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Diagram 2.1 Vilka anses vara de viktigaste fackliga områdena?
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Diagram 2.37 Viktiga fackliga områden

Arbetare efter medlemskap i facket eller a-kassa

■ Medlem i facket   ■ Medlem endast i a-kassa   ■ Varken facket eller a-kassa
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De viktigaste fackliga 
områdena
Anställningstrygghet, arbetsmiljö, skydd 
mot inkomstförluster, löner och jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män är de 
områden som flest av fackets medlem-
mar anser är viktiga frågor för facket. 
Det anser såväl LO-, som TCO- och 
SACO-medlemmar. Mer än nio av tio 
av fackets medlemmar anser att des-
sa är viktiga frågor för facket att ar-
beta med.

En majoritet av de fackliga med-
lemmarna anser att facket ska arbe-
ta med betydligt fler frågor än dessa 
fem områden. Långt över hälften av 
LO-medlemmarna tycker att facket 
även ska arbeta med utbildning i arbe-
tet, opinionsbildning, inflytande över det 
egna arbetet, utvecklande av medlems-
förmåner och fackligt samarbete i Euro-
pa. Som något mindre viktiga frågor 
anses utveckling av arbetets innehåll, 
barnomsorg och skatter vara. Klart 
färre LO-medlemmar anser att mat- 
och bostadskostnader är viktiga fack-
liga frågor.

De som inte är med i facket anser 
att facket bör arbeta med färre frågor 
än vad medlemmar anser. De som är 
med i a-kassa men inte i facket pri-
oriterar färre områden som viktiga 
fackliga frågor jämfört med medlem-
mar men också jämfört med dem som 
varken är med i facket eller i a-kassan. 
Antagligen beroende på att de aktivt 
har valt bort det fackliga medlemska-
pet då de enbart gått med i a-kassa.
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Vid en jämförelse av olika grupper 
av medlemmar anser de som säger sig 
vara fackligt aktiva att facket ska ar-
beta med fler frågor än vad de med-
lemmar anser som inte är aktiva men 
ändå intresserade, eller som är ointres-
serade.

I princip rankar dock alla, oav-
sett intresse för det fackliga arbetet 
och oavsett medlemskap i facket eller 
inte, samma fem frågor som de vikti-
gaste kärnfrågorna för facket att ar-
beta med.

Synen på det lokala fackets 
inflytande
Så gott som alla anställda som är fack-
liga medlemmar har en positiv inställ-
ning till det lokala fackets arbete. En-
dast ett fåtal vill att det lokala fack-
ets inflytande ska minska jämfört 
med idag.

Nära hälften av LO-medlemmarna 
tycker att facket ska ha mer att säga 
till om. Kvinnor som är med i fack-
et anser oftare än män att det lokala 
facket bör ha mer att säga till om.

Det fackliga medlemskapets 
värde
De flesta anser också att det fackliga 
medlemskapet ger många fördelar. Ut-
över att ge möjlighet att gå på fackliga 
kurser instämmer de flesta LO-med-
lemmar i att medlemskapet ger ett 
bättre försäkringsskydd, stöd och hjälp 
vid tvist med arbetsgivaren och trygghet 
vid strejk och lockout. Mindre än hälf-
ten anser att det fackliga medlemska-
pet ger större möjligheter till löneök-
ningar vid lokala förhandlingar, bättre 
inflytande över arbetssituationen eller 
en chans att påverka politikerna.

Manliga LO-medlemmar svarar 
att de får del av fler saker tack vare 
sitt medlemskap än vad kvinnliga 
LO-medlemmar gör. Det här mönst-
ret återfinns oavsett sektor.

Diagram 3.1 Synen på det lokala facketsinflytande på arbetsplatsen

Kvinnor och män i olika fackliga huvudorganisationer

■ Bör ha mer att säga till om   ■ Bör ha mindre att säga till om
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Diagram 4.2a LO-medlemmars syn på vad medlemskap i den fackliga 

organisationen ger

■ Kvinnor   ■ Män

Chans att påverka politikerna

Bättre inflytande över
din arbetssituation

Större möjligheter till löneökning
vid lokala förhandlingar

Bättre anställningsvillkor

Möjlighet att påverka arbetsmiljön

Stöd och hjälp vid arbetslöshet

Ökad anställningstrygghet

Bättre försäkringsskydd

Trygghet vid strejk eller lockout

Stöd och hjälp vid en eventuell
tvist med arbetsgivaren

Möjlighet att gå på fackliga kurser

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%

24
27

39
39

48
48

54
52

65
57

66
59

69
69

77
74

79
71

79
72

84
81



R ö s t e R  o m  f a c k e t  o c h  j o b b e t  –  k o R t  o m  R a p p o R t  1  a v  7  | �

Diagram 5.2 Skäl till att inte vara medlem i facket

Andel ej fackligt anslutna arbetare. Kvinnor och män
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Diagram 5.6 Orsaker till att man lämnade facket

Andel ej fackligt anslutna arbetare som varit medlemmar tidigare. Kvinnor och män
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Varför är vissa arbetare inte 
medlemmar i facket?
De två vanligaste skälen till att arbe-
tare inte är medlemmar i facket är att 
man är tveksam till nyttan att vara med 
samt att medlemsavgifterna upplevs 
vara för höga. Det finns samtidigt en 
hög medvetenhet hos dem som är med 
i facket om varför vissa andra inte är 
det.

De som har varit fackliga medlem-
mar tidigare anger missnöje med fack-
et som huvudsaklig förklaring till var-
för de inte längre är medlemmar, men 
även för hög fackavgift och byte av ar-
betsgivare eller yrke är relativt vanliga 
orsaker. Drygt hälften av de arbetare 
som inte är medlemmar idag har va-
rit det tidigare.
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Kan de tänka sig att bli 
medlemmar?
Det finns goda möjligheter att öka an-
talet fackliga medlemmar i LO-för-
bunden enligt svaren i undersökning-
en. Hälften av de tillfrågade arbetarna 
som idag inte är medlemmar i facket 
kan tänka sig att bli det i framtiden. 
Kvinnor är oftare än män positiva till 
att bli medlemmar.

Överst på listan över vad som skul-
le kunna få icke-medlemmar att gå 
med i facket står lägre fackavgifter.

Organisationsgraden
Den fackliga organisationsgraden, det 
vill säga andelen fackligt organiserade 
löntagare, i Sverige är bland den hög-
sta i världen. Sedan slutet av 1970-ta-
let har den legat stadigt över 80 pro-
cent. Under 2000-talet har dock orga-
nisationsgraden minskat så sakteliga 
och år 2005 var den lägre än 80 pro-
cent för första gången på över 30 år. 
Denna minskning visar sig till stor del 
bero på den strukturomvandling som 
pågår på arbetsmarknaden och som 
innebär att antalet anställda minskar 
inom industrin, där organisationsgra-
den är närmare 90 procent, samtidigt 
som antalet anställda ökar inom den 
privata servicesektorn där organisa-
tionsgraden är knappt 70 procent.

Organisationsgraden varierar alltså 
mellan olika sektorer och grupper av 
anställda. Den är till exempel högre 
bland kvinnor, 81 procent, än bland 
män, 75 procent. Den är även högre 
för äldre än för yngre liksom den är 
högre på landsorten än i storstäder-
na. Mellan arbetare och tjänstemän är 
skillnaden däremot liten.

Diagram 6.1 Skulle kunna tänka sig att gå med i facket

Andel av ej facklig anslutna arbetare. Kvinnor och män

■ Ja, absolut   ■ Ja, kanske
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Diagram 7.1 Facklig organisationsgrad år 1975–2006
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Synen på fackligt medlemskap och fackets uppgifter

För att kunna förbättra och utveckla den fackliga verksamheten är det vik-
tigt att få reda på både vad människor anser i en rad olika frågor och hur de 
faktiska villkoren ser ut.

För att få reda på detta har det under år 2006 genomförts en stor inter-
vjuundersökning med ett slumpmässigt urval av anställda från hela lan-
det. Det här är femte gången den här undersökningen genomförs sedan år 
1988. Det betyder att en tidsperiod på 18 år kan överblickas. Rapporten är 
den första av sju som speglar de anställdas inställning i olika frågor men 
också synen på arbetets villkor.

Denna rapport handlar om fackets roll i vid bemärkelse. Vad tycker 
medlemmar och andra att facket i första hand bör arbeta med? Hur ser 
de anställda på fackets inflytande? Vilka fördelar anser medlemmarna 
att de får av att vara med i facket? Varför väljer en del att inte vara med i 
facket? Vad skulle kunna få dem att bli medlemmar? Hur stor del av de 
anställda på olika delar av arbetsmarknaden är fackligt organiserade, och 
hur ser förändringen ut över tiden?
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