
Svenska folket sågar LO-facken 
 
(Det har du lunnat läsa åtskilliga gånger i mitt Nyhetsbrev, undersökningen bekräfta endast 
det som alla borde känna till om man har örat mot marknaden, empati och en anpassad fack 
som förstår vad som sker, hade istället haft lysande värden, men vem bryr sig när man kan 
debitera stora dela av folket med avgifter och dom är för klena att lämna facken?)  
  

LO får bottenbetyg när svenskarna tycker till om sina fackförbund. Det visar 
en ny undersökning som SvD Näringsliv tagit del av. Svenska fackförbund 
har överlag anseendeproblem. Av 13 förbund får bara ett, Jusek, godkänt av 
6000 tillfrågade svenskar.  

I en studie över 13 av fackförbudens och centralorganisationernas anseende hos 

svenska folket är LO den enda organisation som får betyget underkänt.  

Inget av förbunden kan dock sägas ha ett gott anseende hos svenska folket.  

 

Överlag är betygen eller ”anseendeindex”, som ligger på en skala mellan 1 och 100, 

låga jämfört med en liknande undersökning som gjorts på svenska myndigheter. Bäst 

omdöme får Jusek, med ett index på 60. Det kan jämföras med den myndighet som 

fick bäst betyg, Konsumentverket, som hamnade på 75.  

Jusek når som enda fackförbund upp till ”Okej anseende”. Övriga får ”Svagt 

anseende” utom LO som hamnar under index 50. Därmed får LO alltså underkänt 

eller betyget ”Dåligt anseende”.  

Inget av förbunden tar sig upp till betyget ”Bra”, ”Mycket bra” eller ”Exemplariskt”.  

– Fackförbundsrörelsen verkar ha anseendeproblem av stora mått. För flera kan man 

prata om en djup anseendekris, säger Robert Gelmanovski, vd för Nordic Brand 

Academy, som ligger bakom undersökningen.  

Undersökningen baseras på värderingar av ett antal egenskaper för respektive 

fackförbund. Framför allt är betygen låga när det gäller förmåga till nytänkande, 

utförande av uppdrag samt hur det fackliga ledarskapet uppfattas.  

Fotnot: Studien genomfördes av Nordic Brand Academy, (som delägs av 
Stockholms Universitet) i maj 2009 via en webbpanel där 6000 personer tillfrågades 
om 13 fackförbunds anseende. 
 
  
  
 


