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Bakgrund och syfte 
 
LO-distriktet i Stockholms län fungerar som samordnare åt de olika LO avdelningar som 
finns runtom i landet. Samtidigt som avdelningarna är medlemmar så fungerar de som 
ägare och finansiärer av LO-distriktets verksamhet genom att de betalar medlemsavgift.  
 
Vid en intern diskussion under år 2001 framkom att man inom LO-distriktet hade 
föreställningen att avdelningarna hade en negativ attityd till LO-distriktet och svårigheter 
med att identifiera LO-distriktets verksamhet samt behovet av densamma. Man beslutade 
därför att genomföra en kvalitativ undersökning för att kartlägga avdelningarnas syn på och 
behov av LO-distriktet.  
 
Augur Marknadsanalys AB fick uppdraget att genomföra denna undersökning.  
 
I undersökningen framkom att kännedomen om LO-distriktet var låg. Detta medförde att 
avdelningarna inte upplevde någon konkret nytta av verksamheten och intervjupersonerna 
menade att de på kort sikt inte skulle påverkas nämnvärt om LO-distriktet försvann.  
 
Den solidariska tanken inom LO:s förbundsavdelningar var dock stark. Vilket medförde att 
avdelningarna var positiva till att samarbeta via och med LO-distriktet, om de bara fick 
tillräcklig kännedom om LO-distriktets verksamhet och aktiviteter. 
 
LO-distriktet har sedan undersökningen genomfördes arbetat med att öka närheten mellan 
distriktet och avdelningarna och man har nu genomfört en uppföljande undersökning för 
att se om bilden av LO-distriktet har förändrats och i så fall hur. 
 
LO-distriktet genomgår även ett kompetensutvecklingsprojekt genom EFS-rådet vilket 
medför att behovet av kunskap om den egna rollen, i förhållandet till avdelningarna, är än 
mer angelägen. 
 

Syftet med undersökningen är att kartlägga avdelningarnas behov av och 
inställning till LO-distriktet idag jämfört med 2001. 
 

 

Metod och genomförande 
 

En kvalitativ undersökningsmetod 
 
Mot bakgrund av studiens syfte och för att kunna göra de båda undersökningarnas resultat 
jämförbara har, liksom vid tidigare undersökningstillfälle, en kvalitativ undersökningsmetod 
använts. 
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En kvalitativ undersökning utgår från öppna frågeställningar som gör att individens tankar 
och synpunkter inte anpassas efter i förväg givna svarsalternativ. Den tar hänsyn till hela 
resonemang och tillåter följdfrågor. Metoden klargör därmed hur människor resonerar, och 
varför de tycker och tänker på detta sätt. Den kvalitativa metoden strävar även efter att 
synliggöra olika sätt att resonera och skapa förståelse för behov, attityder och värderingar. I 
en kvalitativ studie sätts avdelningarnas behov, resonemang och upplevelser i fokus och 
man kommer nära avdelningarna genom att ta del av intressanta resonemang och 
tankegångar. 

Djupintervjuer 
Undersökningen genomfördes, liksom tidigare, med hjälp av djupintervjuer som 
datainsamlingsmetod. Löftet om konfidentialitet som ges i inledningen av intervjun är en 
förutsättning för att de intervjuade fritt ska kunna uttrycka personliga tankar, känslor och 
åsikter. Varje intervju tog mellan 1 ½-2 timmar.  
 

Målgrupp 
 
Fältarbetet genomfördes under maj och juni månad 2005 och omfattar 22 intervjuer (23 
intervjuer 2001) med samma kategorier som tidigare, det vill säga ordförande, kassör, 
studieansvarig och 1:e ombudsman. Intervjupersonerna är främst verksamma på avdelningar 
med kontor i Stockholms stad men även avdelningar med kontor ute i länet finns med i 
undersökningen. Storleken på avdelningarna varierar mellan stor, medelstor och liten. 
 
Fördelningen av intervjupersonerna ser ut enligt nedan: 
 

 Ordförande Kassör Ombudsman Studieansvarig 

Stor 2 3 3 3 

Mellan 5 1 1  

Liten 2  2  

 
Undersökningen omfattar 9 ordföranden, 4 kassörer, 6 ombudsmän och 3 studieansvariga. 
Vissa avdelningar har ingen 1:e ombudsman och ibland har en och samma person två eller 
tre av uppdragen. I dessa fall har de själva fått välja vilket uppdrag de vill tala utifrån. 
 
Av samtliga intervjupersoner är 11 verksamma på en stor avdelning, 7 i en mellanstor 
avdelning och 4 i en liten avdelning. 
 
Flertalet intervjuer, 19 stycken, har genomförts på intervjupersonernas arbetsplatser eller 
avdelningar medan 3 personer föredrog att genomföra intervjun på Augur. 
 
Personerna som ingår i undersökningen har rekryterats från en bruttolista som 
uppdragsgivaren tillhandahållit. Löftet om kofidentialitet medför att vi inte har kunnat 
intervjua samma personer som vid förra undersökningstillfället då namnen på tidigare 
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intervjuade inte har sparats. Några av dessa personer har dock slumpmässigt kommit med i 
2005 års undersökning. 
 

Intervjuguide 
 
För att en jämförelse ska kunna göra med tidigare undersökningsresultat följer 
intervjuguiden i stort de frågeställningar som formulerats i tidigare undersökning. Vissa 
frågor har dock tillkommit p g a det kompetensutvecklingsprojekt som LO-distriktet samt 
Industrifacket avd 16, Metall avd 1, Livs avdelning 4 och fastighets avd 1 genomgår. 
 
Tilläggsfrågorna rör upplevelsen av kompetensen inom LO-distriktet samt inom den egna 
avdelningen och hur LO-distriktet och avdelningarna arbetar med jämställdhets- och 
integrationsfrågor. 

Projektiva metoder 
I intervjuerna ingår också projektiva övningar som syftar till att fånga upp underliggande, 
emotionella snarare än rationella, intryck och bilder av LO-distriktet. Liksom vid tidigare 
undersökningstillfälle har vi arbetat med personifieringsövningar. Dessa har gått ut på att 
intervjupersonerna har fått i uppgift att omgestalta LO-distriktet till en person av kött och 
blod genom att föreställa sig denna persons ålder, kön, utseende, karaktär, personlighet, 
boende, familjesituation, utbildning, arbete, intressen, umgänge o s v. Övningen har gett 
indikation på avdelningarnas känsla av närhet till LO-distriktet och LO-distriktets 
dragningskraft på intervjupersonerna.  
 

Projektteam 
 
Ansvariga projektledare på Augur Marknadsanalys AB har varit Lotta Tunved och Ann Selin. 
Kontaktperson hos uppdragsgivaren har varit Gunilla Björnberg. 
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Segmentering av deltagarna 
 
I tidigare genomförd undersökning genomfördes en segmentering av intervjupersonerna 
som deltog i studien utifrån skillnader i förhållningssätt till det egna arbetet på avdelningen 
och till samarbetet med LO-distriktet. 
 
Intervjupersonerna delades in i två grupper: 

• Visionärerna 
• De medlemsnära 

 
Skillnaderna mellan dessa två grupper berodde i huvudsak inte på kön, ålder, position eller 
storlek på avdelningen utan snarare på vilken människotyp intervjupersonerna tillhörde. 
 

Visionärerna då 
 
Visionärerna beskrevs på följande sätt i den tidigare undersökningen. 
 
 

Personer som i grunden har ett strategiskt och modernt tänkande. De har alla 
drag av generalisten och ser sig själva och avdelningen i ett större perspektiv 
och i ett längre tidsperspektiv, som sträcker sig långt över deras egen 
mandatperiod. Deras arena sträcker sig bortom medlemsfrågorna, avdelningen, 
det egna förbundet, LO-kollektivet och i vissa fall även ut mot internationella 
frågor. De upplever sig vara kulturellt och mentalt nära personerna på LO-
distriktet, som en i gänget. Eftersom de är så socialt kompetenta, drivna och 
utåtriktade är det ingen större risk att de ska känna sig utanför, de är vana att 
ta plats och ta för sig på ett positivt vis. Segmentets främsta drivkrafter är att 
diskutera och arbeta med visioner och att lägga upp långtgående strategiska 
planer för framtiden att arbeta efter” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visionärerna idag 
 
Visionärerna återfinns även i årets undersökning. Det är dock den minsta gruppen och få av 
intervjupersonerna kan hänföras hit. 
 
Vi kan se vissa skillnader när det gäller denna grupp jämfört med tidigare. Framförallt gäller 
det kontakten med och synen på LO-distriktet. Visionärerna upplever sig ha lite kontakt med 
LO-distriktet. De känner sig ensamma både i förhållande till den egna avdelningen och i 
förhållande till LO-distriktet. Vare sig förbunden eller LO-distriktet arbetar med 
framtidsfrågor och visioner på det sätt som de skulle önska. Man anser att LO-distriktet 
arbetar för lite med omvärldsanalys och framtidsfrågor och för mycket med de traditionella 
frågorna som t ex utbildning och information. Brister finns även när det gäller bevakningen 
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av internationella frågor, menar flera. LO-distriktet engagerar sig för mycket här och nu och 
har för lite visioner inför framtiden. 
 
Visionärerna är inte låsta i det gamla utan vill förändras i takt med tiden. Detta gäller även 
när det gäller synen på den egna avdelningen och LO-distriktet som man säger måste 
anpassa sig till och spegla den tid vi lever i idag och kommer att leva i i framtiden. De har 
svårare än traditionalisterna att se en framtid för LO-distriktet i dess nuvarande form.  
 

De medlemsnära då 
 
De medlemsnära beskrevs på följande sätt i den tidigare undersökningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T
 
Vi
Tr
up
m
m
 
Tr
gr
sv
gå
fö
gr
m
ny
ve
De personer som representerar detta segment har sitt fokus på den lokala sfären 
som, medlemmarna, den egna verksamheten och klubbarna. Deras perspektiv är 
mindre, kortare och mer praktiskt och jordnära än visionärernas. Personerna är 
inte ointresserade av nytänkande, framtidsvisioner osv., men de upplever att de 
inte har tillräckligt med idéer, argument och kunskap att bidra med. Det här 
segmentet ger också uttryck för en viss hopplöshet, uppgivenhet och brist på 
verktyg att kommunicera idén med facket i det samhälle vi lever i dag. 
Segmentets främsta drivkrafter är tillfredsställelsen att konkret kunna vara till 
hjälp för någon klubb eller enskild medlem. Ett varmt tack från medlemmarna 
efter ett möte eller när de har sett ljuset tändas i medlemmar eller potentiella 
medlemmars ögon är tillfredsställande och ett bevis för att de har lyckats föra ut 
tanken med facket på ett adekvat sätt. 
raditionalister idag 

 har i årets undersökning valt att ändra namnet på grupp två från De medlemsnära till 
aditionalister. De medlemsnära upplevs som ett missvisande namn då båda segmenten 
plevs som medlemsnära och trycker hårt på att avdelningarnas roll är att se till 
edlemmarnas intressen. Ett komplexare samhälle gör att behovet av stöd och hjälp bland 
edlemmarna har ökat. 

aditionalisterna är den stora gruppen i undersökningen. Den beskrivning som gjordes av 
uppen år 2001 stämmer i mångt och mycket. Tilläggas kan att detta är en grupp som har 
årt för förändringar och som vill arbeta som de alltid har gjort. De förändringar som är på 
ng oroar och stör och man ser förändringarna som något som enbart kommer att 
rsämra för medlemmarna. Många känner sig trötta och lite uppgivna. De flesta i denna 
upp har en lång historia tillsammans med LO-distriktet och facket. Trots detta är det 
ånga som har svårt att beskriva vad LO-distriktet gör och de har därmed svårt att se 
ttan av vad de gör. Flera upplever att de klarar sig själva och att det bara är de som kan 
rksamheten. 
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Avdelningarnas verksamhet 
 

Avdelningens mål 

Avdelningens roll och mål är klara och tydliga 
Intervjupersonerna upplever sig vara väl förtrogna med den egna avdelningens roll och mål.  
 
Inom avdelningarna har på senare år skett en stor förändring då man idag arbetar mycket 
hårdare med uppföljning och mot mätbara mål. Verksamheten stäms regelbundet av utifrån 
verksamhetsplaner och de uppställda målen.  
 
Hur det ser ut inom de olika avdelningarna varierar dock. På framförallt de mindre 
avdelningarna finns det inte alltid fastställda handlingsplaner utan det blir budgeten som 
utgör målen inom verksamheten. 
 

”Vi har ett tydligt mål med vår verksamhet där fokus hela tiden ska ligga på medlemmarnas väl 

och ve så att de känner sig nöjda med sitt medlemskap” 

    Ordförande, stor avdelning 

 
 
Det finns i dag 6 huvudområden avdelningarna arbetar med och prioriterar: 
 

• Att företräda medlemmarna och stötta dem både lokalt och centralt i olika 
situationer som kan uppstå på arbetsmarkanden 
Under denna punkt nämner de tillfrågade bl a arbetsmiljöfrågor, löner, 
jämställdhet, integration, rehabilitering och försäkringsfrågor. 

 
• Att medvetandegöra medlemmarna när det gäller deras möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter på arbetsmarknaden 
Under detta område nämns framförallt utbildning. 

”Vi ska utveckla medlemmarna och arbetsplatserna så att vi får till bättre anställningsvillkor 

och en bättre arbetsmiljö” 

   Ordförande, liten avdelning 

 
• Att rekrytera nya medlemmar 

Inom många förbund sjunker medlemsantalet. Stora ansträngningar läggs ner på 
att värva nya medlemmar genom olika typer av aktiviteter. Ett minskat 
medlemsantal skapar sämre ekonomi och förbundet får därmed sämre 
förutsättningar att företräda medlemmarna.  

 
• Teckna kollektivavtal 

Kollektivavtalen upplevs vara i fara och därmed hela grunden för fackets möjlighet 
att tillvara ta medlemmarnas intressen. Kollektivavtalen ses därför som en oerhört 
viktig punkt att arbeta med. Att medvetandegöra om vikten av att värna om 
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kollektivavtalen har på senare år fått en ökad betydelse då mer och mer utländsk 
arbetskraft kommer till Sverige.   
 

”Vi måste försvara det som arbetsgivarna försöker tillintetgöra. Vi måste försvara 

kollektivavtalen. Tidigare fanns det en annan respekt. Var mer av gentlemans  agrement. Nu gör 

man allt för att undkomma och kringgå det som avtalats” 

  

                     Ombudsman, mellanstor avdelning 

 
• Tvärfackligt samarbete 

Att arbeta tillsammans med andra förbund kring stora frågor är viktigt, enligt de 
tillfrågade. Detta för att nå en gemenskap och samstämmighet inom 
fackföreningsrörelsen. 

 
• Ungdoms- och skolverksamhet 

Att arbeta ut mot ungdomar och ut mot skolorna för att medvetandegöra unga 
människor om vikten av att vara fackligt aktiv ses som en mycket viktig uppgift. En 
brist som man ser är att man inte har möjlighet att vara ute i skolorna redan i 
grundskolan. Nu blir det i huvudsak på gymnasiets yrkesutbildningar som man har 
möjlighet att finnas med. 

 

Avdelningens arbetssituation 

Lever i en utsatt och stressig arbetssituation 
Många av intervjupersonerna upplever sig verka i en mycket utsatt, stressig och betungande 
arbetsmiljö där fackets roll ständigt ifrågasätts och där medlemmarna och deras situation 
blir mer och mer krävande.  
 
Arbetsbelastningen upplevs idag som mycket högre än tidigare och de ärenden och frågor 
man har att hantera upplevs som mer betungande och krävande både när det gäller 
kompetens och arbetsinsats. 
 
Dagarna är många gånger långa och är fyllda av möten, förhandlingar, kontakt med 
medlemmarna och med att lösa medlemmars problem. Medlemmarna går alltid först vilket 
innebär att dagarna för många är svåra att planera. Dyker det upp ett akut ärenden och 
problem måste man släppa allt annat för att ta tag i detta.  
 

Kräver god planering 
Tiden är vanligtvis uppbunden flera veckor framåt vilket innebär att icke akuta frågor kan få 
vänta väldigt länge. Framförhållning och planering måste vara god för att de tillfrågade ska 
klara av alla sina uppgifter. 
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Medlemskontakten stimulerar 
Kontakten med medlemmarna är det som stimulerar och engagerar i arbetet. Det är då man 
känner att man gör något viktigt och då man ser ett direkt resultat av sitt arbete. Även det 
inflytande och den påverkansmöjlighet man har i olika frågor skapar motivation och 
engagemang.  

Möten och byråkrati dränerar 
Alla möten och all den tid dessa tar tillsammans med byråkrati är det mest betungande och 
minst stimulerande. Många menar att det är alldeles för många möten och sammankomster 
som inte leder till någonting utan enbart stjäl tid från det som är det viktiga, medlemmarna. 
 

Okunskap hos företagen ökar arbetsbördan 
Det finns idag en stor okunnighet ute hos företagen om de lagar och avtal som gäller på 
arbetsmarknaden. Arbetsgivarna agerar många gånger felaktigt och efter eget huvud. Det 
som, enligt de tillfrågade, tidigare var allmänt känt och självklart för flertalet är idag 
främmande och konstigt. Detta medför att rätts- och intressefrågorna har ökat stort och 
mycket tid går åt till att klargöra och rätta till de felaktigheter som inte skulle behöva 
uppstå om arbetsgivarna var intresserade, engagerade och pålästa. 
 

Okunskap hos medlemmarna ökar arbetsbördan 
Flertalet upplever att medlemmarna har en mycket luddig bild av vad facket är, vad facket 
kan hjälpa till med och vad det innebär att vara fackligt ansluten.  
 
Många medlemmar har den uppfattningen att de köper en tjänst av facket och att de därför 
också ska kunna överlåta allt ansvar på dem. Detta är en bild avdelningarna försöker arbeta 
bort för att få medlemmarna aktiva på sin egen arbetsplats och när de gäller sina egna 
rättigheter och skyldigheter. 
 

Medlemmarna sviker facket 
Den fackliga anslutningen har minskat under senare år. Fackets roll har försvagats, menar 
man. Detta medför att en stor kraft läggs på att behålla och skaffa nya medlemmar. Det 
minskade antalet medlemmar spär på stressen och känslan av att vara utsatt. Utan 
tillräckligt med medlemmar minskar möjligheterna att företräda medlemmarna och därmed 
möjligheterna att utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt.  

”Vi har en väldigt hög omsättning på medlemmar och vi måste jobba hårt med att värva nya. 

Kan se en stor skillnad mot ute i landet där omsättningen inte alls är så hög utan medlemmarna 

är mer trogna” 

   Ordförande, mellanstor avdelning 
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Avdelningarna lever under knappa ekonomiska förhållanden 

Krävs organisationsförändringar 
Förbundens ekonomi är många gånger dålig. Detta har lett till organisationsförändringar 
samt diskussioner om sammanslagning av ett eller flera förbund. De resurser som finns 
måste användas på ett mer effektivt sätt för att man ska klara den arbetsbelastning som 
finns. 
 
Dessa förändringar skapar osäkerhet och oro bland avdelningarna. I många fall ser man inga 
fördelar utan snarare nackdelar med dessa förändringar. Farhågor finns om att detta kan 
komma att försämra för medlemmarna och försvaga facket ytterligare. 

Behovet av LO-distriktet minskar 
De stora förbund som kan komma att bli följden har ännu mindre behov av LO-distriktet än 
tidigare, menar man. De stora förbunden kommer att klara av att hantera det mesta själva 
med de resurser som man då kommer att få. De större avdelningarna är redan idag de som 
starkast ifrågasätter LO- distriktets verksamhet. 
 

Avdelningarnas kompetens 

Avdelningens kompetens hög  
Den egna avdelningen upplevs av flertalet som mycket kompetent. Flertalet upplever sig 
inte ha några större problem med att klara det som arbetet kräver. Det är inte när det gäller 
kompetensen det brister, menar man, utan det är snarare antalet anställda som är för få för 
att klara den stora arbetsbörda som finns ute på avdelningarna.  
 
Få anser att det saknas kompetens inom avdelningen. Klarar man inte av vissa frågor finns 
alltid förbundet centralt som kan bidra med kunskap, stöd och hjälp. Flera nämner även LO 
Rättsskydd som en möjlig instans att vända sig till. Få ser det som naturligt att söka hjälp 
och stöd från LO-distriktet. LO-distriktets upplevs inte tillräckligt nära för att det ska 
kännas naturligt att vända sig till dem. De anses inte eller ha den specifika kunskap som 
gäller för avdelningarnas verksamhet. 

Från specialist till generalist 
Samhället upplevs ha förändrats radikalt vilket medför att individerna på många sätt fått 
det svårare att förstå och hålla sig uppdaterade kring de lagar och regler som påverkar dem 
i deras dagliga liv. 
 
De tillfrågade har tvingats att gå från specialistens roll till att bli mer av en generalist vilket 
ställer helt andra krav än tidigare. Man måste kunna hantera en mängd nya frågor och 
frågeområden som man tidigare inte ställdes inför. Det blir till facket medlemmarna ringer 
då de blivit av med sin sjukpenning, när de inte förstår försäkringskassans regler, när A-
kassan blir tuffare och ställer högre krav, när arbetsförmedlingen pressar på och ställer krav 
o s v.  
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Den ökande mängden frågor ökar kraven på kompetens och arbetsinsats. 
 

”Utvecklingen har gått från att vi har varit specialister till att bli generalister. Utvecklingen 

kräver att vi har en mycket bredare bas att stå på. Det är så många områden vi måste känna till 

för att kunna stötta medlemmarna och för att driva olika typer av frågor” 

               Ombudsman, stor avdelning 

 
”Kompetensen är väldigt hög. Det vi pratat om i dagarna och det vi saknat är kunskap när det 

gäller försäkringsfrågor” 

                    Kassör, stor avdelning 

 

Någon nämner också att kunskapen om samhällsplanering borde finnas inom avdelningen 
så att man kan finnas med i kommunernas diskussioner kring infrastrukturfrågor. Även 
omvärldsanalys ses som viktiga områden där kompetens inte alltid finns. 
 
Den rent administrativa kompetensen kan också uppvisa vissa brister. Ombudsmännen 
rekryteras i de egna leden och vanligtvis är de mer av entreprenörer än administratörer.  
 

Kompetent personal tas till förbundet centralt 
I några fall upplever man problem med att den mest kompetenta personalen ute på 
avdelningarna handplockas till förbundskontoren och därmed urholkas avdelningarnas 
kunskap och kompetens. 
 

”Jag upplever att vi har oerhört kompetent personal. Idag har vi många svåra ärenden som 

kommer in. Sådana som vi kanske fick in en gång per år tidigare får vi nu in regelbundet. Tyvärr 

är det så att förbundskontoren tar de från oss som är kunnigast och mest drivande vilket 

försvårar för oss.”   

                      Ordförande, stor avdelning 

Jämställdhetsfrågorna är inget som prioriteras 
En specifik fråga i intervjuguiden rörde hur avdelningarna arbetade med 
jämställdhetsfrågorna dels inom den egna avdelningen och ut mot medlemmarna. 
 
När det gäller avdelningarna så har de sina jämställdhetsplaner men få uppger att de 
arbetar aktivt med jämställdhetsfrågorna vare sig inne i den egna organisationen eller ut 
mot medlemmarna. Detta är inte frågor som har någon hög prioritet utan sköts mer 

iktskyldigt. pl
 
Av tradition är ombudsmännen vanligtvis män och den administrativa personalen kvinnor. 
Inom avdelningarnas verksamhetsområden är det vanligtvis kvinno- eller mansdominerat. 
Detta är något man accepterat och man arbetar bara med jämställdhetsfrågorna då någon 
av medlemmarna anser sig ha blivit diskriminerade p g a kön.  
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LO-distriktet 
 

Kännedom om LO distriktet 

Fortsatt låg kännedom 
Kännedomen om LO-distriktet har blivit något bättre men, liksom vid tidigare 
undersökningstillfälle, framkommer att kunskapen om LO-distriktets verksamhet är relativt 
låg. På frågan om vad LO-distriktet gör kommer ofta motfrågan ”ja, vad gör de egentligen”.  
 
LO-distriktets verksamhet upplevs överlag fortfarande som lite luddig och när de tillfrågade 
beskriver LO-distriktets verksamhet blir det i övergripande ordalag och de har svårt att gå 
ner i konkreta detaljerade beskrivningar av verksamheten.  
 
Den breda kännedomen om verksamheten består och den djupare kunskapen om densamma 
saknas med andra ord fortfarande. Detta trots LO-distriktets ansträngningar i att bli 
tydligare och mer fokuserade inom vissa specifika områden. När det gäller tydligheten har 
man inte nått ut på det sätt som är önskvärt bland intervjupersonerna. 

Avdelningarna tar på sig en del av skulden 
De tillfrågade lägger dock inte hela skulden angående sin låga kännedom på LO-distriktet 
utan är beredda att ta på sig en del av ansvaret. Många menar att de själva har ett ansvar 
att ta reda på vad LO-distriktet sysslar med och vad avdelningarna får för de pengar man 
betalar i medlemsavgift. Att ställa krav är självklart när det gäller allt annat som man 
betalar för och man har svårt att ange varför så inte är fallet när det gäller LO-distriktet. 
Att betala för sitt medlemskap går på rutin. Det är något som man alltid gjort och sällan 
ifrågasatt, det bara är så. 
 ”Det behövs två för att dansa så vi skulle kanske bjuda upp” 

              Kassör, mellanstor avdelning 

 

Bristande tid, intresse och engagemang ger låg kännedom 
Att kännedomen fortfarande är låg kan förklaras både med intervjupersonernas bristande 
tid och med det bristande engagemang och intresse för LO-distriktets verksamhet som i 
flera fall framkommer. Framförallt de större avdelningarna ser inget klart och tydligt behov 
av LO-distriktets verksamhet och varför ska man då engagera sig i vad de gör, frågar man 
sig. Man klarar det mesta själva och ser inte vilken nytta LO-distriktet ska kunna bidra med. 
Detta, att man inte ser nyttan, skapar i sig ett bristande intresse och så är man fast i en 
negativ cirkel som är svår att bryta. 
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Försöken att greppa över för mycket ger låg kännedom 
Många, av de tillfrågade, anser att LO-distriktet försöker greppa över för mycket genom att 
försöka tillfredsställa allas vilja. Detta medför att verksamheten ”spretar” åt en massa olika 
håll och det blir svårt att förstå och uppfatta vad de egentligen gör. 
 
Flertalet saknar en klar och tydlig prioritering när det gäller vad LO-distriktet anser vara 
viktiga huvudområden och verksamheter. När väl en prioritering är gjord måste LO-distriktet 
hålla fast vid och jobba utifrån denna och inte ändra inriktning på verksamheten utifrån 
avdelningarnas önskemål och krav. 

LO-distriktets problem med sin identitet medför låg kännedom 
LO-distriktet har en svår och knepig roll, menar flera av de tillfrågade. De har ingen formell 
rätt och inget eget mandat att göra något utan att avdelningarna har sagt sitt. Deras försök 
och ansträngningar att hålla ihop avdelningarna är en svår uppgift, enligt 
intervjupersonerna. Avdelningarna är de som ska ange riktlinjer för verksamheten men 
mellan avdelningarna har man svårt att komma överens och det blir många gånger 
revirstrider. Konsekvensen blir en mycket otydlig organisation som är otydlig både med vad 
den vill göra och vad den kan göra. Det finns en stor förståelse, bland de tillfrågade, för LO-
distriktets svårigheter. 
 

LO-distriktets huvudområden idag och i framtiden 
 

Listan över huvudområden har blivit längre 
Utgångspunkten för LO-distriktets verksamhet är att de ska ha en övergripande roll när det 
gäller nedanstående huvudområden. 
 
Vid tidigare genomförd undersökning kunde de tillfrågade ange fem definierade 
huvudområden som LO-distriktet arbetade inom.  
 

• Samordning av tvärfacklig verksamhet 
• Organisera det politiskt fackliga arbetet 
• Opinionsbildande verksamhet 
• Utbildning och information 
• Skol- och ungdomsverksamhet 

 
Dessa fem huvudområden ovan ses som de områden som LO-distriktet alltid verkat inom 
och ska fortsätta att verka inom medan de nya som tillkommit är mer framtidsinriktade. 
 
I årets undersökning framkommer ytterligare några områden, framförallt internationella 
frågor, som läggs till listan över huvudområden. Många gånger har de tillfrågade svårt att 
skilja ut vad LO-distriktet gör och vad de vill att de ska göra.  
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De nya områden som tillkommer är: 
 

• Mötesplats för dialog 
• Internationella frågor 
• EU frågor 

 
De två sistnämnda huvudområdena är också sådana områden som anses prioriterade inför 
framtiden. Framförallt visionärerna för fram dessa huvudområden som viktiga och vars 
perspektiv ska finnas med i all verksamhet som bedrivs av LO-distriktet. 

Samordning en av LO-distriktets viktigaste roll 
Det som uppges som en av LO-distriktets viktigaste roll i dag och i framtiden är samordning. 
Med samordning menar man då samordning när det gäller:  

• Tvärfackliga arbetet rent generellt 
• Specifika fackliga aktiviteter, manifestationer och demonstrationer 
• Samordning av tvärfackliga ideologiska diskussioner 

 
Flertalet upplever att LO-distriktet klarar sin samordningsroll bra. Senare tidens händelser 
har gett prov på LO-distriktet snabbhet och effektivitet, menar man (Vaxholm som 
exempel). Flera uttrycker dock att det fortfarande finns brister i samordningen och att man 
inte för en tillräckligt omfattande och nära dialog med avdelningarna. Finns inte dialogen 
blir det svårt att företräda och hålla ihop avdelningarna. Flera upplever också att LO-
sektionen inte fungerar som en länk mellan alla kommuner i länet utan det är framförallt 
avdelningarna inom Stockholms kommun som prioriteras. 
 

”LO-distriktet ska hålla ihop rörelsen så att denna blir enad och stark” 

                    Ordförande, liten avdelning 

 

”Det brister i samordningen. De undersöker inte vårt behov tillräckligt mycket” 

                            Kassör, stor avdelning 

  

 
Samordningen kommer fortsättningsvis även att bli en av LO-distriktets viktigaste 
huvudverksamheter. En bättre och utökad dialog med medlemmarna i alla länets 
kommuner för att förbättra gemenskapen och solidariteten inom LO-kollektivet gör LO 
starkare utåt. 

 

 

 

Fackligt politiskt arbete för att LO medlemmar ska finnas med i politiken 
När det gäller att organisera det fackliga politiska arbetet upplever flertalet tillfrågade att 
LO-distriktet klara detta på ett bra sätt.  
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Stora viktiga frågor att arbeta med är liksom tidigare: 
• Kandidatnomineringar till politiska poster 
• Arbetsmarknadsfrågor 
• Näringslivsfrågor 
• Bostadspolitik 
• Infrastruktur 

 
Framförallt för de tillfrågade fram att LO-distriktet är duktiga på att lyfta fram LO-
medlemmar på politiska uppdrag. 
 
Några av intervjupersonerna anser att LO-distriktet ”poppar upp” varje valår och gör en 
jätte insats då men resten av tiden är de mer eller mindre osynliga. De efterfrågar 
kontinuerligt engagemang kring olika teman hela tiden och ”inte bara kring 1 maj”. Det är 
viktigt att arbeta för en socialdemokratisk valseger men detta arbete måste ske hela tiden 
och inte bara inför valen, menar man. 
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Det kommer även fortsättningsvis att vara viktigt att LO-distriktet verkar för att 
fler LO medlemmar finns med i politiken både på kommun, landstings- och 
rikspolitiken för att bevaka och driva för facket och medlemmarna viktiga frågor. 
ildande rollen viktig för att skapa debatt och påverkan 
t upplevs ha en viktig men svår roll i förhållande till media. När det gäller sin 
ande roll upplevs de inte ha lyckats så bra. Om detta beror på medias bristande 
r LO-distriktets bristande förmåga att nå ut har man svårt att sia om. Att nå ut i 
ent allmänt som mycket svårt. Det mediala intresset för fackliga frågor är lågt så 
te rör sig om smaskiga skandaler. Konstateras dock att här finns mycket för LO-
t göra. Ett förslag är att anställa personer kunniga inom området och med 
från media. 

över LO-distriktet gå ut mycket hårdare för att dra till sig intresse och för att 
ärksamhet kring för facket viktiga frågor. I dag upplevs de som lite nedtonade 
ppfattningen bland de tillfrågade är att de inte vågar ”sticka ut hakan” utan 
ädda för uppmärksamheten. 

”De borde vara mer mediala och tydligare uttrycka var de står. Men jag kan förstå att de inte 

vågar vara tydliga när alla spretar åt olika håll. Men om vi vill vara ett alternativ till 

arbetsgivarorganisationerna så måste vi bli tydliga för att uppfattas som starka” 

    

                Ordförande, liten avdelning 
LO-distriktets opinionsbildande roll ses som mycket viktig inför framtiden. Det finns 
idag många viktiga frågor som kan få konsekvens för fackets överlevnad som det är 
viktigt att skapa debatt om. LO-distriktet bör arbeta med att stärka sin relation med 
media.  
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Utbildning och information för att trygga återväxten 
LO-distriktet erbjuder och anordnar tvärfackliga utbildningar och vidareutbildningar inom 
ett brett fackligt perspektiv. 
 
LO-distriktets utbildningar anses fungera bra och den avlastar avdelningarna. Ett projekt 
som nämns i samband med utbildning är de mobila expeditionerna som ses som ett bra 
initiativ för att sprida information till medlemmar och icke medlemmar om fackets 
betydelse. 

 

 
Tvärfackliga utbildningar är ett av LO-distriktets huvudområden och behövs för att 
behålla medlemmar och trygga återväxten av förtroendevalda.  

 

Skol- och ungdomsverksamhet för att knyta ungdomarna till sig 
Ett av fackföreningsrörelsens stora problem är enligt de tillfrågade, att knyta unga 
människor till sig. Det finns idag en stor okunskap om vad facket är och vad det innebär att 
vara fackligt ansluten ute bland ungdomar. Här har LO-distriktet en viktig roll menar man 
när det gäller att på ett övergripande plan informera och utbilda om vad facket är. De 
tillfrågades uppfattning är att LO-distriktet bör finnas ute i skolorna redan i grundskolan för 
att på ett så tidigt stadium skapa ett intresse för facket och för fackligt arbete.  
Arbetet mot skolorna sköter LO-distriktet bra idag, anser flertalet. Däremot är det några 
som menar att man måste fånga ungdomar genom att hitta det som är aktuellt för dem och 
som är viktigt för ungdomar idag. Här är LO-distriktet mindre bra och angreppssätten 
upplevs vara desamma som de alltid har varit. Det finns inget nytänkande i sättet att fånga 
upp och engagera unga människor när det gäller facket och fackligt arbete. 
 
Specifika projekt som nämns när det gäller ungdomsverksamheten är ”Facket i sommarland” 
som upplevs som en bra och viktig satsning. 
 

Skol- och ungdomsverksamheten är och kommer att fortsätta att vara viktig. Det är 
bland ungdomarna framtidens medlemmar finns. LO-distriktet bör arbeta mer med att 
nå ungdomarna i det som är ungdomarnas verklighet, att tala till ungdomar på 
ungdomars vis. 
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Mötesplats för dialog och gemensamma projekt 
LO-distriktet fungerar som en mötesplats för avdelningarna där man kan diskutera kring 
olika viktiga övergripande frågor, ventilera synpunkter samt arbeta tillsammans i olika 
projekt. Intervjupersonerna får ny kunskap och delges erfarenhet från andra avdelningar 
som man inte kan få från annat håll eller om man isolerar sig. Här finns även en möjlighet 
att dryfta egna problem och få hjälp och stöd att lösa dessa. 
 

”Genom att man träffar alla inne på LO-distriktet och möter representanter från andra förbund 

så ökar möjligheterna att skapa bredare kontaktnät. Vilket i sig ökar kunskapen och 

möjligheterna till påverkan” 

                                   Ordförande, mellanstor avdelning 

 

LO-distriktet initierar enligt de tillfrågade många intressanta verksamheter och projekt men 
man menar att det många gånger är svårt att få tiden att räcka till för alla möten och 
arbetsgrupper. 
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Som mötesplats kommer LO-distriktet även fortsättningsvis att ha en stor 
betydelse. Detta är egentligen det enda forum som finns för avdelningarna att 
diskutera gemensamma tvärfackliga frågor. Det efterfrågas dock en större 
fokusering och prioritering när det gäller frågor och verksamheter att diskutera 
och ta tag i. Idag spänner LO-distriktet över för mycket och tiden räcker inte till 
nellt fackligt arbete viktigt i dag och inför framtiden 
ionella frågorna blir viktigare och viktigare och internationellt fackligt arbete ses 
t av de viktigaste huvudområden. Detta är ett område som upplevs som eftersatt 
rtalet vet inte vad LO-distriktet gör. 

inns om ett engagemang när det gäller: 
verkan med fackföreningar i andra länder 

d åt fackföreningar i andra länder 
ten till kollektivavtal 
ernationella utbildningsprojekt 

en internationella fackliga samverkan bör intensifieras och det bör tydligare föras ut 
ad LO-distriktet gör inom detta område. Det internationella perspektivet bör finnas 
ed i allt det som LO-distriktet gör. 
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EU-frågorna kan få stor påverkan när det gäller de stora fackliga frågorna 
Bevakningen av det som sker inom EU när det gäller de fackliga frågorna anses som ett 
viktigt område för LO-distriktet.  
 
Många fackliga frågor diskuteras och avgörs inom EU både vad gäller kollektivavtalens 
ställning, arbetsrätten och arbetsmiljön. Fler och fler länders anslutning till EU kan också 
komma att få betydelse för de fackliga frågorna. 
 
Hur LO-distriktet följer dessa frågor är det få som vet. Om de följs så är detta ingenting som 
de tillfrågade upplever återförs till dem.  
 
 

 

 

LO-distriktet bör följa utvecklingen inom EU när det gäller de fackliga frågorna och 
återföra och diskutera med avdelningarna kring dessa frågor. EU perspektivet bör 
finnas med i allt som LO-distriktet gör. 

 
 

Bilden av LO-distriktet 
 
Bilden av LO-distriktet har överlag blivit mer positiv än tidigare och verksamheten har blivit 
något klarare, men är fortfarande för diffus. Det finns fortfarande ingen klar och tydlig bild 
av vad LO-distriktet gör och framförallt har många svårt att se nyttan för den egna 
avdelningen. 
 
Konstateras kan dock att det behövs ganska lite för att bilden av LO-distriktet ska 
förändras. Enbart det engagemang och det snabba agerande LO-distriktet visade i samband 
med Vaxholm har medfört att många har fått en positivare bild av LO-distriktet. Helt 
plötsligt såg man klart och tydligt deras styrka och viktiga roll i samband med en stor och 
viktig fråga för fackföreningsrörelsen. Denna tydlighet i verksamheten efterfrågas. Klara 
tydliga projekt och verksamheter som leder till något synligt och greppbart kan öka 
närheten till och förstärka känslan av nytta av LO-distriktet 
 

LO- distriktets styrkor 

Bra på samordning 
LO-distriktet anses av flertalet som duktiga på att samordna fackliga aktiviteter, 
manifestationer, demonstrationer, att dra ihop och samla arbetarrörelsens när behov 
uppstår.  
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Bra på att organisera det fackligt – politiska arbetet 
LO-distriktet upplevs som framgångsrika i organisationen av det fackligt politiska arbetet 
när det gäller framförallt kandidatnomineringar till politiska poster.  
 
LO-distriktet upplevs ha många kontakter in i politiken och upplevs som en väg att gå om 
man vill förändra och påverka.  
 

”LO-distriktet ger oss en stor möjlighet till påverkan rent politiskt som vi inte kan få på något 

annat sätt” 

                Ordförande, stor avdelning 

 

”Om vi vill vara med att påverka vad som händer rent politiskt så är LO-distriktet en inkörsport. 

De kan samordna våra synpunkter och driva dem.  De har många kontakter in i politiken och de 

har en stor påverkansmöjlighet som vi aldrig kan få annars” 

         Ordförande, mellanstor avdelning 

 

Drivande 
LO-distriktet upplevs ligga på och driva frågor på ett sätt som skapar aktivitet och 
engagemang. De visar, enligt flera av intervjupersonerna, på ett intresse och engagemang i 
sin strävan efter att få med avdelningarna i arbetet. Detta har också medfört att 
avdelningarna tydligare sett vad LO-distriktet kan bidra med och också att de själva tagit 
tag i kontakten med LO-distriktet och engagerat sig mer i gemensamma aktiviteter. 
 

”Vi har till viss del ändrat inställning när det gäller LO-distriktet. Visst kunde man snacka med 

dem tidigare men nu upplever jag att det är mer av en dialog. De har drivit på mer än tidigare 

och tagit den ekonomiska risken. Det är en helt annan grej idag. Det har väl skett en del med oss 

också. Vi har kanske fått en viss mognad och känner idag tydligare att vi bör hjälpas åt. Tidigare 

ansåg vi oss nog vara bäst, störst och vackrast men det håller inte längre” 

                  Ordförande, liten avdelning 

 

”De som arbetar där är entreprenörer. De vill göra så mycket men har inte resurserna och då blir 

det tungt. Tror att arbetstillfredsställelsen blir låg och att det många gånger känns tungt för 

dem. Det är ganska lika vår egen verksamhet. Ständig frustration” 

                         Kassör, stor avdelning 
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Lyhörd, ambitiös och engagerad personal 
LO-distriktets personal upplevs som lyhörd, ambitiös, engagerad och positiv. De visar på en 
vilja till öppenhet och söker kontakt med avdelningarna mer aktivt än tidigare. LO-distriktet 
har många bra idéer som de försöker förverkliga och många gånger lyckas man också med 
det. 
 

”De är så ambitiösa och de ger aldrig upp. De kommer med mycket bra idéer och genomför 

många aktiviteter. Det är få personer som gör mycket. Får alltid dåligt samvete när jag ser vad 

mycket de gör, åhhh gud vad de kräver mycket hela tiden” 

                  Ordförande, stor avdelning 

 

”LO-distriktet har fått in mer kvinnor vilket har gjort dem tamare men mer öppna och lyhörda. 

Man bestämmer inte utan att lyssna på avdelningarna och dialogen mellan avdelningarna och 

LO-distriktet har blivit bättre” 

                           Kassör, stor avdelning 

 

”Man känner sig välkommen där. Där finns personer man kan prata med, kompisar, likvärdiga” 

 

           Ordförande, mellanstor avdelning 

 

Hög kompetens 
Personalen arbetar professionellt och håller en mycket hög kompetens. Uppfattningen är att 
många har en lång och gedigen bakgrund. 

 

LO-distriktets svagheter 

Arbetar kortsiktigt 
LO-distriktets verksamhet upplevs av några som kortsiktig och händelsestyrd utan strategi 
och mål. Det är för mycket här och nu utan blick framåt. 
 
Denna upplevda kortsiktighet medför att de tillfrågade inte får någon helhetsbild av 
verksamheten och inte heller någon känsla för LO-distriktets visioner och tankar inför 
framtiden. Det internationella perspektivet finns inte med i arbetet på det sätt som, enligt 
intervjupersonerna skulle vara önskvärt. 

 

”LO-distriktet hoppar omkring mellan olika tuvor och försöker skapa sin egen nytta. Det saknas 

en genomarbetad strategi för hur man ska arbeta och mål som talar om mot vad” 

             Studieansvarig, stor avdelning 
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Bristfällig uppföljning och återkoppling 
Flera upplever också att uppföljning och återkoppling på genomförda projekt och 
verksamheter inte förmedlas ut till avdelningarna. Detta medför att man ifrågasätter nyttan 
av dels sitt medlemskap och de pengar det kostar dels ifrågasätter vad den arbetsinsats 
man själv bistår med egentligen ger för resultat. 
 

”Jag tycker att det är en dålig uppföljning och att vi drar för lite nytta av allt det som görs. Det 

känns som projekt genomförs för genomförandets skull och inte för att vi ska dra nytta och lära 

oss av dessa” 

   Ordförande, mellanstor avdelning 

Otydliga roller skapar en ”vi- och dom” känsla 
Flera beskriver att det finns en mottsättning mellan LO-distriktet och avdelningarna. Denna 
uppfattning baseras på intervjupersonernas känsla av att LO-distriktet lägger sig i 
avdelningarnas arbete genom att gå in och bedriva ren verksamhet. Ett exempel som man 
för fram är den uppsökande verksamheten där man menar att det många gånger görs ett 
dubbelarbete. Medlemsrekryteringen är ett annat exempel där man menar att förbunden 
själva ansvara för medlemsrekryteringen.  
 
Anledningen till denna mottsättning är, enligt de tillfrågade, den oklarhet som finns på LO-
distriktet över den egna rollen samt avdelningarnas osäkerhet beträffande LO-distriktets 
roll.   

”Inom vissa områden som de verkar så bedriver de ren verksamhet som förbunden och 

avdelningarna klarar själv. Vi kör många gånger parallella verksamheter. De utbildar och vi 

utbildar och vi får betala för det vi ändå gör själva” 

                    Ombudsman, stor avdelning 

 

”De säger att de ska syssla med medlemsrekrytering men det är inte LO-distriktets sak utan det 

måste vi klara internt. Det är inte sånt som LO distriktet har med att göra utan de ska i högre 

grad försöka visa på vikten av ett medlemskap i den allmänna debatten” 

                             Kassör, stor avdelning 

 

”De ska inte ta över vårt jobb utan de ska ta tag i sånt som vi inte klarar. De kan gärna komma 

med förslag men det är vi som fattar besluten” 

            Ordförande, mellanstor avdelning 

 

”Jag upplever att det finns visas motsättningar mellan oss och LO-distriktet. Känns som om de 

kommer in i vår verksamhet och lägger sig i sådant som inte är deras saker. De klampar in på fel 

områden. Om de ska in i vår organisation så måste de ha oss med sig. Som det känns idag så 

finns det en stark vi och dom känsla mellan oss” 

                     Ordförande, stor avdelning 
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LO-distriktet upplevs av flera som långt borta och de anses leva sitt eget liv borta från 
avdelningarnas verklighet. Många anser att det finns en bristande kunskap och förståelse 
för avdelningarnas verksamhet.  
 
En ”vi- och dom” känsla skapas även av att LO-distriktet upplevs driva verksamhet som 
ligger i linje med enskilda personers egna intressen och inte verksamheter som är 
förankrade hos avdelningarna. LO-distriktets upplevs ha fria tyglar att göra det som de 
själva vill utifrån vad de anser är roligt, vilket sticker i ögonen på flera. 
 

 ”Man får nästan känslan av att LO-distriktet är ett eget förbund. De lever sitt eget liv” 

     

                Ombudsman, stor avdelning 

 

Ställer för höga krav 
Den höga arbetsbelastningen ute på avdelningarna medför att de tillfrågade ofta ser på LO-
distrikten som några som ytterligare försvårar arbetet genom sina krav på vissa insatser och 
på engagemang och delaktighet. LO-distriktet blir då bara ett störande inslag i den dagliga 
verksamheten som man försöker hålla ifrån sig och negligera. Initiativen från deras håll 
möts enbart med nonchalans och irritation. 
 

”Nu senast skulle de börja arbeta med uppsökande verksamhet och då var det vi som skulle 

skaffa fram arbetsplatserna och uppsökare. Vi sysslar med det själva så jag förstår inte vad de 

ska in här och göra. Risken blir bara att vi gör ett dubbelarbete. 

             Ordförande, mellanstor avdelning 

 

Stockholmsfokuserat 
LO-distriktet anses även, av de avdelningar som har verksamhet utanför Storstockholm, som 
alldeles för Stockholmsfokuserade och fokus på Stockholms stad blir på bekostnad av länet. 

 

”Vi finns ute i länet och jag anser att om vi ska ha någon glädje av LO-distriktet måste de finnas 

där medlemmarna är och inte bara där LO-distriktets representanter är stationerade. Deras 

verksamhet blir då inget som spiller över på oss” 

                Ombudsman, stor avdelning 

 

”Det är väldigt Stockholmsbetonat vilket är negativt. De glömmer att länet består av 24 

kommuner till. Vi har avdelningar med mycket verksamhet utanför Stockholm. Det fackliga 

inflytandet från övriga länet blir lågt. Jag tror att de är medvetna om det här problemet men 

väljer att inte göra något åt det. De stora och roliga frågorna finns i Stockholm” 

                             Kassör, stor avdelning 

 

För lite utblick mot omvärlden 
LO-distriktet anses av flera arbeta för lite med framtidsfrågorna. Det finns ingen vision och 
framtidsinriktning, menar man, utan all verksamhet som bedrivs är här och nu. Det saknas 

21 



 
 

omvärldsanalys och ett större internationellt fokus. Detta ska finnas med i all verksamhet 
som bedrivs. 

”Man bör integrera den internationella fackliga politiska verksamheten i det dagliga. Idag finns 

det ett stort tomrum när det gäller detta. Förbunden och LO har internationella enheter men de 

ligger exklusivt där och är inte integrerat i den dagliga verksamheten som berör oss. 

                       Ombudsman, stor avdelning 

 

Syns för lite utåt 
Flertalet av intervjupersonerna anser att LO-distriktet inte visar sig utan upplevs som 
”bleka” och frånvarande när det gäller de stora viktiga frågorna för fackföreningsrörelsen. 
Det efterfrågas mer kraft i LO-distriktet. Att de blir tydliga i vad de tycker och tänker i olika 
frågor.  
 
LO-distriktet har inte klarat av sin opinionsbildande roll på ett bra sätt då de inte lyckats få 
önskvärt utrymme i media. 
 

”De måste våga vara lite mer! Våga vara tydliga och ta konflikterna. De jämkar för mycket och 

blir därför utslätade. På så sätt får man ingen uppmärksamhet” 

                   Ordförande, liten avdelning 

 

”Tidigare hade de mer muskler. Nu mer beroende av avdelningarna och vågar inte spänna 

bågen högt. Detta är både på gott och på ont. De blir lite utslätade och sticker inte ut men å 

andra sidan är dialogen med avdelningarna bättre” 

                            Kassör, stor avdelning 

 

LO-distriktet som en person 
 
Intervjupersonerna som deltog i undersökningen ombads att beskriva LO-distriktet som en 
person. Genom att utgå från den uppfattning och upplevelse de har av LO-distriktet skulle 
de skapa en person med samma utstrålning och värderingar som man upplever att LO-
distriktet har. De tillfrågade fick beskriva personens kön, ålder, karaktär, yrke, 
familjesituation, boende, intressen, umgänge och bil. Som en sista fråga på övningen 
ställdes frågan om detta var en person man kunde tänka sig att umgås med. 
 
Vi kan konstatera att det genom denna övning, liksom vid tidigare genomförd undersökning, 
framträder två olika personligheter.  I den tidigare undersökningen konstaterades att 
”Visionärerna” hade en bild och ”De medlemsnära” en annan. I årets undersökning ser de två 
olika bilderna ut att handla mer om vilken kontakt man har med LO-distriktet.  
 
De med en mer omfattande kontakt har en positiv bild av LO-distriktet och det är det ”nya 
LO-distriktet” som framträder. De med i princip ingen kontakt alls har en mer negativ bild 
av LO-distriktet och ”det gamla LO-distriktet” lever kvar som en föreställning. 
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Det nya LO-distriktet 
Är en kvinna i 40-årsåldern. Hon är en öppen och trevlig person som det är lätt att få 
kontakt med. Till sättet är hon lyhörd och eftertänksam och kan i vissa lägen uppfattas som 
lite nedtonad. Hon är mycket serviceinriktad och är mån om att saker ska göras på ett rätt 
och riktigt sätt. Engagemanget är stort och hon brinner för det hon gör. Hon är drivande när 
det gäller det hon tror på och har åtagit sig att genomföra. Kompetensen är hög och hon är 
alltid uppdaterad och påläst. Till yrket kan hon vara lärare eller ha ett arbete inom reklam 
och marknadsföring. Helt klart är att hon arbetar med människor på ett eller annat sätt. 
Hon är gift och har barn. Familjen bor på i en bostadsrätt på söder. Hon har ett stort 
politiskt engagemang som upptar en stor del av fritiden. Detta tillsammans med friluftsliv 
och vara med familjen är hennes största intressen. Umgänget är stort och består till största 
delen av likasinnade. Hon ser det dock som stimulerande att träffa människor som är helt 
olik henne själv. Familjens bil är en Volvo. 
 
 

Detta är en person som man gärna umgås med och där det stora 
engagemanget det som binder en samman. Den person som 
framträder visar på intervjupersonernas känsla av närhet till LO-
distriktet. 

 
 
 
 
 

Det gamla LO-distriktet 
Är en medelålders man som är manlig och lite macho. Han är en doer men driver sitt eget 
utan att lyssna av och kommunicera med andra. Det finns en brist på ödmjukhet och han 
har ingen förståelse för olikheter eller för dem med avvikande åsikter. Det mesta i hans 
värld är antingen svart eller vitt. Till yrket är han byggnadsarbetare. Han är gift och har 
barn. Frun jobbar deltid i ett skolkök. Familjen bor i en kranskommun i lägenhet. Han har ett 
stort politiskt engagemang men enbart med drivkraften att få känna egen makt. Umgänget 
är begränsat och han trivs bäst med familjen. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Detta är en person som man inte väljer att umgås med då man 
inte upplever sig ha någonting gemensamt. Den person som 
framträder visar på ett avstånd till LO-distriktet. 
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Kontakten med LO distriktet 
 

Kontakten har förbättrats  
Överlag kan vi notera att flertalet intervjuade upplever att kontakten med LO-distriktet är 
bättre i dag än tidigare. Kontakten har också blivit något mer omfattande. LO-distriktet 
visar på en större öppenhet och bjuder in avdelningarna på ett annat sätt än tidigare. Detta 
har till viss del ökat känslan av samhörighet och delaktighet. 
 
Många avdelningar upplever också att de själva blivit mer öppna och engagerade i vad LO-
distriktet gör. De har i högre grad än tidigare deltagit i olika aktiviteter och sökt kontakt 
med LO-distriktet. Anledningen till detta är bl a bristande resurser som gjort att man sökt 
hjälp till olika aktiviteter men också en känsla av att vilja ha utdelning på sitt medlemskap 
samt känslan av att LO-distriktet visar en vilja till samverkan. 
 

”Vi har mer kontakt idag än tidigare. Tidigare kände man inte samma samhörighet. Var mycket 

grabbigare förut men nu har det kommit in kvinnor så det där grabbstuket på organisationen 

finns inte kvar på samma sätt. Förut tog man inte gärna kontakt med dem. Idag känner vi större 

delaktighet och är involverade på ett annat sätt än tidigare. Vi är med i planering och i 

diskussioner inför olika aktiviteter” 

               Ombudsman, stor avdelning 

 

”Vi har väl ingen direkt kontakt i det dagliga arbetet mer än när det gäller gemensamma 

aktioner och när det gäller utbildning. Kontakten har dock förbättrats på senare år och det 

beror både på dem och på oss. Både vi och dom har blivit mer aktiva och på så sätt kommit 

närmare varandra. Tidigare hade vi nästan ingen kontakt alls. Vi betalar stora pengar och då vill 

vi också vara med att påverka vad de används till” 

 

   Ordförande, mellanstor avdelning 

 
Mycket kontakt sker, liksom för, genom framförallt mail men även brevledes. LO-distriktet 
informerar om vad de gör i ”På gång” som är mycket uppskattat av avdelningarna. Denna 
visar på en vilja till öppenhet kring vad man sysslar med och en vilja att informera om vad 
som händer inom LO-distriktet. 
 
Mycket kontakt sker också via alla de arbetsgrupper och möten som administreras av LO-
distriktet. Här träffas man kring specifika frågor och lär på så sätt känna varandra. 
 
Kontakten med LO-distriktet och upplevelsen av denna varierar dock mellan avdelningarna.  
 
Upplevelsen av kontakten är beroende av flera saker som: 

• Storlek på avdelningen 
• Tidigare samarbete/gemensamma projekt 
• Representanter i styrelsen 
• Personliga relationer 
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Stora avdelningar mindre behov av kontakt 
De stora avdelningarna har överlag en mindre omfattande kontakt med LO-distriktet än de 
mindre. 
 
De stora avdelningarna upplever att de klarar det mesta själva och ser inte behovet av LO-
distriktet på samma sätt som många av de små avdelningarna. 
 

Små avdelningar större behov av kontakt 
De små avdelningarna har lättare för att be om hjälp i olika frågor, både när det gäller 
ekonomi och konkreta projekt. Deras resurser är mer begränsade och de ser LO-distriktet 
som en möjlighet istället för något betungande och överflödigt. 
 

Samarbete kring olika verksamheter förbättrar kontakter 
Har intervjupersonerna väl arbetat närmare tillsammans med LO-distriktet kring något 
projekt eller i någon verksamhet har man lättare till kontakt. Man har upparbetat en 
relation och man har lärt känna varandra på ett annat sätt. Avståndet har minskat och 
intervjupersonerna har överlag fått en positivare inställning till LO-distriktet. 
 

Representanter i styrelsen skapar en större närhet 
Har avdelningen representanter i LO-distriktets styrelse skapas en större närhet. 
Intervjupersonerna blir mer uppdaterade kring vad som händer och engagerar sig därmed på 
ett annat sätt i LO-distriktets verksamhet. 
 

Informella relationer ger en positiv bild 
Flera av deltagarna har en mer informell personlig relation med någon på LO-distriktet. Det 
blir då denna person som blir LO-distriktet och den man alltid vänder sig till. Har man 
denna informella kontakt med någon så upplevs också kontakten som mycket god. 
 
Oftast är kontaktperson den som har ansvaret för samma områden som man själv t ex så 
har studieansvarig kontakt med den på LO-distriktet som arbetar med studiefrågor 
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LO-distriktets förändring sedan 2001 
 
Undersökningen visar att det skett förändringar inom LO-distriktet som till viss del 
motsvarar de förväntningar som framkom i den tidigare genomförda undersökningen. Det 
finns dock även områden där det stått still och ingenting har hänt. 
 
Då, när undersökningen 2001 genomfördes, befann man sig i en brytningstid mellan 
gammalt och nytt, nu befinner man sig i det som man då kallade framtiden och det nya LO-
distriktet. När det gäller framtiden idag så känns den osäker och man vet inte riktigt hur 
den egna verksamheten kommer att se ut eller hur LO-distriktet kan komma att, eller ska se 
ut framåt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Osäker 

Inga direkta 

förväntningar 

Dåtid 

Dåtid 

2001 – brytningstid mellan ga
distriktet  
I undersökningen år 2001 beskrevs
brytningstid mellan det gamla och
såg ett framtida LO-distrikt som de
o s v och ett LO-distrikt med ett m
 
Man hade också förhoppningar om
intresse och med en större förmåg
partner att samarbeta med och få 
emellan det gamla och nya. 
 
Men hur ser det då ut idag när ma
klart är att man inte har nått ända
 

 Det nya LO-

distriktet 

Förväntningarna till 

viss del infriade 
Tid mellan 

Gammalt &  Nytt 

Förväntningar på det 

nya LO-distriktet 
Framtid Nutid

mmalt och nytt – på väg mot det nya LO-

 ett LO distrikt som en organisation som befann sig i en 
 nya. Förhoppningarna inför framtiden var stora och man 
n maktfaktor man behöver tvärfackligt, fackligt politiskt 
ycket större deltagande i samhällsdebatten.  

 en större öppenhet och en organisation med ett större 
a att lyssna på avdelningarna. Man hoppades på att få en 
stöd och hjälp av i förändring där man befann sig mitt 

n nu befinner sig i den framtid man pratade om då. Helt 
 fram men mycket har förändrats till det bättre. 
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Nutid 

2005 – ”Gubbväldet” på väg att försvinna 
LO-distriktet är inte längre lika mansdominerat som tidigare och omnämns inte som det 
”gubbvälde” man tidigare ansåg att det var. De personer som starkast förmedlade denna 
bild och som i mångt och mycket var LO-distriktet utåt har försvunnit och har ersatts av 
nya personer. Kulturen har blivit mjukare och personalen håller en lägre och mer ödmjuk 
profil. Tidigare fanns inom LO-distriktet personer som var väldigt dominanta, som tog 
mycket utrymme men som också syntes mycket utåt.  
 
Konstateras kan dock att framförallt kvinnorna i undersökningen fortfarande anser att det 
kan vara en lite för grabbig mentalitet på LO-distriktet. Man är på väg åt rätt håll i och med 
den generationsväxling som pågår. 
 

”Känns fortfarande att man kommer in i det som är typiskt arbetarklass. Det är mycket råa 

skämt och dunk i ryggen. Jag vet att det är många av de yngre tjejerna som ryggar tillbaka och 

tycker att det här är jobbigt” 

 

            Ordförande, liten avdelning 

 

2005 - Engagerad och nytänkande personal 
De personer som idag finns på LO-distriktet beskrivs som mycket engagerade, positiva, 
initiativrika och nytänkande. De benämns i några fall som hängivna vilket dock inte alltid är 
positivt. Deras hängivenhet, engagemang och motivation gör att de ibland rusar i väg utan 
att först ha lyssnat utåt mot avdelningarna. Man agerar också mycket ad hoc, projekt och 
verksamheter startas upp utan egentlig förankring och styrning. 
 

2005 - Större öppenhet 
Kulturen inom LO-distriktet har förändrats i positiv riktning. Avdelningarna möts av en 
annan attityd än tidigare. Det finns en större lyhördhet gentemot avdelningarna och 
intervjupersonerna har noterat ett större intresse för att arbeta i enlighet med 
avdelningarnas krav och önskemål. Öppenheten har blivit större och LO-distriktet bjuder in 
avdelningarna på ett annat sätt än tidigare.  

2005 - Tysta och osynliga i den allmänna debatten 
LO-distriktet har inte blivit den maktfaktor man hade hoppats på. De arbetar fortfarande för 
mycket i verksamheten i stället för att arbeta med de stora viktiga övergripande frågorna 
genom att synas och höras på olika arenor. De arbetar också för mycket med att försöka 
lösa olika problem istället för att samordna. 
 
Det positiva med det gamla LO-distriktet var att de på ett helt annat sätt än idag gjorde sin 
röst hörd i den allmänna debatten. Då fanns det starka personer med en förmåga att nå ut i 
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media. Idag finns inte dessa personer och LO-distriktet har inte förmågan att medialt få 
fram fackföreningsrörelsens kärnfrågor och skapa debatt kring dessa.  
 
 ”Media är oerhört viktig för att påverka och förändra i lagstiftningen” 

    

    Ordförande, mellanstor avdelning 

 

Framtid 

Osäkerhet kring LO-distriktets framtid 
Det råder överlag en stor osäkerhet bland de intervjuade. Man vet inte riktigt hur det 
kommer att se ut i framtiden inom de egna avdelningarna och man har också därför svårt 
att se ett framtida LO-distrikt. Behovet av LO-distriktet kan komma att bli mindre då 
organisationen förändras och förbunden blir större. Ekonomiska problem kan också skapa en 
större diskussion kring LO-distriktets vara eller inte vara. Att betala en medlemsavgift 
enbart utifrån den solidariska tanken är idag inte lika självklar som tidigare. De tillfrågade 
tror att det troligtvis i högre utsträckning kommer att ställas krav på resultat när det gäller 
LO-distriktets verksamhet och avgifterna som betalas kommer troligtvis att diskuteras och 
ifrågasättas i högre utsträckning. 
 

”LO-distriktet kommer att ifrågasättas inom en snar framtid. Varför ska t ex kommunal vara 

med och om metall och industriförbundet går ihop så blir de så stora och tunga och vad ska LO-

distriktet kunna göra för dem”? 

                                Kassör, stor avdelning 
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Behovet av information 
 

Bra information 
Informationen från LO-distriktet upplevs överlag som bra och fullödig och flertalet har svårt 
att ange att de saknar någon typ av information. 
 
Information från LO-distriktet förknippas framförallt med en mängd cirkulär via personlig  
e-mail gällande inbjudningar till olika seminarier, konferenser och utbildningar. Kritiken 
mot dessa rör inte mängden utan snarare framförhållningen. Många gånger kommer dessa 
cirkulär så sent så de tillfrågade har inte, med sin pressade tidplanering, möjlighet att 
närvara. Detta är ett problem som kvarstår sedan tidigare genomförd undersökning och som 
LO-distriktet inte upplevs ha tagit tag i. 
 

Riktad information önskvärd 
Med mindre och mindre tid till förfogande och med en ökande mängd information så blir 
det väldigt viktigt för de tillfrågade att direkt kunna avgöra om detta är information som är 
till dem. Tid vill inte läggas på att sålla i den mängd som kommer till dem.  
 
Mycket av den information som kommer upplevs också som väldigt omfattande. De beskrivs 
som tjocka luntor med svår text och svåra diagram att tyda. Tiden att sätta sig in i denna 
typ av information är liten och risken är att den hamnar i en hög med måsten och att de 
aldrig blir lästa. 
 
Då information ofta blir liggande en längre tid innan man tar den till sig skapas en 
osäkerhet kring om informationen fortfarande är aktuell eller inte. Detta gäller framförallt 
broschyrer som har en dålig kontroll över hur länge de legat. 
 

”Vi dränks av för mycket information. Trycksaker känns onödigt. De ska i så fall delas ut på 

kurser och konferenser så det finns ett direkt syfte med dem. Jag tror inte många av de 

trycksaker vi får används. Jag hinner bara bläddra igenom dem och det är inte mycket jag sätter 

mig in i. Det är bara jobb med dem då man ska besluta vem som ska ha eller om vi 

överhuvudtaget ska ha dem” 

                      Ordförande, liten avdelning 

     
Ovanstående synpunkter kräver: 

• Riktad information så att allt inte skickas till alla 
• Korta, tydliga och talande rubriker som medför att man direkt kan se vem 

informationen handlar om och vem den vänder sig till 
• Kort sammanfattande text 
• Enkelt språk 
• Information om informationens aktualitet 
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Beställa via nätet 
Flera önskar möjligheten att hämta informationen på nätet istället för att få den i 
pappersform. När behovet uppstår ska man bara kunna gå in och söka. Information är oftast 
mest intressant när man själv har behov av specifik fakta och själv letar efter denna menar 
man. 
 

På gång uppskattad 
”På gång” uppskattas av samtliga. Här får man en samlad information om just det som är 
på gång vilket medför att man enkelt och snabbt kan hålla sig uppdaterad. Detta är 
information som samtliga säger att de läser. 
 

Stor mängd trycksaker som distribueras – behövs den? 
Deltagarna i studien får ta del av en mängd olika typer av informationsmaterial som 
produceras eller distribueras via LO-distriktet. 
 
Flertalet uttrycker sin förvåning över den mängd information som visas. Mycket av denna 
har man överhuvudtaget aldrig sett. Kommentarer om kostnaden för att framställa denna 
ges också då man anser att mycket av det som visas ser påkostat ut och man undrar om 
behovet av allt detta verkligen finns. Samtidigt menar man att informationsmaterial är 
viktigt för att kunna möta arbetsgivare partens informationsflöde. 
 
 ”På varje broschyr som kommer från fackligt håll har näringslivet tio” 

 
Intervjupersonerna ombeds att sortera all information i högar utifrån information som 
väcker deras intresse och som de skulle läsa och information som känns avskräckande och 
som de aldrig skulle läsa. 
 
Högen med intressant information präglas av information som har tydliga rubriker som 
anger ämnet för informationen och som berör dem samt är väldigt korta och 
sammanfattande. 
 
Högen med ointressant information präglas framförallt av tjocka broschyrer och 
sammanställningar som påminner mer om rapporter än broschyrer och information. Dessa 
är det få som skulle ta sig tid att läsa även om man kan konstatera att mycket av innehållet 
verkar intressant. 
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Nyttan med medlemskapet 
 

Störst nytta har de medelstora och små avdelningarna 
Liksom vid tidigare undersökningstillfälle är det de små och medelstora avdelningarna som 
upplever den största nyttan med LO-distriktet. De har ett större behov av stöd och hjälp än 
de större avdelningarna p g a begränsade ekonomiska och personella resurser. Flera av 
dessa söker aktivt kontakt med LO-distriktet och ju mer man varit i kontakt med dem desto 
mer uppskattar man deras verksamhet. 
 
Det finns dock de bland de mindre avdelningarna som anser att LO-distriktet i högre grad 
tillfredsställer de stora avdelningarna och förbundens behov och att de ”dansar efter deras 
pipa” 
 ”Vi som är små i stora LO-distriktet får inte vår röst hörd” 

           Ordförande, liten avdelning 

De stora avdelningarna klarar det mesta själva 
De större avdelningarna ser inte behovet på samma sätt som de mindre. Dessa avdelningar 
upplever att de klarar det mesta själva och ser inget egentligt behov av LO-distriktet som de 
arbetar idag. Den stora nyttan de har av LO-distriktet är när de ordnar övergripande och 
samordnande aktiviteter som är nödvändiga för att skapa samstämmighet och enighet i 
rörelsen samt ordnar olika typer av konferenser, möten, arbetsgrupper kring olika frågor 
vilket är sådant som avdelningarna själva inte orkar med eller hinner med.  
 
De större avdelningarna menar att LO-distriktet främst är till för de små avdelningarna med 
bristande personella och ekonomiska resurser. 

Ifrågasätter nyttan 
Liksom vid tidigare genomförd undersökning ifrågasätter flertalet dock nyttan av LO-
distriktets verksamhet och många frågar sig vad de egentligen får för de pengar de betalar. 
Många initiativ och aktiviteter är intressanta och spännande men intervjupersonerna undrar 
vad som kommer ut av de olika aktiviteterna.  
 

”LO-distriktet är något som alla vet finns men som ingen utnyttjar. Det är med dem som med 

gorillorna. Man vet att de finns men det är ingen som har sett dem. De får kalla oss till olika 

aktiviteter för att vi överhuvudtaget ska tala med dem. Det är inga som man spontant tar 

kontakt med i olika frågor. De blir helt utanför. Det är bara när de ska samordna oss inför 

avtalsrörelsen eller när de vidtar stödåtgärder som de kan visa på sina styrka och det är bara då 

de kan visa på något existensberättigande” 

                  Ordförande, stor avdelning 

 

”Jag tycker att vi får väldigt lite för mycket pengar och jag funderar över varför de egentligen 

finns. Borde diskutera det med. Känns som om de bara har hängt med utan att någon har frågat 

sig varför” 

                    Ombudsman, stor avdelning 

31 



 
 

 
Flertalet tror inte att de som avdelningar, framförallt på kort sikt, skulle påverkas nämnvärt 
om LO-distriktet försvann. Flera menar dock att det på längre sikt skulle kunna få 
konsekvenser då det inte skulle finnas någon som samordnar avdelningarnas synpunkter och 
förmedlar en samstämmighet utåt. Avståndet till LO centralt är för långt och det behövs en 
länk mellan avdelningarna och LO centralt.  
 

”När det gäller facket i sommarland som initierats och samordnats av LO-distriktet så betalar vi 

förs medlemskapet och så även för de här aktiviteterna. Vi får betala varenda krona och ha fem 

personer från oss ute. Detsamma gäller de mobila fackliga kontoren där vi måste bidra med 

uppsökare. För oss blir det mer belastande. Om vi hade skött det här själva hade vi fått ut mer 

av det. Allt görs utifrån deras villkor men det är vi som får göra jobbet” 

 

            Ombudsman, stor avdelning 

Alla betalar men ifrågasättande finns 
Många är ifrågasättande till om det de får ut av betalda avgifter ligger i paritet med den 
summa de betalar. Man har överhuvudtaget svårt att ange vad medlemsavgiften och 
medlemskapet ger dem. Ifrågasättandet är starkare idag då de egna avdelningarna lever 
under knappa ekonomiska och personella resurser. Pengar behövs inom den egna 
avdelningen för att på ett tillfredsställande sätt kunna se till medlemmarna och deras bästa. 
Utfallet av pengarna skulle troligtvis bli större om avdelningarna själva hade tillgång till 
dem, menar man. 
 
I samband med de organisationsförändringar som genomförs, diskuteras och planeras blir 
ifrågasättandet ännu större än tidigare. Man ser ett mindre behov av LO-distriktet i takt 
med att förbunden blir större. 
 
Den solidariska tanken som ändå gjort att det känns ok att betala medlemsavgiften 
framträder idag inte lika starkt som tidigare, även om den finns hos många. 
 

”Vi har funderat på om vi ska gå ur och vi har kollat om det går. Vi kan om vi vill men inget att 

rekommendera. Medlemskapet sitter i väggarna och det ska bara vara så. För pengarna vi 

betalar skulle vi kunna ha en halvtidsanställd styrd till verksamheten lokalt där verkligen stöd 

behövs” 

 

                   Kassör, mellanstor avdelning 

 

”LO-distriktet kommer att ifrågasättas inom kort. Man undrar ju varför de stora förbunden är 

med såsom t ex Metall och nu när industriarbetarförbundet och metallarbetarförbundet går 

ihop och blir stora och tunga, vad ska LO-distriktet göra då”? 

                          Kassör, stor avdelning 
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Rädsla för utanförskap om går ur 
Funderingarna kring att gå ur sitt medlemskap finns hos flera. Flertalet vet dock inte om 
detta är möjligt. Om så är fallet finns ändå rädslan för att bli utanför och utfrysta av resten 
av LO-kollektivet, om man vågar ta steget. Avsteg från den solidariska tanken kan straffa 
sig menar man. Att stanna kvar som medlem handlar i dessa fall bara om rädsla och inte om 
förlusten av en verksamhet som ger dem någonting. 
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Avslutande kommentarer 
 

Hot 
 
Kännedomen om LO-distriktets verksamhet är fortfarande låg och många ifrågasätter, 
liksom tidigare, nyttan med deras verksamhet. 
 
Detta kopplat till de stora organisatoriska förändringar som är på gång inom och mellan 
förbunden, avdelningarnas ekonomiska svårigheter, avdelningarnas stora arbetsbelastning 
och minskad solidaritet vad gäller medlemskapet hotar LO-distriktet i framtiden. 
 
Att vara medlem i LO-distriktet är ingen självklarhet. Om inte nyttan kan påvisas kommer 
troligtvis en diskussion om LO-distriktets vara eller inte vara att uppstå.  
 

Möjligheter 
 
Bilden av LO-distriktet har överlag blivit mer positiv. Kontakten har blivit mer omfattande 
och man upplever att LO-distriktet och avdelningarna har kommit närmare varandra. LO-
distriktet upplevs bjuda in avdelningarna på ett annat sätt än tidigare. Det ”gubbvälde” som 
man tidigare såg är på väg att försvinna och personalen idag upplevs som mer lyhörd och 
engagerad, initiativrik och öppen. Känslan av samhörighet och gemenskap är i dag större. 
Genom personifieringsövningen ser vi att ”det nya LO-distriktet” i form av en mycket positiv 
bild börjar ta form i intervjupersonernas medvetande och många känner sig mer nära LO-
distriktet i dag än tidigare. Denna positiva väg som man börjat gå är det viktigt att fortsätta 
på genom att ha en nära kontakt med avdelningarna 
 
Denna positiva känsla bör också byggas på genom att tydliggöra LO-distriktets verksamhet i 
högre utsträckning än vad man förmått göra fram till i dag. 
 
I dag upplevs verksamheten spreta åt en massa olika håll och det finns ingen klar och tydlig 
bild av inom vilka områden LO-distriktet bedriver sin verksamhet. 
 
Viktigt är att LO-distriktet i samråd med avdelningarna prioriterar och fokuserar på ett 
mindre antal huvudområden så att avdelningarna klart och tydligt ser vad det är som LO-
distriktet arbetar med. Varje verksamhet bör ha klara och tydliga mål och dessa ska 
regelbundet följas upp. Det behövs en kontinuerlig återkoppling till avdelningarna så att 
LO-distriktets verksamhet och arbete blir synligt. 
 
Ett färre antal områden att arbeta med ökar också avdelningarna möjlighet att vara 
delaktiga. Den stora arbetsbelastning man upplever i dag och de begränsade ekonomiska 
möjligheterna har medfört att många av LO-distriktets initiativ enbart känts betungande. 
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Får dock avdelningarnas behov och önskemål styra LO-distriktets verksamhet så blir känslan 
troligtvis en annan och man kommer i högre grad att uppleva nytta. 
 
LO-distriktet bör även se över sin framförhållning då denna många gånger upplevs så dålig 
så att många avdelningar inte har möjlighet att delta i verksamhet p g a omöjliga tidplaner. 
 
Samtliga intervjupersoner upplever sig ha ett behov av den samordnande roll, inom flera 
olika områden och verksamheter, som man anser att LO-distriktet ska ha. Kan LO-distriktet 
bara påvisa utfallet av och nyttan med denna samordning så finns behovet av 
organisationen. 
 
Det finns flera områden som man ser som viktiga att LO-distriktet arbetar med idag. Många 
av dessa upplever man att LO-distriktet arbetar på bra med såsom t ex: 

• Organisering av det fackligt politiska arbetet 
• Tvärfacklig utbildning och information 
• Ungdoms- och skolfrågor 

 
Andra viktiga, men mer eftersatta områden är: 

• Opinionsbildning 
• Internationella frågor 
• EU-frågor 

 
LO-distriktet har en viktig roll när det gäller opinionsbildning men när det gäller att nå ut 
har man inte lyckats. Även här krävs fokusering och kompetens för att få ut viktiga frågor 
till debatt. Detta gäller även det internationella arbetet där LO-distriktet upplevs 
frånvarande. 
 
Överlag finns en önskan om att LO-distriktet ska arbeta mer med omvärldsanalys, arbeta 
utifrån ett internationellt perspektiv och formulera visioner inför framtiden.  
 
LO-distriktet måste anpassa sig till och spegla den tid vi lever i idag och kommer att leva i i 
framtiden.  
 
 
 
 
Stockholm den 12 augusti 2005 
 
 
 
 
 
 
Lotta Tunved    Ann Selin 
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