhet – 2 860 1 538 30 476 12 094 – 1 933

Finansnetto 128 361 163 110 139 625 – 140 512 97 525

Resultat efter finansiella poster 137 933 134 425 171 276 – 181 760 109 097

Bokslutsdispositioner 53 – 2 278 – 7 452 17 698 – 5 144

Skatter – 47 817 – 39 891 – 50 696 – 38 803 – 39 950

Minoritetens andel av årets resultat – 13 946 – 13 427 – 16 993 – 15 214 – 12 826

Årets resultat 76 223 78 829 96 135 – 218 079 51 177

* I beloppen för år 2005, 2004 och 2003 ingår reavinst avseende försäljning av fastighet.
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LO koncernens rörelsedrivande dotterföretag

Dotterföretag Omsättning  

mkr

Resultat efter 

finansiella  

poster

Antal  

anställda

Verksamhet 

LO Media AB 0,4 91,1 Finansförvaltning

Folkrörelsernas Service center AB 7,9 – 7,3 19 Tjänsteproduktion

Spaden fastighets AB 7,3 2,7 Äga och förvalta fastigheter

Kranen fastighets AB 0,2 1,7 Äga och förvalta fastigheter

LO TCO Rättsskydd AB 53,5 – 2,8 43 Juridisk verksamhet

LO Tidningen AB 26,0 – 0,1 12 Tidningsverksamhet

Handelsbolaget Klockan 51,7 26,3 Äga och förvalta fastigheter

Klocka Garage AB Äga och förvalta fastigheter

Handelsbolaget Strykjärnet 0,8 – 1,0 Äga och förvalta fastigheter

Hasseludden Konferens & Yasuragi AB 120,3 4,1 120 Hotell och Konferens

Riva del Sole SPA 93,2 8,4 114 Hotell och Konferens

Users Award AB 3,3 – 3,0 5 FoU IT stöd

Intresseföretag  

Medicinska Hälsocentralen 9,7 – 0,6 10 Företagshälsovård

Rättvisemärkt 1,7 0,1 2 Licensiering

Folkets Hus i Stockholm 145,3 16,7 75 Hotell och Konferens
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Finansförvaltningen
LO Koncernen bedriver sin finansförvaltning i LO 
och i det helägda dotterföretaget LO Media AB. 
Koncernens finansiella tillgångar utgörs av andelar 
i värdepappersfonder. Koncernens marknadsvärde 
uppgick den 31 december 2005 till 1 561 mkr att 
jämföras med 1 294 mkr vid årets ingång. Fond-
andelarna är fördelade mellan svenska aktier 455 
mkr, utländska aktier 470 mkr, korta räntor 313 
mkr, långa räntor 283 mkr samt en räntebaserad 
hedgefond om 40 mkr. Under året erhöll Koncer-
nen utdelningar från dessa fonder med 39,4 mkr 
(41,4 mkr) vilket motsvarar en direktavkastning 
om 2,8 % (3,2 %) beräknat på anskaffningsvärde.

LO har i sitt placeringsreglemente sökt defi-
niera och tydliggöra de risker LO avser att ta i sin 
finansförvaltning och även undvika dessa genom 
god diversifiering och valutasäkring i ränteförvalt-

ningen. I aktieförvaltningen sker ingen valutasäk-
ring.

LO utsätts i sin finansförvaltning för finan-
siella risker vilket inkluderar förändringar i priser 
på såväl aktie som räntemarknad. I ränteför-
valtningen exponeras även LO för motpartsrisk 
(kreditrisk). I samband med att en betydande del 
av aktieexponeringen är mot utlandet inkluderas 
även valutarisk.

LO beaktar alltid den etiska aspekten i sin 
placeringsverksamhet. LO utesluter investeringar 
hos förvaltare eller i fonder som förknippas med 
oacceptabla arbetsförhållanden, kriminell verk-
samhet, pornografi, miljöförstöring eller bristande 
produktsäkerhet. Den Internationella Arbetsta-
garorganisationen ILOs konventioner är vägle-
dande för all placeringsverksamhet.

Koncernens placeringar 2005 (mkr)
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Diagrammen visar marknadsvärden på koncernens tillgångar åren 2004 och 2005.

Koncernens placeringar 2004 (mkr)
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Fastighetsförvaltningen
LO koncernen äger och förvaltar nio fastigheter 
i centrala Stockholm varav två nyttjas för egen 
verksamhet. I beståndet ingår också fastigheterna 
Näs Gård, Täljöviken, Hasseludden och Örenäs 
Slott och Konferens.

Fastigheten Täljöviken har under året uthyrts 
för ändamålet kommunal omsorgsverksamhet och 
Hasseludden för den verksamhet som dotterbola-
get Hasseludden Konferens & Yasuargi AB bedri-
ver. På fastigheterna Näs Gård och Täljöviken be-
driver LO sedan ett par år ett utvecklingsprojekt 

med syfte att erhålla en fördjupad översiktsplan 
med ökad möjlighet till exploatering. Fastigheten 
Örenäs hyrs av en folkhögskoleförening som be-
driver utbildnings- och konferensverksamhet. LO 
äger därutöver en mindre fastighet i Bryssel. Vi-
dare äger LO 51 % i Handelsbolaget Klockan som 
äger och förvaltar en kontorsfastighet i centrala 
Stockholm om 21 595 kvm samt 75 % av Handels-
bolaget Strykjärnet i Norrköping som äger och 
förvaltar fastigheten Laxholmen 2 i Norrköping 
om 7 200 kvm.

LO koncernens fastighetsbestånd är bokfört 

LO koncernens fastighetsinnehav

Fastighet Ägande Kvadratmeter Mark (ha) Vakans- 

grad

Bokfört 

värde

Taxerings- 

värdeKontor Bostäder Övrigt

Skolan 1 LO 5 117 ·· ·· ·· ·· 70 955 93 000

Skolan 2 LO 4 025 ·· ·· ·· 4,1 % 29 249 64 000

Barnhuset 20 LO 3 265 ·· 721 ·· ·· 9 194 73 000

Barnhuset 25 LO 3 326 ·· 30 ·· ·· 4 809 53 000

Blåkulla 8 LO ·· 340 ·· ·· ·· 1 921 4 299

Blåkulla 9 LO ·· 262 24 ·· ·· 1 566 3 591

Näs Gård 7:1 LO ·· 410 ·· 162,9 ·· 48 10 677

Täljöviken Näs 7:4 LO ·· 274 4 607 9,1 ·· 14 420 8 764

Örenäs Slott LO ·· ·· 6 795 8,2 ·· 17 186 9 307

Brysselkontoret LO ·· ·· ·· ·· ·· 8 437 0

Vingråen 20 Spaden Fast AB 1 264 916 11 ·· ·· 14 856 32 600

Islandet 2 Spaden Fast AB2 254 1 252 209 ·· 22,1 % 8 019 47 000

Klockan 10 Klockan 51 % 17 575 ·· 2 782 ·· ·· 85 904 526 000

Laxholmen 2 Strykjärnet 75 % ·· ·· 7 200 ·· ·· 38 337 0

Hasseludden 1:78 LO ·· ·· 19 600 12,0 ·· 90 291 57 430

Hasseludden 1:79 LO ·· ·· ·· ·· ·· 0 0

Hasseludden 1:80 Hasseludden ·· ·· ·· 0,6 ·· 0 1 260

Summa 34 826 3 454 41 979 192,8 395 192 983 928

LOs dotterföretag Riva del Sole SpAs fastigheter är bokförda till 48,8 mkr. Dessutom innehar LO andelsrätter i Riva del Sole och La Serra om 0,6 mkr. 
Koncernmässiga övervärden om 68,4 mkr tillkommer.
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till 570,2 mkr (613,2 mkr). I det ligger också bok-
fört värde på hotellfastigheterna i dotterföretaget 
Riva del Sole SpA. Taxeringsvärdet i koncernen 
uppgår till 983,9 mkr (1 102,5 mkr). Marknadsvär-
det överstiger taxeringsvärdet.

LO har under året sålt fastigheten Barnhuskäl-
laren 6 med en realisationsvinst om 33,6 mkr och 
Hasseludden 1:9 med en realisationsvinst om 10,7 
mkr.

Koncernens resultat av fastighetsförvaltningen 
exklusive fastigheter som ingår i den fackliga 
verksamheten samt resultatandelar från fastig-
hetsförvaltande bolag uppgick till 80,2 mkr (45,2 
mkr).

Dotterföretagen

LO Media AB

Bolaget bedriver finans- och fastighetsrörelse. 
Finansförvaltningen bedrivs i huvudsak genom 
ägande av andelar i aktie- och räntefonder.

LO Media tillhandahåller genom det helägda 
dotterföretaget Folkrörelsernas Service Center 
AB administrativa tjänster till företag och organi-
sationer inom folkrörelsen. LO har sedan hösten 
2003 köpt ett flertal tjänster av bolaget bland 
annat inom telefoni, lönehantering och reskontra-
hantering med mera. Bolaget har sitt säte i Valde-
marsviks Kommun.

LO Mediakoncernens nettoomsättning upp-
gick till 15,4 mkr (24,0 mkr) och årets resultat till 
59,8 mkr (36,2 mkr).

LO-TCO Rättsskydd AB

Bolaget ägs till största delen av LO och resterande 
del ägs av TCO. Bolaget tillhandahåller juridisk 
service i huvudsak inom området arbetsrätt till 
LO och TCO med anslutna förbund. Därigenom 

bereds närmare 3,2 miljoner medlemmar möjlig-
het till rättshjälp.

Bolagets nettoomsättning uppgick till 56,0 mkr 
(46,8 mkr) och resultatet efter finansiella poster 
till – 2,8 mkr (1,6 mkr). Årets resultat uppgick till 
– 2,1 mkr (1,0 mkr). Av bolagets nettoomsättning 
avser 2,1 % LO (2,9 %).

LO-Tidningen AB

Tidningen riktar sig till förtroendevalda i den 
fackliga rörelsen och utkom under året med 40 
nummer med en genomsnittlig upplaga med 
64 000 exemplar. Bolagets omsättning uppgick till 
26,1 mkr (22,9 mkr) och årets resultat till 0 mkr 
(0 mkr). Av bolaget totala intäkter avser 90,0 % 
(86,0 %) LO.

Handelsbolaget Klockan

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Klockan 10 
i centrala Stockholm. LO äger 51 % av bolaget och 
resterande del ägs av Målareförbundet och Skogs- 
och Träfacket. Fastigheten har en total uthyrbar 
yta om 20 357 kvm. Fastigheten är fult uthyrd vid 
räkenskapsårets utgång. Hyresintäkterna uppgick 
till 51,7 mkr (48,2 mkr) och årets resultat till 26,9 
mkr (24,4 mkr). Fastighetens marknadsvärde över-
steg väsentligt bokfört värde vid räkenskapsårets 
utgång. Bolaget har bildat ett särskilt dotterbolag 
för att hantera uthyrning av garageplatser. Dotter-
bolaget är helägt av HB Klockan.

Handelsbolaget Strykjärnet i Norrköping AB

Bolaget ägs till 75 % av LO och resterande del ägs 
av KF. Bolaget äger och förvaltar fastigheten Lax-
holmen 2 (Strykjärnet) i Norrköping. Fastigheten 
hyrs i sin helhet av Arbetets museum. Byggnaden 
är klassad som kulturbyggnad. Bolagets hyresin-
täkter uppgick till 0,8 mkr (1,0 mkr) och årets 
resultat blev – 1,0 mkr (– 1,9 mkr).
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Hasseluddens Konferens & Yasuragi AB

Bolaget bedriver konferensverksamhet i egen 
fastighet belägen i Hasseludden i Nacka Kommun 
utanför Stockholm. Det japaninspirerade koncep-
tet ”Yasuragi” genomsyrar hela verksamheten och 
är namnskyddat genom det helägda dotterbolaget 
Yasuragi AB. Bolagets omsättning uppgick till 
120,3 mkr (111,7 mkr) och rörelseresultatet uppgick 
till 4,9 mkr (1,2 mkr).

Riva del Sole SpA

LO äger 68 % och resterande delar ägs av bland 
annat KF och TCO. Bolaget äger och driver två se-
mesteranläggningar i Italien med syfte att erbjuda 
arbetare och tjänstemän ett semesteralternativ. 
Bolagets omsättning uppgick till 93,2 mkr (89,2 
mkr) och årets resultat blev 3,8 mkr (5,4 mkr).

Users Award AB

LO äger bolaget Users Award AB i syfte att främja 
forsknings- och utvecklingsprojekt för bättre 
IT-stöd i arbetslivet. Projektet har tidigare bedri-
vits inom ramen för LOs verksamhet med delvis 
finansiering från statliga Vinnova.

Vinnova har beslutat finansiera bolaget med 
10 mkr under en femårsperiod och LO ska bidra 
med 14 mkr. Efter femårsperiodens utgång är 
avsikten att bolaget ska vara självfinansierande. 
Bolagets omsättning uppgick till 3,3 mkr (3,0 mkr) 
och årets resultat blev 0 mkr (0 mkr). Av bolagets 
omsättning om 3,3 mkr avser 2,1 mkr bidrag från 
Vinnova. LO har finansierat bolaget med 3,0 mkr 
(3,2 mkr) genom koncernbidrag.
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LO koncernens resultaträkning (tkr)

Not 2005-01-01– 

2005-12-31

2004-01-01– 

2004-12-31

Verksamhetens intäkter 2

Förbundsavgifter 259 203 263 470

Övriga intäkter 612 430 596 002

Förändring av lager av pågående arbeten för annans räkning – 2 773 3 909

868 860 863 381

Verksamhetens kostnader

Råvaror och förnödenheter – 41 707 – 41 582

Handelsvaror – 5 409 – 4 814

Externa kostnader 5, 6 – 522 920 – 528 848

Personalkostnader 3, 4 – 298 363 – 295 245

Avskrivningar 12, 13 – 35 193 – 36 617

– 903 592 – 907 106

Återbetalda KP avgifter 0 118

Realisationsresultat vid fastighetsförsäljning 44 304 14 922

Verksamhetens resultat 2 9 572 – 28 685

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från övriga värdepapper och fordringar

som är anläggningstillgångar 8 7 876 50 831

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 60 325 59 611

Räntekostnader och liknande resultatposter – 1 988 – 1 320

Återföring av nedskrivning värdepapper 62 148 53 988

128 361 163 110

Resultat efter finansiella poster 137 933 134 425

Dispositioner 10 53 – 2 278

Skatt 11 – 47 817 – 39 891

Minoritetens andel i årets resultat – 13 946 – 13 427

Årets resultat 76 223 78 829

Lars Eriksson arbetar som målare och är  
medlem i Svenska Målareförbundet.
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LO koncernens balansräkning (tkr)

Not 2005-12-31 2004-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 12 512 450 557 230

Inventarier 13 52 997 52 083

Pågående nyanläggningar 14 4 748 3 849

570 195 613 162

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 17 6 119 5 769

Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 145 260 145 269

Andra långfristiga fordringar 19 82 503 80 075

233 882 231 113

Summa anläggningstillgångar 804 077 844 275

Omsättningstillgångar

Varulager med mera

Råvaror och förnödenheter 1 746 2 938

Färdiga varor och handelsvaror 5 736 3 870

Pågående arbeten för annans räkning 23 436 26 682

30 918 33 490

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 25 659 35 235

Skattefordran 12 162 0

Övriga fordringar 15 620 27 602

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 54 542 35 157

107 983 97 994

Kortfristiga placeringar 21 1 423 000 1 307 220

Kassa och bank 101 191 113 323

Summa omsättningstillgångar 1 663 092 1 552 027

Summa tillgångar 2 467 169 2 396 302
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LO koncernens balansräkning (tkr)

Not 2005-12-31 2004-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 22

Bundet eget kapital

Bundna reserver 1 419 210 1 426 136

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 503 377 471 985

Ändamålsbestämda medel 23 27 539 21 128

Årets resultat 76 223 78 829

Summa eget kapital 2 026 349 1 998 078

Minoritetsintressen 75 775 72 513

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 25 62 389 5 397

Avsättningar för uppskjuten skatt 26 59 441 57 941

Övriga avsättningar 25 1 731 607

Summa avsättningar 123 561 63 945

Långfristiga skulder 27, 28

Checkräkningskredit 11 010 2 547

Skulder till kreditinstitut 19 500 21 000

Övriga långfristiga skulder 9 551 9 876

Summa långfristiga skulder 40 061 33 423

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 2 563 6 033

Förskott från kunder 13 528 10 420

Leverantörsskulder 67 662 78 641

Övriga skulder 14 372 13 231

Skatteskulder 0 7 612

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 103 298 112 406

Summa kortfristiga skulder 201 423 228 343

Summa eget kapital och skulder 2 467 169 2 396 302

Ställda säkerheter 30 100 807 53 601

Ansvarsförbindelser 31 1 636 50 225
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LO/koncernen kassaflödesanalys (tkr)

2005-01-01– 

2005-12-31

2004-01-01– 

2004-12-31

Den löpande verksamheten

Inbetalningar 883 263 872 250

Utbetalningar – 847 825 – 918 342

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före betalda räntor och inkomstskatter 35 438 – 46 092

Erhållen ränta 14 803 18 237

Erhållna utdelningar 35 101 33 108

Erlagd ränta – 1 988 – 1 320

Betald skatt – 66 074 – 31 781

Kassaflöde från den löpande verksamheten 17 280 – 27 848

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar – 23 591 – 50 835

Sålda materiella anläggningstillgångar 91 368 109 737

Investeringar i intressebolag – 350 – 550

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar – 3 262 – 1 232

Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar 843 90 950

Ökning/minskning av kortfristiga finansiella placeringar 19 979 17 274

Kassaflöde från investeringsverksamheten 84 987 165 344

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 0 0

Amortering av skuld 0 – 3 842

Ökning/minskning av kortfristiga finansiella skulder – 362 2 572

Utdelning/tillskott till/från minoritet – 12 718 – 13 621

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 13 080 – 14 891

Årets kassaflöde 89 187 122 605

Likvida medel vid årets början 1 420 543 1 243 950

Annan ökning/minskning av bokförda värdet – 47 687 0

Återläggning/Nedskrivning av kortfristiga placeringar 62 148 53 988

Likvida medel vid årets slut 1 524 191 1 420 543
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LO/moderföretagets resultaträkning (tkr)

Not 2005-01-01– 

2005-12-31

2004-01-01– 

2004-12-31

Fackliga verksamhetens intäkter och kostnader

Förbundsavgifter 259 203 263 470

Bidrag 229 852 216 995

Övriga intäkter 24 673 29 567

Summa fackliga verksamhetens intäkter 513 728 510 032

Avgifter och anslag till andra organisationer – 33 511 – 37 030

Externa kostnader 5, 6 – 392 454 – 383 464

Personalkostnader 3, 4 – 144 308 – 154 353

Avskrivningar enligt plan – 9 070 – 12 200

Summa fackliga verksamhetens kostnader – 579 343 – 587 047

Fackliga verksamhetens resultat – 65 615 – 77 015

Resultat från fastighetsförvaltningen

Hyresintäkter 24 936 25 183

Resultat från fastighetsförsäljning 44 304 0

Övrig omsättning 2 164

Externa kostnader 5, 6 – 13 739 – 12 572

Personalkostnader 3, 4 – 1 400 – 1 463

Avskrivningar enl plan – 1 722 – 2 898

Resultat från fastighetsförvaltning 52 379 10 414

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag 7 13 712 21 850

Resultat från övriga värdepapper och fordringar

som är anläggningstillgångar 8 4 996 47 863

Ränteintäkter från koncernföretag 299 176

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 28 293 28 832

Räntekostnader och liknande resultatposter – 358 – 51

Resultat från finansiella investeringar 46 942 98 670

Resultat efter finansiella poster 33 706 32 069

Dispositioner 10 17 197 37 824

Skatt 11 – 38 197 – 32 838

Årets resultat 12 706 37 055
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LO/moderföretagets balansräkning (tkr)

Not 2005-12-31 2004-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 12 158 130 208 770

Inventarier 13 11 626 15 092

Pågående nyanläggningar 14 1 741 1 329

171 497 225 191

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 15 553 102 552 627

Fordringar hos koncernföretag 16 17 250 17 250

Andelar i intresseföretag 17 6 119 5 769

Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 89 260 89 260

Andra långfristiga fordringar 19 82 362 79 940

748 093 744 846

Summa anläggningstillgångar 919 590 970 037

Omsättningstillgångar

Varulager med mera

Färdiga varor och handelsvaror 0 245

0 245

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 6 435 10 540

Fordringar hos koncernföretag 233 313 203 082

Skattefordran 798 0

Övriga fordringar 9 969 18 868

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 55 190 25 284

305 705 257 774

Kortfristiga placeringar 21 416 929 375 536

Kassa och bank 30 547 68 251

Summa omsättningstillgångar 753 181 701 806

Summa tillgångar 1 672 771 1 671 843
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LO/moderföretagets balansräkning (tkr)

Not 05-12-31 04-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 22

Bundet eget kapital 1 288 674 1 284 078

Fritt eget kapital

Ändamålsbestämda medel 23 27 539 21 128

Balanserat fritt kapital – 29 760 – 3 580

Årets resultat 12 706 37 055

Summa eget kapital 1 299 159 1 338 681

Obeskattade reserver 24 173 805 159 280

Avsättningar

Övriga avsättningar 25 56 228 607

Summa avsättningar 56 228 607

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 50 840 62 994

Skulder till koncernföretag 11 532 2 314

Skatteskulder 0 16 212

Övriga skulder 3 731 3 438

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 77 476 88 317

Summa kortfristiga skulder 143 579 173 275

Summa eget kapital och skulder 1 672 771 1 671 843

Ställda säkerheter 30 0 0

Ansvarsförbindelser 31 22 099 78 694
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LO/moderföretagets kassaflödesanalys (tkr)

2005-01-01– 

2005-12-31

2004-01-01– 

2004-12-31

Den löpande verksamheten

Inbetalningar 513 023 482 153

Utbetalningar – 519 352 – 597 131

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före betalda räntor och inkomstskatter – 6 329 – 114 978

Erhållen ränta 14 010 16 715

Erhållna utdelningar 14 818 22 964

Erlagd ränta – 358 – 51

Betald skatt – 55 207 – 24 792

Kassaflöde från den löpande verksamheten – 33 066 – 100 142

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar – 3 950 – 7 573

Sålda materiella anläggningstillgångar 44 304 0

Förändring kortfristiga finansiella placeringar 20 154 17 244

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar – 4 080 0

Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar 833 148 429

Kassaflöde från investeringsverksamheten 57 261 158 100

Finansieringsverksamheten

Erhållet/lämnat koncernbidrag 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0

Årets kassaflöde 24 195 57 958

Likvida medel vid årets början 443 787 385 829

Annan ökning/minskning av bokförda värdet – 20 505 0

Likvida medel vid årets slut 447 477 443 787
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Noter (tilläggsupplysningar)

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd. Från och med 2005 har pensionsutfästelser 
som inte är säkrade i realstiftelse redovisats som 
avsättning. Årets avsättning om 52 228 tkr har re-
dovisats direkt mot fria medel under eget kapital. 
Tidigare år har dessa pensionsutfästelser redovi-
sats såsom ansvarsförbindelser inom linjen. Ingen 
omräkning av jämförelseåret har skett. I övrigt 
överensstämmer tillämpade redovisnings- och 
värderingsprinciper med föregående år.

Koncernredovisning

I koncernredovisningen ingår bolag som LO 
direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av 
aktie- eller andelskapitalet.

Koncernredovisningen är upprättad enligt 
förvärvsmetoden, varvid LOs anskaffningsvärde 
för aktier och andelar i dotterföretag elimineras 
mot dotterföretagens vid förvärvstidpunkten egna 
kapital inklusive andel i obeskattade reserver efter 
skatt. Eventuellt kvarstående belopp har efter 
marknadsvärdering av dotterföretagens tillgångar 
och skulder fördelats på respektive tillgångs- el-
ler skuldpost till vilka de kunnat hänföras. De 
fördelade värdena avskrivs enligt plan baserade 
på respektive tillgångs återstående ekonomiska 
livslängd.

LO tillämpar dagskursmetoden för omräkning 
av bokslut för utländska dotterbolag. Detta inne-
bär att de utländska dotterbolagens tillgångar och 
skulder omräknas till balansdagens kurs. Samtliga 
poster i resultaträkningarna omräknas till årets 
genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser förs 
direkt till koncernens egna kapital.

I koncernens resultaträkning redovisas mino-
ritetens andel i årets resultat. Minoritetens andel 
i dotterbolagets kapital redovisas i separat post i 
koncernens balansräkning.

Intresseföretagsredovisning

Som intresseföretag betraktas de företag som inte 
är dotterföretag men där moderbolaget direkt eller 
indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samt-
liga andelar. Andelar i intresseföretag redovisas 
enligt den så kallade anskaffningsvärdemetoden i 
både moderbolaget och koncernen.

Intäkter och kostnader

Som intäkter redovisas endast det som organisa-
tionen erhållit för egen räkning. För kostnader 
gäller detsamma det vill säga som kostnad redovi-
sas endast det som utgetts för egen räkning.

Kortfristiga placeringar

Värdepappersfonder redovisas som kortfristiga 
placeringar och är värderade enligt portföljsyn 
till det lägsta av totala anskaffningsvärdet och 
totala marknadsvärdet. Räntebärande värdepapper, 
certifikat och bankdepositioner förvärvade i syfte 
att innehas till inlösningstidpunkten värderas vid 
förvärvet till anskaffningsvärde. Skillnaden mellan 
anskaffningsvärde och inlösenvärde periodiseras 
så att räntan under innehavstiden är konstant. Öv-
riga obligationer värderas till anskaffningsvärde.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter indivi-
duell prövning beräknas bli betalt.

Utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas 
till balansdagens kurs.
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Varulager

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffnings-
värdet och det verkliga värdet på balansdagen.

Pågående arbeten på löpande räkning

Pågående arbete på löpande räkning har upptagits 
till direkta löner inklusive lönebikostnader jämte 
visst pålägg för indirekta kostnader.

Eget kapital

Det egna kapitalet är från och med 2000 fördelat 
på bundet och fritt eget kapital. Det bundna egna 
kapitalet har beräknats till kapitalbehållning 31 
december 1999 uppräknat med konsumentprisin-
dex. I samband med att pensionsutfästelser som 
ej är säkerställda genom realstiftelse från och med 
2005 har redovisats som avsättning mot eget ka-
pital har det egna kapitalet per 31 december 1999 
omräknats.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. 
Utgifter för tillgångars prestanda utöver ur-
sprunglig nivå ökar tillgångens värde. Utgifter för 
reparation och underhåll redovisas som kostnader. 
Avskrivning har skett med följande:

Koncernen LO

Byggnader 10–50 år 50 år

Inventarier 3–10 år 3–10 år

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal redovisas som operationell 
leasing

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt metod 
det vill säga den utgår från verksamhetens resul-
tat. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 
Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- 
och banktillgodohavanden, kortfristiga placering-
ar som handlas på en öppen marknad till kända 
belopp.

Inkomstskatt

LO är inte skattskyldig för den fackliga verksam-
heten, däremot för den näringsverksamhet LO 
bedriver genom sin fastighets- och kapitalförvalt-
ning. Vidare skyldig att betala förmögenhetsskatt. 
I koncernen ingår även de rörelsedrivande bola-
gens skatt.

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt 
som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, 
justeringar avseende tidigare års skatt.

Värdering av skatteskulder och fordringar sker 
till nominella belopp och görs enligt de skatte-
regler som är beslutade eller som är aviserade och 
med stor säkerhet kommer att fastställas.
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Not 2 Verksamhetens intäkter och verksamhetens resultat fördelat på rörelsegrenar

Verksamhetens intäkter fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:

Koncernen

2005 2004

Facklig verksamhet 523 984 516 077

Fastigheter 79 210 96 062

Konferens och rekreationsanläggningar 213 437 200 843

Juridisk verksamhet 52 229 50 399

Summa 868 860 863 381

Verksamhetens resultat fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:

Koncernen

2005 2004

Facklig verksamhet – 76 315 – 84 422

Fastigheter 80 243 45 195

Konferens och rekreations anläggningar 8 504 9 004

Juridisk verksamhet – 2 860 1 538

Summa 9 572 – 28 685
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Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2005 2004

Löner och andra 

ersättningar

Sociala 

kostnader (varav 

pensionskostnader)

Löner och andra 

ersättningar

Sociala 

kostnader (varav 

pensionskostnader)

LO 78 530 62 330 80 067 78 447

(36 183) (42 611)

Dotterföretag 92 733 44 615 85 822 46 674

(12 939) (9 794)

Koncernen 171 263 106 945 165 889 125 121

(52 405) (52 405)

2005 2004

Övriga personalkostnader LO 5 441 5 609

Upplösning av reserv för omstrukturering – 593 – 8 307

Övriga personalkostnader dotterföretag 15 307 6 933

20 155 4 235

Summa personalkostnader LO 145 708 155 816

Summa personalkostnader koncernen 298 363 295 245

Av LOs pensionskostnader avser 2 794 tkr (3 267 tkr) gruppen styrelse och ledning. Motsvarande belopp för dotterbolagen är 1 382 tkr 

(1 222 tkr).

Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter med flera och anställda:

2005 2004

Styrelse och VD Övriga anställda Styrelse och VD Övriga anställda

LO 3 455 75 075 3 405 76 662

Dotterföretag i Sverige 3 518 66 395 3 094 62 682

Dotterföretag utomlands:

Italien 1 160 21 660 912 19 134

Koncernen totalt 8 133 163 130 7 411 158 478

Avgångsersättning till LOs ordförande, förste vice ordförande, 

andre vice ordförande och tredje vice ordförande kan utgå med 

högst 43 581 kronor per månad fram till 60 års ålder. Den exakta 

nivån beror på ålder, aktuell månadslön samt avräkningsbar 

inkomst från annat håll. Ersättningar vid nytt arbete och andra 

uppdrag avräknas helt eller delvis mot avgångsersättningen. 

Pensionen utgår enligt funktionärsavtalet med 78 % av 

pensionsgrundande lön mellan 60–65 års ålder och därefter 

med sedvanliga pensionsvillkor gällande för LO anställdas 

funktionärer.

Avgångsersättning till dotterbolagens verkställande direktörer 

utgår för Hasseludden Konferens & Yasuragi AB med 12 

månadslöner, för LO-TCO Rättsskydd AB med 24 månadslöner, för 

LO-Tidningen AB med 24 månadslöner, reducerat med eventuella 

ersättningar vid nytt arbete, samt Riva del Sole SpA med 10 

månadslöner.
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Not 4 Medelantal anställda

2005 2004

Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män

Moderbolaget 222 48 % 234 48 %

Dotterföretag

Sverige 199 39 % 207 33 %

Italien 114 46 % 114 55 %

Totalt i dotterföretag 313 41 % 321 41 %

Koncernen totalt 535 43 % 555 43 %

Sjukfrånvaro

Företagets sjukfrånvaro 2005 enligt följande: (samtliga värden i %)

Koncernen LO

2005 2004 2005 2004

Total sjukfrånvaro i förh till total ordinarie arbetstid 5,0 5,9 3,0 3,0

Varav långtidssjukfrånvaro 44,3 54,5 43,0 52,0

Total sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid

Män 3,3 4,4 1,5 2,0

Kvinnor 6,4 7,3 4,5 5,0

Anställda i åldersgruppen: Män Kvinnor Män Kvinnor

2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004

29 år eller yngre 4,7 4,3 4,7 4,3 * * * *

30–49 år 3,9 5,8 5,0 6,5 1,7 4,0 5,0 6,0

50 år eller äldre 6,5 8,2 7,3 8,9 1,5 2,0 4,0 4,0

* Redovisas inte på grund av undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är 

högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ.

Könsfördelning ledande befattningshavare Koncernen LO

Män Kvinnor Män Kvinnor

Styrelseledamöter 61 18 12 3

Organisationens ledning 16 7 3 2
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Not 5 Ersättning till revisorerna

Koncernen LO

2005 2004 2005 2004

Revision

Öhrlings PricewaterhouseCoopers 1 814 1 707 1 189 1 103

Övriga revisorer 94 94 94 94

1 908 1 801 1 283 1 197

Andra uppdrag än revisionsuppdraget

Öhrlings PricewaterhouseCoopers 885 288 774 182

Summa 2 793 2 089 2 057 1 379

Not 6 Operationella leasingavtal

Under året betalda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår i koncernen till 7 589 tkr (7 184 tkr) och i LO till 758 tkr 

(639 tkr). Nominella värdet av avtalade framtida leasingavgifter, avseende avtal där återstående löptid överstiger ett år, fördelar sig enligt 

följande:

Koncernen LO

Förfaller till betalning 2006 1 353 258

Förfaller till betalning 2007 6 208 46

Förfaller till betalning 2008 eller senare 6 423 11

Förfaller till betalning 2009 eller senare 1 850 0

Summa 15 834 315

Not 7 Resultat från andelar i koncernföretag

LO

2005 2004

Resultatandel i handelsbolag 13 712 11 850

Utdelningar 0 10 000

Summa 13 712 21 850

Not 8 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Koncernen LO

2005 2004 2005 2004

Utdelningar 3 986 3 986 1 106 1 106

Realisationsresultat vid försäljningar 0 41 694 0 41 694

Räntor 3 890 5 151 3 890 5 063

Summa 7 876 50 831 4 996 47 863



LOs verksamhetsberättelse 2005 | 101

Not 9 Övriga ränteintäkter och resultatposter

Koncernen LO

2005 2004 2005 2004

Utdelningar 31 115 29 122 0 8

Räntor 9 231 13 215 8 139 11 580

Kursdifferenser 741 – 22 741 – 22

Realisationsresultat vid försäljningar 19 238 17 296 19 413 17 266

Summa 60 325 59 611 28 293 28 832

Not 10 Dispositioner

Koncernen LO

Skattemässiga dispositioner 2005 2004 2005 2004

Förändring av periodiseringsfond 0 0 – 14 525 – 18 852

Upplösning valutakursreserv 0 0 0 0

Summa 0 0 – 14 525 – 18 852

Övriga dispositioner

Koncernbidrag 31 708 58 954

Förändring övriga reserver 53 – 2 278 14 – 2 278

Summa 53 – 2 278 31 722 56 676

Total summa 53 – 2 278 17 197 37 824

Not 11 Skatt

Koncernen LO

2005 2004 2005 2004

Inkomstskatt – 39 526 – 35 651 – 34 923 – 29 275

Justering av tidigare års inkomstskatt – 4 774 – 2 254 – 1 274 – 2 254

I inkomstskatten för 2005 ingår skatt för beräknad ränta på periodiseringsfonder med 3 894 tkr

Uppskjuten skatt

Avsättning till/upplösning från obeskattade 

reserver

– 1 517 – 677

Summa inkomstskatt – 45 817 – 38 582 – 36 197 – 31 529

Förmögenhetsskatt – 2 000 – 1 309 – 2 000 – 1 309

Summa – 47 817 – 39 891 – 38 197 – 32 838
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Not 12 Byggnader och mark

Koncernen LO

2005 2004 2005 2004

Ingående anskaffningsvärde 729 978 853 531 369 302 367 650

Aktivering av ombyggnationer 12 640 21 591 339 1 652

Förvärv 0 0 0 0

Försäljning – 100 639 – 144 794 – 99 481 0

Omräkningsdifferenser 6 742 – 350 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 648 721 729 978 270 160 369 302

Ingående avskrivningar – 202 743 – 237 877 – 66 203 – 60 782

Försäljning 15 404 50 353 15 404 0

Årets avskrivningar – 14 303 – 15 649 – 4 217 – 5 421

Omklassificering 36 1 033 0

Omräkningsdifferenser 14 – 603 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar – 201 592 – 202 743 – 55 016 – 66 203

2005 2004 2005 2004

Ingående uppskrivningar 129 846 133 025 0 0

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp – 2 937 – 2 937 0 0

Omräkningsdifferenser 0 – 242 0 0

Utgående ackumulerade uppskrivningar 126 909 129 846 0 0

Ingående nedskrivningar – 99 851 – 124 179 – 94 329 – 94 332

Omklassificering 0 23 380 0 0

Upplösning av nedskrivning/försäljning 38 263 948 37 315 3

Utgående ackumulerade nedskrivningar – 61 588 – 99 851 – 57 014 – 94 329

Planenligt restvärde 512 450 557 230 158 130 208 770

Bokfört värde fastigheter i Sverige 463 631 515 078 158 130 208 770

Taxeringsvärden fastigheter i Sverige 983 928 1 102 535 319 638 438 245
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Not 13 Inventarier

Koncernen LO

2005 2004 2005 2004

Ingående anskaffningsvärde 198 303 190 355 76 112 70 642

Inköp 16 690 24 459 3 200 5 840

Försäljning och utrangeringar – 7 577 – 8 639 – 7 017 – 370

Omklassificering – 2 925 – 7 872 0 0

Omräkningsdifferenser 1 704 0 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 206 195 198 303 72 295 76 112

Ingående avskrivningar – 146 220 – 143 364 – 61 020 – 51 690

Försäljning och utrangeringar 7 485 8 265 6 925 351

Årets avskrivningar – 18 901 – 18 979 – 6 574 – 9 681

Omklassificering 64 7 825 0 0

Omräkningsdifferenser 4 374 33 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar – 153 198 – 146 220 – 60 669 – 61 020

Bokfört värde 52 997 52 083 11 626 15 092

Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Koncernen LO

2005 2004 2005 2004

Ingående balans 3 849 3 509 1 329 840

Under året nedlagda kostnader 1 488 4 785 751 4 535

Under året genomförda omfördelningar – 589 – 4 445 – 339 – 4 046

Utgående balans 4 748 3 849 1 741 1 329
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Not 15 Andelar i koncernföretag

LO

2005 2004

Ingående anskaffningsvärde 156 261 158 451

Förvärv

Resultat från handelsbolag 475 – 2 190

Summa 156 736 156 261

Ingående uppskrivningar 396 366 396 366

Utgående ackumulerade uppskrivningar 396 366 396 366

Bokfört värde 553 102 552 627

Koncernen Org nr Säte Kapitalandel

Hasseludden Konferens och Yasuragi AB 556152-4595 Nacka 100 %

Yasuragi AB 556590-5949 Nacka 100 %

LO Media AB 556057-7388 Stockholm 100 %

Kranen Fastighets AB 556219-1030 Stockholm 100 %

Spaden Fastighets AB 556225-1230 Stockholm 100 %

Folkrörelsernas Service Center AB 556638-0464 Valdemarsvik 100 %

LO Tidningen AB 556036-4613 Stockholm 100 %

Users Award AB 556616-9404 Stockholm 100 %

LO-TCO Rättsskydd AB 556150-9257 Stockholm 90 %

Strykjärnet i Norrköping HB 916694-5544 Norrköping 75 %

HB Klockan 916501-8079 Stockholm 51 %

Riva del Sole (spa) Italien 68 %

LO Röstandel Antal andelar aktier Bokfört värde

Hasseludden Konferens och Yasuragi AB 100 % 210 000 50 200

LO Media AB 100 % 250 000 373 000

LO Tidningen AB 100 % 5 000 1 001

Users Award AB 100 % 100 100

LO-TCO Rättsskydd AB 90,1 % 63 070 9 476

Strykjärnet i Norrköping HB 75 % 75 6 087

HB Klockan 51 % 51 110 011

Riva del Sole (SpA) 1 3 227

Summa 553 102



LOs verksamhetsberättelse 2005 | 105

Not 16 Fordringar hos koncernföretag

LO

2005 2004

Ingående nominellt värde 30 750 30 750

Tillkommande fordringar 0 0

Amorterat 0 0

Utgående ackumulertat nominellt värde 30 750 30 750

Ingående nedskrivningar – 13 500 – 13 500

Utgående ackumulerade nedskrivningar – 13 500 – 13 500

Utgående restvärde enligt plan 17 250 17 250

Not 17 Andelar i intresseföretag

Koncernen LO

2005 2004 2005 2004

Ingående anskaffningsvärde 7 989 7 439 7 989 7 439

Förvärv 350 550 350 550

Utgående ackumulerat nominellt värde 8 339 7 989 8 339 7 989

Ingående nedskrivningar – 2 220 – 2 220 – 2 220 – 2 220

Utgående ackumulerade nedskrivningar – 2 220 – 2 220 – 2 220 – 2 220

Utgående restvärde enligt plan 6 119 5 769 6 119 5 769

Koncernen och LO Org nr Säte Kapitalandel

Medicinska Hälsocentralen AB 556037-1055 Stockholm 39 %

Rättvisemärkt i Sverige AB 556554-0415 Stockholm 50 %

Folkets Hus i Stockholm AB 556323-2601 Stockholm 32 %

Andel i eget  

kapital

Röstandel Antal andelar  

aktier

Bokfört värde

Medicinska Hälsocentralen AB 624 39 % 3 895 38

Rättvisemärkt i Sverige AB 459 50 % 2 000 1575

Folkets Hus i Stockholm AB 30 247 32 % 77 158 4 506

6 119
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Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Anläggningstillgångar Koncernen LO

2005 2004 2005 2004

Ingående anskaffningsvärde 154 781 292 127 98 772 236 127

Förvärv 0 18 0 18

Avyttring 0 – 137 373 0 – 137 373

Omklassificering –9 9 0 0

Utgående anskaffningsvärde 154 781 154 772 98 772 98 772

Ingående nedskrivningar 9 512 97 276 9 512 97 276

Nedskrivning 0 0 0 0

Avyttring 0 – 87 764 0 – 87 764

Utgående ackumulerade nedskrivningar 9 512 9 512 9 512 9 512

Utgående restvärde enligt plan 145 269 145 260 89 260 89 260

Antal Nom. värde Bokfört värde

Fora AB 500 50 0

AFA Livförsäkringsaktiebolag 5 500 0

AMF Pensionsförsäkringsaktiebolag 350 3 500 0

AFA Sjukförsäkringsaktiebolag 150 1 500 0

Boo Elverk 8 1 0

Bilda Förlag 19 750 3 950 0

FFI BFR 10 000 10 1 0

Gershedens Folkets Hus stödförening 100 10 0

LO Data 18

LOs Försäkringshandelsbolag 45 88 211 88 211

Maison Syndicale 1 234 0 0

Svenska Riksbyggen 2 063 1 031 1 031

Summa 89 260

Dotterbolagens innehav

Aftonbladet Hierta AB 40 001 40 001 56 000

Summa koncernen 145 260
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Not 19 Andra långfristiga fordringar

Koncernen LO

2005 2004 2005 2004

Ingående nominellt värde 80 075 80 795 79 940 79 176

Tillkommande fordringar 3 262 1 214 3 255 1 214

Amorteringar, avgående fordringar – 834 – 1 934 – 833 – 450

Utgående ackumulerat nominellt värde 82 503 80 075 82 362 79 940

Utgående restvärde enligt plan 82 503 80 075 82 362 79 940

Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen LO

2005 2004 2005 2004

Förutbetalda hyror 2 167 2 440 0 0

Upplupna ränteintäkter 3 638 5 320 3 613 5 295

Upplupna anslag 18 726 16 822 18 726 16 822

Förutbetalda pensionspremier 12 625 0 12 625 0

Övriga poster 17 386 10 575 20 225 3 167

Summa 54 542 35 157 55 189 25 284

Not 21 Kortfristiga placeringar

Koncernen LO

Marknads- Bokfört Marknads- Bokfört

2005 värde värde värde värde

Värdepappersfonder 1 574 920 1 423 000 476 416 416 929

2004

Värdepappersfonder 1 310 207 1 297 101 378 392 365 417

Övriga värdepapper 10 050 10 119 10 050 10 119

1 320 257 1 307 220 388 442 375 536
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Not 22 Eget kapital

Koncernen LO

2005 2004 2005 2004

Kapitalbehållning vid årets ingång 1 998 078 1 919 479 1 338 681 1 301 626

Omräkningsdifferenser 1 822 – 230 0 0

Omklassificering – 49 774 0 – 52 228 0

Årets resultat 76 223 78 829 12 706 37 055

Kapitalbehållning vid årets utgång 2 026 349 1 998 078 1 299 159 1 338 681

Omklassificeringen avser dels pensionsutfästelser som tidigare ej skuldförts med – 52 228 tkr dels av förändringar i Italiensk lagstiftning 

innebärande att överavskrivningar inte längre är tillåtna. Beloppet som tillförts koncernens egna kapital uppgår till 2 454 tkr.

Förändring av LOs egna kapital:

Bundet eget  

kapital

Ändamåls- 

 bestämda medel

Balanserat fritt  

eget kapital

Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 1 317 295 21 128 – 36 797 37 055 1 338 681

Disposition av f g års resultat 37 055 – 37 055 0

Förskjutning mellan fritt och 0

bundet kapital – 28 621 28 621 0

Omklassificering – 52 228 0

Reserverat 10 000 – 10 000 0

Utnyttjat – 3 589 3 589 0

Årets resultat                                           12 706 12 706

Belopp vid årets utgång 1 288 674 27 539 – 29 760 12 706 1 299 159

Enligt kongressbeslut 2000 ska det egna kapitalet den 31 december 1999 värdesäkras till KPI och redovisas som bundet eget kapital. Det 

bundna egna kapitalet har omräknats med hänsyn till de pensionsutfästelser som inte täcktes eller var skuldförda den 31 december 1999. 

Förändring av totalt eget kapital 

i koncernen

Bundet eget  

kapital

Ändamåls- 

bestämda medel

Balanserad  

vinst

Årets resultat Totalt

Belopp vid

årets ingång 1 426 136 21 128 471 985 78 829 1 998 078

Disposition av f g års vinst 78 829 – 78 829 0

Förändring av 

ändamålsbestämda medel 6 411 – 6 411  0

Omräkningsdifferens 1 822 1 822

Förskjutning mellan bundet och

fritt eget kapital – 6 926 6 926 0

Omklassificering – 49 774

Årets resultat 76 223 76 223

Belopp vid årets utgång 1 419 210 27 539 503 377 76 223 2 026 349
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Not 23 Ändamålsbestämda medel

Koncernen LO

2005 2004 2005 2004

Reserverade medel för kongress 10 477 5 487 10 477 5 487

Reserverade medel för solidaritetsarbete 12 692 12 771 12 692 12 771

Övriga reserverade medel 4 370 2 870 4 370 2 870

27 539 21 128 27 539 21 128

Not 24 Obeskattade reserver

LO

2005 2004

Periodiseringsfond 173 805 159 280

173 805 159 280

Not 25 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

Koncernen LO

2005 2004 2005 2004

Reserv för förtida pensionsuttag enligt personalavtal 6 161 5 397 0 0

Avsättning för Jubileumsutbildning 0 13 0 13

Avsättning till pensionsåtaganden som inte täcks 

genom realstiftelse eller som har skuldförts

52 228 0 52 228 0

Omstruktureringsreserv 4 000 594 4 000 594

Övriga 1 731 0 0 0

Summa 64 120 6 004 56 228 607

Omstruktureringsreserv avser kostnader för uppsagda lokaler och personallöner under uppsägningstid.

Not 26 Uppskjuten skatt

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen under räkenskapsåret och tidigare räkenskapsår 

samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten för dessa år utgörs dels av uppskjuten skatt på obeskattade 

reserver 59 441 (57 941).
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Not 27 Långfristiga skulder

Nedan anges den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.

Koncernen LO

2005 2004 2005 2004

Skulder till kreditinstitut 13 500 15 000 0 0

Not 28 Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till 10 000 tkr (10 000 tkr).

Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen LO

2005 2004 2005 2004

Semesterlöner 17 510 17 058 12 238 12 213

Upplupna sociala avgifter 10 776 10 334 6 748 6 439

Förskottsinbetalade hyror 11 662 13 968 2 956 4 081

Förutbetalda anslag 31 372 36 757 31 372 36 757

Övriga poster 31 978 34 289 24 162 28 827

103 298 112 406 77 476 88 317

Not 30 Ställda säkerheter

Koncernen LO

2005 2004 2005 2004

För egna avsättningar och skulder

Fastighetsinteckningar

– avseende skuld till kreditinstitut 90 196 42 990 0 0

Maskiner som brukas enligt leasingavtal 10 611 10 611 0 0

Summa ställda säkerheter 100 807 53 601 0 0

Not 31 Ansvarsförbindelser

Koncernen LO

2005 2004 2005 2004

Skulder i delägda handelsbolag 0 0 20 463 28 469

Övriga borgensförbindelser 1 636 50 225 1 636 50 225

Summa ansvarsförbindelser 1 636 50 225 22 099 78 694
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Not 32 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.

LO

2005 2004

Inköp från dotterbolag i förhållande till externa kostnader 7,1 % 6,4 %

Försäljning till dotterbolag i förhållande till verksamhetens intäkter 0,0 % 0,0 %

Stockholm 2006-03-27

Wanja Lundby-Wedin Erland Olauson Ulla Lindqvist

Kjell Dahlström Leif Håkansson Lars-Anders Häggström

Hans-Olof Nilsson Jan Österlind Hans Tilly

Jan Rudén Stefan Löfven Hans Öhlund

Ylva Thörn Per Winberg Leif Ohlsson
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Revisionsberättelse
Till representantskapet i Landsorganisationen i Sverige

Org nr 802001-9769

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt sty-
relsens förvaltning i Landsorganisationen i Sverige (LO) för år 2005. Det är styrelsen 
som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovis-
ningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvalt-
ningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi 
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra 
oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp 
och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de bety-
delsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen och 
koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisning-
en och koncernredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhål-
landen i LO för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med 
årsredovisningslagen eller förbundets stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig 
grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av LOs resultat och ställning i 
enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att representantskapet fastställer resultaträkningen och balansräk-
ningen för LO och för koncernen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Stockholm den 31 mars 2006

Håkan Arnelid Anders Bergström Claes Nyqvist

 Åke Danielsson

 auktoriserad revisor
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Producerat material 2005

Allmänt

• Solidaritet!
• Medlemsel

Arbetsmarknad och näringspolitik

• Ekonomiska utsikter våren 2005
• Gymnasieskolans program riktade mot indu-

strin
• Näringslivets maktelit befäster positionen
• Vad vill egentligen moderaterna?
• Ekonomiska utsikter hösten 2005

Arbetsmiljö

• Åter till arbetet
• Hög eller full på jobbet, vem bryr sig?
• Arbetsmiljön 1991–2003 – Klass och kön

Arbetsrätt och medbestämmande

• Etnisk diskriminering

EU-material

• EUs nya grundlag
• Åtta röster om facket och EU

Facklig utbildning

• Studieguiden 2005
• Facklig utbildning – medlemsutbildning
• En stark facklig utbildning och folkbildning 

– Tio röster om medlemsutbildning, utvärde-
ring

• En stark facklig utbildning och folkbildning 
– En del av det livslånga lärandet 2002–2004 
slutrapport

• Korttidsbidrag

Fackligt globalt

• LO-Globalt nr 1/2005

Faktamaterial

• Anställningsformer och arbetstider

Integration

• Från isvak till robofold

Lönepolitik och avtal

• Lönespridning år 1970–2003 – Arbetare och 
tjänstemän

• Löner i kommun och landsting
• Förtroendevald i facket – En handbok och 

utbildningsbok
• Lönerapport år 2005

Socialpolitik och välfärd

• Tandvårdsförsäkringen
• Föräldraledighet och arbetstidCharlotte Hall arbetar som butiksbiträde och är 

medlem i Handelsanställdas Förbund.
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Ungdomsverksamhet

• Facket i skolan – material
• Facket i skolan – pärmar
• Jobba
• Mini-Jobba 2005
• Prao-guiden

Utbildningspolitik

• Hur står det till med yrkesutbildningarna i 
gymnasieskolan

• Gymnasiet med siktet inställt på byggbran-
schen

• Länsvisa jämförelser av studerande inom de 
yrkesförberedande gymnasieprogrammen

Valmaterial

• Vad tycker? Valet är ditt!

Under året har tolv rapporter publicerats bland 
annat ”What Price the Euro”? om de nya medlems-
ländernas dilemma vid en kommande euroan-
knytning av sina valutor. En andra delstudie av 
de sociala parterna och partssystemen i de nya 
medlemsländerna presenterades i ”The Enlarge-
ment of Social Europe”. Kollektivavtalssystemen i 
några europeiska länder har studerats i rapporten 
”In Focus of Europe: the Crisis of German Collective 
Autonomy”. Finns det sociala Europa och hur ser 
det i så fall ut? Det är frågor som diskuteras i rap-
porten ”A European Social Citizenship”.

I serien SALTSA Sammanfattar har tre skrifter 
kommit ut. ”Konflikt eller samverkan – fackliga 
strategier i Europa”, ”Att känna sig överflödig – om 
anställningsotrygghet ur ett psykologiskt perspektiv” 
samt ”Omtanke och struktur – om ledarskap och 
medarbetares hälsa”.
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Förbundskongresser

• Hotell- och Restaurang Fackets kongress den 
20–23 maj, 
Helén Pettersson

• Industrifackets kongress den 30 september–2 
oktober, 
Maud Jansson

• Livsmedelsarbetareförbundets kongress den 
28–31 maj, 
Jörgen Andersson

• Metallindustriarbetareförbundets kongress den 
7–9 juni, 
Wanja Lundby-Wedin, Mats Jönsson

• Metallindustriarbetareförbundets kongress den 
17–18 oktober, 
Ulla Lindqvist, Mats Jönsson

• Metallindustriarbetareförbundets och Industri-
fackets kongress den 23–24 november, 
Wanja Lundby-Wedin, Ulla Lindqvist, Per 
Bardh, Mats Jönsson

Utländska kongresser

• Canadian Labour kongress den 13–17 juni i 
Montreal, 
Ulla Lindqvist, Mats Eriksson

• CISLs kongress den 5–8 juli, 
Bo Rönngren

• FFI-AFRO kongress den 28–30 september i 
Tunis, 
Keth Thapper, Leif Håkansson

• FFI/ORTs kontinentala kongress den 20–22 
april i Brasilia, 
Keth Thapper

• FNs kvinnokonferens den 28 februari i New 
York, 
Berit Göthberg

• FNVs kongress i 24–25 maj i Amsterdam, 
Lise-Lotte Lenberg

• LIGAs kongress den 9 december i Budapest, 
Anders Larsson

• Norska LOs kongress den 7–12 maj Oslo, 
Wanja Lundby-Wedin, Bo Rönngren

• NSZZ Solidarnosc, kongress den 30 augusti i 
Gdansk 
Thomas Fredén

• RENGOs 9:e kongress den 5–6 oktober i Tokyo, 
Sara Jägare

• STTKs kongress den 9–10 november i Helsing-
fors, 
Marie Linder

• UGTs kongress den 1–4 juni i Madrid, 
Lise-Lotte Hansson

Representation

Peder Simonsson arbetar som bryggeriutkörare och 
är medlem i Svenska Livsmedelsarbetareförbundet.
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LOs styrelse har yttrat sig över följande 
remisser

Finansdepartementet

• Delbetänkande av Upphandlingsutredningen 
2004, SOU 2005:22

• Reformerad ägarbeskattning – effektivitet, 
prevention, legitimitet

• Skattefusk, effektivitet och rättvisa, Ds 2005:28

Justitiedepartementet

• Ersättningar till ledande befattningshavare i 
aktiebolag och försäkringsbolag

• Promemorian Hemlig rumsavlysning
• Tvångsmedel för att förebygga eller förhindra 

allvarlig brottslighet, Ds 2005:21

Näringsdepartementet

• Betänkandet av Regelutredningen Liberalise-
ring, regler och marknader, SOU 2005:4

• Delbetänkande av utredningen Arbetslivs-
tjänster och Samhall Resurs AB, SOU 2005:24

• Förstärkning och förenkling, ändringar i an-
ställningsskyddslagen och föräldraledighetsla-
gen, Ds 2005:15

• ILOs rapport V (I) The employment relations-
hip

• Lönegarantiförsäkring – en partsfråga, SOU 
2004:93

• Makt att forma samhället och sitt eget liv 
– jämställdhetspolitiken mot nya mål,

• SOU 2005:66
• Utredningen rörande förutsättningarna för 

eventuell sammanslagning av Samhall Resurs 
AB och Arbetslivstjänster

• Utveckling av god företagshälsovård – ny lag-
stiftning och andra åtgärder, SOU 2004:113

Socialdepartementet

• Gränslös utmaning – alkoholpolitik i ny tid, 
SOU 2005:25 slutbetänkande från Alkoholin-
förselutredningen

• Kommunal befogenhet att tillhandahålla hus-
hållsnära tjänster åt äldre

Utbildnings- och kulturdepartementet

• Utkast till lagrådsremiss med förslag till ny 
skollag m.m.

Utrikesdepartementet

• Fördraget om upprättande av en konstitution 
för Europa, Ds 2004:52, del 1–4

Yttranden till offentliga myndigheter

Susanne Bergkvist arbetar som maskinskötare och 
är medlem i Skogs- och Träfacket.
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Arbetsutskottet har yttrat sig  
över följande remisser

Finansdepartementet

• Betänkande av Mervärdeskattesatsutredningen, 
SOU 2005:57

• Dubbel bosättning för ökad rörlighet, SOU 
2005:28

• Krav på kassaregister – Effektivare utredning 
av ekobrott, SOU 2005:35

• Löneskatter för enmansföretag, Ds 2005:52
• Promemoria om flytträtt för försäkringsspa-

rande
• Promemoria om förnyat efterlevandeskydd 

inom premiepensionssystemet
• Promemoria om Sparandedirektivet och kon-

trolluppgifter
• Regionala stimulansåtgärder inom skatteorå-

det, SOU 2005:68

Försvarsdepartementet

• Försvarsstyrningsutredningen betänkande 
Styrning av insatsförsvaret, SOU 2005:92

• Krishantering och civilt försvar i kommuner 
och landsting, SOU 2004:134

Justitiedepartementet

• Det blågula glashuset, SOU 2005:56
• Följdlagstiftning med anledning av ny aktiebo-

lagslag
• Förhandsavgörande från EG-domstolen
• Ny reglering av offentliga uppköpserbjudan-

den, SOU 2005:58

Jordbruksdepartementet

• Delbetänkande, SOU 2005:36 från Landsbygds-
kommittén

• Hållbara laster – Konsumtion för en ljus fram-
tid, SOU 2004:119

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

• Boverkets rapport Piska eller Morot – Bo-
verkets utredning om energieffektivisering i 
byggnader (M2005:4831/Bo)

• El- och gasmarknadsutredningen, SOU 
2004:129

• Energideklarationer – Metoder, utformning, 
register och expertkompetens

• Energieffektivisering och energismart byg-
gande, Ds 20054:51

• Energimyndighets rapport Hantering av be-
gränsningar i det svenska överföringssystemet 
för el

• Fjärrvärmeutredningen, SOU 2004:136 Skäligt 
pris på fjärrvärme samt, SOU 2005:33 Fjärr-
värme och kraftvärme i framtiden

• FlexMex2-delegationens slutbetänkande 
Handla för bättre klimat – från införande till 
utförande, SOU 2005:10

• Förslag om ett utvecklat elcertifikatsystem, Ds 
2005:29

• Kommunernas roll i avfallshanteringen
• Promemoria med förslag till investeringsstöd 

för konvertering från direktverkande elvärme i 
bostadshus

• Slutbetänkandet Bien, Biffen, Bostaden, 
Hållbara laster – Smartare konsumtion, SOU 
2005:51

• Statens energimyndighets rapport om ökad 
leveranssäkerhet i elnäten, delredovisning av 
regeringsuppdrag

• Stöd för bekämpningsmedel med låg risk

Näringsdepartementet

• Arbetsgivares informationsskyldighet – änd-
ringar i anställningsskyddslagen, Ds 2005:27

• Delbetänkande över utvärdering och översyn 
av Skogsvärdsorganisationen

• Ett Nationellt kunskapscentrum, ombildning 
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av RKC, SOU 2004:11
• Fastställande av konkurrensskadeavgift
• Järnvägsutredningens slutbetänkande En sam-

lad järnvägslagstiftning, SOU 2004:92
• Kommissionens förslag till ramprogram för 

konkurrenskraft och innovation
• Post- och kassaserviceutredningens slutbetän-

kande Postmarknad i förändring, SOU 2005:5
• Remiss av fråga om förlängning av gruppun-

dantag för avtal om viss taxisamverkan
• Slag i luften – en utredning om myndigheter, 

mansvåld och makt, SOU 2004:121
• Stärkt konkurrenskraft och sysselsättning i ny 

geografi, SOU 2005:93

Socialdepartementet

• Nya former för verksamheten vid Institutet för 
psykosocial medicin

• Återrapportering av regeringsuppdrag avseende 
könsneutralt barnbidrag

Utbildnings- och kulturdepartementet

• Anpassning av radio- och TV-lagen till den 
digitala tekniken, SOU 2005:62

• Delbetänkande från Presskommittén avseende 
distributionsstöd för lördagsutdelning av dags-
tidningar

• EUs ramprogram för forskning och teknisk 
utveckling

• Kvalificerad yrkesutbildning (KY) som upp-
dragsutbildning

• Radio och TV i allmänhetens tjänst, SOU 
2005:01 och SOU 2005:2

• Rätten att sätta och utfärda betyg, Ds 2005:35
• Svenskt värdskap för ESS, Ds 2005:20
• Tolkutbildning – nya former för nya krav, SOU 

2005:37
• Vuxenutbildningslag, Ds 2005:33

Utrikesdepartementet

• Bulgariens och Rumäniens anslutning Europe-
iska unionen, Ds 2005:37

• Reformerat regelverk för handel med försvars-
material

• Unions medborgares rörlighet inom EU, SOU 
2005:49

• Upprättande av ett ”Center for Trade Policy 
Dialogue”
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LO har avstått från att yttra sig  
över följande remisser

Finansdepartementet

• Avräkning av utländsk skatt, Ds 2005:4
• Beskattning av europakooperativ
• Betänkande av SPAR- utredningen Personupp-

gifter för samhällets behov, SOU 2005:61
• Betänkande från utredningen (Fi 2004: =2) Re-

formerat system för insättningsgarantin, SOU 
2005:16

• Betänkande om beskattningen vid omstruktu-
rering enligt fusionsdirektivet, SOU 2005:19

• Finansiella konglomerat, Ds 2005:1
• Fristående eller integrerade myndigheter på 

Gotland?
• Konsumentskyddet på det finansiella området
• Promemoria om vissa skattefrågor med anled-

ning av tjänstepensionsdirektivet
• Prospektansvar – slutbetänkande av Prospekt-

utredningen, SOU 2005:18
• Tillsyn på försäkringsområdet, SOU 2005:85
• Tillträde till Förenta nationernas konvention 

mot korruption, Ds 2005:38

Försvarsdepartementet

• Ny organisatoriska form för Nationellt råd med 
anledning av naturkatastrofen i Asien

Justitiedepartementet

• Framskjuten tillämpningstidpunkt för nya 
värderingsbestämmelser i årsredovisningen

• Olovlig befattning med narkotikaprekursorer, 
Ds 2005:14

• Remiss över departementspromemorian Euro-
pakooperativ, Ds 2005:45

• Rätten till mitt språk – Förstärkt minoritets-
skydd, SOU 2005:40

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

• De projektbaserade mekanismerna enligt Kyo-
toprotokollet och länkdirektivet

• Handel med utsläppsrätter samt Riktmärken 
som bas för tilldelningen av utsläppsrätten i 
energisektorn

• Naturvårdsverkets rapport Kvalitet hos avfall 
som förs till förbränning

• Redovisning av regeringsuppdrag om privatim-
port av glasflaskor

• Tillstånd och villkor för avfallstransportörer, 
redovisning av regeringsuppdrag

• Vissa lagändringar avseende handel med ut-
släppsrätter

Näringsdepartementet

• Konkurrensbrott – En lagstiftningsmodell, 
SOU 2004:131

• Konkurrensverkets redovisning av regerings-
uppdrag beträffande anpassning av gruppun-
dantag för vertikala avtal

• Tillämpning av transportpolitikens kostnads-
ansvar inom luftfart och sjöfart

Socialdepartementet

• Förslag till ändring i lagen om handikappser-
sättning och vårdbidrag (S2005/5375/SF)

• Inskränkningar i patients rätt att använda elek-
troniskkommunikation samt rätt att granska 
och kvarhålla brev

• Ett nationellt register över yrkesutövare av 
alternativ- eller komplementärmedicin, SOU 
2004:123

• Underlag till Handlingsplan för goda matvanor 
och ökad fysisk aktivitet i befolkningen

Utbildnings- och kulturdepartementet

• Etikprövningslagstiftningen – vissa ändrings-
förslag, SOU 2005:78
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• Förslag till nivåbeskrivning för de tre nivåerna 
i högre utbildning

• Försöksverksamhet med ändrad organisation 
inom högskolan

• Stödet till utbildningsvetenskaplig forskning, 
SOU 2005:31

• Vissa studiestödsfrågor i anslutning till betän-
kandet Unionsmedborgares rörlighet, SOU 
2005:49

Utrikesdepartementet

• Förslag till ändringar i utlänningslagen 
(1989:529)

• Uppehållstillstånd för Familjeåterförening och 
fri rörlighet för tredjelandsmedborgare, SOU 
2005:15

• Uppehållstillstånd för vittnen med flera vid 
internationella domstolar och tribunaler

• Svenskt importfrämjande
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Tabell 1. LO-förbundens medlemsantal 2005-12-31

Förbund Män Kvinnor Totalt Jämfört med 

2004-12-31

Byggnads 126 978 1 259 128 237 – 640 

Elektrikerna 25 874 214 26 088 – 423 

Fastighets 19 856 19 387 39 243 – 57 

Grafiska 18 846 7 811 26 657 – 1 336 

Handels 54 928 117 372 172 300 353 

Hotell- och Restaurang 20 074 37 466 57 540 – 1 212 

Industrifacket 49 983 32 197 82 180 – 3 090 

Kommunal 111 313 456 973 568 286 – 6 483 

Livs 28 540 19 745 48 285 – 2 173 

Metall 283 837 74 481 358 318 – 12 056 

Musikerna 2 916 542 3 458 – 56 

Målarna 16 154 531 16 685 – 324 

Pappers 19 491 4 079 23 570 – 393 

SEKO 106 333 46 748 153 081 – 3 149 

Skogs- och Trä 44 617 8 754 53 371 – 356 

Transport 62 530 11 556 74 086 1 459 

LO 992 270 839 115 1 831 385 – 29 936 

   

Medlems- och organisationsstatistik

Chowdhry Fakhruzzaman arbetar som trafikvärd och är 
medlem i SEKO – Facket för Service och Kommunikation.
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Tabell 2. Förbund, avdelningar och medlemmar i LO 1996–2005

År Förbund Avdelningar Medlemmar 

totalt

Kvinnor Män Förändring 

procent

1996 20 664 2 169 280 995 078 1 174 202 – 2,0 %

1997 20 651 2 129 504 977 410 1 152 094 – 1,8 %

1998 19 592 2 093 171 962 847 1 130 324 – 1,7 %

1999 19 574 2 066 455 953 617 1 112 838 – 1,3 %

2000 18 504 2 016 208 931 062 1 085 146 – 2,5 %

2001 18 495 1 963 303 909 289 1 054 014 – 2,7 %

2002 16 456 1 918 800 882 455 1 036 345 – 2,2 %

2003 16 451 1 892 135 868 690 1 023 445 – 1,4 %

2004 16 444 1 861 321 853 141 1 008 180 – 1,6 %

2005 16 433 1 831 385 839 115 992 270 – 1,6 %



LOs verksamhetsberättelse 2005 | 131

Tabell 3. Antal medlemmar per förbund 1996–2005

Förbund 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Bleck- och Plåt 5 742 5 512 5 195 4 960 ·· ·· ·· ·· ·· ··

Byggnads 143 478 139 292 133 033 131 064 133 102 131 479 131 100 130 206 128 877 128 237

Elektrikerna 27 720 27 209 27 006 26 803 26 883 26 945 26 877 26 637 26 511 26 088

Fastighets 44 580 44 447 45 684 44 965 41 943 40 223 39 802 39 152 39 300 39 243

Försäkringsanställdas 18 442 17 684 16 896 16 610 16 259 16 012 ·· ·· ·· ··

Grafiska 40 382 39 134 37 750 36 626 35 391 33 052 30 964 29 504 27 993 26 657

Handels 174 827 173 183 172 587 171 963 167 703 165 784 166 362 168 693 171 947 172 300

Hotell- och Restaurang 60 529 61 334 60 042 61 219 61 069 60 533 60 161 58 272 58 752 57 540

Industrifacket 100 397 98 700 97 962 97 126 95 755 92 327 90 377 87 543 85 270 82 180

Kommunal 650 787 633 567 620 074 608 998 595 193 583 322 589 493 586 569 574 769 568 286

Lantarbetarna 16 923 16 083 15 399 14 633 13 474 12 341 ·· ·· ·· ··

Livs 62 054 61 532 60 699 60 126 58 281 54 497 52 989 51 827 50 458 48 285

Metall 427 297 422 874 421 578 418 070 412 233 398 638 389 468 379 051 370 374 358 318

Musikerna 7 382 6 404 5 869 5 764 5 300 3 627 3 475 3 474 3 514 3 458

Målarna 21 468 20 707 19 789 19 183 18 547 18 062 17 912 17 758 17 009 16 685

Pappers 29 246 28 537 27 985 27 270 26 549 25 760 25 090 24 591 23 963 23 570

SEKO 193 349 189 531 183 753 180 271 172 616 168 401 164 695 161 325 156 230 153 081

Skogs 14 110 13 298 ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··

Skogs- och Träfacket ·· ·· 69 302 67 484 64 507 60 369 57 734 55 499 53 727 53 371

Transport 71 943 73 086 72 568 73 320 71 403 71 931 72 301 72 034 72 627 74 086

Trä 58 624 57 390 ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··

LO 2 169 280 2 129 504 2 093 171 2 066 455 2 016 208 1 963 303 1 918 800 1 892 135 1 861 321 1 831 385
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Tabell 4. Medlemmar under 25 år respektive 30 år

Förbund Män Kvinnor Antal medl. 

under 25 år

Procent av 

medl. totalt

Män Kvinnor Antal medl. 

under 30 år

Procent av 

medl. totalt

Byggnads 16 339 173 16 512 12,9 % 25 885 274 26 159 20,4 %

Elektrikerna 3 721 40 3 761 14,4 % 7 573 117 7 690 29,5 %

Fastighets 895 1 165 2 060 5,2 % 2 124 2 743 4 867 12,4 %

Grafiska 717 221 938 3,5 % 2 276 825 3 101 11,6 %

Handels 8 530 14 964 23 494 13,6 % 17 296 28 420 45 716 26,5 %

Hotell- och Restaurang 3 862 7 824 11 686 20,3 % 7 441 13 599 21 040 36,6 %

Industrifacket 3 666 1 316 4 982 6,1 % 8 042 3 205 11 247 13,7 %

Kommunal 10 269 38 007 48 276 8,5 % 20 050 76 105 96 155 16,9 %

Livs 3 697 2 026 5 723 11,8 % 6 991 3 824 10 815 22,4 %

Metall 23 172 3 681 26 853 7,5 % 47 678 8 441 56 119 15,7 %

Musikerna ·· ·· 253 7,3 % ·· ·· 552 16,0 %

Målarna 2 193 0 2 193 13,1 % 3 667 0 3 667 22,0 %

Pappers 1 419 431 1 850 7,8 % 2 788 794 3 582 15,2 %

SEKO 5 914 2 178 8 092 5,3 % 11 981 5 205 17 186 11,2 %

Skogs- och Trä 3 800 423 4 223 7,9 % 7 006 937 7 943 14,9 %

Transport 5 749 1 416 7 165 9,7 % 12 441 3 124 15 565 21,0 %

LO totalt 93 943 73 865 168 061 9,2 % 183 239 147 613 331 404 18,1 %
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Kollektivavtal fördelade på LO-förbund
Antal arbetsgivare med riksavtal respektive hängavtal.

En arbetsgivare räknas en gång per medlemskap.
Den nedre summeringen är det verkliga antalet arbetsgivare med riks- respektive hängavtal.

Uppgifter per 2005-12-31

Förbund Riks Häng

FA04 Byggnads 9 073 10 446

FA05 Elektrikerna 2 253 1 262

FA07 Fastighets 5 110 3 146

FA03 Grafiska 929 869

FA11 Handels 9 142 7 249

FA12 Hotell & Restaurang 3 492 4 677

FA28 Industrifacket 1 799 1 254

FA13 Kommunal 6 137 4 779

FA16 Livs 920 709

FA17 Metall 5 380 7 232

FA18 Musikerna 143 94

FA19 Målarna 1 362 1 820

FA20 Pappers 88 5

FA24 SEKO 4 869 1 466

FA26 Skogs- och Trä 2 180 3 317

FA25 Transport 11 350 5 356

Summa med dubletter: 64 227 53 681

Summa unika arbetsgivare: 52 696 49 458
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LOs genomslag i medierna 2005 minskar med näs-
tan en fjärdedel jämfört med föregående år. 2004 
innebar stort fokus på interna LO frågor som LO-
kongressen och inte minst ”lägenhetsaffärerna”.

Glädjande nog ligger den mediala fokuseringen 
2005 istället på några av LOs prioriterade ämnes-
områden; Avtal och löner samt Sysselsättning.

Publiciteten om avtals- och lönefrågor står för 
en tredjedel av det totala genomslaget. LOs som-
marjobbssatsningar och debatten om kollektivav-
tal för utländska företag i Sverige är de två största 
frågorna, men också rapporten om det ökade 
lönegapet får stort genomslag. Landsorganisatio-
nen är i samband med löner och avtal ofta helt, 

eller delvis i fokus i publiciteten, något som visar 
på LOs legitimitet i dessa frågor.

Sysselsättningspubliciteten ökar något jämfört 
med föregående år och är 2005 års näst största 
ämne.

Att valrörelsen redan startade 2005 syns i LOs 
publicitet. Ämnet politik fördubblas under året. 
LO egna debattutspel, bland annat om borgerlig-
hetens politiska alternativ, genererar omfattande 
publicitet.

LO har en tydligare image i publiciteten 2005 
jämfört med föregående år och de artiklar och in-
slag som tydligt tillskriver LO en image utgör nu 
mer än 30 procent av publiciteten (2004: 24,5 %). 

LOs publicitet 2005

Totalt genomslag årsvis, LO 2002–2005. 
Räckvidd i miljoner
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I första hand framställs LO som experter, något 
som främst sker i samband med presentationen av 
rapporter om löneskillnader och välfärdsfrågor. 
LO framstår också ofta som offensiva. Bland annat 
då man kritiserar regeringens mål för skolan och 
då man ifrågasätter regeringens och moderaternas 
krav på de arbetslösa.
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