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Medlemsgrundlaget er afgørende for LO-fagbevægelsens styrke over 
for arbejdsgiverne. Det er det også i forhold til at få indflydelse over for 
det politiske system. Overenskomsterne regulerer arbejdsmarkedet, og 
både når overenskomsterne skal genforhandles, og når der skal tegnes 
overenskomst med nye virksomheder, er det afgørende, at der er en 
tilstrækkelig medlemsopbakning bag. På samme måde tæller det, hvor 
mange medlemmer vi repræsenterer, når vi er i dialog med det politiske 
system.

Medlemsorganisering og -fastholdelse er kommet stadig mere i fokus 
for LO-fagbevægelsen gennem det sidste årti. Indtil 2012 tabte vi 
medlemmer med en accelererende hastighed. Siden 2012 er det lykkedes 
at mindske faldet, sådan at forbundene år for år har tabt stadigt færre 
medlemmer – både opgjort i absolutte tal og relativt.

LO-fagbevægelsens mål er selvfølgelig at komme i plus, – og selv om vi 
slet ikke er der endnu, så er vi på vej.

For at nå målet kræver det, at vi hele tiden forbedrer os. At vi justerer 
og fintuner strategierne for medlemsorganisering og optimerer 
implementeringen af strategierne.

Denne undersøgelse, som FAOS har gennemført for LO, har til formål 
at give indspil til medlemsorganiseringsarbejdet hos jer i forbund og 
fagforeninger og indeholder mange interessante input.

Kortlægningen af segmenter (underarbejdsmarkeder, som lønmodtagere 
typisk skifter job indenfor) er ikke foretaget tidligere og giver værdifuld 
viden i sig selv.

Forord



De efterfølgende fem analyser giver hver for sig gode indspil til 
organiseringsindsatsen.

En analyse viser, hvordan organisationsgraden har udviklet sig over 
perioden 1995-2012 opgjort på segmenter. 

Der gives svar på, hvordan jobskifte inden for et segment og mellem 
segmenter påvirker tilbøjeligheden til at være organiseret. 

Organisationsgraden blandt unge lønmodtagere, der er i deres første 
rigtige job, gøres op. 

Og i den sidste analyse ses der nærmere på, hvad organisationsgraden på 
den enkelte arbejdsplads betyder for lønmodtagernes tilbøjelighed til at 
være organiseret. Noget der ikke tidligere er undersøgt i Danmark.

Til slut rejser forskerne en række strategiske spørgsmål til os.

At vi i LO-fagbevægelsen får diskuteret og besvaret disse spørgsmål, 
vil forhåbentlig gøre os klogere og føre os videre til målet om en styrket 
medlemsudvikling.

Jeg glæder mig til at følge udviklingen – sammen er vi stærkere!

Lizette Risgaard

November 2015 
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I denne LO-dokumentation under-
søges lønmodtagernes organisering 
i fagforeninger i perioden 1995-
2012. Undersøgelsen bidrager med 
ny og mere præcis viden om, hvor-
dan den faglige organisering har 
udviklet sig siden 1995. Rappor-
ten afslutter det LO-finansierede 
forskningsprojekt Det mobile dan-
ske arbejdsmarked og organisering 
af lønmodtagere, der har til formål 
at udvikle den eksisterende viden 
om årsager til tilvalg eller fravalg 
af fagforeningsmedlemskab med 
særligt fokus på betydningen af ar-
bejdsmarkedsmobilitet.

Det danske arbejdsmarked er ken-
detegnet ved, at der er en høj mo-
bilitet, dvs. at lønmodtagerne ofte 
skifter job, i forhold til andre lande. 
Den høje mobilitet er baseret på, at 
der er mange jobåbninger, der kan 
besættes – selv i lavkonjunktu-
rer – hvorfor arbejdsmarkedet al-
drig ”fryser til” som set i andre lan-
de under den seneste økonomiske 
krise. Således har DA beregnet, at 
der er mere end 800.000 jobåbnin-
ger om året (DA, 2013). I 2011-2012 
udgjorde skifte fra job til job 64 % 
af de nyansatte, og de resterede 36 
% var personer, der kom fra fx. le-
dighed eller uddannelse. Job-til-job 
mobiliteten er altså et væsentlig 

kendetegn ved det danske arbejds-
marked og er ofte forklaret ved de 
relativt fleksible regler for ansæt-
telser og afskedigelser i flexicurity-
modellen (Bredgaard et al. 2009). 

Den høje mobilitet og dens rolle i 
f lexicurity-modellen fremhæves 
ofte som en styrke ved det danske 
arbejdsmarked, fordi høj mobilitet 
og dermed hurtig match mellem 
udbud og efterspørgsel på arbejds-
kraft kan mindske strukturel le-
dighed. Såfremt der er høj beskæf-
tigelses- og indkomstsikkerhed 
i forbindelse med jobskift – som 
flexicurity-modellen tilsiger – vil 
lønmodtagerne være villige til at 
skifte job ofte, og denne fleksibilitet 
kan arbejdsgiverne bruge som en 
konkurrencefordel (Madsen, 2006). 
Der er i den tråd også empirisk be-
læg for, at jobskift – når det sker in-
den for lønmodtagerens faglige om-
råde – kan have en positiv effekt på 
lønnen (Ibsen & Nygaard, 2011; Ib-
sen et al. 2008). 

Hidtidige studier har således vist, 
at høj mobilitet på arbejdsmarke-
det overordnet set er positivt for ar-
bejdsmarkedets funktionsmåde og 
som oftest ikke er forbundet med 
sociale risici for lønmodtagerne. 
Derimod ved vi meget lidt om, hvad 

Indledning
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høj mobilitet betyder for den fagli-
ge organisering af lønmodtagerne, 
selvom det er et af kendetegnene 
ved det danske arbejdsmarked. 

Den overordnede problemstilling 
for denne LO-dokumentation er at  
undersøge, hvad mobilitet på  
arbejdsmarkedet betyder for faglig  
organisering. 

Man kunne forledes til at tro, at mo-
bilitet ikke betyder det store for den 
faglige organisering i Danmark. 
Der har trods alt været høj organi-
sationsgrad i mange årtier, hvor der 
også var høj arbejdsmarkedsmobili-
tet (Due et al. 2010). Udgangspunk-
tet for denne LO-dokumentation er 
dog, at der er sket en forandring af 
lønmodtagernes syn på fagforenin-
ger siden loven om tværfaglige a-
kasser i 2002, der gjorde det muligt 
for lønmodtagerne frit at vælge a-
kasser (Due et al. 2010; Lind, 2009; 
Ibsen et al. 2012). Medlemskab af 
faglige fagforeninger og faglige a-
kasser var normen op til 2002, men 
siden da er valget af fagligt med-
lemskab blevet mere pragmatisk, 
hvilket har forstærket den dalende 
fagforeningstilslutning, som allere-
de var på vej før loven. 

Såfremt medlemskab af faglige or-
ganisationer er blevet et mere prag-
matisk valg, kan mobilitet blive et 
problem. Det er der flere grunde til. 

Jobskift indebærer typisk et væld 
af forandringer i en lønmodtagers 
liv mht. fx. indkomst, arbejdsplads 
og kollegaer samt familie-arbejds-
livsbalance, og det kan have betyd-
ning for det faglige medlemskab. 
Skift i indkomst kan betyde en pri-
vatøkonomisk genovervejelse af det 
faglige kontingent. Skift i arbejds-
pladsen kan betyde et tab af det 
faglige fællesskab fra det tidligere 
job. Således vil der typisk være et 
tab af fagligt tilhør på kort sigt på 
den nye arbejdsplads, som kan un-
derminere fortsættelse af medlem-
skab af fagforeningen. Skift i fa-
milie-arbejdslivsbalance kan også 
betyde fravalg af faglige aktivite-
ter, som underminerer det faglige 
medlemskab. Det er dog klart, at 
ikke alle skift på arbejdsmarkedet 
er ”dårlige” for organiseringen. Så-
fremt en lønmodtager skifter til et 
bedre betalt job, til en bedre orga-
niseret arbejdsplads med et stærke-
re fagligt fællesskab eller til et job 
med bedre balance mellem familie 
og arbejdsliv, så kan det have en po-
sitiv effekt på tilbøjeligheden til at 
være medlem.

Det er således vigtigt at forstå job-
skift bedre, før vi undersøger rela-
tionen til faglig organisering. Ud-
gangspunktet for denne rapport er, 
at arbejdsmarkedet kan inddeles i 
underarbejdsmarkeder – såkaldte 
segmenter – som giver et bedre bil-
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lede af, hvordan arbejdsmarkedet 
fungerer og er fagligt opdelt, end 
eksempelvis branche-inddelinger. 
Tømrere og SOSU-assistenter kon-
kurrerer ikke om de samme job, og 
det er kun yderst sjældent, at en 
tømrer bliver SOSU-assistent og 
omvendt. Arbejds- og dermed livs-
vilkår for tømrere og SOSU-assi-
stenter er derfor også vidt forskel-
lige, og det har betydning for deres 
motiver for at organisere sig. Der-
for bør de som udgangspunkt ana-
lyseres hver for sig, da de befinder 
sig på forskellige dele af arbejds-
markedet. 

Ud over denne indledning og sam-
menfatningen indeholder LO-doku-
mentationen syv dele, der hver især 
belyser aspekter af den overord-
nede problemstilling om forholdet 
mellem mobilitet og faglig organi-
sering. 
 
I første del opdeler vi det danske ar-
bejdsmarked i segmenter på bag-
grund af, hvordan lønmodtagerne 
bevæger sig på arbejdsmarkedet. 
Segmenternes generelle egenska-
ber – dvs. antal beskæftigede, LO-
medlemmer, køn, sektor, uddan-
nelse og timeløn – præsenteres også 
her. Opdelingen af arbejdsmarke-
det i 41 segmenter er baseret på en 
helt ny metode for segmenterings-
analyse, og der henvises til appen-
diks 1 for mere om metoden. 

I analyse 1 undersøges udviklingen 
i lønmodtagerorganiseringen på det 
segmenterede danske arbejdsmar-
ked fra 1995-2012. Fokus er på LO-
området og udviklingen i den sam-
lede organisationsgrad, LO-organi-
sationsgraden og den gule organi-
sationsgrad. Hermed kortlægges, 
hvad der er sket i de 41 segmenter, 
men med særligt fokus på de LO-
relevante segmenter. Udviklingen 
analyseres og diskuteres med fokus 
på betydningen for overenskomst-
systemet.

I analyse 2 går vi i dybden med ud-
viklingen af faglig organisering i 
tre specifikke segmenter, der funge-
rer som cases for hhv. arbejdere og 
funktionærer og ansatte i hhv. den 
offentlige og private sektor. Formå-
let med analysen er at undersøge, 
om særlige dynamikker i relation 
til disse skel gør sig gældende. Der-
udover viser analysen, at der også 
internt i segmenterne er forskelle i 
den faglige organisering. 

I analyse 3 undersøger vi, hvad 
der sker med det faglige medlem-
skab, når lønmodtagere skifter job 
inden for og uden for segmenter-
ne. Såfremt den faglige organisati-
onsstruktur ikke stemmer overens 
med job-mobilitetsmønstrene på det 
danske arbejdsmarked, må vi for-
vente, at jobskift giver udfordringer 
for fastholdelse af medlemmerne. 
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Analysen viser også, om der er stør-
re tilbøjelighed til at vælge fagfor-
eningen fra, når man skifter til et 
andet segment. 

I analyse 4 undersøger vi, om der 
en stigende tendens over tid til, at 
unge ikke melder sig ind i fagfor-
eninger i forbindelse med deres før-
ste job, dvs. når de træder ind på 
arbejdsmarkedet. Det er særligt 
vigtigt, at de unge lønmodtagere 
bliver organiseret tidligt i deres ar-
bejdsliv, fordi de tidlige organisati-
onsvalg ofte følger lønmodtageren 
igennem arbejdslivet. Hvis man 
vælger fagforeningen fra tidligt i 
karrieren, falder sandsynligheden 
for, at man skulle melde sig ind 
med alderen og i fremtidige jobs. I 
analysen ser vi også på, om der er 
et særligt problem med organise-
ringen af unges første job i lavtløn-
nede servicesegmenter. 

I analyse 5 undersøger vi, hvilken 
betydning arbejdspladsen har for 
den faglige organisering af nyan-
satte. Såfremt det er muligt at or-
ganisere nyansatte på arbejdsplad-
sen, så er mobiliteten på arbejds-
markedet et mindre problem for de 
faglige organisationer. Vi analyse-
rer særligt, hvor vigtig organisa-
tionsgraden på arbejdspladsen er 
for organiseringen af nyansatte, og 

hvor høj organisationsgrad på ar-
bejdspladsen der skal til for at op-
retholde en høj organisationsgrad 
for nyansatte. 

I den sidste del konkluderer vi på 
analyserne og stiller nogle strate-
giske spørgsmål for faglige organi-
sering i fremtiden, som kan bruges 
til det videre arbejde med rekrutte-
ring og fastholdelsesarbejdet i fag-
bevægelsen. Her reflekterer vi også 
over den overordnede problemstil-
ling om mobilitet og faglig organi-
sering på baggrund af resultaterne 
fra de fem analyser. 

Analyserne i rapporten er baseret 
på Danmarks Statistiks registre 
over arbejdsstyrken1 og er derfor af 
meget høj kvalitet. Generelt fokuse-
rer vi mest på resultaterne af ana-
lyserne og ikke så meget på data og 
metode. For de interesserede i data 
og metode henviser vi til de to ap-
pendikser. 

Vi vil gerne rette en særlig tak til 
Christian Haldrup, der som studen-
termedhjælp har slidt og slæbt for 
at oparbejde de meget omfangsrige 
og komplekse datasæt, som ligger 
til grund for de empiriske analyser 
i nærværende LO-dokumentation. 
I den forbindelse vil vi også takke 
Leif Jensen fra CSSR for et godt 

1  Data er leveret af Center for Survey and Survey/Register Data.
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samarbejde omkring levering af 
data. Derudover stor tak til Anet-
te Guldmann og Ane Guldmann 
for hjælp med manuskriptet samt 
til Anna Ilsøe, Trine P. Larsen og 
Steen E. Navrbjerg fra FAOS for 
deres kommentarer til manuskrip-
tet. Endelig mange tak til LO samt 
medlemmerne i LO’s overenskomst-
udvalg for deres gode og konstruk-
tive kommentarer igennem hele 
projektets varighed. 
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I denne LO-dokumentation under-
søges lønmodtagernes organisering 
i fagforeninger i perioden 1995-
2012. Undersøgelsen bidrager med 
ny og mere præcis viden om, hvor-
dan den faglige organisering har 
udviklet sig siden 1995. Rappor-
ten afslutter det LO-finansierede 
forskningsprojekt Det mobile dan-
ske arbejdsmarked og organisering 
af lønmodtagere, der har til formål 
at udvikle den eksisterende viden 
om årsager til tilvalg eller fravalg 
af fagforeningsmedlemskab med 
særligt fokus på betydningen af ar-
bejdsmarkedsmobilitet. LO-doku-
mentationen består af fem analy-
ser. De fem analyser er:

Analyse 1: Udviklingen i 
segmenternes organisationsgrader

Analyse 2: Tre casestudier 
af udvalgte segmenter

Analyse 3: Organisering og 
jobskift inden for og imellem 
segmenter

Analyse 4: De unge, første job og
organisering

Analyse 5: Arbejdspladsens 
betydning for organisering 
 

Udgangspunktet for de fire første 
analyser er en helt ny metode, der 
anvender en nyudviklet datadreven 
og netværksanalytisk metode til at 
kortlægge arbejdsmarkedets opde-
ling i underarbejdsmarkeder eller 
segmenter. Segmenter er klynger 
af stillingskategorier, hvorimellem 
der i særlig grad udveksles arbejds-
kraft, men hvor der ikke er me-
gen mobilitet på tværs af segment-
grænserne. Resultatet viser, at der 
findes en række segmenter, hvor 
LO stort set er alene om at organi-
sere lønmodtagerne. Det giver mu-
lighed for at undersøge udviklingen 
i lønmodtagerorganiseringen med 
større præcision, men også mere 
nuanceret. 

I rapportens analyse 1 undersøger 
vi den generelle udvikling i løn-
modtagerorganisering og derefter 
mere specifikt i segmenterne. Det 
fremgår, at LO-organisationerne 
allerede fra 1995 og frem til 2001 
– dvs. før loven om tværfaglige a-
kasser – oplevede medlemstilbage-
gang. Ved at se på segmenterne vi-
ses det derudover, at dette ikke ude-
lukkende kan tilskrives ændringer 
i erhvervsstrukturen, dvs. at stil-
linger, som LO typisk organiserer, 
svinder, mens stillinger som andre 
organiserer, typisk FTF og AC, vok-

Sammenfatning
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ser. Det sidste kan observeres, fordi 
LO-organisationsgraden faldt in-
den for segmenter, hvor LO er alene 
om at organisere i denne periode. 

I perioden 2001-2008 ses den kla-
re effekt af loven om tværfaglige 
a-kasser, idet LO-tilbagegangen 
tager til og kommer de gule orga-
nisationer til gode. Dette sker sær-
ligt i Transport, Restauration/hotel, 
Butik/levering, Byg & anlæg ej træ, 
Byg & industri m. træ, Fremstilling 
(generel) og Fremstilling (papir). 
Men også i de andre typiske LO-
segmenter ses effekterne af kon-
kurrencen med de gule organisati-
oner. Dette er ikke i ligeså udpræ-
get grad tilfældet i typiske FTF- og 
AC-segmenter. Loven om tværfagli-
ge a-kasser betyder således en fort-
sættelse og acceleration af tenden-
sen fra før 2001, dog med det nye 
aspekt, at de gule organisationer i 
nogen grad samler LO-tilbagegang 
op, som ellers var endt som uorga-
niseret. Samtidig konkurrerer de 
gule med LO-organisationerne og 
tilbyder et alternativ på dele af ar-
bejdsmarkedet, som de før loven i 
praksis var udelukket fra at orga-
nisere. 

I perioden 2008-2012 ses effekten 
af den økonomiske krise, idet den 
samlede organisationsgrad opret-
holdes. Dette kan skyldes, at ar-
bejdsstyrken falder, hvad forment-

ligt rammer de uorganiserede uden 
faglig beskyttelse hårdest, og krise-
bevidstheden indfinder sig blandt 
lønmodtagerne, som igen efterspør-
ger den faglige beskyttelse, fagfor-
eninger og a-kasser tilbyder. LO-
tilbagegangen i segmenterne flader 
også i nogen grad ud, men LO-or-
ganisationsgraden falder stadig in-
den for en del segmenter. Derimod 
stiger den gule organisationsgrad 
stadig i disse år, og den generelt 
observerede opbremsning skyldes 
først og fremmest de gules fortsat-
te fremgang, snarere end at LO har 
fået stoppet tilbagegangen. Der er 
dog også få lyspunkter i denne pe-
riode for LO-organisationsgraden, 
idet den stiger i Byg & industri m. 
træ, Malere/rengøring og Tog.

Hele perioden fra 1995 til 2012 har 
betydet, at nogle segmenter nu har 
en LO-organisationsgrad, der er be-
mærkelsesværdigt lav. Det drejer 
sig om: Restauration/hotel (33 %), 
Butik/levering (32 %) og Kontor (40 
%). I Kontor ser vi imidlertid over 
perioden at FTF- og AC-organisa-
tionerne vinder noget frem. Samti-
dig er der segmenter, hvor LO-orga-
nisationerne tidligere var stærke, 
men hvor LO-organisationsgraden 
er blevet faretruende lav: Trans-
port (54 %), Pedel/rengøring (54 
%), Personlig pleje (54 %), Frem-
stilling (tekstil) (60 %) og Fremstil-
ling (papir) (56 %). De største fald 
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i LO-organisationsgraden, der ske-
te imellem 1995 og 2012, findes i 
Transport (-26 pct.point), Fremstil-
ling (papir) (-25 pct.point), Butik/
levering (-22 pct.point), Fremstil-
ling (generel) (-19 pct.point), Byg & 
anlæg ej træ (-19 pct.point), Restau-
ration/hotel (-18 pct.point), Kontor 
(-18 pct.point), Omsorg/ambulance 
(-18 pct.point), Fremstilling (tekstil) 
(-18 pct.point) og Pedel/rengøring 
(-18 pct.point).

I analyse 2 går vi i dybden med en-
kelte segmenter og ser på, hvordan 
udviklingen er for de enkelte stil-
lingskategorier internt i segmen-
terne. Er der fx stillinger, der til 
trods for den overordnede udvikling 
i segmenter går mere eller mindre 
tilbage end andre? Er der nogen, 
hvor de afgivne medlemmer i højere 
grad går til de alternative lønmod-
tagerorganisationer, og er der stil-
linger, hvor de, der forlader LO, i 
højere eller mindre grad bliver helt 
uorganiserede? 

Analysen undersøger tre udvalg-
te segmenter: Omsorg/ambulance, 
Bygge & anlæg (både med og uden 
træ) og Kontor. De fordeler sig for-
skelligt mht. sektor (offentlig/pri-
vat) og arbejdets karakter (arbej-
der/funktionær). Valget af cases 
er sket ud fra et ønske om at kun-
ne sige noget om stillinger, der pri-
mært befinder sig i hhv. den offent-

lige eller private sektor, og at kun-
ne sige noget om arbejdere såvel 
som funktionærer.

For de privatansatte arbejderes 
vedkommende finder vi, at de ufag-
lærte grupper i højere grad fravæl-
ger LO end dem i faglærte stillin-
ger. De faglærte, der forlader LO, 
går i højere grad til gule, hvor de 
ufaglærte i højere grad vælger at 
blive uorganiserede. Noget tyder 
også på, at byggeriet er mere krise-
følsomt end industrien. Efter 2008 
fortsætter tilbagegangen for hånd-
værkere og operatører i træindu-
stri, mens den stagnerer, eller der 
ligefrem er fremgang blandt dem, 
der arbejder med Byg & anlæg ej 
træ og den hermed erhvervsstruk-
turelt tæt forbundne cement-indu-
stri. 

Når vi sammenligner de offentlige 
og private arbejdere, kan vi kon-
statere, at LO efter 2001 går langt 
mere tilbage blandt privatansatte 
arbejdere end offentligt ansatte ar-
bejdere. En anden forskel er, at of-
fentligt ansatte, der i overvejende 
grad er ufaglærte, ikke i lige så høj 
grad bliver uorganiserede, som til-
fældet er for de privatansatte ufag-
lærte arbejdere. Det tyder således 
på, at der gør sig forskellige dyna-
mikker gældende i de to grupper. 
For de privatansatte er en plausibel 
hypotese, at de ufaglærte og lavt-
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lønnede vælger helt at spare fagfor-
eningskontingentet, fordi det udgør 
en relativt større udgift af det sam-
lede rådighedsbeløb, end hvad gæl-
der for de højere lønnede faglærte, 
der derfor i højere grad vælger at 
skifte til gul.

For funktionærerne i kontor-seg-
mentet er udviklingen noget an-
derledes. For det første er udgangs-
punktet her en noget lavere LO-or-
ganisationsgrad end for de to arbej-
der-cases. En stor del har således 
allerede på forhånd valgt at være 
uorganiserede. De, som forlader LO 
i perioden, vælger ikke at stå uden 
en faglig organisation. Mange for-
lader LO, men en del til fordel for 
andre overenskomstbærende or-
ganisationer, selvom flest går til 
de gule. De gule vinder imidlertid 
først og fremmest frem der, hvor de 
stod stærkt i forvejen. Den mest iøj-
nefaldende forskel til arbejderne er, 
at funktionærerne ikke bliver uor-
ganiserede. Forklaringen er mu-
ligvis den, at de, der ikke ønsker at 
være organiserede, aldrig har væ-
ret medlem og ikke melder sig ind. 

I Kontor afgiver de andre organi-
sationer heller ikke til gruppen af 
uorganiserede, da den samlede or-
ganisationsgrad for LO, gule og an-
dre organisationer kun falder med 
relativt få procentpoint i hele perio-
den. I det perspektiv har vi her at 

gøre med et segment, hvor situatio-
nen er, at LO er i konkurrence med 
først og fremmest de gule, men også 
andre hovedorganisationer og for-
bund.

I analyse 3 analyserer vi fagfor-
eningsmedlemskab i forbindelse 
med jobskift. Vi fokuserer på job-
skift imellem segmenter og inden 
for segmenter. Motivationen for 
analysen er, at skift i familie og 
arbejdslivet i andre undersøgelser 
har vist sig at være forbundet med 
skift i fagforeningsmedlemskab. 
Man kan derfor formode, at jobskift 
er et skifte i arbejdslivet, som er 
særligt forbundet med skifte i fag-
foreningsmedlemskab. Det kan der 
være to grunde til. For det første er 
jobskift forbundet med forandring 
i fx indkomst og arbejdslivssituati-
on, som generelt kan bevirke, at det 
faglige medlemskab bliver genover-
vejet. Sat på spidsen kan man sige, 
at vanens inerti bliver brudt med et 
jobskift. For det andet er jobskift en 
udfordring for fagbevægelsens or-
ganisationsstruktur, såfremt det 
nye job ikke naturligt dækkes af 
den hidtidige fagforening. 

Den anden grund bevirker, at vi 
må formode, at der vil være særlige 
udfordringer for overenskomstbæ-
rende fagforeninger, når lønmodta-
gerne skifter job imellem segmen-
ter på arbejdsmarkedet i forhold til 
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jobskift inden for segmenter. Det er 
en grundlæggende antagelse, at lo-
ven fra 2002 har gjort fagforenings-
medlemskab mere pragmatisk, for-
di flere og flere lønmodtagere i hø-
jere grad opfører sig som forbrugere 
med et frit valg af organisationer. 
Såfremt jobskift er en lejlighed til 
at genoverveje fagforeningsmed-
lemskab, så må vi forvente, at der 
siden 2002 har været en stigende 
tendens til, at jobskift også medfø-
rer fagforeningsskift. 

Analyse 3 viser, at reformen fra 
2002 har haft en klar effekt, men at 
den afhænger af typen af jobskift. 
Vi ser først på jobskift inden for seg-
menterne, hvor den altovervejende 
hovedpart af alle jobskift sker. Før 
reformen er der overordnet tale om 
ganske små andele, der brugte job-
skift inden for segmenter som an-
ledning til at skifte enten til uor-
ganiseret eller til en gul organisa-
tion. Det giver god mening, da job-
skift inden for segmenterne foregår 
imellem meget ens job og stillinger 
og derfor ikke er forbundet med et 
så stort skift i arbejdslivet som job 
imellem segmenter og derfor ikke i 
samme omfang giver anledning til 
at tage fagforeningsmedlemskabet 
op til overvejelse. Efter reformen 
ser det ud til, at de gule tager fle-
re andele end før reformen, mens en 
mindre andel imidlertid skifter til 
uorganiseret end før reformen. Dvs. 

at de der før reformen i 2002 ville 
være blevet uorganiserede i forbin-
delse med jobskift, nu skifter til de 
gule organisationer. Man kan sige 
at de gule i nogen grad ”samler dem 
op”, som ellers var blevet uorganise-
rede.

Jobskift imellem segmenter er rela-
tivt set en større udfordring for LO-
organisationerne. Der er dog et væ-
sentligt mindre antal jobskift imel-
lem segmenter end jobskift internt i 
segmenterne. Andelene, der skifter 
til uorganiseret, har været stabile 
før og efter reformen. Derimod er 
andelene, der skifter til gule orga-
nisationer i forbindelse med et job-
skift imellem segmenter steget ef-
ter reformen. Om end der er tale om 
relativt små antal, er dette bekym-
rende for LO-organisationerne. Det 
er særligt skift til Butik/levering og 
Kontor, som er forbundet med skift 
til gul organisation. 

Analyse 3 viser således, at der si-
den reformen har været en stigende 
tendens til at skifte fagforenings-
medlemskab i forbindelse med job-
skift. Dette gør sig særligt gælden-
de, når lønmodtagerne skifter seg-
ment, og hænger sammen med, at 
man skifter til en gul organisation. 
Selvom der er tale om små antal for 
de forskellige typer af jobskift, er 
det mobile danske arbejdsmarked 
samlet set en udfordring for LO-or-
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ganisationerne, fordi jobskift både 
er en generel anledning til genover-
vejelse af fagforeningsmedlemskab 
og et praktisk problem i forhold til 
at holde lønmodtagere, der skifter 
job, inden for LO-familien. Udfor-
dringen gør sig særligt gældende i 
tilfælde, hvor LO-organisationer-
nes faggrænser ikke passer overens 
med segmenternes grænser.

I analyse 4 analyserer vi fagfor-
eningsmedlemskab for de unge, 
når de første gang indtræder på 
arbejdsmarkedet – dvs. organisati-
onsgraden for såkaldte ”første-job-
bere”. Motivationen for denne ana-
lyse er, at andre undersøgelser har 
vist, at tidlige organisationsvalg 
ofte følger lønmodtageren igennem 
livet, dvs. at organiserede første-
jobbere har højere sandsynlighed 
for at forblive organiserede igen-
nem arbejdslivet (Budd, 2010, Hod-
der & Kretsos, 2015). Organiserin-
gen af første-jobbere er altså vig-
tig for fagforeningernes fremtidige 
medlemsgrundlag. Såfremt organi-
sationsgraden for første-jobbere er 
faldet over en årrække, kan dette 
give store udfordringer for de fag-
lige organisationer på længere sigt. 

Analysen viser, at første-jobbernes 
organisationsgrad er faldet siden 
1995 – undtagen for den gule orga-
nisationsgrad. Dog er den gule or-
ganisationsgrad steget i en meget 

begrænset grad. Tilbage står et bil-
lede af, at de faglige organisatio-
ner – selv når man fratrækker per-
soner under uddannelse – har fået 
væsentligt dårligere fat i de unge 
første-jobbere. Dette er generelt et 
problem for den samlede organisa-
tionsgrad over tid, fordi den første 
oplevelse på arbejdsmarkedet mht. 
organisering ofte påvirker, om man 
er medlem i resten af arbejdslivet 
(Budd, 2010). De største fald over 
perioderne er sket i Landbrug/ 
fiskeri, Butik/levering og Trans-
port. Kun i Omsorg/ambulance og 
Smed/El/VVS har første-jobbernes 
generelle organisationsgrad været 
stabil eller let stigende over perio-
den. 

For LO-organisationerne har ud-
viklingen været særlig slem, og i 
mange af segmenterne er LO-orga-
nisationsgraden nu under 10 pro-
cent. Dette fald kan ikke forkla-
res med, at de gule organisationer 
i udpræget grad har overtaget før-
ste-jobberne. Dertil er den gule or-
ganisationsgrad ikke steget nok. 
Taget det overordnede fald i orga-
nisationsgraden for første-jobber-
ne in mente, kan man konkludere, 
at de unge lønmodtagere i stor ud-
strækning går uden om fagforenin-
ger, når de træder ind på arbejds-
markedet. De danske fagforeninger 
står her over for en væsentlig udfor-
dring i fremtiden. 
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I en selvstændig analyse ser vi 
nærmere på udviklingen i orga-
nisationsgraden for første-jobbere 
med fuldtid, deltid og bijob i to lavt-
lønnede servicesegmenter – Butik/
levering samt Restauration/hotel. 
Analysen viser et generelt fald for 
alle jobkategorierne over perioden, 
men første-jobbere med fuldtidsan-
sættelse er væsentligt bedre orga-
niserede end første-jobbere med del-
tidsansættelse eller i bijob. Særligt 
i Restauration/hotel er forskellene 
på organisationsgraden mellem job-
kategorierne markante. Derudover 
ser det ud til, at bijobansættelse ud-
gør en stadig større andel af første-
jobberne i Butik/levering, hvilket i 
sig selv er en udfordring for de fag-
lige organisationers rekrutterings-
arbejde. Denne udvikling ses ikke i 
Restauration/hotel. 

I analyse 5 undersøger vi arbejds-
pladsens betydning for organise-
ring af lønmodtagerne i Danmark. 
Der er to grunde til at interessere 
sig for arbejdspladsen. For det før-
ste fokuserer særligt LO’s fagfor-
eninger mere og mere på arbejds-
pladsen i deres rekrutterings- og 
fastholdelsesstrategier. Ud fra den 
såkaldte ”organiser-model” prøver 
man at organisere de ansatte om-
kring nære emner på arbejdsplad-
sen, og der er ofte et mål om, at de 
ansatte i højere grad bliver involve-
ret i organiseringsarbejdet. For det 

andet har andre studier vist, at or-
ganisering i fagforening i høj grad 
er båret af sociale normer om med-
lemskab på arbejdspladsen (Aker-
lof, 1980; Visser, 2002). Ikke-med-
lemmer vil blive sanktioneret med 
et dårligt omdømme blandt kolle-
gaerne, og derfor er arbejdsplad-
sen det primære sted, hvor organi-
sering foregår. Ydermere forventes 
det ifølge den såkaldte social cu- 
stom teori, at den sociale norm om 
faglig organisering er stærkest, når 
der er en høj organisationsgrad på 
arbejdspladsen. 

Analyse 5 viser for det første, at 
arbejdspladsen er ganske betyde-
lig for, hvorvidt nyansatte bliver 
medlemmer af fagforeningen. Vi 
fortolker dette til at betyde, at ar-
bejdspladsen i nogen grad kan me-
diere den individuelle ”smag” for 
fagligt medlemskab, fx når en me-
get fagforeningsfjendtlig ansat al-
ligevel bliver medlem, når han el-
ler hun indgår på arbejdspladsen. 
Analysen viser derefter, at der er 
en stærk, positiv sammenhæng 
mellem arbejdspladsens organisa-
tionsgrad og sandsynligheden for 
at en uorganiseret melder sig ind 
i fagforeningen – også når vi kon-
trollerer for en række individuelle 
faktorer og karakteristika ved ar-
bejdspladsen. Dette resultat gæl-
der både i den private og offentlige 
sektor. Derudover ser det ud til, at 
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arbejdspladsens størrelse ikke er 
vigtig for de nyansattes tilbøjelig-
hed til at melde sig ind, fordi det er 
organisationsgraden, der betyder 
noget. Dette er en stærk indikation 
på social custom teoriens hypotese 
om sociale normers betydning. Jo 
stærkere den sociale norm er på ar-
bejdspladsen, jo mere sandsynligt 
er det, at uorganiserede bliver med-
lemmer.

Dette overordnede resultat belyser 
vi nærmere i den sidste del af ana-
lyse 5. Her prøver vi at fastslå, hvil-
ken organisationsgrad, der skal til, 
for at arbejdspladsens organisati-
onsgrad bliver selvreproducerende. 
Vi måler dette ved at se på, hvilket 
niveau organisationsgraden skal 
nå, for at de nyansattes sandsyn-
lighed for at blive medlemmer sti-
ger markant. Vi argumenterer for, 
at der skal en kritisk masse af fag-
foreningsmedlemmer til på arbejds-
pladsen, før organiseringsarbejdet 
begynder at fungere. I nogle situa-
tioner behøver den kritiske masse 
ikke at være stor, og nogle få ildsjæ-
le eller ambassadører vil være til-
strækkelige til at skaffe de næste 
medlemmer. I andre situationer er 
det nødvendigt med en stor kritisk 
masse, før organiseringsarbejdet 
fungerer. Analysen viser, at der ser 
ud til at være forskellige punkter 
for den kritiske masse i henholdsvis 
den private og offentlige sektor. 

I den private sektor skal der en rela-
tivt stor kritisk masse til – ca. 70 % 
organisationsgrad på arbejdsplad-
sen – før de nyansattes sandsynlig-
hed for indmeldelse ryger i vejret. 
Til gengæld er effekten meget kraf-
tig når den først slår igennem. I den 
offentlige sektor er effekten mere 
jævnt fordelt, og der er generelt en 
effekt – også ved lavere organisati-
onsgrader på arbejdspladsen. Med 
andre ord, bliver organiseringsar-
bejdet hurtigere lettere i den offent-
lige sektor, hvor der er ”lavt hæn-
gende frugter” at hente ved en hø-
jere organisationsgrad. Der er om-
vendt ikke så mange lavt hængende 
frugter i den private sektor, men or-
ganisationsgraden bliver i udstrakt 
grad selvopretholdende og dermed 
robust, hvis man når en tilstrække-
ligt høj organisationsgrad på ca. 70 
%. I situationer, som i den private 
sektor, hvor den kritiske masse først 
indfinder sig ved en høj organisati-
onsgrad vil den indledende investe-
ring være stor, og organiseringsar-
bejdet kan tage lang tid, før organi-
sationsgraden bliver selvoprethol-
dende på arbejdspladsen. Omvendt 
består den kritiske masse af et stør-
re antal personer, hvilket også gør 
den mere robust. Derudover viser 
analysen, at der på arbejdspladser 
med stor personaleomsætning vil 
være behov for en ganske høj organi-
sationsgrad. Omvendt forholder det 
sig i mere ”stabile” arbejdspladser. 
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Som nævnt i diskussionen til ana-
lyse 5, er det vigtigt at huske på, 
at disse resultater er gennemsnit-
lige på tværs af store sektorer, der 
indeholder mange brancher og be-
skæftiger lønmodtagere i forskelli-
ge stillinger, hvor organisationsdy-
namikker kan være forskellige. Det 
er derfor ikke sikkert, at en organi-
sationsgrad på fx 45 % eller 70 % vil 
føre til selvreproduktion. De faglige 
klubber og tillidsrepræsentanter-
ne har vist sig afgørende for orga-
niseringsarbejdet (Navrbjerg et al., 
2010; Ibsen et al. 2012), og der kan 
stilles spørgsmålstegn ved, hvor-
vidt de ”menige medlemmer” har 
lyst til at sanktionere ikke-medlem-
skab på arbejdspladsen. 

Resultaterne i denne analyse giver 
ikke desto mindre en stærk indika-
tion på, at de sociale processer på 
arbejdspladsen er yderst vigtige for 
organisationsgraden generelt. Der-
med ikke sagt, at strategier for re-
kruttering og fastholdelse såsom 
”organiser-modellen” nødvendigvis 
vil virke. Denne analyse kan ikke 
svare på, om ”organiser-modellen” 
virker. Men vi kan med relativt 
stor sikkerhed sige, at organisati-
onsgraden på arbejdspladsen i høj 
grad kan reproducere sig selv, når 
den kommer til et vist punkt. Hvor 
det punkt mere præcist ligger, vil 
være forskelligt fra arbejdsplads til 
arbejdsplads. Vores analyse indike-

rer, at punktet findes, når man når 
op på omkring 45-70 % organisati-
onsgrad på den private sektors ar-
bejdspladser, hvorimod effekten af 
at få en højere, marginal organisa-
tionsgrad i den offentlige sektor er 
mere jævnt fordelt. 

I det konkluderende afsnit stil-
ler vi en række strategiske spørgs-
mål, der er opstået på baggrund af 
analyserne, og som kan bruges til 
at diskutere LO-organisationernes 
fremtidige arbejde med rekrutte-
ring og fastholdelse af medlemmer. 
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Udgangspunktet for denne rapport 
er, at arbejdsmarkedet kan inddeles 
i underarbejdsmarkeder – såkaldte 
segmenter – som giver et bedre bil-
lede af, hvordan arbejdsmarkedet 
fungerer og er fagligt opdelt, end 
eksempelvis branche-inddelinger. 
Tømrere og SOSU-assistenter kon-
kurrerer ikke om de samme job, og 
det er kun yderst sjældent, at en 
tømrer bliver SOSU-assistent og 
omvendt. Arbejds- og dermed livs-
vilkår for tømrere og SOSU-assi-
stenter er derfor også vidt forskel-
lige, og det har betydning for deres 
motiver for at organisere sig. Derfor 
bør de som udgangspunkt analyse-
res hver for sig, da de befinder sig på 
forskellige dele af arbejdsmarkedet. 

Kort 1 gengiver resultatet af seg-
menteringsanalysens inddeling af 
stillingskategorier ud fra 1) hvori-
mellem der i særlig grad udveks-
les arbejdskraft og 2) hvorimellem 
der er relativt lille udveksling af ar-
bejdskraft. Punkterne i netværket i 
Kort 1 er stillingskategorierne. Ud-
gangspunktet er således lønmodta-
gernes mobilitet imellem forskellige 
job, som vi kalder job-til-job mobili-
tet. Størrelsen på punkterne fortæl-
ler noget om, hvor mange beskæf-
tigede stillingskategorien dækker 
over. Farven udtrykker, hvor stor 

en andel af job-til-job mobiliteten 
der forbliver intern, dvs. hvor man 
skifter fra og til et job i den samme 
stilling. Jo mørkere, jo mere intern 
er mobiliteten. Pilene udtrykker, 
om der er en oversandsynlig strøm 
af mobil arbejdskraft fra en stilling 
til en anden. Jo stærkere optrukket 
pilen er, jo stærkere er strømmen af 
mobilitet. Hvis der til gengæld er 
en undersandsynlig grad af mobili-
tet mellem to stillinger, tegnes der 
ikke en pil. Fravær af pile er udtryk 
for, at stillinger ikke deler arbejds-
kraft i nævneværdig grad og at der 
er en barriere for arbejdskraftens 
bevægelighed mellem de to stil-
linger. En barriere kunne fx være 
et formelt kvalifikationskrav, der 
udelukker ikke-kvalificerede fra at 
søge den pågældende stilling.

Således vil en klynge af stillinger, 
hvor der er pile, der gensidigt for-
binder dem, udgøre, hvad vi har 
defineret som et segment. Dvs. en 
gruppe af stillinger, hvorimellem 
mobilitet er nem og typisk. Segmen-
terne er de grupper af stillinger, 
der er indkredset af en linje. De er 
kendetegnet ved en høj intern mo-
bilitet af arbejdskraft mellem stil-
lingerne i segmentet og udgør såle-
des en række delarbejdsmarkeder. I 
det følgende refererer vi til segmen-

Arbejdsmarkedets segmentering i LO-perspektiv
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Kort 1: 
Det danske arbejdsmarked 1995-2012 inddelt i segmenter ud fra job-mobilitet

110:
Militært arbejde

1110: Lovgivere

1120: Ledelse i lovgivende myndigheder
og interesseorganisationer

1200: Ledelse indenfor
administration og erhverv

1210: Direktører

2111: Naturviden-
skabeligt arbejde

2120: Arbejde med
matematik, aktuariske
og statistiske metoder

2131: Udvikling og analyse
af software og applikationer

2141: Ingeniører
og arkitekter

2213: Rådgivning inden for
landbrug, skovbrug og fiskeri

2221: Læger, medicinsk 
og life-science arbejde

2222: Tandlæge

2230: Sygerplejer
og jordmoder

2310: Undervisning på 
erhvervsskole- og videre-
gående skoleniveau 

2331:
Folkeskolelærer

2332: Pædagogisk arbejde

2340: Specialpædagogisk
arbbejde

2351: Undervisningsmetode
specialister

2359: Andet
undervisnings-

arbejde

2411: Arbejde inden
for finans, marketing
og økonomi

2421: Advokat, dommer
og andet juridisk arbejde

2431: Bibliotekararbejde og
andet informationsarbejde

2441: Økonom
2442: Samfundsvidenskabeligt

arbejde og historie

2444: Translatør og andet
sprogvidenskabeligt arbejde

2445:
Psykolog

2446: Socialrådgivningsarbejde

2451: Journalist, forfattere,
reklame og marketing

2452: Kunstnere

2460: Religiøst arbejde

3111: Teknikerarbejde inden
for ingeniørvirksomhed

3113: Teknikerarbejde inden
for videnskab og elektronik

3118: Teknisk
tegnearbejde

3121: Teknikerarbejde
inden for IT

3131: Fotografarbejde,
TV og AV-medie

3133: Teknikerarbejde
indenfor røntgen- og
behandlingsudstyr

3141: Skibsingeniører,
officerer og førere

3143:
Flypilotsarbejde
og lign. arbejde

3144: Flyveleder og tekniker
indenfor luftfartssikkerhed

3211: Teknikarbejde
inden for biovidenskab,
medicin og patologi

3221: Sundhedsassistent

3225: Tandlægeassistent

3228: Arbejde inden
for farmaci

3229: Andet arbejde
indenfor helse og sundhed

3411: Arbejde med
omsætning af
værdipapirer og valuta

3412: Forsikringsarbejde

3413: Ejendomsmægler 

3415: Salgsarbejde
(agenter)

3416: Indkøbsarbejde

3419: Arbejde med 
kredit- og långivning

3421:
Erhvervsmæglerarbejde

og lign. arbejde 

3422:
Speditørarbejde

3423:
Jobformidling

3433:
Arbejde med regnskab,
statistik og matematik

3439: Sekretærarbejde
og lign. arbejde

3441: Told-, skat- og 
udstedningsarbejde

3443: Formidling
af offentlige ydelser

3450: Politi, detektiv og jurdisk
arbejde på mellemniveau

3460: Social-
rådgivningsarbejde 
på mellemniveau

3471: Design− og dekoratørarbejde

3475: Sportsudøvere,
trænere, instruktører

og dommere

4111: Tekstbehandlings-
og indtastningsarbejde

4121: Alm.
regnskabs- og

bogføringsarbejde

4122: Kontorarbejde vedr.
statistik og finans

4131: Lager-
ekspeditionsarbejde

4132:
Registreringsarbejde
inden for produktion

4133: Registreringsarbejde inden
for transport- og trafikstyring

4141: Arbejde med arkivering,
kopiering og bibliotek

4142: Postbud- og betjentarbejde
samt postsorteringsarbejde

4190: Interviewarbejde og 
andet kontorarbejde

4211:
Kundebetjening 
og lign. arbejde

ved kasse

4215: Pantelåne- og 
inkassatorarbejde og lign. 
arbejde

4221:
Rejsebureauarbejde

4222: Receptionist og
kundeinformationsarbejde

5111:
Servicearbejde
af passagerer

5112:
Kontrolarbejde

under rejser

5113:
Turist- og

rejselederarbejde

5121: Rengøringsinspektør- 
og husbestyrerarbejde5122:

Kokkearbejde og
lign. arbejde i

køkken

5123:
Tjenere og
bartendere

5131:
Børneoms-
orgsarbejde

5133: Social- og sundhedsarbejde
i private hjem (inkl. plejehjem)

5139: Ambulance- og omsorgsarbejde 
inden for sundhed

5141: Frisør- og
kosmetologarbejde

5142: Servicearbejde ikke
klassificeret andetsteds

5161:
Brandsluknings-
arbejde

5162: Politiarbejde

5163: Fængselsbetjentarbejde

5210:
Modelarbejde

5220: Salgsarbejde i butik,
fødevarer og lign.

6112: Arbejde med
plantevækst og dyreopdræt

6141: Skovbrugsarbejde

6152: Arbejde med fiskeri i 
kyst- og søområder samt dykning

7121: Alm. bygningsarbejde

7122: Murer-, brolægnings-
og stenhuggerarbejde

7123: Arbejde med opførelse
af betonkonstruktioner

7124:
Tømrer- og
bygnings-

snedkerarbejde

7131: Arbejde med
tagdækning

7132:
Arbejde med

gulv- og
klinkelægning

7133: Stukkatør-
og isoleringsarbejde

7135: Glarmesterarbejde

7136: VVS−arbejde

7137:
Elektrikerarbejde

7141:
Malerarbejde

7142: Sprøjtelakererarbejde

7143: Rensning,
desinfektion og
skadedyrsbekæmpelse

7210:
Pladearbejde,

svejsning
og lign. arbejde

7220: Smede og
værktøjsmagerarbejde

7231:
Mekanikerarbejde,
motorkørerktøjer

og cykler

7232:
Flymekanikerarbejde

7233: Mekanikerarbejde,
landbrug samt køle-montør

7241: Elektromekanikerarbejde

7242: Elektronikmekaniker 
og IT-installatør/service

7311: Finmekanikerarbejde 
og fremstilling af proteser

7321:
Præcisionshåndværk

7341: Grafisk og trykkerarbejde

7411: Slagterarbejde,
fiskehandel 
og lign. arbejde

7412: Bager- og
konditoriarbejde,

eksl. industri

7413: Fremstilling af 
mejeriprodukter

7421: Håndværkspræget
arbejde i træindustri

7433:
Tekstil, beklædning,
sko og lign. arbejde

8111: Operatørarbejde i
mine og råstofudvinding

8120: Operatørarbejde
i metalproduktion

8131: Operatørarbejde 
i glas og keramik

8141:
Operatørarbejde
i træ

8142: Operatør-
arbejde i papir,

papog lign.

8150: Operatørarbejde
i kemi ekskl. medicinal

8161: Energi- og 
vandforsyningsarbejde

8212: Operatørarbejde
i cement, sten o.a.

8223: Operatørarbejde
i metaloverflader

8224: Operatørarbejde i
fotografiske produkter

8231:
Operatørarbejde
i plast og gummi

8253: Operatørarbejde
i papirsprodukter

8261: Operatørarbejde
i tekstil, skind og læder

8270: Operatør− og
fremstillingsarbejde 
i næring og nydelse

8290: Andet
operatørarbejde

8311:
Lokomotivfører

8312: Tograngering

8321: Chauffører af biler,
taxier og varevogne

8323: Buschauffører

8324: Lastbilchauffører

8331: Arbejde med
andre mobile maskiner

8340:
Dæksarbejde og

medhjælp på skibe

9113: Dør-, gade- 
og telefonsælgere
og lign.

9131: Rengøringsarbejde 
i private hjem

9132:
Hjælpere og rengøring,

ekskl. private hjem
9133: Manuel vask
og presning af tøj

9141: Ejendomsinspektør 
og andet rengøring

9151: Sikkerhedsvagt,
kurér og forefaldende

9162: Gadefejning
og forefaldende

9212: Manuelt skov-,
fiskeri og jagtarbejde

9312: Manuelt 
arbejde i anlægssektor

9313:
Manuelt arbejde
i byggesektor

9322:
Pakkeriarbejde

9333: Arbejde med
lastning og opfyldning

1.88

2.22

3.6

1.114

2.40

3.5

4.1
3.7

1.47

4.2

3.17
1.126

4.3

2.23

2.29

2.2

2.20

2.4

3.1

4.4

3.12

3.4

2.34

1.22

1.43

1.30

3.18

2.45

2.31

3.9

1.12

3.15

1.15

2.47

2.48

2.1

2.7

2.41
1.48

3.14

2.14

Intern
mobilitet

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
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Kort 2: 
Det danske arbejdsmarked 1995-2012 inddelt i segmenter ud fra job-mobilitet

2.1 Socialtarbejde

2.2 Landbrug/fiskeri       

2.4 Søfart                 
2.7 Medier/kultur 2.14 IT

2.20 Grafik/tryk           

2.22 Tog                   

2.23 Militær

2.29 Fremstilling (tekstil)

2.31 Politi                

2.34 Malere/rengøring      

2.40 Omsorg/ambulance      

2.41 Sundhed/ernæring      

2.45 Læger/LIFE

2.47 Sygepleje/hospital

2.48 Personlig pleje       

3.1 Luftfart               

3.4 Byg &
industri m. træ  

3.5 Byg & anlæg ej træ

3.6 Pedel/rengøring        

3.7 Restauration/hotel     

3.9 SAMF/HUM

3.12 Transport             

3.14 Pædagogik

3.15 Ingeniør/arkitekt     

3.17 Kontor                

3.18 Ledelse

4.1 Fremstilling (generel)

4.2 Regnskab/finans

4.3 Butik/levering         

4.4 Smed/El/VVS

1.12 Tandlæge              

1.15 Lærer

1.22 Bibliotek/info        

1.30 Religion

1.43 Farmaciass.           

1.47 Ejendomsmægler

1.48 Salgsagent

1.114 Finmekanik

1.126
Fremstilling
(papir)

1.88 Fængsel

Intern
mobilitet

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
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terne med den betegnelse, de er gi-
vet i kort 2. Kortene kan man bruge 
til at se, hvilke stillinger segmentet 
udgøres af, og hvordan det er for-
bundet internt, såvel som hvordan 
det er forbundet til andre segmen-
ter.

Tabel 1 gengiver de 41 segmenter, vi 
har fundet, og viser de største stil-
lingskategorier, der indgår i dem, 
samt hvilke LO-forbund, der er ty-
piske inden for segmentet (Se tabel 
12 for en komplet liste over, hvilke 
stillinger der indgår i segmenterne. 
For tal der angiver hvilke a-kasser 
og forbund, der organiserer i hvilke 
segmenter, se bilagstabeller 12 og 
13).

Vi vil i det følgende se på en række 
karakteristika for, hvad der kende-
tegner og adskiller arbejdskraften i 
de forskellige segmenter, som rela-
tivt uproblematisk kan udfylde de 
forskellige stillingstyper, segmen-
tet omfatter. Hermed får vi også en 
idé om, hvad det er, der adskiller 
segmenterne, dvs. hvilke barrierer 
for mobiliteten der opdeler arbejds-
markedet. Vores fokus er bestemt 
af, hvor LO har sine medlemmer, og 
vi vil således ikke gennemgå alle 41 
segmenter.

Segmenternes navne er sammen-
trækninger af de forskellige stil-
lingskategorier, der indgår i seg-

mentet, og er med andre ord for-
simplinger af segmenterne. Man 
kan finde en samlet liste over stil-
lingskategorierne ordnet efter seg-
ment i tabel 12 i appendiks 1. Seg-
menterne varierer betragteligt i 
størrelse, som det fremgår af tabel 
2, hvor segmenterne er ordnet ef-
ter størrelse, så det største segment 
står øverst og det mindste nederst i 
tabellen. I det største segment, Pæ-
dagogik, var der i 2012 186.133 an-
satte, som udgjorde 9,6 % procent af 
de beskæftigede. Det står i modsæt-
ning til det mindste segment, Fin-
mekanik, som har 1.414 ansatte og 
udgør under 0,1 % af de beskæfti-
gede. Det gennemsnitlige segment 
omfatter 2,4 % af de beskæftigede. 
Denne forskel kommer også til ud-
tryk ved, at de største 10 ud af de 
41 segmenter omfatter 65,3 % af de 
beskæftigede, og de største 20 seg-
menter udgør 90,7 % af de beskæf-
tigede.

LO’s organisationsgrad, som her 
måles som dobbeltmedlemmer (se 
tekstboksen side 34), dvs. perso-
ner, som har betalt kontingent til 
en fagforening, og som er medlem 
af en LO-associeret A-kasse, vari-
erer også betragteligt. Det anty-
der, at segmenterne i nogen grad 
afspejler opdelinger i arbejdere og 
kortuddannede funktionærer over 
for funktionærer i øvrigt, som orga-
niseres af FTF, og de langt uddan-
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nede hos Akademikerne. Omvendt 
har LO medlemmer i samtlige seg-
menter, hvilket understreger, at 
det mobile arbejdsmarked ikke føl-
ger de fag-organisatoriske grænser, 
men afviger betragteligt herfra. 

LO’s medlemmer findes særligt i 
kortets nordvestlige regioner (se 
evt. tabel 2 for fordelingen af LO-
medlemmer i segmenterne). Typi-
ske LO-dominerede segmenter er 
Omsorg/ambulance, Fremstilling 
(generel), Tog, Restauration/hotel, 
Byg & anlæg ej træ, Malere/rengø-
ring, Byg & industri m. træ, Trans-
port, Landbrug/fiskeri, Grafik/tryk 
og Smed/El/VVS. Når vi bevæger 
os til det sydøstlige af kortet, er der 
ikke mange LO-medlemmer hver-
ken i antal eller procent i segmen-
ter som SAMF/HUM, Læger/LIFE, 
Ingeniører/arkitekter, Sygepleje/
hospital, Medier/kultur, Lærere og 
Politi. Disse segmenter og andre i 
området er organiseret af FTF og 
Akademikerne. Der findes imidler-
tid også segmenter, der er blandede, 
hvad angår, hvilke hovedorgani-
sationer lønmodtagerne er organi-
seret i. Butik/levering, Kontor, Pæ-
dagogik og Regnskab/finans er alle 
eksempler på segmenter delt mel-
lem flere hovedorganisationer. Se-
nere i rapporten skal vi se nærmere 
på, hvordan det spiller ind i forhold 
til mønstre i organiseringen for seg-
mentet Kontor.

De to største LO-segmenter målt 
på antal medlemmer er Omsorg/
ambulance og Pædagogik. Når vi 
estimerer medlemsantallet, havde 
de hhv. ca. 83.000 og 69.000 med-
lemmer i 2012. Det er i overvejende 
grad kvinder, som er beskæftiget i 
disse segmenter, og det er i overve-
jende grad offentlige arbejdsplad-
ser, hvor man arbejder med menne-
skelig omsorg og udvikling. 

Dernæst følger Smed/El/VVS med 
ca. 64.000 medlemmer og Fremstil-
ling (generel) med 56.000 medlem-
mer, som altovervejende er private 
arbejdspladser. Her er arbejdskraf-
ten mest mænd og særligt i Smed/
El/VVS, hvor kun 1,9 % er kvinder. 
Dette segment er interessant, da 
stillingerne indgår i to velkendte 
erhvervsområder, nemlig hhv. in-
dustrien og bygge- og anlægsindu-
strien. Smed/El/VVS adskiller sig 
imidlertid fra de andre segmen-
ter, det står i forbindelse med, ved 
at være det, hvor arbejdskraften er 
højest uddannet med 17,4 år som 
median. Heroverfor har de ansatte i 
Fremstilling (generel) med en medi-
an på 16,2 år generelt en noget kor-
tere uddannelse. Det smitter også 
af på lønningerne, hvor de mere 
specialiserede i Smed/El/VVS har 
en median timeløn på 210 kroner 
mod fremstillings-segmentets 193 
kroner i timen.



Side 26  I  LO-dokumentation nr. 1/2015 

Tabel 1: 
Segmenternes stillingskategorier og typiske LO-forbund

Segment (kode) Største stillingskategorier Typiske LO-forbund

Militær mm. (2.23) Militært arbejde, Sikkerhedsvagt, kurer og  
forefaldende, Brandslukningsarbejde

Hærens Konstabel- og 
Korporalforening, 3F

Ledelse (3.18) Lovgivere, Ledelse i lovgivende myndigheder og 
interesseorganisationer

Typisk AC-segment

Ingeniør/arkitekt 
(3.15)

Teknikerarbejde inden for ingeniørvirksomhed, 
biovidenskab, medicin og patologi, videnskab og 
elektronik, ingeniører og arkitekter, Naturviden-
skabeligt arbejde, Teknisk tegnearbejde

TL
Typisk AC-segment

SAMF/HUM (3.9) Undervisning på erhvervsskole- og videregående 
skoleniveau, Advokat, dommer og andet juridisk 
arbejde, økonom, Samfundsvidenskabeligt arbejde 
og historie

Typisk AC-segment

IT (2.14) Udvikling og analyse af software og  
applikationer, Teknikerarbejde inden for IT

HK

Læger/LIFE (2.45) Læger, medicinsk og life-science arbejde, Råd- 
givning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri

Typisk AC-segment

Tandlæge (1.12) Tandlæge Typisk AC-segment

Sygepleje/hospital 
(2.47)

Sygeplejer og jordmoder, Teknikerarbejde inden 
for røntgen- og behandlingsudstyr

Typisk FTF-segment

Lærer (1.15) Folkeskolelærer Typisk FTF-segment

Pædagogik mm. (3.14) Børneomsorgsarbejde, Tjenere og bartendere, 
Modelarbejde, Pædagogisk arbejde, Special- 
pædagogisk arbejde

SL, FOA

Regnskab/finans (4.2) Forsikringsarbejde, Arbejde med regnskab,  
statistik og matematik, Alm. regnskabs- og 
bogføringsarbejde, Tekstbehandlings- og indtast-
ningsarbejde, Arbejde inden for finans, marketing 
og økonomi

HK  
Blandet med  
FTF-forbund

Bibliotek/info (1.22) Bibliotekararbejde og andet informationsarbejde Typisk AC-segment

Socialt arbejde (2.1) Socialrådgivningsarbejde, Formidling af  
offentlige ydelser, Socialrådgivningsarbejde på 
mellemniveau, Jobformidling

HK
Typisk FTF-segment

Medier/kultur (2.7) Journalist, forfattere, reklame og marketing, 
Kunstnere, Design- og dekoratørarbejde,  
Fotografarbejde, TV og AV-medie

Dansk Artist Forbund 
Typisk FTF-segment

Religion (1.30) Religiøst arbejde Typisk AC-segment
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Tabel 1: 
fortsat

Segment (kode) Største stillingskategorier Typiske LO-forbund

Søfart (2.4) Skibsingeniører, officerer og førere, Arbejde  
med fiskeri i kyst- og søområder samt dykning, 
Dæksarbejde og medhjælp på skibe

3F, HK

Luftfart (3.1) Flyveleder og tekniker inden for luftfartssikker-
hed, Flymekanikerarbejde

3F, Dansk Metal,  
Serviceforbundet

Restauration/hotel 
mm. (3.7)

Kokkearbejde og lign. arbejde i køkken,  
Sundhedsassistent, Rengøringsinspektør- og  
husbestyrerarbejde, Hjælpere og rengøring,  
ekskl. private hjem

3F, FOA,  
Serviceforbundet

Personlig pleje (2.48) Frisør- og kosmetologarbejde, Tandlægeassistent HK

Farmaciass. (1.43) Arbejde inden for farmaci Typisk FTF-segment

Sundhed/ernæring mm. 
(2.41)

Andet arbejde inden for helse og sundhed, 
Sportsudøvere, trænere, instruktører og dommere

Spillerforeningen, 
Håndbold Spiller  
Foreningen 

Ejendomsmægler (1.47) Ejendomsmægler -

Salgsagent (1.48) Salgsarbejde (agenter) HK

Kontor (3.17) Interviewarbejde og andet kontorarbejde,  
Lagerekspeditionsarbejde, Indkøbsarbejde,  
Registreringsarbejde inden for produktion,  
Speditørarbejde

HK

Politi (2.31) Politiarbejde, Politi, detektiv og juridisk arbejde 
på mellemniveau

HK
Typisk FTF-segment

Butik/levering mm. 
(4.3)

Salgsarbejde i butik, fødevarer og lign., Arbejde 
med lastning og opfyldning, Postbud- og betjent-
arbejde samt postsorteringsarbejde, Receptionist 
og kundeinformationsarbejde, Rejsebureau- 
arbejde, Dør-, gade- og telefonsælgere og lign.

HK

Omsorg/ambulance 
(2.40)

Ambulance- og omsorgsarbejde inden for  
sundhed, Social- og sundhedsarbejde i private 
hjem (inkl. plejehjem)

FOA

Fængsel (1.88) Fængselsbetjentarbejde Fængselsforbundet

Landbrug/fiskeri (2.2) Arbejde med plantevækst og dyreopdræt,  
Skovbrugsarbejde, Manuelt skov-, fiskeri og  
jagtarbejde

3F

Byg & anlæg ej træ 
(3.5)

Manuelt arbejde i anlægssektor, Murer-, bro- 
lægnings- og stenhuggerarbejde, Manuelt arbejde 
i byggesektor, Alm. bygningsarbejde

3F 
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Segment (kode) Største stillingskategorier Typiske LO-forbund

Byg & industri m. træ 
(3.4)

Håndværkspræget arbejde i træindustri, Operatør- 
arbejde i træ

3F

Smed/El/VVS (4.4) Elektrikerarbejde, Mekanikerarbejde, landbrug 
samt kølemontør, Elektronikmekaniker og IT-in-
stallatør/service, Smed og værktøjsmager, Plade-
arbejde, svejsning og lign. arbejde, VVS-arbejde, 
Mekanikerarbejde, motorkøretøjer og cykler

Dansk Metal, Blik og 
Rør, El-Faget

Malere/rengøring 
(2.34)

Malerarbejde, Rensning, desinfektion og skade-
dyrsbekæmpelse

Malerforbundet, 3F

Fremstilling (generel) 
(4.1)

Operatørarbejde (metalproduktion og metalover-
flader, næring og nydelse, mejeriprodukter, plast 
og gummi, papirprodukter, glas/keramik/kemi), 
Pakkeriarbejde, Sprøjtelakererarbejde, Slagter-
arbejde, fiskehandel og lign. arbejde, Bager- og 
konditoriarbejde

3F, NNF

Finmekanik (1.114) Finmekanikerarbejde og fremstilling af proteser Dansk Metal,  
Serviceforbundet

Fremstilling (tekstil) 
(2.29)

Operatørarbejde i tekstil, skind og læder, Tekstil, 
beklædning, sko og lign. arbejde, Præcisions-
håndværk

3F

Grafik/tryk (2.20) Grafisk og trykkerarbejde, Operatørarbejde i  
fotografiske produkter

HK

Transport (3.12) Lastbilchauffører, Chauffører af biler, taxier og 
varevogne, Buschauffører, Arbejde med andre  
mobile maskiner, Operatørarbejde i mine og  
råstofudvinding

3F

Fremstilling (papir) 
(1.126)

Operatørarbejde i papir, pap og lign. 3F

Pedel/rengøring mm. 
(3.6)

Ejendomsinspektør og anden rengøring,  
Gadefejning og forefaldende, Energi- og vand- 
forsyningsarbejde

3F, FOA,  
Serviceforbundet

Tog (2.22) Lokomotivfører, Tograngering Dansk Jernbaneforbund

Tabel 1: 
fortsat
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Gennemgangen af disse udvalgte 
segmenter, hvor mange LO-med-
lemmers arbejdsliv og karriere 
foregår inden for, har haft til for-
mål at give et indtryk af, hvordan 
segmenteringsanalysen giver os en 
måde at skelne mellem og identifi-
cere forskellige områder af arbejds-
markedet, som adskiller sig både, 
hvad angår jobfunktioner, køns-
sammensætning, uddannelse og af-
lønning. I det følgende vender vi os 
mod rapportens hovedspørgsmål, 
nemlig hvorvidt segmenteringen 
også afspejler sig i forskellige møn-
stre, når det kommer til udviklin-
gen i organisering. 
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Tabel 2:  
Segmenter fordelt på størrelse, LO-medlemmer, køn, sektor, uddannelse og timeløn

Segment
(største beskæftigelse først)

Størrelse mht.
beskæftigelse 2012

LO-medlemmer 2012 Segment
(største beskæftigelse først)

Kvinder 
2012

Offentlig  
sektor 2011

Uddannelse 
2012 (år)

Timeløn 2010 
(kr.)

Antal Andel Antal Andel Andel Andel Median Median

3.14 Pædagogik 186.133 9,6 % 69.019 37,1 % 3.14 Pædagogik 77,3 % 85,0 % 16,8 181

4.3 Butik/levering 159.443 8,2 % 48.285 30,3 % 4.3 Butik/levering 46,9 % 12,2 % 16,2 172

3.17 Kontor 158.198 8,1 % 42.796 40,1 % 3.17 Kontor 70,8 % 42,3 % 16,8 198

4.2 Regnskab/finans 149.513 7,7 % 28.450 19,0 % 4.2 Regnskab/finans 60,7 % 11,1 % 16,8 232

2.40 Omsorg/ambulance 128.994 6,6 % 82.587 64,0 % 2.40 Omsorg/ambulance 87,5 % 86,4 % 15,2 175

3.15 Ingeniør/arkitekt 110.495 5,7 % 28.584 25,9 % 3.15 Ingeniør/arkitekt 33,0 % 18,7 % 19,2 257

4.4 Smed/El/VVS 100.883 5,2 % 64.010 63,4 % 4.4 Smed/El/VVS 1,9 % 3,8 % 17,4 210

3.9 SAMF/HUM 94.756 4,9 % 2.666 2,8 % 3.9 SAMF/HUM 51,7 % 80,7 % 21,6 265

3.7 Restauration/hotel 92.102 4,7 % 31.098 33,8 % 3.7 Restauration/hotel 70,3 % 38,9 % 15,6 163

4.1 Fremstilling (generel) 90.761 4,7 % 56.445 62,2 % 4.1 Fremstilling (generel) 29,9 % 2,6 % 16,2 193

1.15 Lærere 75.426 3,9 % 991 1,3 % 1.15 Lærere 67,3 % 91,8 % 20,4 233

3.18 Ledelse 74.150 3,8 % 4.374 5,9 % 3.18 Ledelse 25,0 % 21,8 % 18,0 353

2.47 Sygepleje/hospital 59.766 3,1 % 275 0,5 % 2.47 Sygepleje/hospital 95,5 % 88,8 % 19,8 214

2.14 IT 52.753 2,7 % 12.047 22,8 % 2.14 IT 21,1 % 10,7 % 18,3 296

3.5 Byg & anlæg ej træ 48.014 2,5 % 29.420 61,3 % 3.5 Byg & anlæg ej træ 3,2 % 20,0 % 16,8 203

3.12 Transport 47.870 2,5 % 26.011 54,3 % 3.12 Transport 5,0 % 3,3 % 15,6 205

2.23 Militæret 39.541 2,0 % 12.949 32,7 % 2.23 Militæret 14,3 % 52,7 % 16,2 216

3.4 Byg & industri m. træ 35.929 1,8 % 22.080 61,5 % 3.4 Byg & industri m. træ 3,0 % 1,4 % 17,3 190

1.48 Salgsagent 34.044 1,7 % 3.647 10,7 % 1.48 Salgsagent 33,8 % 1,9 % 16,8 261

3.6 Pedel/rengøring  28.173 1,4 % 15.402 54,7 % 3.6 Pedel/rengøring 13,0 % 46,1 % 16,8 186

2.7 Medie/kultur 28.035 1,4 % 2.913 10,4 % 2.7 Medie/kultur 50,0 % 22,3 % 19,2 245

2.45 Læger/LIFE 23.259 1,2 % 224 1,0 % 2.45 Læger/LIFE 50,2 % 73,9 % 22,8 356

2.41 Sundhed/ernæring 23.092 1,2 % 1.768 7,7 % 2.41 Sundhed/ernæring 75,7 % 59,5 % 19,2 213
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Tabel 2:  
fortsat

Segment
(største beskæftigelse først)

Størrelse mht.
beskæftigelse 2012

LO-medlemmer 2012 Segment
(største beskæftigelse først)

Kvinder 
2012

Offentlig  
sektor 2011

Uddannelse 
2012 (år)

Timeløn 2010 
(kr.)

Antal Andel Antal Andel Andel Andel Median Median

3.14 Pædagogik 186.133 9,6 % 69.019 37,1 % 3.14 Pædagogik 77,3 % 85,0 % 16,8 181

4.3 Butik/levering 159.443 8,2 % 48.285 30,3 % 4.3 Butik/levering 46,9 % 12,2 % 16,2 172

3.17 Kontor 158.198 8,1 % 42.796 40,1 % 3.17 Kontor 70,8 % 42,3 % 16,8 198

4.2 Regnskab/finans 149.513 7,7 % 28.450 19,0 % 4.2 Regnskab/finans 60,7 % 11,1 % 16,8 232

2.40 Omsorg/ambulance 128.994 6,6 % 82.587 64,0 % 2.40 Omsorg/ambulance 87,5 % 86,4 % 15,2 175

3.15 Ingeniør/arkitekt 110.495 5,7 % 28.584 25,9 % 3.15 Ingeniør/arkitekt 33,0 % 18,7 % 19,2 257

4.4 Smed/El/VVS 100.883 5,2 % 64.010 63,4 % 4.4 Smed/El/VVS 1,9 % 3,8 % 17,4 210

3.9 SAMF/HUM 94.756 4,9 % 2.666 2,8 % 3.9 SAMF/HUM 51,7 % 80,7 % 21,6 265

3.7 Restauration/hotel 92.102 4,7 % 31.098 33,8 % 3.7 Restauration/hotel 70,3 % 38,9 % 15,6 163

4.1 Fremstilling (generel) 90.761 4,7 % 56.445 62,2 % 4.1 Fremstilling (generel) 29,9 % 2,6 % 16,2 193

1.15 Lærere 75.426 3,9 % 991 1,3 % 1.15 Lærere 67,3 % 91,8 % 20,4 233

3.18 Ledelse 74.150 3,8 % 4.374 5,9 % 3.18 Ledelse 25,0 % 21,8 % 18,0 353

2.47 Sygepleje/hospital 59.766 3,1 % 275 0,5 % 2.47 Sygepleje/hospital 95,5 % 88,8 % 19,8 214

2.14 IT 52.753 2,7 % 12.047 22,8 % 2.14 IT 21,1 % 10,7 % 18,3 296

3.5 Byg & anlæg ej træ 48.014 2,5 % 29.420 61,3 % 3.5 Byg & anlæg ej træ 3,2 % 20,0 % 16,8 203

3.12 Transport 47.870 2,5 % 26.011 54,3 % 3.12 Transport 5,0 % 3,3 % 15,6 205

2.23 Militæret 39.541 2,0 % 12.949 32,7 % 2.23 Militæret 14,3 % 52,7 % 16,2 216

3.4 Byg & industri m. træ 35.929 1,8 % 22.080 61,5 % 3.4 Byg & industri m. træ 3,0 % 1,4 % 17,3 190

1.48 Salgsagent 34.044 1,7 % 3.647 10,7 % 1.48 Salgsagent 33,8 % 1,9 % 16,8 261

3.6 Pedel/rengøring  28.173 1,4 % 15.402 54,7 % 3.6 Pedel/rengøring 13,0 % 46,1 % 16,8 186

2.7 Medie/kultur 28.035 1,4 % 2.913 10,4 % 2.7 Medie/kultur 50,0 % 22,3 % 19,2 245

2.45 Læger/LIFE 23.259 1,2 % 224 1,0 % 2.45 Læger/LIFE 50,2 % 73,9 % 22,8 356

2.41 Sundhed/ernæring 23.092 1,2 % 1.768 7,7 % 2.41 Sundhed/ernæring 75,7 % 59,5 % 19,2 213
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Segment
(største beskæftigelse først)

Størrelse mht.
beskæftigelse 2012

LO-medlemmer 2012 Segment
(største beskæftigelse først)

Kvinder 
2012

Offentlig  
sektor 2011

Uddannelse 
2012 (år)

Timeløn 2010 
(kr.)

Antal Andel Antal Andel Andel Andel Median Median

2.1 Socialt arbejde 17.853 0,9 % 3.505 19,6 % 2.1 Socialt arbejde 81,6 % 78,8 % 19,8 217

2.2 Landbrug/fiskeri 13.499 0,7 % 7.206 53,4 % 2.2 Landbrug/fiskeri 23,4 % 23,2 % 16,2 186

2.48 Personlig pleje 12.574 0,6 % 6.729 53,5 % 2.48 Personlig pleje 96,7 % 22,9 % 16,2 161

2.31 Politi 11.079 0,6 % 743 6,7 % 2.31 Politi 14,7 % 94,3 % 17,5 249

2.34 Malere/rengøring 8.944 0,5 % 5.677 63,5 % 2.34 Malere/rengøring 28,4 % 1,8 % 16,8 188

1.43 Farmaciass. 4.841 0,2 % 33 0,7 % 1.43 Farmaciass. 96,1 % 14,4 % 19,2 181

1.22 Bibliotek/info 4.255 0,2 % 112 2,6 % 1.22 Bibliotek/info 72,5 % 88,8 % 19,2 229

2.29 Fremstilling (tekstil) 4.153 0,2 % 2.429 58,5 % 2.29 Fremstilling (tekstil) 46,6 % 14,6 % 16,8 184

2.4 Søfart 4.063 0,2 % 606 14,9 % 2.4 Søfart 2,7 % 17,0 % 17,7 232

1.3 Religion 3.729 0,2 % 213 5,7 % 1.3 Religion 53,1 % 78,6 % 22,8 240

2.20 Grafik/tryk 3.423 0,2 % 2.317 67,7 % 2.20 Grafik/tryk 28,1 % 3,4 % 16,8 216

1.12 Tandlæger 3.238 0,2 % 16 0,5 % 1.12 Tandlæger 66,4 % 34,1 % 21,6 310

2.22 Tog 3.054 0,2 % 2.411 78,9 % 2.22 Tog 3,9 % 84,0 % 17,4 261

3.1 Luftfart 2.762 0,1 % 1.113 40,3 % 3.1 Luftfart 10,0 % 49,6 % 16,8 302

1.47 Ejendomsmæglere 2.707 0,1 % 181 6,7 % 1.47 Ejendomsmæglere 50,1 % 1,6 % 18,0 237

1.88 Fængsel 2.230 0,1 % 1.522 68,3 % 1.88 Fængsel 37,7 % 96,5 % 16,8 193

1.126 Fremstilling (papir) 2.184 0,1 % 1.217 55,7 % 1.126 Fremstilling (papir) 28,3 % 28,2 % 17,4 219

1.114 Finmekanik 1.424 0,1 % 425 29,8 % 1.114 Finmekanik 41,0 % 2,9 % 17,4 201

Total eller gennemsnit 1.947.342 2,4 % 622.494 31,5 % Total eller gennemsnit 50,0 % 40,2 % 16,8 208

Tabel 2:  
fortsat
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Segment
(største beskæftigelse først)

Størrelse mht.
beskæftigelse 2012

LO-medlemmer 2012 Segment
(største beskæftigelse først)

Kvinder 
2012

Offentlig  
sektor 2011

Uddannelse 
2012 (år)

Timeløn 2010 
(kr.)

Antal Andel Antal Andel Andel Andel Median Median

2.1 Socialt arbejde 17.853 0,9 % 3.505 19,6 % 2.1 Socialt arbejde 81,6 % 78,8 % 19,8 217

2.2 Landbrug/fiskeri 13.499 0,7 % 7.206 53,4 % 2.2 Landbrug/fiskeri 23,4 % 23,2 % 16,2 186

2.48 Personlig pleje 12.574 0,6 % 6.729 53,5 % 2.48 Personlig pleje 96,7 % 22,9 % 16,2 161

2.31 Politi 11.079 0,6 % 743 6,7 % 2.31 Politi 14,7 % 94,3 % 17,5 249

2.34 Malere/rengøring 8.944 0,5 % 5.677 63,5 % 2.34 Malere/rengøring 28,4 % 1,8 % 16,8 188

1.43 Farmaciass. 4.841 0,2 % 33 0,7 % 1.43 Farmaciass. 96,1 % 14,4 % 19,2 181

1.22 Bibliotek/info 4.255 0,2 % 112 2,6 % 1.22 Bibliotek/info 72,5 % 88,8 % 19,2 229

2.29 Fremstilling (tekstil) 4.153 0,2 % 2.429 58,5 % 2.29 Fremstilling (tekstil) 46,6 % 14,6 % 16,8 184

2.4 Søfart 4.063 0,2 % 606 14,9 % 2.4 Søfart 2,7 % 17,0 % 17,7 232

1.3 Religion 3.729 0,2 % 213 5,7 % 1.3 Religion 53,1 % 78,6 % 22,8 240

2.20 Grafik/tryk 3.423 0,2 % 2.317 67,7 % 2.20 Grafik/tryk 28,1 % 3,4 % 16,8 216

1.12 Tandlæger 3.238 0,2 % 16 0,5 % 1.12 Tandlæger 66,4 % 34,1 % 21,6 310

2.22 Tog 3.054 0,2 % 2.411 78,9 % 2.22 Tog 3,9 % 84,0 % 17,4 261

3.1 Luftfart 2.762 0,1 % 1.113 40,3 % 3.1 Luftfart 10,0 % 49,6 % 16,8 302

1.47 Ejendomsmæglere 2.707 0,1 % 181 6,7 % 1.47 Ejendomsmæglere 50,1 % 1,6 % 18,0 237

1.88 Fængsel 2.230 0,1 % 1.522 68,3 % 1.88 Fængsel 37,7 % 96,5 % 16,8 193

1.126 Fremstilling (papir) 2.184 0,1 % 1.217 55,7 % 1.126 Fremstilling (papir) 28,3 % 28,2 % 17,4 219

1.114 Finmekanik 1.424 0,1 % 425 29,8 % 1.114 Finmekanik 41,0 % 2,9 % 17,4 201

Total eller gennemsnit 1.947.342 2,4 % 622.494 31,5 % Total eller gennemsnit 50,0 % 40,2 % 16,8 208

Tabel 2:  
fortsat
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Vi har i det foregående afsnit vist, 
hvordan arbejdsmarkedet er op-
delt i segmenter ud fra, hvordan 
arbejdstagere bevæger sig imellem 
job i forskellige stillingskategorier. 
På denne baggrund vil vi nu vise, 
hvordan organisationsgraden har 
udviklet sig i disse segmenter i pe-
rioden 1995-2012. Formålet med 
analysen er således at give et over-
blik over den samlede organisati-
onsgrad (inkl. gule organisationer), 
før vi går i dybden med udviklingen 
i organisationsgraden for henholds-
vis LO’s organisationer og de gule 
organisationer. 

Årrækken 1995-2012 er interes-
sant i forhold til lønmodtagerorga-
nisering, fordi der sker tre vigtige 
forandringer i denne periode: For 
det første sker der erhvervsstruk-
turelle forandringer, som henviser 
til udviklingen fra industrisam-
fund til service- og videnssamfund, 
hvor jobskabelsen i høj grad sker 
uden for LO-organisationernes nor-
male faglige domæner for faglært 
og ufaglært arbejde og funktionæ-
rer med kort til mellemlang uddan-
nelse. Den erhvervsstrukturelle ud-
vikling betyder, at FTF-organisati-
oner og AC-organisationer får flere 

Analyse 1.  
Udviklingen i segmenternes organisationsgrader 

SÅDAN LÆSES TALLENE FOR ORGANISATIONSGRAD
I rapporten bruges flere forskellige mål for organisationsgrad:
Samlet organisationsgrad er andelen af de beskæftigede lønmodtagere, der er 
medlemmer af en fagforening i det pågældende år.
LO-organisationsgrad er andelen af de beskæftigede lønmodtagere, som er  
dobbeltmedlemmer af en LO-relateret a-kasse og en fagforening.
Gul organisationsgrad er andelen af de beskæftigede lønmodtagere, som er  
dobbeltmedlemmer af en gul a-kasse og en fagforening. 

Fordi segmenterne består af forskellige stillinger, vil der også være fx FTF- eller  
AC-fagforeninger i mange af segmenterne. Dette betyder, at LO-organisationsgra-
den i nogle segmenter er naturligt lav, fordi de indeholder stillinger, som ikke  
organiseres af LO’s medlemsorganisationer.



Det mobile danske arbejdsmarked og organisering af lønmodtagere  I  Side 35

beskæftigede inden for deres nor-
male faglige domæner. 

For det andet er perioden også præ-
get af økonomiske forandringer som 
også har en betydning for organise-
ringen. I det meste af verden vil hø-
jere ledighed betyde færre organise-
rede. Dog ikke nødvendigvis i Dan-
mark – måske nærmere tværtimod. 
På grund af den sammenkobling 

af fagforening og a-kasse, vi har i 
Danmark, kan øget ledighedsrisiko 
betyde flere a-kassemedlemmer og 
dermed fagforeningsmedlemmer. 
Hvis lønmodtagerne betragter de to 
medlemskaber som en pakke, bety-
der det, at i en periode med høj ar-
bejdsløshed, hvor mange melder sig 
ind i a-kasserne, vil de også melde 
sig ind i fagforeninger, som derfor 
oplever en fremgang. Denne posi-

OM DATA: POPULATION OG FORBEHOLD FOR TIDSSERIERNE
Populationen i denne rapport er alle beskæftigede lønmodtagere i Danmark. Den 
er defineret ud fra Danmarks Statistiks registrering af danskernes væsentligste 
indkomstkilde. Definitionen ekskluderer selvstændige og ledige, som altså ikke er 
inkluderet i analyserne. De første er ekskluderet, fordi vi ikke er interesserede i 
selvstændige, men i lønmodtagerne, de næste fordi ledige ikke har en stilling og 
derfor ikke kan belyse organisationsprocenterne i stillinger og segmenter.

De data, der ligger til grund for segmenteringsanalysen ud fra mobilitet mellem 
stillinger og organisationsgrader fordelt på segmenter og stillinger, er yderligere 
begrænset, da vi ikke har stillingsoplysninger for alle beskæftigede lønmodtagere. 
Det skyldes enten, at Danmarks Statistik ikke har fået indberetning herom, ændrin-
ger i opgørelsesmetoderne, eller at de tilgængelige informationer ikke er detalje-
rede nok. Det medfører et datatab, men langt hovedparten af de beskæftigede er 
imidlertid inkluderet.

Datatabet varierer imidlertid mellem stillinger og år for år og medfører databrud i 
tidsserierne for organisationsgraderne på segment- og stillingsniveau. Det betyder, 
at tallene i nogle tilfælde er forbundet med usikkerhed. Dette er søgt håndteret på 
en konservativ vis som betyder, at, i det omfang vores tal ikke er helt præcise, så 
undervurderer vi tendensen i den forstand, at den virkelige frem- eller tilbagegang 
er større end hvad vi her finder. Når vi har grund til at tro at tallene er usikre, 
tages der forbehold for det i tekst og analyse.
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tive effekt af a-kassemedlemska-
bet på fagforeningsmedlemskabet 
kaldes typisk Ghent-effekten. De 
økonomiske forandringer i form af 
den økonomiske krise fra 2008 og 
frem kan også have andre effekter. 
Hvis den økonomiske krise betyder 
at pengene i husholdningen bliver 
små kan man også forestille sig at 
fagforeningskontingentet spares 
væk eller skiftes ud med et billi-
gere alternativ, typisk i en gul el-

ler alternativ fagforening. Særligt i 
de grupper, som i forvejen har små 
indkomster og som typisk organise-
res af LO, kan en sådan sammen-
hæng gøre sig gældende. 

For det tredje oplever vi i perioden 
også institutionelle forandringer i 
form af reformer og lovgivning, der 
har indvirkning på lønmodtagernes 
valg af fagforening. Her har særligt 
Loven om tværfaglige a-kasser fra 
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Figur 1:  
Udviklingen i antal organiserede lønmodtagere 1995-2012 ekskl. Lederne
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2002 haft stor betydning, idet den 
gjorde det muligt for de alternative 
eller gule a-kasser at rekruttere på 
hele arbejdsmarkedet. Dermed ud-
videde de gule organisationer også 
deres fagforeningsvirksomhed.

Vi har udvalgt kort for fire år, der il-
lustrerer denne periode bedst: 1995 
er det første år i vores datasæt, men 
også det år, hvor den faglige orga-
nisering var på noget nær sit høje-

ste (Toubøl & Gielfeldt 2011). 2001 
er året inden loven om tværfaglige 
a-kasser og markerer dermed tids-
punktet lige inden, de gule organi-
sationer får adgang til at organise-
re alle lønmodtagere. 2008 er året 
inden, den økonomiske krise får 
tag i det danske arbejdsmarked, 
og markerer slutpunktet i en peri-
ode med højkonjunktur og exceptio-
nelt lav arbejdsløshed. Vores sidste 
år i serien er 2012, hvor vi kan se, 

Figur 2:  
Udviklingen i organiserede lønmodtageres andel og beskæftigede lønmodtagere 
1995-2012 ekskl. Lederne
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hvad der er sket med organiserin-
gen efter fire års økonomisk krise 
med højere arbejdsløshed, men også 
større fokus på organisering i sær-
ligt LO’s medlemsforbund. 

Vi ser således på tre perioder fra 
1995-2012: 

1) Perioden 1995-2001 før loven om 
tværfaglige a-kasser under høj-
konjunktur, 

2) Perioden 2002-2008 efter loven 
om tværfaglige a-kasser under 
højkonjunktur, og 

3) Perioden 2009-2012 efter loven 
om tværfaglige a-kasser og un-
der økonomisk recession og stag-
nation.

Før vi går i dybden med analyse af 
udviklingen af organisationsgra-
den i arbejdsmarkedets 41 segmen-
ter, skal vi ved hjælp af tre figurer 
se på den overordnede udvikling i 
perioden for at få en forståelse for 
den generelle udvikling. Den før-
ste figur 1 (side 36) viser antallet af 
fagforeningsmedlemmer opgjort i 
forskellige kategorier og det samle-
de antal beskæftigede. Figur 2 (side 
37) viser andelen, fagforeningsmed-
lemmerne udgør af alle de beskæf-
tigede og således blandt andet den 
samlede organisationsgrad i Dan-
mark. Figur 3 er baseret på de sam-

me tal men viser dem som en indek-
seret udvikling (år 1995 = 100), der 
gør det nemmere at sammenligne 
udviklingerne for de forskellige ka-
tegorier af medlemmer.
 
Ud fra figur 1 og 2 er det tydeligt, 
at LO-organisationerne allerede 
fra 1995 har oplevet en støt med-
lemstilbagegang som fortsætter 
perioden ud – både i absolutte an-
tal dobbeltmedlemmer (figur 1) og 
i andelen af de beskæftigede (fi-
gur 2). Det ses også, at tilbagegan-
gen i LO-organisationernes andel 
accelererer efter 2002 og at en del 
af tilbagegangen efter 2002 skyl-
des de såkaldt gule organisationer 
som får adgang til at organisere på 
hele arbejdsmarkedet. Selvom en 
del af tilbagegangen før 2002 med 
stor sikkerhed skal tilskrives de er-
hvervsstrukturelle forandringer i 
overgangen fra industri- til service-
samfund, står det klart, at loven 
fra 2002 ikke startede LO-tilbage-
gangen – den var allerede begyndt 
i 1990’erne uafhængigt af de gu-
les tilstedeværelse på markedet for 
fagforeningsmedlemmer. Omvendt 
ser vi, at den gule fremgang i høj 
grad er bestemt af loven fra 2002.
 
Dette betyder, at LO’s tilbagegang 
ikke udelukkende kan tilskrives 
loven fra 2002, men også har at 
gøre med dels den erhvervsstruk-
turelle udvikling fra LO-området 
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til FTF- og AC-området og dels et 
fald i opbakningen til LO-organi-
sationsgraden uafhængigt af er-
hvervsstrukturen. LO har i perio-
den 1995-2001 smidt 6,1 pct.point. 
Et sted imellem 3.3 og 4 pct.point er 
netto blevet uorganiserede. 2,1-2,9 
pct.point er netto blevet opsuget af 
andre fagforeninger. Heraf er mak-
simalt 0,6 gået til gul (for de eksak-
te tal for LO’s brutto til- og fragang 
samt nettovækst, se bilagstabel-
ler 14, 15 & 16). Når vi analyserer 

segmenterne, kan vi kontrollere for 
den erhvervsstrukturelle udvik-
ling, idet vi netop måler organisati-
onsgraden for bestemte stillingska-
tegorier. Det betyder, at vi tager 
højde for, at der fx er færre industri-
arbejdspladser i 2008 end i 1995.

Figur 3 viser den indekserede ud-
vikling siden 1995 og giver et over-
ordnet billede af forandringerne i 
organiseringen. Her bliver det tyde-
ligere, at de gules indmarch falder 

Figur 3: 
Indekseret udvikling i organiserede lønmodtagere 1995-2012 ekskl. Lederne
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sammen med, at LO’s tilbagegang 
accelererer en smule, men også at 
de gules fremgang er større end den 
svage acceleration i LO’s tilbage-
gang. Det tyder på, at de gule mere 
end at hverve medlemmer fra LO 
samler nogle af dem op, som ellers 
ville være gået fra LO til at være 
helt uorganiserede. Denne hypotese 
skal vi se nærmere på i flere af de 
efterfølgende analyser.

Det er også tydeligt, at krisen fra 
2008 og frem har haft en positiv ef-

fekt på den samlede organisations-
grad (inkl. de gule fagforeninger), 
men at det ikke er kommet LO-or-
ganisationerne særligt meget til 
gode, om end der er en vis udflad-
ning af faldet. Der kan grundlæg-
gende være to forklaringer på den-
ne udfladning. Enten at LO-orga-
nisationerne er blevet bedre til at 
organisere, eller at arbejdsstyrken 
mindskes efter krisen indtræffer, 
og at det særligt er de uorganisere-
de, der falder ud af arbejdsstyrken. 
Disse to forklaringer er ikke gensi-

SÅDAN LÆSES KORTENE

Hvert punkt på kortene er en stillingskategori. Segmenterne består af en eller flere 
stillingskategorier, som er indkredset af en linje. 

Streger imellem stillingskategorier markerer mobilitet imellem segmenterne. Man 
skal dog ikke tage fejl af, at langt den meste mobilitet foregår inden for segmen-
terne, hvor næsten alle stillinger er forbundet. For læsbarhedens skyld er disse 
forbindelser internt i segmenterne imidlertid ikke gengivet her (se kort 1 for disse 
forbindelser).
I analysen har vi taget den gennemsnitlige organisationsgrad for hele segmentet 
og vist det for fire år: 1995, 2001, 2008 og 2012. 

Organisationsgraden kan aflæses ud fra den farve, stillingerne i hvert segment har 
fået. Farveskalaen til højre angiver således farvens relation til organisationsgrad. 
Bemærk at på nogle kort er en række stillinger farvet blå. I disse stillinger organi-
serede LO under 25 % af de beskæftigede i 1995. På den baggrund er de vurderet 
som fagligt irrelevante for LO-organisationerne, da disse stillinger organiseres af 
fagforeninger inden for andre hovedorganisationer, først og fremmest FTF og Aka-
demikerne. 
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digt udelukkende og kan begge gøre 
sig gældende.
 
Samlet organisationsgrad
I dette afsnit analyserer vi udvik-
lingen i den samlede organisations-
grad på det segmenterede arbejds-
marked. Som nævnt dækker samlet 
organisationsgrad over både røde 
fagforeninger og gule lønmodta-
gerorganisationer, og derfor ser vi 
på alle fagforeningsmedlemmer og 
ikke kun dobbeltmedlemmer. Ana-
lysens formål er at give et overblik 
over udviklingen i lønmodtageror-
ganiseringen på de forskellige dele 
af arbejdsmarkedet.

Kort 3 for 1995 viser et billede af or-
ganiseringen af lønmodtagere, der 
modsvarer det, Danmark normalt 
bliver karakteriseret ved: høj or-
ganisationsgrad i stort set alle dele 
af arbejdsmarkedet på nær enkelte 
segmenter, som af den ene eller an-
den grund ikke har haft tradition 
for faglig organisering. Som nævnt 
viser 1995 den faglige organisering 
på noget nær sit toppunkt for en hi-
storisk udvikling i det 20. århundre-
de, hvor medlemmerne strømmede 
til de overenskomstbærende fagfor-
eninger (Toubøl & Gielfeldt 2011). 
Inden for en række store LO-seg-
menter som Fremstilling (generel), 
Smed/VVS/El, Omsorg/ambulance, 
Byg & industri m. træ, Byg & anlæg 
ej træ og Transport ligger organisa-

tionsgraden på omkring 90 %, men 
vi ser også, at nogle store segmenter 
inden for servicefagene – Butik/leve-
ring, Restauration/hotel samt Kon-
tor – har relativt lave organisations-
grader på lige over 70 %. Udgangs-
punkterne for de forskellige segmen-
ter var således forskellige.

Ser man på kort 4 for 2001, er det 
bemærkelsesværdigt, at den sam-
lede organisationsgrad ikke æn-
drer sig mærkbart inden for de 
f leste segmenter. Medlemsudvik-
lingen var på de fleste dele af ar-
bejdsmarkedet nogenlunde stabil, 
omend med nogle nævneværdige 
undtagelser. Af de store segmenter 
er det først og fremmest i Omsorg/
ambulance (-4 pct.point) og Butik/
levering (-5 pct.point), at man ser 
de første fald op til 2001. Disse to 
segmenter beskæftigede i 2012 til-
sammen 14,8 % af alle lønmodta-
gere. Pædagogik som også er et af 
de store LO-segmenter taber 3 pct.
point. I andre LO-segmenter er der 
mindre tilbagegange på 1 til 2 pct.
point. Det drejer sig om Restaurati-
on/hotel og Kontor. Det er alle LO-
dominerede segmenter, og vi kan 
her registrere fald i organisations-
graden allerede i sidste halvdel af 
1990’erne, hvoraf nogle er ganske 
mærkbare. I perioden kan der imid-
lertid også konstateres mærkbare 
fremgange på ca. 3 pct.point i Mili-
tær, Fængsel og Fremstilling (papir) 
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Kort 3:  
Samlet organisationsgrad 1995
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Kort 4:  
Samlet organisationsgrad 2001
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Kort 5:  
Samlet organisationsgrad 2008
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Kort 6:  
Samlet organisationsgrad 2012
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og i andre segmenter er der små 
fremgange eller stilstand. 

Kort 5 for 2008 viser tydeligt, at 
den største omvæltning i organisa-
tionsgraden finder sted efter 2001, 
og det er også her, vi begynder at 
se fald i de fleste større segmen-
ter. Som de overordnede medlems-
oversigter fra Danmarks Statistik 
har påvist, er det særligt inden for 
LO’s medlemsforbund, at medlems-
faldet skal findes, og dette afspejler 
sig også i, at det særligt er typiske 
LO-segmenter, som oplever et fald 
i organisationsgraden. Organisati-
onsgraden i Butik/levering fortsæt-
ter tilbagegangen og falder med 10 
pct.point, og i Restauration/hotel er 
faldet på 8 pct.point. Det er bemær-
kelsesværdigt, at Transport ople-
ver et voldsomt fald på 8 pct.point 
i denne periode da segmentet el-
lers op til 2001 var stabilt. Også i 
industrisegmenterne Fremstilling 
(generel) og Fremstilling (tekstil) er 
der nu mærkbare fald i organisati-
onsgraden på omkring 7 pct.point, 
mens Fremstilling (papir), der gik 
frem i forrige periode, taber hele 12 
pct.point. I segmenter Byg & anlæg 
ej træ, Byg & industri m. træ, Pe-
del/rengøring samt Malere/rengø-
ring ser vi tilbagegange på 6-8 pct. 
point. 

Det er dog ikke alle steder, der er 
så markant tilbagegang. Der er be-

grænsede fald i de store segmenter 
Pædagogik (-2 pct.point), Omsorg/
ambulance (-3 pct.point) og Smed/
El/VVS (-3 pct.point). Dette under-
bygger segmentanalysens vigtig-
hed, idet vi får adskilt stillingska-
tegorier i de segmenter, hvori løn-
modtagerne bevæger sig. Hvis vi 
havde brugt almindelige standard-
opdelinger af stillingsstrukturen, 
ville stillingerne i fx Smed/El/VVS 
segmentet være blevet delt op og 
placeret i enten bygge & anlæg eller 
i fremstillingsvirksomhed. Men vi 
ser her, at disse stillingskategorier 
rent faktisk har en selvstændig ud-
vikling i organisationsgraden, idet 
segmentet har været mere robust 
end Byg & anlæg ej træ og Fremstil-
ling (generel).

Årene 2002-2008 er altså særdeles 
hårde for organisationsgraden in-
den for en række typiske LO-seg-
menter, og det ser ud til, at det for 
LO-segmenternes vedkommende 
stort set kun er Fængsel, Tog, Mili-
tær og Grafik/tryk, som nogenlunde 
bibeholder deres organisationsgrad.

Kort 6 for 2012 viser en vis stabi-
lisering af organisationsgraden, 
idet der ikke er store fald i nogen 
af segmenterne. Dette passer fint 
med den generelle udvikling i or-
ganisationsgraden under krisen, 
hvor en kombination af fald i be-
skæftigelsen, som primært rammer 
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de uorganiserede, og opbremsning 
i det absolutte medlemsfald alt an-
det lige vil føre til en stabilisering 
eller ligefrem stigning i organisati-
onsgraden (Ibsen et al. 2013). Op-
bremsningen i medlemsfaldet kan 
muligvis tilskrives en stærkere 
krisebevidsthed hos arbejdstager-
ne, hvilket har ført dem tilbage til 
a-kasserne, og dette har en afsmit-
tende positiv effekt på medlemskab 
af fagforeningen jf. Ghent-effekten.

I alle de typiske LO-segmenter ser 
vi således en stabilisering af orga-
nisationsgraden, uden at vi dermed 
kan konkludere, at LO’s organisa-
tionsgrad er blevet stabiliseret ef-
ter krisen. De følgende analyser vil 
netop kunne besvare dette spørgs-
mål. Uanset, kan vi se at den vold-
somme tilbagegang i den samlede 
organisationsgrad i perioden 2002-
2008 stagnerer i løbet af krisen.

Opsummerende var udgangspunk-
tet i 1995 en meget høj organisati-
onsgrad i stort set alle segmenter-
ne, om end der var variation og fx 
Butik/levering, Kontor og Restau-
ration/hotel havde et noget lavere 
udgangspunkt. Dette blev der ikke 
ændret meget ved i perioden op til 
2001, men der var dog begyndende 
og betydelige fald inden for nogle 
servicesegmenter. I perioden efter 
loven om tværgående a-kasser bli-
ver faldet i organisationsgraden 

mere generelt, idet stort set alle 
segmenter oplever fald i organi-
sationsgraden. Det er særligt LO-
segmenterne der rammes hårdt, og 
tilbagegangen rammer også seg-
menterne med industriarbejderne 
og bygge- og anlægsarbejderne. Vi 
ser fortsat fald i segmenterne der 
dækker servicefagene. Dog er tilba-
gegangen knap så kraftig i de sto-
re segmenter for offentligt ansatte 
arbejdere Pædagogik og Omsorg/
ambulance samt for de længere ud-
dannede industriarbejdere i Smed/
VVS/El. I enkelte mindre segmen-
ter kan der ikke konstateres en 
mærkbar tilbagegang. Under den 
økonomiske krise sker en opbrems-
ning i de markante fald i organisa-
tionsgraden. Opbremsningen skyl-
des formentligt dels et fald i be-
skæftigelsen, som formentlig pri-
mært rammer de uorganiserede, og 
dels en opbremsning i de absolutte 
medlemsfald pga. en øget krisebe-
vidsthed blandt lønmodtagerne, der 
i højere grad efterspørger den sik-
kerhed som a-kasser og fagforenin-
ger tilbyder. 

Alt dette angår den samlede orga-
nisationsgrad, som omfatter med-
lemmer af både gule og røde organi-
sationer, herunder både LO, FTF og 
Akademikernes medlemmer. Vi vil 
nu nedbryde den samlede organisa-
tionsgrad i sine enkelte bestandde-
le, og se på henholdsvis LO’s andel 



Side 48  I  LO-dokumentation nr. 1/2015 

og de gule organisationers andel for 
mere præcist at kunne redegøre for, 
hvordan LO-organisationerne har 
klaret sig inden for de forskellige 
segmenter. 

LO-organisationsgrad
Efter gennemgangen af de overord-
nede organisationsgrader vender vi 
nu blikket mod LO-organisations-
graden, dvs. hvor stor andel af de 
beskæftigede der er medlemmer af 
en LO-relateret a-kasse og fagfor-
ening inden for segmenterne. Med 
disse tal kan vi med stor præcision 
lokalisere de segmenter på arbejds-
markedet, som LO-organisationer-
ne i høj grad har mistet medlem-
merne inden for, og hvornår det er 
sket i løbet af perioden 1995-2012.

Kort 7 for 1995 viser tydeligt, hvor 
LO-organisationerne har deres 
medlemmer (stillinger, hvor LO 
ikke organiserer i nævneværdig 
grad, er farvet blå: Her dominerer 
typisk FTF eller AC fagforenin-
ger), hvilket grundlæggende sva-
rer til de faggrænser, som historisk 
er blevet dannet mellem hovedor-
ganisationerne i form af indgåede 
grænseaftaler og borgfredsaftalen. 
Stillingskategorierne afspejler i 
høj grad uddannelses- og erhvervs-
strukturen på arbejdsmarkedet og 
dermed også inddelingen mellem 
fagforeningernes domæner, om end 
der selvfølgelig vil være grænse-

tvivl og konflikter om organiserin-
gen og overenskomstforhold. Det 
vigtigste for nærværende analyse 
er, at LO-organisationernes orga-
nisationsgrader er højest inden for 
segmenter med særligt faglærte og 
ufaglærte lønmodtagere. 

I 1995 ses det, at de typiske LO-
segmenter har en stor andel af LO-
medlemmer, dvs. omkring 70-80 
% af de beskæftigede. Det drejer 
sig om: Omsorg/ambulance (82 %), 
Fængsel (72 %), Byg & anlæg ej træ 
(81 %), Byg & industri m. træ (78 
%), Smed/El/VVS (72 %), Malere/
rengøring (76 %), Fremstilling (ge-
nerel) (82 %), Fremstilling (tekstil) 
(78 %), Grafisk/tryk (73 %), Trans-
port (80 %), Fremstilling (papir) (81 
%), Pedel/rengøring (72 %) og Tog 
(70 %). Endelig er Kontor på blot 57 
%. Omvendt lå andre typiske LO-
segmenter noget lavere, men dog 
stadig højt set i forhold til senere. 
Særligt skal fremhæves Personlig 
pleje (64 %), Restauration/hotel (51 
%), Butik/levering (54 %), Luftfart 
(41 %) og Landbrug/fiskeri (54 %).2 

Som nævnt ovenfor er 1995 noget 
nær toppunktet for LO-organisati-
onernes organisationsgrad på ar-
bejdsmarkedet. Samlet organise-
rer LO-organisationerne ca. 50 % 
af alle lønmodtagere på dette tids-
punkt mod kun 31 % i 2012 jf. figur 
2. Noget af forklaringen på denne 
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2 Når LO-organisationsgraden ligger så langt under den samlede organisationsgrad i segmenter, hvor 
det i 1995 praktisk talt alene var LO, der organiserede lønmodtagerne, skyldes det, at der i alle 
segmenter findes en betragtelig andel lønmodtagere – gennemgående omkring 10-12 % (se evt. 
bilagstabeller 12 og 13) – som kun er medlem af fagforening og ikke af a-kasse. Da vi ikke kender 
deres fagforeningstilhørsforhold eller har en indikation herpå via a-kasse medlemskabet medreg-
ner vi her kun dobbeltmedlemmer. Det forklarer imidlertid, hvorfor den samlede organisationsgrad 
i segmenter, som stort set kun organiseres af LO, kan være så meget højere end LO-organisati-
onsgraden. Senere, særligt efter 2001, spiller medlemmerne af gule organisationer også en rolle i 
denne forklaring. Andelen af kun fagforeningsmedlemmer er imidlertid forholdsvis konstant over 
tid, som det fremgår af bilagstabel 4, og udgør derfor ikke et problem, når vi skal vurdere udvik-
lingstendenserne, men gør, at vi formentligt undervurderer niveauet for organiseringen.

udvikling ligger i forandringer i er-
hvervsstrukturen som gør, at LO-
segmenterne svinder, mens seg-
menter typisk organiseret af FTF 
og AC vokser, men da vi måler or-
ganisationsgraden inden for seg-
menterne (dvs. andelen af medlem-
mer, som er beskæftigede inden for 
segmenterne), er de erhvervsstruk-
turelle forandringer ikke forklarin-
gen på, hvorfor LO-organisations-
procenten falder eller stiger i de en-
kelte segmenter. 

Kort 8 for 2001 giver allerede en in-
dikation på den negative medlems-
udvikling inden for en række af 
LO’s typiske segmenter, men peri-
oden fra 1995 til 2001 er langt fra 
entydigt negativ for LO-organisa-
tionerne. Således steg LO-organi-
sationsgraden faktisk i en række 
segmenter, om end beskedent. Det 
drejer sig om Luftfart (+2 pct.point), 
Fængsel (+1 pct.point) og Tog (+5 
pct.point). 
 
Derimod var der allerede i denne 
periode markante fald i LO-organi-

sationsgraden inden for Butik/leve-
ring (- 9 pct.point) og Omsorg/am-
bulance (- 5 pct.point). Der var også 
mindre fald på under 5 pct.point in-
den for Militær, Pædagogik, Restau-
ration/hotel, Personlig pleje, Kon-
tor, Byg & anlæg ej træ, Byg & indu-
stri m. træ, Smed/El/VVS, Malere/
rengøring, Fremstilling (generel), 
Fremstilling (tekstil), Transport og 
Fremstilling (papir). Disse fald sker 
vel at mærke før loven om tværfagli-
ge a-kasser i 2002 og viser dermed, 
at LO-organisationerne får pro-
blemer med organiseringen i nogle 
segmenter allerede i denne første 
periode. Det korresponderer også 
med det overordnede billede, vi så i 
figur 1-3, hvor LO allerede oplever 
en tilbagegang før 2002. Vi kan nu 
med større sikkerhed konstatere, at 
denne tidlige generelle tilbagegang 
ikke alene skyldes forskydninger i 
erhvervsstrukturen, men er udtryk 
for fald i LO’s organisationsgrad i 
bestemte af arbejdsmarkedets seg-
menter. Senere vil vi undersøge, 
om de gule organisationer havde 
fremgang inden for disse segmenter  
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Kort 7:  
LO-organisationsgrad 1995
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3.5 Byg & anlæg ej træ
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2.7 Medier/kultur

3.9 SAMF/HUM
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3.4 Byg & industri m. træ  

2.14 IT

3.14 Pædagogik

2.20 Grafik/tryk           
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2.23 Militær

3.15 Ingeniør/arkitekt     

4.4 Smed/El/VVS

4.3 Butik/levering         

2.29 Fremstilling (tekstil)

2.31 Politi                

2.34 Malere/rengøring      

3.7 Restauration/hotel     

3.12 Transport             

2.40 Omsorg/ambulance      

2.41 Sundhed/ernæring      

2.45 Læger/LIFE

4.1 Fremstilling (gen.)

2.47 Sygepleje/hospital

2.48 Personlig pleje       

3.18 Ledelse

3.1 Luftfart               

4.1 Fremstilling (gen.)

4.2 Regnskab/finans

3.4 Byg & industri m. træ  

3.5 Byg & anlæg ej træ
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3.18 Ledelse

4.1 Fremstilling (gen.)

4.2 Regnskab/finans

4.3 Butik/levering         

4.4 Smed/El/VVS
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1.15 Lærer

1.22 Bibliotek/info        

1.30 Religion

1.43 Farmaciass.           

1.47 Ejendomsmægler

1.48 Salgsagent

1.88 Fængsel

1.114 Finmekanik

1.126 Fremstilling(papir)

20 %

40 %

60 %

80 %
Andel
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Kort 8:  
LO-organisationsgrad 2001
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Kort 9:  
LO-organisationsgrad 2008
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Kort 10: 
LO-organisationsgrad 2012
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allerede før loven fra 2002, eller 
LO-organisationernes fald kan 
henføres til stigning i de uorganise-
rede.

Situationen ændrer sig voldsomt i 
perioden 2001-2008. På kort 9 for 
2008 kan vi se en entydigt nega-
tiv udvikling for LO-organisati-
onsgraden inden for stort set samt-
lige typiske LO-segmenter. Faldet 
i LO-organisationsgraden er ofte 
på over 10 pct.point og til tider helt 
oppe omkring 15 pct.point, hvilket 
er voldsomt på så relativt kort tid. 
Den overordnede tilbagegang for 
LO-organisationsgraden på hele ar-
bejdsmarkedet er i perioden 2001-
2008 på 10 % (se figur 2 og 3). Det 
tal bliver ved hjælp af segmente-
ringsanalysen nuanceret, og vi ser, 
at det ofte står værre til med LO-
organiseringen, end hvad det over-
ordnede tal afslører. Segmenterne 
med tocifrede fald i LO-organisa-
tionsgraden er Restauration/hotel 
(-13 pct.point), Personlig pleje (-13 
pct.point), Kontor (-10 pct.point), 
Butik/levering (-13 pct.point), Byg 
& anlæg ej træ (-11 pct.point), Byg 
& industri m. træ (- 15 pct.point), 
Malere/rengøring (-15 pct.point), 
Fremstilling (generel) (-13 pct.

point), Finmekanik (-13 pct.point), 
Fremstilling (tekstil) (-12 pct.point), 
Transport (-15 pct.point), Fremstil-
ling (papir) (-16 pct.point) og Pedel/
rengøring (-12 pct.point). I mellem-
kategorien for tilbagegang finder vi 
Militær (-5 pct.point), Luftfart (-8 
pct.point), Omsorg/ambulance (-8 
pct.point), Smed/El/VVS (-9 pct.
point) og Grafik/Tryk (-5 pct.point). 
Små fald på under 5 pct.point ser vi 
i Landbrug/fiskeri, Fængsel, Pæda-
gogik og IT. Tog er det eneste seg-
ment, hvor LO-organisationsgra-
den stiger (+3 pct.point).

Faldet i LO-organisationsgraden er 
altså stort set generelt for alle de 
typiske LO-segmenter. Det er vel-
kendt, at stort set samtlige LO-or-
ganisationer har lidt medlemstab 
i denne periode, men med denne 
analyse af organisationsgraderne 
inden for segmenterne er det også 
påvist, at dette fald så langt fra kan 
henføres til den erhvervsstruktu-
relle udvikling. Selv inden for LO’s 
faglige kerneområder er der således 
i perioden 2001-2008 blevet færre 
medlemmer af LO-organisationer-
ne, og i flere tilfælde er LO-organi-
sationsgraden faldet med omkring 
15 pct.point.3 

3 Der skal her tages forbehold for, at vi kan undervurdere disse udsving pga. usikkerheden forbun-
det med tidsserierne, som redegjort ovenfor. F.eks. i et segment som Landbrug/fiskeri har vi været 
nødt til i høj grad at bero på gennemsnit for stillingernes udvikling over hele perioden, hvilket 
gør, at udviklingen fremstår mere stabilt, end hvad formentligt er tilfældet, selvom det ikke kan 
vides med sikkerhed.
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I to segmenter – Butik/levering og 
Omsorg/ambulance – fortsætter 
den meget negative udvikling fra 
perioden 1995-2001, men i langt 
de fleste segmenter er skiftet fra 
en svag tilbagegang eller stabili-
tet til en forøget tilbagegang imel-
lem perioderne så markant, at der 
synes at være et før og efter Loven 
om tværfaglige a-kasser. I denne 
periode slår effekterne af loven så-
ledes for alvor igennem. Dette un-
dersøger vi nærmere i afsnittet om 
de gule organisationers organisati-
onsgrad.

Som nævnt oven for synes den sam-
lede organisationsgrad at stabilise-
re sig i løbet af den økonomiske kri-
se. Ser vi på kort 10 fra 2012 for LO-
organisationsgraden, fremkommer 
dog et mere nuanceret billede. Godt 
nok er faldet i LO-organisationsgra-
den bremset i de fleste segmenter, 
men udviklingen er stadig negativ 
for LO-organisationerne, hvad står 
i modsætning til udviklingen i den 
samlede organisationsgrad, også in-
den for de fleste LO-segmenter, hvor 
vi så en stabilisering. 

LO-organisationsgraden falder 
fortsat i stort set samtlige segmen-
ter i denne periode, som er den kor-
teste af de tre, hvad i sig selv har 
en indvirkning på, hvor meget man 
kan ”nå” at tabe eller vinde. Fortsat 
kraftig tilbagegang kan konstate-

res i Kontor (-5 pct.point), Omsorg/
ambulance (-5 pct.point), Finmeka-
nik (-6 pct.point, Transport (-7 pct.
point), Fremstilling (papir) (-9 pct.
point) og Pedel/rengøring (-7 pct.
point). Nævneværdig mindre tilba-
gegang er der i Fremstilling (tekstil) 
(-4 pct.point), Fremstilling (generel) 
(-3 pct.point), Byg & anlæg ej træ (-4 
pct.point) og Restauration/hotel (-3 
pct.point). I disse segmenter udgør 
LO-medlemmerne fortsat en stadig 
mindre andel af de beskæftigede 
på trods af øget tilskyndelse til a-
kassemedlemskab pga. krisen samt 
fald i beskæftigelsen. Med andre 
ord har LO-organisationerne ikke 
vundet det tabte tilbage under kri-
sen – tværtimod.

Der er dog lyspunkter, hvor udvik-
lingen er vendt under indvirkning 
af krisen og muligvis en forbedret 
rekrutteringsindsats: Luftfart (+2 
pct.point) Personlig pleje (+3 pct.
point), Byg & industri m. træ (+3 
pct.point), Malere/rengøring (+4 
pct.point) og endelig fortsætter Tog 
sin fremgang (+1 pct.point). 

Samtidig bør det også understre-
ges, at ift. 2001-2008 er faldtakten 
i kriseårene fladet noget ud, og nog-
le af LO’s a-kasser kan igen begyn-
de at melde om medlemsfremgang, 
der på et tidspunkt kan omsættes 
til højere LO-organisationsgrader 
inden for de forskellige segmenter, 
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hvis Ghent-effekten fortsat gør sig 
gældende. Det er for eksempel be-
mærkelsesværdigt, at LO-organi-
sationsgraden i Restauration/hotel, 
der traditionelt har været et svært 
segment at organisere, kun er fal-
det med 3 pct.point siden krisen og 
i Personlig pleje og Byg & industri 
m. træ erstattes voldsom tilbage-
gang med mærkbar fremgang. Man 
skal dog huske på, at krisen har be-
tydet et fald i beskæftigelsen inden 
for stort set alle segmenter, og det 
er meget muligt, at det særligt er 
de uorganiserede, som er forsvun-
det og dermed bevirker en forøgelse 
af organisationsgraden. Dertil kan 
både øget krisebevidsthed, hvor 
lønmodtagerne søger sikkerhed hos 
a-kasser og fagforeninger, og en ef-
fekt af en forbedret hvervningsind-
sats fra LO-fagforeningernes side, 
gøre sig gældende. 

For at opsummere analysen af LO-
organisationsgraden over hele peri-
oden 1995-2012, kan vi konstatere, 
at udviklingen i denne nogenlunde 
svarer til udviklingen i den sam-
lede organisationsgrad. Dvs. at det 
tyder på, at faldet i den samlede or-
ganisationsgrad i høj grad skyldes 
faldet i LO-organisationsgraden. 
Dog falder LO-organisationsgra-
den mere end den samlede orga-
nisationsgrad, hvilket betyder, at 
andre organisationer, herunder de 
gule organisationer, har overtaget 

nogle af LO’s tidligere medlemmer. 
Dette er i tråd med tidligere under-
søgelser (Due et al. 2010; Ibsen et 
al. 2012). Men en meget stor del af 
dem der forlader LO vælger at være 
uorganiserede. Dette var tilfældet 
fra 1995 til 2001 hvor LO-organi-
sationsgraden faldt noget, hvilket 
viser, at LO-organisationsgraden 
allerede var under pres i nogle seg-
menter før loven om tværgående a-
kasser. De store fald i LO-organisa-
tionsgraden sker dog først efter lo-
ven, og her er der fald over stort set 
alle typiske LO-segmenter. Den til-
bagegang, der kunne konstateres i 
bestemte segmenter før 2001, synes 
med loven om tværfaglige a-kas-
ser i 2002 at blive generaliseret til 
hele arbejdsmarkedet som en kon-
sekvens af den forandring i den in-
stitutionelle ramme om medlemsor-
ganiseringen som loven bevirkede. 
Kriseårene 2008-2012 har ikke for 
alvor vendt denne situation. Tvært-
imod er LO-organisationsgraden 
fortsat med at falde i de fleste seg-
menter, men en stabilisering eller 
fremgang kan konstateres i enkel-
te segmenter. Det skal dog mulig-
vis tilskrives det generelle fald i be-
skæftigelsen, som formentligt ram-
mer de uorganiserede uden faglig 
beskyttelse hårdere end de organi-
serede.

Når vi ser på niveauet for LO-or-
ganisationsgraden i 2012 giver det 
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også anledning til overvejelser. Tog 
er den enlige svale, der præsterer 
fremgang i hele perioden, og er i 
2012 oppe på en samlet LO-orga-
nisationsgrad på 80 %. Det er Tog 
dog ganske alene om, og det næst-
bedst organiserede segment er 
Grafik/Tryk med 67 %. Dernæst 
følger Smed/El/VVS og Omsorg/
ambulance med hver en LO-orga-
nisationsgrad på 64 %. Men man-
ge steder er LO-organisationsgra-
den væsentligt lavere og helt nede 
omkring de 30-40 %. Det generelle 
billede af et LO med organisations-
grader omkring de 70-80 %, som vi 
så i 1995, er således i 2012 en saga 
blot.

Idet LO-organisationerne typisk er 
overenskomstbærende inden for de 
segmenter, vi her har identificeret 
som LO-segmenterne, kan en så lav 
LO-organisationsgrad betyde, at 
overenskomstdækningen kommer i 
fare. Hvis vi tager en LO-organisa-
tionsprocent på 40 % som en hypo-
tetisk minimumsgrænse for, hvor-
når arbejdsgiverne stadig vil føle 
sig forpligtet til at indgå overens-
komster med en fagforening givet 
konfliktvåbnets effektivitet og fag-
foreningens legitimitet og evne til 
at håndhæve en aftale, så er følgen-
de segmenter nu nede under denne 
grænse: Restauration/hotel (33 %), 
Butik/levering (32 %), Finmekanik 
(30 %) og Kontor (40 %). Samtidig 

er der segmenter, hvor LO-orga-
nisationerne tidligere var stærke, 
men hvor LO-organisationsgraden 
er blevet faretruende lav: Transport 
(54 %), Pedel/rengøring (54 %), Per-
sonlig pleje (54 %) og Fremstilling 
(papir) (56 %). 

Endelig kan vi konstatere større 
samlede fald i perioden i enkelte 
segmenter end, hvad tal for den ge-
nerelle udvikling viser. Hvor figur 
3 viser en tilbagegang 1995-2012 
på 19 pct.point står det noget vær-
re til i en række segmenter: Trans-
port taber 26 pct.point skarpt for-
fulgt af Fremstilling (papir) med 
et minus på 25 pct.point. Dernæst 
kommer Butik/levering med et fald 
på 22 pct.point. I segmenterne Re-
stauration/hotel, Kontor, Omsorg/
ambulance, Byg & anlæg ej træ, 
Fremstilling (generel), Finmeka-
nik, Fremstilling (tekstil) og Pedel/
rengøring er tilbagegange på ca. 19 
pct.point, bare for at nævne de ste-
der, hvor det er gået mest tilbage. 
Generelt er der tale om en sam-
let tilbagegang på omkring 10 pct.
point eller derover. Dette under-
streger, at perioden har været sær-
deles hård på tværs af store og væ-
sentlige overenskomstområder, og 
at det inden for bestemte dele af  
arbejdsmarkedet står noget værre 
til, end hvad der hidtil er blevet på-
vist. 



Side 58  I  LO-dokumentation nr. 1/2015 

Gul organisationsgrad
I de to foregående afsnit har vi kon-
stateret dels et generelt fald i orga-
nisationsgraden og dels et endnu 
kraftigere fald i LO-organisations-
graden. Det større fald i LO-orga-
nisationsgraden end i den samlede 
betyder, enten at nogle arbejdsta-
gere direkte er skiftet til andre or-
ganisationer, eller også sker skiftet 
indirekte ved at den demografiske 
udvikling af arbejdskraften har 
været til fordel for nogle organisati-
oner på bekostning af LO-organisa-
tionerne. Med den demografiske ud-
viklings negative betydning for LO-
organisationsgraden henvises til en 
situation, hvor de der forlader ar-
bejdsmarkedet for at gå på pension, 
var medlemmer af LO, og de unge, 
der træder ind på arbejdsmarkedet 
organiserer sig andre steder end i 
LO og at LO-organisationsgraden 
derfor falder mere end den samlede 
organisationsgrad. 

Vi vender nu blikket på en gruppe 
af organisationer på arbejdsmar-
kedet – de såkaldte gule organisa-

tioner4 – som i modsætning til an-
dre fagforeninger i FTF og AC i høj 
grad søger at organisere de samme 
lønmodtagere som LO-organisatio-
nerne. Vi ved fra tidligere undersø-
gelser (Due et al. 2010), at de gule 
har vundet markante indpas i LO-
organisationernes medlemsskare, 
men hvordan fordeler disse gule 
medlemmer sig på segmenterne i 
løbet af perioden 1995-2012? 

Kort 11 for 1995 viser, at de gules 
organisationsgrad var relativt be-
skeden på tværs af alle segmen-
terne og i særdeleshed inden for de 
typiske LO-segmenter. Dette un-
derstreger de gule organisationers 
historik som organisationer for sær-
ligt selvstændige og nogle få funk-
tionærgrupper, men ikke de typisk 
faglærte og ufaglærte lønmodtager-
grupper. Således havde de gule 10 
% i Ejendomsmægler-segmentet, 7 
% i Tandlæge og 5 % i segmenter-
ne Fremstilling/tekstil, Landbrug/
fiskeri og Regnskab/finans. Ellers 
var mindre end 5 procent organi-
serede af de gule og ofte inden for 

4 Vi kalder disse organisationer ”gule organisationer” igennem rapporten, selvom også andre be-
tegnelser – såsom ”ideologiske alternative fagforeninger” – også bruges. Dette gør vi, fordi of-
fentligheden typisk bruger denne betegnelse, og den derfor kan forstås af de fleste læsere. Vi 
refererer derudover også til de gule organisationers ”medlemmer”, selvom f.eks. KRIFA i stedet har 
”kunder”. Dette gør vi for at kunne bruge samme terminologi igennem rapporten. I de gule orga-
nisationer er medregnet organisationerne fra Det faglige Hus (dvs. Funktionærkartellet/Tekniker-
sammenslutningen, Fagforeningen Danmark og 2B – Bedst og Billigst) samt Kristelig Fagforening, 
men ikke Business Danmark (tidl. Danske Sælgere og Danmarks Aktive Handelsrejsende), der er en 
branchespecifik organisation, og ikke som eksempelvis De Kristelige kan siges at deltage i en ideo-
logisk kamp mod den traditionelle fagforeningsbevægelse – selv om de måske nok i HK vil se dem 
som ”gule”. Siden 2012 er FRIE Funktionærer og JOB Tryghed indregnet i de ideologisk alternative.
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de typiske LO-segmenter lå andele-
ne nede omkring 1-2 %. De organi-
serede således stort set ingen af de 
beskæftigede, kun omkring 75.000, 
hvad i 1995 svarede til 3 % af de be-
skæftigede (Jf. figur 1 og 2). Kortet 
for 1995 viser derfor det traditionel-
le billede af de gules position på ar-
bejdsmarkedet: Medlemmer i nogle 
få lommer af arbejdsmarkedet, men 
ellers generelt marginaliseret.

Udviklingen de efterfølgende 5 år 
kan aflæses i kort 12 for 2001, som 
viser, hvordan de gule organisati-
oner klarede sig frem til loven om 
tværfaglige a-kasser. I denne pe-
riode begynder den samlede orga-
nisationsgrad at falde beskedent, 
mens LO-organisationsgraden også 
falder – dog noget mere mærkbart, 
men ikke voldsomt. Det viser sig, at 
den gule organisationsgrad i den-
ne periode er stort set uændret på 
tværs af segmenterne, og inden for 
de typiske LO-segmenter er der in-
gen markante ændringer. Det vil 
sige, at de gule i denne periode be-
varede deres organisationsgrad, 
men heller ikke ekspanderede vold-
somt inden Lov om tværfaglige a-
kasser, hvilket er i tråd med den 
gængse fortolkning af lovens be-
tydelige effekt på organiseringen 
i Danmark (Due et al. 2010; Ibsen 
et al. 2012; Ibsen, 2013). I enkelte 
segmenter er der dog nævneværdi-
ge forandringer: Restauration/ho-

tel (+2 pct.point) og Finmekanik (+2 
pct.point).

I forhold til analysen af LO-organi-
sationsgraden, kan man sige, at lo-
ven muliggjorde den gule ekspan-
sion og forværrede den medlems-
afgang, som LO oplever allerede i 
sidste halvdel af 1990’erne. Med-
lemmerne gik imidlertid før 2002 
ikke til de gule, men til at være 
uorganiserede, da de gule ikke kan 
konstatere en fremgang i perioden 
1995-2001, der noget nær modsva-
rer LO’s tilbagegang. Det giver en 
indikation af at LO’s medlemskri-
se og faldende LO-organisations-
grad over de seneste 20 år ikke til 
at starte med i hvert fald har sin 
rod i konkurrencen fra de gule, men 
skyldes andre forhold, da medlem-
merne – allerede inden de gule var 
et alternativ – forlod LO. Loven om 
tværfaglige a-kasser og dermed de 
gules adgang til at organisere på 
hele arbejdsmarkedet accelererer 
imidlertid LO’s tilbagegang i peri-
oden 2001-2008, som vi nu skal se 
nærmere på.
 
Kort 13 for 2008 viser udviklingen 
siden loven og afslører, i hvilke seg-
menter den gule organisationsgrad 
særligt stiger. I nogen grad er dette 
den spejlvendte udvikling for faldet 
i LO-organisationsgraden, idet vi 
tydeligt kan se, at de gules organi-
sationsgrad stiger i de segmenter, 
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Kort 11:  
Gul organisationsgrad 1995

●

●
●

●
●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●●
●

●

●

●

●
●

●
●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●
●

●

●●

● ●

●

●
●

●

●

●

●●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●
●

●

●

●

●

●●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2.1 Socialtarbejde
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3.4 Byg & industri m. træ  

2.14 IT

3.14 Pædagogik
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2.23 Militær

3.15 Ingeniør/arkitekt     

4.4 Smed/El/VVS

4.3 Butik/levering         

2.29 Fremstilling (tekstil)

2.31 Politi                

2.34 Malere/rengøring      

3.7 Restauration/hotel     

3.12 Transport             

2.40 Omsorg/ambulance      

2.41 Sundhed/ernæring      

2.45 Læger/LIFE

4.1 Fremstilling (gen.)

2.47 Sygepleje/hospital

2.48 Personlig pleje       

3.18 Ledelse

3.1 Luftfart               

4.1 Fremstilling (gen.)

4.2 Regnskab/finans

3.4 Byg & industri m. træ  

3.5 Byg & anlæg ej træ

3.6 Pedel/rengøring        

3.7 Restauration/hotel     

3.9 SAMF/HUM

3.12 Transport             

3.14 Pædagogik

3.15 Ingeniør/arkitekt     
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3.17 Kontor                

3.18 Ledelse

4.1 Fremstilling (gen.)

4.2 Regnskab/finans
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1.15 Lærer

1.22 Bibliotek/info        
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1.43 Farmaciass.           

1.47 Ejendomsmægler
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1.88 Fængsel
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1.126 Fremstilling(papir)

5 %

10 %

15 %

Andel
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Kort 12:  
Gul organisationsgrad 2001
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3.4 Byg & industri m. træ  

3.5 Byg & anlæg ej træ

3.6 Pedel/rengøring        

3.7 Restauration/hotel     

3.9 SAMF/HUM

3.12 Transport             

3.14 Pædagogik

3.15 Ingeniør/arkitekt     

4.3 Butik/levering         

3.17 Kontor                

3.18 Ledelse

4.1 Fremstilling (gen.)

4.2 Regnskab/finans

4.3 Butik/levering         

4.4 Smed/El/VVS

1.12 Tandlæge              

1.15 Lærer

1.22 Bibliotek/info        

1.30 Religion

1.43 Farmaciass.           

1.47 Ejendomsmægler

1.48 Salgsagent

1.88 Fængsel

1.114 Finmekanik

1.126 Fremstilling(papir)

5 %

10 %

15 %

Andel
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Kort 13:  
Gul organisationsgrad 2008
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4.3 Butik/levering         
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3.18 Ledelse

4.1 Fremstilling (gen.)

4.2 Regnskab/finans

4.3 Butik/levering         

4.4 Smed/El/VVS
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1.15 Lærer
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1.47 Ejendomsmægler

1.48 Salgsagent

1.88 Fængsel

1.114 Finmekanik

1.126 Fremstilling(papir)

5 %

10 %

15 %

Andel



Det mobile danske arbejdsmarked og organisering af lønmodtagere  I  Side 63

Kort 14:  
Gul organisationsgrad 2012
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3.12 Transport             

2.40 Omsorg/ambulance      
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2.45 Læger/LIFE

4.1 Fremstilling (gen.)

2.47 Sygepleje/hospital

2.48 Personlig pleje       

3.18 Ledelse

3.1 Luftfart               

4.1 Fremstilling (gen.)

4.2 Regnskab/finans

3.4 Byg & industri m. træ  

3.5 Byg & anlæg ej træ

3.6 Pedel/rengøring        

3.7 Restauration/hotel     

3.9 SAMF/HUM

3.12 Transport             

3.14 Pædagogik

3.15 Ingeniør/arkitekt     

4.3 Butik/levering         

3.17 Kontor                

3.18 Ledelse

4.1 Fremstilling (gen.)

4.2 Regnskab/finans

4.3 Butik/levering         

4.4 Smed/El/VVS

1.12 Tandlæge              

1.15 Lærer
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1.47 Ejendomsmægler
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Andel
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hvor LO-organisationsgraden fal-
der i denne periode. De gule orga-
nisationer går frem i samtlige LO-
segmenter: Restauration/hotel (+5 
pct.point), Personlig pleje (+5 pct.
point), Butik/levering (+5 pct.point), 
Kontor (4 pct.point), Omsorg/am-
bulance (+3 pct.point), Landbrug/
fiskeri (+3 pct.point), Byg & anlæg 
ej træ (5 pct.point), Byg & industri 
m. træ (4 pct.point), Smed/El/VVS 
(4 pct.point), Malere/rengøring (4 
pct.point), Fremstilling (generel) (6 
pct.point), Finmekanik (8 pct.point), 
Fremstilling (tekstil) (5 pct.point), 
Grafik/tryk (+4 pct.point), Trans-
port (+7 pct.point), Fremstilling (pa-
pir) (+6 pct.point) og Pedel/rengø-
ring (+3 pct.point). I andre LO-seg-
menter er fremgangen på 1-2 pct.
point og det hele taget er det kun 
segmenterne Ledelse, Læger/LIFE 
og Tandlæge uden for LO-området, 
hvor de gule ikke går frem. 

Stigningen i de gules organisations-
grad er således markant og generel, 
og den finder først og fremmest sted 
inden for LO-segmenterne. Der er 
ikke nær samme stigning inden for 
de typiske FTF- og AC-segmenter. 
Med andre ord er der tale om, at 
de gule organisationer tager ”mar-
kedsdele” fra LO-organisationerne, 
selvom den gule fremgang dog er et 
stykke fra at modsvare den tilbage-
gang, vi så i LO-organisationsgra-
den. En stor del af dem, der forlader 

LO også i denne periode ligesom i 
perioden før 2002, vælger at blive 
uorganiserede. Dertil kommer, at 
det ikke er alle LO-organisationer, 
der er lige hårdt ramt af konkur-
rencen. I Tog, Pædagogik og Fæng-
sel er der fx ikke stor fremgang for 
de gule, hvorimod fremgangen er 
stor i Transport, Restauration/ho-
tel, Butik/levering, Fremstilling (ge-
nerel) og Personlig pleje, som også er 
store segmenter set i forhold til an-
tal beskæftigede.

Kort 14 for 2012 viser den gule or-
ganisationsgrad efter en række kri-
seår. Som nævnt var der tendens 
til, at faldet i den samlede organi-
sationsgrad stagnerede, og at LO-
organisationsgraden faldt mindre 
drastisk. Dette kan generelt være 
en effekt af fald i beskæftigelsen, 
hvor de uorganiserede mister de-
res arbejde, og derefter ikke tæller 
med i organisationsgraden, men det 
kan også være påvirket af en gene-
rel tilbagevendende tilbøjelighed til 
at melde sig ind i a-kasser og fag-
foreninger pga. øget ledighedsri-
siko og fokus på dagpengeretten. 
For de gule er perioden 2008-2012 
faktisk kendetegnet ved en stadig 
fremgang i organisationsgraden. 
Den gule organisationsgrad stiger 
stort set i samtlige segmenter og 
med en stigningstakt, som er stort 
set den samme eller lidt større, end 
i perioden op til krisen. Eksempel-
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vis stiger den gule organisations-
grad i Transport med 7 pct.point 
og med 5 pct.point i Personlig pleje, 
Landbrug/fiskeri, Byg & anlæg ej 
træ samt i Byg & industri m. træ. I 
Fremstilling (generel), Restaurati-
on/hotel, Butik/levering, Smed/El/
VVS, Malere/rengøring er fremgan-
gen på 4 pct.point. Dermed ser det 
også ud til, at krisetilvæksten i a-
kasse tilslutningen i høj grad kom-
mer de gule organisationer til gode 
inden for de typiske LO-segmenter. 
Kun i Fængsel ser vi en ubetyde-
lig stigning på 1 pct.point. Når den 
samlede organisationsgrad stabili-
serer sig efter krisen i 2008 også i 
LO-segmenterne, skyldes det i hø-
jere grad de gules fremgang, end at 
LO-fagforeninger formår at stand-
se styrtblødningen.

For at opsummere og se samlet på 
hele perioden 1995-2012 er den 
gule organisationsgrad steget mest 
i Transport (+14 pct.point), Finme-
kanik (+14 pct.point), Fremstilling 
(papir) (+11 pct.point), Fremstilling 
(generel) (+11 pct.point), Restaura-
tion/hotel (+11 pct.point), Personlig 
pleje (+10 pct.point), Byg & anlæg 
ej træ (+10 pct.point), Butik/leve-
ring (+9 pct.point), Byg & industri 
m. træ (+9 pct.point), Landbrug/fi-
skeri (+9 pct.point), Smed/El/VVS 
(+9 pct.point) og Malere/rengøring 
(8 pct.point). Dette er væsentlige 
andele af typiske LO-segmenter 

over en relativt kort periode og tegn 
på de gules indtog på det organi-
sationsmarked, som Lov om tvær-
faglige a-kasser skabte i 2002 (Ib-
sen, 2013). Ved at se på forskellene 
mellem LO-organisationsgradens 
fald og den gule organisationsgrads 
stigning inden for segmenterne 
kan vi sandsynliggøre, at LO-tilba-
gegangen i høj grad er kommet de 
gule organisationer til gode, men 
vi kan også konstatere, at tilbage-
gangen også er udtryk for flere uor-
ganiserede inden for segmenterne. 
Det kan vi se ved, at LO-organisati-
onsgraden i segmenterne falder væ-
sentligt mere, end den gule organi-
sationsgrad stiger. 

Det er værd at bemærke, at den 
gule organisationsgrad endnu ikke 
inden for nogen af segmenterne 
overgår LO-organisationsgraden, 
og at de gule medlemmer stadig 
udgør et mindretal. Dermed ikke 
sagt, at der på nogen virksomheder 
ligefrem kan være overvægt eller 
flertal af gule medlemmer, men det 
kan vi ikke se i nærværende ana-
lyse. Det springende punkt er, om 
de gule organisationer efterhånden 
udgør så stor en andel af de beskæf-
tigede inden for visse segmenter, 
at de ”burde” have lov til at repræ-
sentere sine medlemmer med over-
enskomster, tillidsrepræsentant- og 
samarbejdssystemer, såfremt de 
altså måtte have interesse i en så-
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dan repræsentation? Den gule orga-
nisationsgrad er generelt stadig be-
skeden, men i 2012 dog betydelig i 
nogle segmenter som Transport (18 
%), Finmekanik (18 %), Restaura-
tion/hotel (15 %), Landbrug/fiske-
ri (14 %), Butik/levering (13 %) og 
Fremstilling (generel) (13 %) for at 
nævne de steder, hvor de gule står 
stærkest, og de største segmenter 
med væsentlig gul organiserings-
grad. Dette udfordrer alt andet lige 
LO-organisationernes monopol på 
repræsentation over for arbejdsgi-
verne – særligt på arbejdspladser 
med ekstraordinær høj gul organi-
sationsgrad (Ilsøe, 2013).

Delkonklusion og diskussion: 
Udviklingen i segmenternes 
organisationsgrader
Vi vil her mere overordnet disku-
tere udviklingen af organisations-
graden inden for udvalgte typiske 
LO-segmenter siden 1995. I tabel 3 
er gengivet forskellen i 4 mål for or-
ganisationsgraden i segmenterne. I 
anden kolonne, ”Samlet”, ses udvik-
lingen i den samlede organisations-
grad, dvs. hvor alle organisationers 
medlemmer er talt med. De to næ-
ste kolonner viser udviklingen for 
henholdsvis LO-organisationsgra-
den og den gule organisationsgrad. 
I femte kolonne, LO - gul, ses for-
skellen mellem LO-organisations-
gradens fald og den gule organisa-
tionsgrads stigning i perioden. Her 

ses således, hvorvidt de gule sim-
pelthen har overtaget, hvor LO har 
tabt, eller om LO-organisationsgra-
den er faldet med mere, end de gule 
har vundet.

Vi vil ikke gentage analysen af ud-
viklingen i LO-organisationsgra-
den og den gule organisationsgrad, 
som kan ses i de foregående afsnit. 
I stedet vil vi fokusere på de tre sid-
ste kolonner. For det første fokuse-
rer vi på kolonnen ”LO vs. gul”, som 
viser forholdet mellem udviklingen 
i LO-organisationsgraden og den 
gule organisationsgrad. Kolonnen 
hjælper os med at belyse, hvorvidt 
de gule simpelthen har overtaget, 
hvor LO-organisationerne har tabt, 
idet vi har lagt udviklingen for LO-
organisationsgraden sammen med 
udviklingen i den gule organisati-
onsgrad. Er summen negativ, bety-
der det, at LO-organisationsgraden 
er faldet mere, end den gule orga-
nisationsgrad er steget. Er sum-
men positiv, betyder det, at den gule 
organisationsgrad er steget med 
mere end faldet i LO-organisati-
onsgraden. Ved en negativ sum må 
der mere til at forklare LO’s tilba-
gegang end blot konkurrence fra de 
gule. Det er klart, at denne bereg-
ning skal tages med et stort forbe-
hold, da vi ikke her kan se, om tid-
ligere medlemmer af LO-organisa-
tionerne er skiftet til en gul organi-
sation. Derudover vil der også være 



Det mobile danske arbejdsmarked og organisering af lønmodtagere  I  Side 67

lønmodtagere, som går på pension, 
og nye, der kommer til, i perioden. 
Og endelig skal det nævnes at tids-
serierne ikke er internt konsistente 
(se tekstboksen Om data: Populati-
on og forbehold for tidsserierne side 
35).

Ser man på kolonnen LO - gul bli-
ver det klart, at LO-tabet i langt de 
fleste segmenter overstiger de gules 
fremgang. I de store LO-segmen-
ter Butik/levering, Omsorg/ambu-
lance, Kontor, Byg & anlæg ej træ, 
Byg & industri m. træ, Fremstil-
ling (generel), Pædagogik og Trans-
port, Restauration/hotel, overstiger 
LO-tilbagegangen klart den gule 
fremgang. Derimod svarer den gule 
fremgang nogenlunde til LO-til-
bagegangen i Luftfart, Smed/El/
VVS, Personlig pleje og Grafik/tryk. 
Derudover er der segmenter, hvor 
LO-tilbagegangen er relativt be-
grænset, hvorfor det giver mindre 
mening at vurdere, hvorvidt tilba-
gegangen i høj grad er kommet de 
gule organisationer til gode.

Det stemmer også overens med 
ovenstående analyser, at den gule 
fremgang ikke opvejer LO’s tilbage-
gang, da vi har set at tilbagegangen 
startede allerede før 2002, hvor LO 
tabte lønmodtagerandele der gik til 
at være uorganiserede. Denne ud-
vikling er formentligt fortsat perio-
den ud, men noget af den uforkla-

rede LO tilbagegang kan også skyl-
des erhvervsstrukturelle forandrin-
ger internt i segmenterne som gør 
at stillinger, som organiseres af an-
dre organisationer, typisk FTF, har 
været i vækst på bekostning af LO-
organiserede stillinger. Dette fæno-
men gør sig dog næppe gældende i 
noget stort omfang, da der kun er 
andre organisationer til stede i seg-
menterne Pædagogik, Restaurati-
on/hotel og Butik/Levering. 

Som vi var inde på tidligere, er til-
bagegangen i en række segmenter 
så voldsom at man nærmer sig et 
niveau, hvor den lave LO-organisa-
tionsgrad, ofte akkompagneret af 
en stigende og betragtelig gul orga-
nisationsgrad, kan blive en udfor-
dring for overenskomstdækningen 
og -reguleringen. Her vil vi i den 
forbindelse nævne seks udfordrin-
ger:

1. Overenskomstdækningen bliver 
udfordret af nye virksomheder, 
som fravælger overenskomsten, 
enten fordi de ikke bliver spurgt, 
eller fordi der ikke bliver lagt det 
nødvendige faglige pres på virk-
somheden til at indgå en overens-
komst. Manglende organisering i 
særlige brancher, hvor LO-orga-
nisationsgraden er særlig lav – 
Butik/levering og Restauration/
hotel er de fremmeste eksem-
pler – vil derfor have svært ved 
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Segment Samlet LO Gul LO – Gul

3.14 Pædagogik -5 -10 4 -6

3.1 Luftfart -6 -4 4 0

3.7 Restauration/hotel -9 -18 11 -7

2.48 Personlig pleje -2 -11 10 -1

3.17 Kontor -6 -18 5 -12

4.3 Butik/levering -13 -22 9 -13

2.40 Omsorg/ambulance -9 -18 5 -12

1.88 Fængsel 3 -4 2 -2

2.2 Landbrug/fiskeri -1 -2 9 8

3.5 Byg & anlæg ej træ -7 -19 10 -9

3.4 Byg & industri m. træ -7 -15 9 -6

4.4 Smed/El/VVS -2 -9 9 0

2.34 Malere/rengøring -6 -13 8 -4

4.1 Fremstilling (generel) -7 -19 11 -8

1.114 Finmekanik -10 -19 14 -5

2.29 Fremstilling (tekstil) -7 -18 9 -9

2.20 Grafik/tryk 0 -6 6 1

3.12 Transport -9 -26 14 -12

1.126 Fremstilling(papir) -10 -25 11 -14

3.6 Pedel/rengøring -6 -18 5 -13

2.22 Tog 1 10 3 13

Tabel 3: 
Samlet udvikling i LO-segmenter

Flere linjer er kursiveret. Det markerer et kraftigt forbehold for disse tidsseriers validitet og i sær-
deleshed deres interne konsistens. Her skal man være varsom med at drage stærke konklusioner på 
baggrund af tallene. Dog beror fejlen formentligt på, at nogle af tidsserierne pga. en konservativ 
korrektion undervurderer tendenserne.
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Note: Serierne er ikke indbyrdes konsistente i den forstand at samlet organisationsgrad ikke er lig 
med alle dobbelt medlemmer, men med alle fagforeningsmedlemmer. LO og Gul organisationsgrad er 
imidlertid baseret på dobbelt medlemmer. Det betyder at en summering af alle dobbeltmedlemmer 
ikke er lig den samlede organisationsgrad i et givent segment. Det betyder, at man ikke kan drage 
slutninger ud fra tabellen som fx, at når Pædagogik går samlet 5 pct.point tilbage, mens LO’s tilbage- 
gang korrigeret for gul fremgang viser en tilbagegang på hele 6 pct.point, så er det sidste pct.point 
af LO-medlemmer er gået til andre organisationer. En sådan konsistens er der ikke imellem de forskel-
lige opgørelser af tidsserierne.

at håndtere nye virksomheder, 
og da virksomhedsomsætningen 
inden for disse segmenter også 
er høj, vil det være ekstra svært 
at opretholde overenskomstdæk-
ningen. Arbejdsgiverforenin-
gerne inden for disse fag bliver 
dermed ekstra vigtige for over-
enskomstdækningen, men hvis 
der tilbydes medlemskaber af ar-
bejdsgiverforening uden overens-
komst, kan dette være en ekstra 
tilskyndelse til at undgå overens-
komsten for nye virksomheder.

2. Relateret til det første punkt kan 
etablerede virksomheder med 
overenskomst forsøge at frigøre 
sig fra overenskomsten med en 
konflikt. Det er klart, at en så-
dan frigørelseskonflikt vil være 
mere effektiv, såfremt der ikke 
er medlemmer i selve virksom-
heden og i de relaterede virksom-
heder som kan lave et modtræk. 
Vejlegård-sagen er på sin vis et 
eksempel på, hvordan effekten 
af blokade og sympatikonflikter 
kan blive svækket af manglende 
medlemmer på selve virksomhe-
den og i de relaterede virksom-

heder. Såfremt Amin Skov ikke 
havde kunnet rekruttere ar-
bejdskraft eller få leveret til sin 
forretning, ville han måske hur-
tigere have bukket under og teg-
net overenskomst med 3F.

De fire næste punkter vedrører 
vedligeholdelsen af overenskom-
sterne, når de er til stede: 

3. Med færre medlemmer vil re-
kruttering af TR’er blive vanske-
lig og i nogle virksomheder umu-
lig. Vi ved fra anden forskning, 
at tilstedeværelsen af en TR er 
afgørende for de ansattes beskyt-
telse lokalt og derudover også 
for rekrutteringen af medlem-
mer (Larsen et al. 2010; Ibsen et 
al. 2012). Derfor vil færre TR’er 
også give et organiseringspro-
blem, og der skabes en ond cirkel.

 
4. Svækkelsen af de overenskomst-

bærende organisationer og TR-
rollen lokalt er derfor ekstra pro-
blematisk i virksomheder med 
mindstebetalings- og minimal-
lønssystemer, idet den lokale for-
handlingsstyrke alt andet lige 
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svækkes, såfremt der ikke er en 
høj organisering på arbejdsplad-
sen. Dette kan forværres af pro-
blemer med at finde kvalificerede 
tillidsrepræsentanter eller ved, 
at arbejdsgiveren stiller spørgs-
målstegn ved forhandlingsman-
datet, når der er mange uorgani-
serede eller gule medlemmer på 
virksomheden.

5. De branchevise overenskomst-
forhandlinger kan blive præget 
af, at arbejdsgiverne ikke opfat-
ter den underliggende trussel om 
storkonflikt som troværdig, for-
di der ikke er medlemmer til at 
gennemføre den. Dette kan give 
arbejdsgivernes forhandlere en 
fordel over for forbundene. Så-
fremt arbejdsgiverne ikke tror 
på storkonflikt, fordi fagforenin-
gernes konfliktvåben er stækket, 
kan de begynde at forhandle med 
dette i baghovedet. 

6. Overvågningen af overenskom- 
stens overholdelse kan blive 
svækket af færre medlemmer, 
idet der alt andet lige vil være 
færre ansatte og TR’er med kend-
skab til de faglige systemer og 
overenskomstens bestemmelser. 

Det er klart, at disse seks tryk er 
størst i de segmenter, hvor tilba-
gegangen har været størst, og de 
segmenter, hvor organisationsgra-

den nu er faretruende lav. Men det 
er også klart, at koordinationen 
og sammenhængskraften imellem 
overenskomstområder kan blive 
svækket, hvis organisationsgraden 
halter i enkelte områder, og de dår-
ligt organiserede segmenter der-
med kan have en negativt afsmit-
tende virkning på de øvrige områ-
der af arbejdsmarkedet. Omvendt 
kan områder med høj organisati-
onsgrad også medvirke til at styr-
ke/stabilisere områder med lav or-
ganiseringsgrad, hvilket taler for 
nødvendigheden af solidaritet på 
tværs af overenskomstområder.

I den følgende analyse går vi fra 
den overordnede udvikling i seg-
menterne over tid til en mere foku-
seret analyse af tre segmenter. De 
tre segmenter fungerer som cases 
for hhv. arbejdere og funktionæ-
rer og ansatte i hhv. den offentlige 
og private sektor, og formålet med 
analysen er at undersøge, om sær-
lige dynamikker i relation til disse 
skel gør sig gældende. Derudover 
viser analysen, at der også internt 
i segmenterne er forskelle i den fag-
lige organisering. 
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I det følgende vil vi gå i detaljen 
med tre udvalgte segmenter. Ana-
lysen har til formål at vise forskelle 
i udviklingen internt i segmenter-
ne. De ledende spørgsmål går på, 
om der er forskel stillingerne imel-
lem inden for segmenterne. Er der 
fx stillinger, der til trods for den 
overordnede udvikling i segmen-
ter går mere eller mindre tilbage 
end andre? Er der nogen, hvor de 
afgivne medlemmer i højere grad 
går til de alternative lønmodtager-
organisationer, og er der i samme 
dur stillinger, hvor de, der forlader 
LO, i højere eller mindre grad bli-
ver helt uorganiserede? I forhold til 
de tidligere analyser, der så på ud-
viklingen for LO-organiseringen på 
segmentniveau, zoomer vi så at sige 
her ind på udvalgte segmenter.

Omfanget her tillader ikke, at vi 
går i detaljen med alle segmenter, 
hvor LO har en betragtelig del af 
medlemmerne. I stedet har vi valgt 
tre segmenter, som udgør vores ca-
ses. Valget af cases er sket ud fra 
et ønske om at kunne sige noget 
om stillinger, der primært befinder 
sig i hhv. den offentlige eller pri-
vate sektor, og at kunne sige noget 
om arbejdere (fællesbetegnelse for 

ufaglærte og faglærte lønmodtage-
re) såvel som funktionærer. 

Skellet offentlig-privat er først og 
fremmest interessant, fordi den 
økonomiske og institutionelle ram-
me varierer i den forstand, at det 
private er mere følsomt over for 
økonomiske konjunkturudviklin-
ger, som kun rammer med forsinket 
kraft i det offentlige. Dertil kom-
mer, at overenskomstdækningen i 
det offentlige ofte er tæt på total og 
dermed en meget stærk og univer-
sel institutionel regulering modsat 
det private, hvor dette forhold vari-
erer fra virksomhed til virksomhed 
og branche til branche. Dertil kom-
mer, at de arbejdsopgaver, der løf-
tes af hhv. den offentlige og private 
sektor, for en stor dels vedkommen-
de er forskellige, da det offentlige i 
højere grad leverer services end det 
private, som i højere grad leverer 
produkter. 

Skellet arbejder-funktionær er 
valgt, fordi det indikerer en forskel 
i arbejdsopgaver og professionstil-
hør, hvor funktionærer typisk ikke 
udfører manuelt arbejde i modsæt-
ning til arbejdere. Dertil kommer, 
at funktionærer er dækket af funk-

Analyse 2. 
Tre casestudier af udvalgte segmenter
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Tabel 5:  
Cases opgjort efter størrelse, LO-medlemmer, køn, sektor, uddannelse og timeløn

Segment Størrelse mht.  
beskæftigelse 2012 

LO-medlemmer 2012

Antal Andel Antal Andel

3.17 Kontor 158.198 8,1 % 42.796 40,1 %

2.40 Omsorg/ambulance 128.994 6,6 % 82.587 64,0 %

3.5 Byg & anlæg ej træ 48.014 2,5 % 29.420 61,3 %

3.4 Byg & industri m. træ 35.929 1,8 % 22.080 61,5 %

Segment Kvinder 
2012

Offentlig  
sektor 2011

Uddannelse 
2012 (år)

Timeløn 2010 
(kr.)

Andel Andel Median Median

3.17 Kontor 70,8 % 42,3 % 16,8 198

2.40 Omsorg/ambulance 87,5 % 86,4 % 15,2 175

3.5 Byg & anlæg ej træ 3,2 % 20,0 % 16,8 203

3.4 Byg & industri m. træ 3,0 % 1,4 % 17,3 190

Arbejdets art \ Sektor Offentlig Privat

Arbejder 2.40 Omsorg/ambulance 3.4, 3.5 Bygge & anlæg

Funktionær 3.17 Kontor

Tabel 4: 
Udvalgte segmenter efter arbejdets art og sektor
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tionærloven, der giver længere op-
sigelsesvarsler og ret til goder, som 
for arbejdernes vedkommende skal 
sikres igennem overenskomsterne 
eller individuelle kontrakter. De 
forskelle, som følger af disse klas-
siske opdelinger, påvirker forholdet 
til fagforeninger (Ibsen et al. 2012; 
Jensen & Toubøl 2014).

Det giver os i princippet fire udfald, 
men som vist i tabel 4 lader vi seg-
mentet 3.17 Kontor være case for 
funktionærer i både den offentlige 
og private sektor, da 42,3 % af de 
ansatte i segmentet i 2011 arbej-
dede i den offentlige sektor (se tabel 
5). Kontor-segmentet er også ud-
tryk for den selvstændige pointe, at 
arbejdsmarkedets segmenter i nog-
le tilfælde går på tværs af skillelin-
jen mellem privat og offentligt. 

Generelt for de følgende analyser 
skal det siges, at der er en vis usik-
kerhed forbundet med at se på ud-
viklingen i organisering på så de-
taljeret niveau, som vi gør her, og 
man skal således forholde sig til de 
trends, der gør sig gældende for de 
enkelte stillinger, nærmere end de 
eksakte talværdier. 
 
Arbejdere i den offentlige sektor 
Kort 15 viser os den indekserede 
udvikling i LO-organisationsgra-
den siden 1995 for 2001, 2008 og 
2012. Allerede i 2001 er der en sub-

stantiel tilbagegang i segmentet 
på omkring 5 pct.point siden 1995. 
Som det fremgår af Kort 15, er det 
umiddelbart først og fremmest stil-
lingen Social og Sundhedsarbejde 
i private hjem (inkl. plejehjem), der 
er gået tilbage. Dette er dog behæf-
tet med nogen usikkerhed, da data-
grundlaget i de første år af tidsse-
rien ikke er så sikkert som senere 
hen.

Ser vi på perioden 2001-2008, hvor 
tallene er langt sikrere, har LO her 
tabt 8 pct.point. Som det fremgår af 
Kort 15, er denne tilbagegang for-
delt på begge stillinger, og Ambu-
lance- og omsorgsarbejde inden for 
sundhed er ved at have indhentet 
Social og Sundhedsarbejde i pri-
vate hjem (inkl. plejehjem). Går vi 
frem til 2012-tallet, er situationen 
den, at Ambulance- og omsorgsar-
bejde inden for sundhed over hele 
perioden er gået mest tilbage. I 
2001-2012 taber Ambulance- og om-
sorgsarbejde inden for sundhed ca. 
17 pct.point mod en tilbagegang på 
9 pct.point i Social og Sundhedsar-
bejde i private hjem (inkl. plejehjem) 
i samme periode.

Der er således noget, der tyder på, 
at liberaliseringen af a-kassesy-
stemet i 2001 påvirker de to stil-
lingskategorier forskelligt i den for-
stand, at Ambulance- og omsorgsar-
bejde inden for sundhed efter 2001 
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2.40 Omsorg/Ambulance − Ændring i andelen af LO−medlemmer siden1995 : 2008

2.40 Omsorg/Ambulance − Ændring i andelen af LO−medlemmer siden1995 : 1995

2.40 Omsorg/Ambulance − Ændring i andelen af LO−medlemmer siden1995 : 2012

2.40 Omsorg/Ambulance − Ændring i andelen af LO−medlemmer siden1995 : 2001

Ambulance- og omsorgsarbejde 
inden for sundhed

Ambulance- og omsorgsarbejde 
inden for sundhed

Ambulance- og omsorgsarbejde 
inden for sundhed

Ambulance- og omsorgsarbejde 
inden for sundhed

Social- og sundheds- 
arbejde i private  
hjem (inkl. 
plejehjem)

Social- og sundheds- 
arbejde i private  
hjem (inkl. 
plejehjem)

Social- og sundheds- 
arbejde i private  
hjem (inkl. 
plejehjem)

Social- og sundheds- 
arbejde i private  
hjem (inkl. 
plejehjem)

Kort 15:  
Indekseret udvikling i LO’s organisationsgrad i segment 2.40 Omsorg/ambulance  
siden 1995

Udgangspunkt for LO-organisationsgrad : 
1995

Ændring i andelen af LO-medlemmer 
siden 1995 : 2001

Ændring i andelen af LO-medlemmer 
siden 1995 : 2008

Ændring i andelen af LO-medlemmer 
siden 1995 : 2012
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2.40 Omsorg/Ambulance − Stigning af gule siden1995 : 2008

2.40 Omsorg/Ambulance − Stigning af gule siden1995 : 1995

2.40 Omsorg/Ambulance − Stigning af gule siden1995 : 2012

2.40 Omsorg/Ambulance − Stigning af gule siden1995 : 2001

Kort 16: 
Indekseret udvikling i gul organisationsgrad i segment 2.40 Omsorg/ambulance 
siden 1995

Udgangspunkt for gul-organisationsgrad : 
1995

Stigning af gule siden 1995 : 2001

Stigning af gule siden 1995 : 2008 Stigning af gule siden 1995 : 2012

Ambulance- og omsorgsarbejde 
inden for sundhed

Ambulance- og omsorgsarbejde 
inden for sundhed

Ambulance- og omsorgsarbejde 
inden for sundhed

Ambulance- og omsorgsarbejde 
inden for sundhed

Social- og sundheds- 
arbejde i private  
hjem (inkl. 
plejehjem)

Social- og sundheds- 
arbejde i private  
hjem (inkl. 
plejehjem)

Social- og sundheds- 
arbejde i private  
hjem (inkl. 
plejehjem)

Social- og sundheds- 
arbejde i private  
hjem (inkl. 
plejehjem)
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går langt kraftigere tilbage end So-
cial og Sundhedsarbejde i private 
hjem (inkl. plejehjem). Spørgsmålet 
bliver, hvor de, der forlader LO, går 
hen.

Kort 16 viser os udviklingen i or-
ganisering i de alternative såkaldt 
gule lønmodtagerorganisationer 
inden for segmentet. LO’s relativt 
store tilbagegang i segmentet mod-
svares ikke af en tilsvarende stor 
fremgang blandt de gule. Indtil 
2001 er deres andel af organisere-
de i segmentet uforandret og mar-
ginal, hvis ikke ligefrem vigende. 
Efter 2001 vinder de noget frem, 
men kun omkring 5 pct.point i beg-
ge stillinger fra 2001 til 2012. Løn-
modtagerne i segmentet synes ikke 
at være blevet fristet af det alterna-
tiv, som de gule udgør, til trods for 
at en betragtelig andel har fravalgt 
LO.

En anden mulighed er, at de, der 
har forladt LO, vælger at stå helt 
uden en fagforening. I perioden 
2001-2012 går 1 pct.point fra So-
cial- og sundhedsarbejde i private 
hjem (inkl. plejehjem) til uorganise-
ret mod 7 pct.point fra Ambulance- 
og omsorgsarbejde inden for sund-
hed. De, der er beskæftiget med So-
cial- og sundhedsarbejde i private 
hjem (inkl. plejehjem), foretrækker 
relativt at gå til gul i forhold til Am-
bulance- og omsorgsarbejde inden 

for sundhed, der i højere grad bliver 
uorganiserede.

Opsummerende kan vi sige, at de, 
der forlader LO efter 2001, i nogen-
lunde lige så høj grad vælger at stå 
helt uden fagforening som at skifte 
til gul. Der er imidlertid forskel de 
to stillinger imellem. Til trods for, 
at arbejdskraften bevæger sig rela-
tivt frit imellem de to stillingska-
tegorier, er organisationsadfærden 
forskellig. Beskæftigede inden for 
Social- og sundhedsarbejde i private 
hjem (inkl. plejehjem) oplever i høje-
re grad et behov for en fagforening, 
da mønsteret her i højere grad er 
fra LO til gul modsat de beskæfti-
gede i Ambulance- og omsorgsarbej-
de inden for sundhed, der vælger at 
stå helt uden fagforening.

Arbejdere i den private sektor
Vi vender os nu mod vores case for 
arbejdere i den private sektor, nem-
lig bygge- og anlægsområdet. Her 
inddrager vi to segmenter. Segmen-
teringsanalysen deler nemlig byg-
ge- og anlægsarbejderne i to seg-
menter, som dog er relativt vel for-
bundne, som det fremgår af Kort 
17. Når vi ser på, hvilke stillinger 
der findes i de to segmenter, afspej-
ler opdelingen til dels, hvilke mate-
rialer man arbejder med. Dem, der 
arbejder med træ, er altovervejende 
samlet i det nederste segment, Byg 
& industri m. træ, mens de, der ar-
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bejder i andre materialer som sten, 
beton og cement, men også stillin-
ger der dækker over ufaglært og 
ikke-specialiseret arbejde på byg-
gepladserne, findes i det øverste 
segment, Byg & anlæg ej træ. Som 
det fremgår af tabel 5, adskiller de 
to segmenter sig også, hvad angår 
uddannelseslængde, hvor median-
medarbejderen i Byg & industri m. 
træ har 0,5 år længere uddannelse 
end median-medarbejderen i Byg & 
anlæg ej træ, som til gengæld tjener 
13 kroner mere i timen.

Den indekserede udvikling for LO-
organisationsgraden fra 1995 i 
Kort 17 viser, at tilbagegangen før 
2001 var yderst begrænset. Om-
kring 3-4 pct.point. Fra 2001 tager 
udviklingen imidlertid fart. Byg & 
anlæg ej træ taber 11 pct.point og 
Byg & industri m. træ taber hele 15 
pct.point 2001-2008. I Byg & indu-
stri m. træ skiller Håndværkspræget 
arbejde i træindustri sig ud ved kun 
at gå 9 pct.point tilbage mod de øv-
rige stillingers tilbagegang på mel-
lem 14 og 22 pct.point. Det er såle-
des de faglærte arbejdere i træin-
dustri, der i højere grad bliver i LO 
end de øvrige, og særligt i kontrast 
til de ufaglærte industriarbejdere i 
Operatørarbejde i træ, der taber 17 
pct.point. 
 
Denne tendens til forskellig udvik-
ling for hhv. de mere faglærte og 

ufaglærte stillinger går igen i Byg 
& anlæg ej træ, hvor Murer-, brolæg-
nings- og stenhuggerarbejde, Arbej-
de med opførsel af betonkonstruk- 
tioner og Arbejde med tagdækning 
går tilbage med mellem 2 og 8 pct.
point mod de øvrige stillingers til-
bagegang på mellem 12 og 19 pct.
point. 

Efter den økonomiske krise sætter 
ind i 2008, ændrer billedet sig imid-
lertid noget. I Byg & industri m. træ 
fortsætter tilbagegangen i industri-
stillingerne Håndværkspræget ar-
bejde i træindustri og Operatørarbej-
de i træ med hhv. 7 og 16 pct.points 
tilbagegang, mens der er fremgang 
i byggeriet, særligt Tømrer- og byg-
ningssnedkerarbejde og Arbejde 
med gulv og klinkelægning, der går 
frem med hhv. 6 og 4 pct.point. Det-
te radikale skift, hvor byggefage-
ne går fra, hvad kan betegnes som 
en styrtblødning til fremgang, af-
spejler muligvis, at tilbagegangen 
i beskæftigelsen i byggeriet, som 
er særligt krisefølsomt, rammer de 
uorganiserede hårdere end de orga-
niserede. Hypotesen er, at fremgan-
gen i organisationsprocent primært 
skyldes, at uorganiserede i højere 
grad afskediges end LO-medlem-
mer. En anden mulig forklaring 
er, at LO vinder medlemmer, fordi 
de mere usikre vilkår under krisen 
gør, at efterspørgslen efter den sik-
kerhed og beskyttelse, fagforenin-
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3.4 Arbejde m. træ og 3.5 BYG/ANLÆG (ufag) − Ændring i andelen af LO−medlemmer siden1995 : 1995

Kort 17: Indekseret udvikling i LO’s organisationsgrad i 3.4 Byg & industri m. træ og 
3.5 Byg & anlæg ej træ siden 1995

Ændring i andelen af LO−medlemmer siden 1995 : 1995

Murer−, brolægnings- og stenhuggerarbejde
Manuelt arbejde i anlægssektor

Operatørarbejde  
i cement, sten o.a.

Alm. bygningsarbejde

Manuelt arbejde 
i byggesektor

Arbejde med opførelse af betonkonstruktioner

Operatørarbejde i træ

Håndværkspræget  
arbejde i træindustri

Glarmesterarbejde

Tømrer- og bygnings-
snedkerarbejde

Arbejde med tagdækning

Stukkatør- og  
isoleringsarbejde

Arbejde med gulv-  
og klinkelægning

−20 %

−10 %

0 %
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Pct.point

3.4 Arbejde m. træ og 3.5 BYG/ANLÆG (ufag) − Ændring i andelen af LO−medlemmer siden1995 : 2001
Ændring i andelen af LO−medlemmer siden 1995 : 2001

Murer−, brolægnings- og stenhuggerarbejde
Manuelt arbejde i anlægssektor

Operatørarbejde  
i cement, sten o.a.

Alm. bygningsarbejde

Manuelt arbejde 
i byggesektor

Arbejde med opførelse af betonkonstruktioner

Operatørarbejde i træ

Håndværkspræget  
arbejde i træindustri

Glarmesterarbejde

Tømrer- og bygnings-
snedkerarbejde

Arbejde med tagdækning

Stukkatør- og  
isoleringsarbejde

Arbejde med gulv-  
og klinkelægning
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3.4 Arbejde m. træ og 3.5 BYG/ANLÆG (ufag) − Ændring i andelen af LO−medlemmer siden1995 : 2012

Ændring i andelen af LO−medlemmer siden 1995 : 2012

Murer−, brolægnings- og stenhuggerarbejde
Manuelt arbejde i anlægssektor

Operatørarbejde  
i cement, sten o.a.

Alm. bygningsarbejde

Manuelt arbejde 
i byggesektor

Arbejde med opførelse af betonkonstruktioner

Operatørarbejde i træ

Håndværkspræget  
arbejde i træindustri

Glarmesterarbejde

Tømrer- og bygnings-
snedkerarbejde

Arbejde med tagdækning

Stukkatør- og  
isoleringsarbejde

Arbejde med gulv-  
og klinkelægning

3.4 Arbejde m. træ og 3.5 BYG/ANLÆG (ufag) − Ændring i andelen af LO−medlemmer siden1995 : 2008

Ændring i andelen af LO−medlemmer siden 1995 : 2008

Murer−, brolægnings- og stenhuggerarbejde
Manuelt arbejde i anlægssektor

Operatørarbejde  
i cement, sten o.a.

Alm. bygningsarbejde

Manuelt arbejde 
i byggesektor

Arbejde med opførelse af betonkonstruktioner

Operatørarbejde i træ

Håndværkspræget  
arbejde i træindustri

Glarmesterarbejde

Tømrer- og bygnings-
snedkerarbejde

Arbejde med tagdækning

Stukkatør- og  
isoleringsarbejde

Arbejde med gulv-  
og klinkelægning
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Kort 18: Indekseret udvikling i gul organisationsgrad i segment 3.4 Byg & industri 
m. træ og 3.5 Byg & anlæg ej træ siden 1995

Stigning af gule siden 1995 : 1995
3.4 Arbejde m. træ og 3.5 BYG/ANLÆG (ufag) − Stigning af gule siden1995 : 1995
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Stigning af gule siden 1995 : 2012
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gerne tilbyder, stiger. Fremgangen 
gør, at LO-organiseringsgraden for 
det samlede segment stiger med 3 
pct.point i perioden.

I Byg & industri ej træ sker en op-
bremsning i tilbagegangen generelt 
efter 2008, og det skyldes forment-
ligt også her, at uorganiserede af-
skediges før LO-medlemmer, når 
beskæftigelsen falder som følge af 
krisen. Imidlertid skiller Murer-, 
brolægnings- og stenhuggerarbejde, 
Arbejde med opførsel af betonkon-
struktioner og Arbejde med tagdæk-
ning sig atter ud ved at gå frem el-
ler kun lidt tilbage, imellem -1 og 
+4 pct.point 2008-2012.

Uanset, at krisen forårsager nogen 
fremgang for LO efter 2008, går LO 
samlet set tilbage i begge segmen-
ter. Hovedparten går til gule løn-
modtagerorganisationer, der går 
frem med op til 15 pct.point i nogle 
stillinger fra 1995-2012, men bille-
det er ikke entydigt, som det frem-
går af Kort 18.

I Byg & industri m. træ går de gule 
frem i alle segmenter med mellem 
9 og 15 pct.point, og mens LO ople-
ver en stagnation og fremgang i en-
kelte segmenter efter 2008, oplever 
de gule øget fremgang i denne pe-
riode. Årsagerne hertil formodes at 
være identiske med dem, der gæl-
der for LO, nemlig at de uorganise-

rede står først, når der afskediges 
som konsekvens af den økonomiske 
krise, og sekundært at lønmodta-
gerne oplever større behov for faglig 
beskyttelse under krisen. 

Gennemgående over stillingerne i 
Byg & industri m. træ er de gules 
fremgang nogenlunde proportio-
nal med LO’s tilbagegang. De op-
suger så at sige en omtrentlig lige 
stor andel på omkring 65 % af de 
frafaldne LO-medlemmer i alle stil-
lingerne. De resterende 35 procent 
går til uorganiseret. Der er dog en 
undtagelse, nemlig de ufaglærte i 
Operatørarbejde i træ, hvor LO ta-
ber 32 pct.point, mens de gule kun 
opsamler 13 pct.point, som svarer 
til omkring 40 % af dem, LO har 
tabt. Dvs., at 60 % af de tabte LO-
medlemmer er gået til en status 
som uorganiseret. Et hypotetisk 
bud på, hvad forklaringen kunne 
være, er, at denne stilling, der er 
udpræget ufaglært industriarbejde, 
også er lavtlønnet og derfor mere 
prisfølsom. Grunden til, at man for-
lader LO, er i udpræget grad for at 
spare kontingentkronerne, og pga. 
et mere indskrænket økonomisk rå-
derum end i de mere faglærte stil-
linger foretrækker denne gruppe 
ikke at tage imod det billigere gule 
alternativ, men helt at spare fagfor-
eningskontingentet. En anden hy-
potese er at de lavtlønnede i disse 
ufaglærte og usikre stillinger ikke 



Det mobile danske arbejdsmarked og organisering af lønmodtagere  I  Side 83

oplever, at fagforeningerne leverer 
i overenskomsterne, og derfor for-
lader lønmodtagerorganisationerne 
helt.

I segment Byg & anlæg ej træ fin-
der vi et lignende mønster. I de 
tre grupper, hvor LO ikke tabte så 
mange – Murer-, brolægnings- og 
stenhuggerarbejde, Arbejde med op-
førsel af betonkonstruktioner og Ar-
bejde med tagdækning – går de gule 
heller ikke så meget frem og vinder 
mellem 4-6 procent. Når vi betrag-
ter de gules evne til at opsamle de 
tabte LO-medlemmer, ser vi også 
her, at de relativt mere ufaglærte 
stillinger i højere grad vælger uor-
ganiseret frem for gul end de mere 
faglærte grupper, hvor det gule al-
ternativ foretrækkes.

Opsummerende finder vi, at de 
ufaglærte grupper i højere grad fra-
vælger LO end dem i faglærte stil-
linger. De faglærte, der forlader 
LO, går i højere grad til gule, hvor 
de ufaglærte i højere grad vælger 
at blive uorganiserede. Noget tyder 
også på, at byggeriet er mere krise-
følsomt end industrien. Efter 2008 
fortsætter tilbagegangen for hånd-
værkere og operatører i træindu-
stri, mens den stagnerer, eller der 
ligefrem er fremgang blandt dem, 
der arbejder med byggeri og anlæg 
og den hermed erhvervsstrukturelt 
tæt forbundne cement-industri.

Funktionærer
Sidst analyserer vi funktionærer-
ne i Kontor-segmentet. Segmentet 
er LO-domineret, men LO oplever i 
perioden en tilbagegang fra en LO-
organisationsgrad på 57 % til 40 %. 
Stillingernes udgangspunkt i 1995 
varierer imidlertid voldsomt. Hos 
Speditørarbejde og Indkøbsarbejde 
var LO organisationsgraden alle-
rede i 1995 30 % eller under i mod-
sætning til Sekretærarbejde med 
57 % og Interviewarbejde og andet 
kontorarbejde med hele 71 %. De 
to lavt organiserede er imidlertid 
meget små stillinger med tilsam-
men 15.000 beskæftigede i 2012 
mod 125.000 i de to højt organise-
rede stillinger. Udgangspunktet er 
således meget forskelligt stillinger-
ne imellem, og derfor gengiver vi i 
Kort 19 ikke den indekserede ud-
vikling i organisationsgrad siden 
1995, men i absolutte tal. 

Der er tilbagegang allerede før 
2001, men den accelererer kraftigt 
fra 2001 og frem. I perioden 2001 til 
2012 tabte segmentet 10 pct.point. 
De fire stillinger, der går mest til-
bage mellem 2001-2012, er Registre-
ringsarbejde inden for transport- og 
trafikstyring, Sekretærarbejde, In-
terviewarbejde og andet kontorar-
bejde og Registreringsarbejde inden 
for produktion, som går tilbage med 
hhv. 20, 16, 15 og 13 pct.point. De 
har det tilfælles, at de startede fra 
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3.17 Kontor − LO: 19953.17 Kontor − LO: 1995

Kort 19:  
Absolut udvikling i LO’s organisationsgrad i segment 3.17 Kontor siden 1995
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3.17 Kontor − Gule: 1995

Kort 20:  
Absolut udvikling i gul organisationsgrad i segment 3.17 Kontor siden 1995
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en relativt høj organisationsgrad, 
så når det er her, tilbagegangen er 
størst, handler det også om, at der 
her er noget at tage af. I den anden 
ende med en tilbagegang på relativt 
beskedne 7 og 8 pct.point finder vi 
Speditørarbejde og Indkøbsarbejde, 
der også startede ud fra et lavt ud-
gangspunkt. Endelig har vi Lager-
ekspeditionsarbejde, hvor LO taber 
en del i perioden 1995-2001, men 
bemærkelsesværdigt ikke oplever 
tilbagegang 2001-2012. 

Med undtagelse af Lagerekspedi-
tionsarbejde kan vi på trods af for-
skellige udgangspunkter konsta-
tere, at stillingerne i 2012 har tabt 
imellem 25 og 40 % af den organisa-
tionsgrad, de havde i 2001. Spørgs-
målet er, hvor disse er gået hen.

I det samlede segment er kun 6 pct.
point gået til uorganiseret. 3 pct.
point er gået til AC og FTF, som fra 
at organisere 6 % i 1995 går til at 
organisere 9 % i 2012. 5 pct.point er 
gået til overenskomstbærende orga-
nisationer uden for hovedorganisa-
tionerne, mens 6 pct.point er gået 
til gule lønmodtagerorganisationer, 
der allerede i 1995 organiserede 4 
% af de beskæftigede, men i 2012 
organiserer hele 10 %. Når vi ser 
bort fra vandringer mellem de over-
enskomstbærende, er de gule såle-
des den primære aftager af frafald-
ne LO-medlemmer.

Kort 20 gengiver udviklingen i gul 
organisationsgrad fra 1995-2012, 
og ligesom i Kort 19 er der her tale 
om absolutte forhold og ikke indek-
serede.

De gule går mest frem i Lagerekspe-
ditionsarbejde, men det er kun i be-
grænset omfang på bekostning af 
LO. Den gule fremgang medfører da 
også, at den totale organisationspro-
cent for stillingen stiger i perioden. 
Når vi ser bort fra Lagerekspediti-
onsarbejde, er der en klar sammen-
hæng mellem fremgang, og hvor de 
gule var til stede, allerede i 1995. I 
Indkøbsarbejde, Speditørarbejde og 
Registreringsarbejde inden for pro-
duktion havde de gule mellem 8 og 
10 % allerede i 1995, og her går de 
også stærkest frem med hhv. 9, 12 og 
8 pct.point. I Sekretærarbejde og lign. 
arbejde og Interviewarbejde og andet 
kontorarbejde, hvor de havde hhv. 5 
og 3 % i 1995, går de frem med mere 
beskedne 4 og 6 pct.point. Endelig 
er der Registreringsarbejde inden 
for transport- og trafikstyring, hvor 
4 % var medlem hos de gule i 1995, 
men hvor der over hele perioden er 
en fremgang på 10 pct.point, hvad 
afviger fra det øvrige mønster. Hvis 
man ser på perioden efter 2001, er 
der imidlertid en relativt lille frem-
gang til de gule på kun 7 pct.point.

Overordnet set vælger funktionæ-
rerne i kontor-segmentet som sagt 
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ikke i stigende grad at stå uden en 
faglig organisation. Mange forlader 
LO, men en del til fordel for andre 
overenskomstbærende organisatio-
ner. De gule vinder først og frem-
mest frem der, hvor de stod stærkt 
i forvejen. LO’s tilbagegang er imid-
lertid ikke struktureret af, om man 
stod stærkt i udgangspunktet, på 
anden vis end at man taber mest, 
hvor man havde mest at tabe. Der 
er således ikke stillinger, der står 
imod tilbagegangen, men der er ste-
der, hvor de gule stod stærkere og 
bedre er i stand til at udbygge deres 
organisationsgrad.

Delkonklusion og diskussion: 
Tre casestudier af udvalgte  
segmenter
Opsummerende finder vi for de of-
fentligt ansatte arbejderes vedkom-
mende, at de, der forlader LO efter 
2001, i nogenlunde lige så høj grad 
vælger at stå helt uden fagforening 
som at skifte til gul, selvom der er 
variationer stillingerne imellem.

For de privatansatte arbejderes ved- 
kommende finder vi, at de ufaglær-
te grupper i højere grad fravælger 
LO end dem i faglærte stillinger. 
De faglærte, der forlader LO, går i 
højere grad til gule, hvor de ufag-
lærte i højere grad vælger at blive 
uorganiserede. Noget tyder også på, 
at byggeriet er mere krisefølsomt 
end industrien. Efter 2008 fortsæt-

ter tilbagegangen for håndværkere 
og operatører i træindustri, mens 
den stagnerer, eller der ligefrem er 
fremgang, blandt dem, der arbejder 
med byggeri og anlæg og den her-
med erhvervsstrukturelt tæt for-
bundne cement-industri.

Hvis vi sammenligner med de of-
fentlige og private arbejdere, kan 
vi konstatere, at LO efter 2001 går 
langt mere tilbage blandt privatan-
satte arbejdere end offentligt ansat-
te arbejdere. En anden forskel er, at 
offentligt ansatte arbejdere, der i 
overvejende grad er ufaglærte, ikke 
i lige så høj grad går til uorganise-
ret, som tilfældet er for de privatan-
satte ufaglærte arbejdere. Omvendt 
går de offentligt ansatte faglærte 
arbejdere heller ikke i så høj grad 
til de gule, som tilfældet er for de 
faglærte privatansatte.

Det tyder på, at der gør sig forskel-
lige dynamikker gældende i de to 
grupper. For de privatansatte er en 
plausibel hypotese, at de ufaglærte 
og lavtlønnede vælger helt at spa-
re fagforeningskontingentet, fordi 
det udgør en relativt større udgift 
af det samlede rådighedsbeløb, end 
hvad gælder for de højere lønnede 
faglærte, der derfor i højere grad 
vælger at skifte til gul. At udgif-
ten til kontingent opleves større for 
lavtlønnede ufaglærte er forment-
ligt også en del af forklaringen på, 
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at disse stillinger i det hele taget i 
højere grad forlader LO. Om tilsva-
rende mekanismer gør sig gælden-
de hos de offentligt ansatte arbej-
dere, kan vi ikke afgøre inden for 
rammerne af denne analyse, men 
uanset er der andre ting – såsom 
nær fuld overenskomstdækning – 
på spil i den offentlige sektor, som 
ikke går tilbage i samme grad som 
den private til trods for, at arbejder-
ne her er de kortest uddannede og 
lavest lønnede af alle vores cases.

Når vi vender os mod funktionæ-
rerne i kontor-segmentet er udvik-
lingen noget anderledes. For det 
første er udgangspunktet her en 
noget lavere LO-organisationsgrad 
end for de to arbejder-cases. En stor 
del har således allerede på forhånd 
valgt at være uorganiserede. De, 
som forlader LO i perioden, vælger 
ikke at stå uden en faglig organisa-
tion. Mange forlader LO, men en del 
til fordel for andre overenskomst-
bærende organisationer, selvom 
flest går til de gule. De gule vinder 
imidlertid først og fremmest frem, 
der hvor de stod stærkt i forvejen. I 
modsætning hertil er LO’s tilbage-
gang ikke struktureret af, om man 
stod stærkt i udgangspunktet på 
anden vis, end at man taber mest, 
hvor man havde mest at tabe af.

Den mest iøjnefaldende forskel til 
arbejderne er, at funktionærerne 

ikke i så høj grad bliver uorgani-
serede. Forklaringen er forment-
ligt den, at de, der ikke ønsker at 
være organiserede, til at starte med 
ikke var medlem og ikke melder sig 
ind. De andre organisationer afgi-
ver heller ikke meget til uorgani-
seret, da den samlede organisati-
onsgrad for LO, gule og andre kun 
falder med 6 pct.point i hele perio-
den. I det perspektiv har vi her at 
gøre med et segment, hvor situatio-
nen er, at LO er i konkurrence med 
først og fremmest de gule, men også 
andre hovedorganisationer og for-
bund.

Det kan imidlertid undre, at funk-
tionærerne efter den erosion af 
Ghent-effekten, som loven om tvær-
faglige a-kasser i 2001 medførte, 
ikke vælger at forlade fagforenin-
gerne helt, da de pga. funktionærlo-
ven har en lønmodtagerbeskyttelse, 
som er uafhængig af fagforeninger-
nes magt, som arbejderne ikke har. 
Arbejderne vælger som bekendt 
i høj grad helt at stå uden fagfor-
ening. Dette paradoks bliver ikke 
mindre af, at en stor del af funkti-
onærerne er offentligt ansatte, som 
hidtil har været overenskomstdæk-
ket, uanset om organisationspro-
centen er høj eller lav.

En mulig forklaring kan være, at 
der er tale om faglige kulturer, der 
tilsiger, at man er medlem af en 
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fagforening, men at det ikke er så 
afgørende, hvilken man er medlem 
af. Det kan muligvis også være for-
klaringen på de meget store for-
skelle i organisationsgraden stillin-
gerne imellem, som gjorde sig gæl-
dende i udgangspunktet.

I den følgende analyse går vi fra 
at måle organisationsgraden i seg-
menterne over tid til at se på forhol-
det mellem organisering og jobskift, 
henholdsvis inden for og imellem 
segmenter. Som nævnt i indledning 
har vi en formodning om, at de dan-
ske lønmodtagere er blevet mere 
pragmatiske mht. fagligt medlem-
skab, hvilket også betyder, at job-
skift og mobilitet kan være blevet 
en større udfordring for de faglige 
organisationer – særligt siden loven 
om tværfaglige a-kasser i 2002. 
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I analyse 3 går vi fra et fokus på ud-
viklingen over tid i segmenterne til 
et fokus på betydningen af jobskift 
både inden for og imellem segmen-
terne. Mere specifikt vil analysen 
besvare følgende spørgsmål: 

1) Er der en stigende tendens over 
tid til at skifte fagforeningsmed-
lemskab i forbindelse med job-
skift henholdsvis inden for og 
imellem segmenter? 

2) Er der en robust sammenhæng 
mellem jobskift ud af segmenter 
og skift væk fra LO-organisatio-
ner? 

Besvarelsen af det første spørgsmål 
er baseret på segmentanalysen i 
analyse 1 og beregninger af mobili-
tetsmønstre på det danske arbejds-
marked ved hjælp af registerdata. 
Besvarelsen af det andet spørgsmål 
er baseret på logistisk regressions-
analyse af de danske registerdata 
(se Ibsen et al. 2011 for en lignende 
analyse). 

Motivation for analysen
I denne analyse fokuserer vi på 
sammenhængen mellem to typer 
af jobskift og organisering: Job-

skift inden for segmenter og job-
skift imellem segmenter samt skift 
fra LO til gul og skift fra LO til 
uorganiseret. Tidligere forskning 
har vist, at institutioner, der gør 
det mere eller mindre attraktivt at 
være med i fagforeninger, har stor 
betydning for organisationsgraden 
(Ebbinghaus & Visser, 1999, Bry-
son et al., 2011). I Danmark har det 
såkaldte Ghent-system, hvor fag-
foreninger administrerer arbejds-
løshedsforsikringen, således haft 
en stor positiv effekt på den faglige 
organisationsgrad, fordi lønmodta-
gerne bliver dobbeltmedlemmer af 
både fagforening og a-kasse (Lind, 
2009, Due & Madsen, 2007). Skat-
tefradrag for fagligt medlemskab er 
en anden institution, der kan bidra-
ge positivt til organisationsgraden 
(Due et al., 2010). 

Der er i den henseende god grund 
til at forvente, at det faglige med-
lemskab bliver overvejet hos løn-
modtagerne i disse år. Siden libe-
raliseringen af a-kassemarkedet 
i 2002, har der været en synliggø-
relse af det frie organisationsvalg 
og en konkurrenceudsættelse for de 
overenskomstbærende fagforenin-

Analyse 3. 
Organisering og jobskift inden for og imellem 
segmenter
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ger (Due et al., 2010, Ibsen et al., 
2012, Høgedahl, 2013). Forudsæt-
ningen for skabelse af konkurrence 
er, at lønmodtagerne opfatter med-
lemskab som et frit valg mellem ud-
bydere. Med overgangen fra med-
lemmer til forbrugere, er fagligt 
medlemskab ikke længere helligt, 
og denne overgang har haft betyd-
ning for grupper af lønmodtagerne, 
for hvem værdifællesskab med og 
fagligt tilhør med de overenskomst-
bærende fagforeninger ikke spiller 
en større rolle. Derfor har det også 
været vigtigt, at de tværfaglige a-
kasser og deres fagforeninger har 
kunnet demonstrere deres beret-
tigelse på markedet med billigere 
priser. Ghent-systemet (sammen-
kobling af fagligt medlemskab og 
a-kasse) betyder, at medlemskab af 
a-kasser og fagforening kan sælges 
som en pakke, hvilket betyder, at 
slagtilbud med 2-for-1 sætter nor-
men på ”organisationsmarkedet” 
(Ibsen, 2013). 

I analyse 1 af dette projekt analy-
serede vi mobilitetsmønstre på det 
danske arbejdsmarked og påviste, 
at der findes segmenter på arbejds-
markedet. Segmenterne består af 
stillingstyper, som minder om hin-
anden eller i det mindste er ”åbne” 
over for hinanden, så det er muligt 
at skifte job imellem dem. Mobili-
tetsmønstrene og relationerne mel-
lem nogle stillinger frem for andre 

kan bunde i mange ting, særligt 
uddannelse. Vi forventer, at mobi-
litet på arbejdsmarkedet giver ud-
fordringer for de overenskomstbæ-
rende fagforeninger af to grunde. 
For det første, fordi lønmodtagere 
generelt tager fagligt medlemskab 
op til overvejelse, når deres arbejds-
liv og/eller økonomiske situation 
forandrer sig. For det andet fordi 
den faglige organisationsstruktur5 

ikke stemmer overens med job-mo-
bilitetsmønstrene på det danske ar-
bejdsmarked. 

Tidligere undersøgelser har påvist, 
at skift i tilværelsen – både arbejds-
liv og privat – kan have betydning 
for det faglige medlemskab, fordi 
det ofte er i disse skift, at det fag-
lige medlemskab bliver genoverve-
jet. Således ser det ud til, at fx det 
at stifte gæld eller få børn har en 
negativ effekt på sandsynligheden 
for at være medlem af en LO-fag-
forening, hvorimod det giver en po-
sitiv effekt for at være medlem af en 
gul organisation (Ibsen et al., 2011, 
Ibsen, 2013). Disse resultater tyder 
på, at skift i privatøkonomien har 
stor effekt, fordi der ofte vælges at 
være gul eller helt uorganiseret for 
at spare penge omkring særlige for-
andringer i familielivet. 

Jobskift indebærer typisk et væld 
af forandringer i en lønmodtagers 
liv mht. fx indkomst, arbejdsplads 
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og kollegaer samt familie-arbejds-
livsbalance (arbejdstid, transport-
tid), og det kan have betydning for 
det faglige medlemskab. Skift i ind-
komst kan betyde en privatøkono-
misk genovervejelse af det faglige 
kontingent. Skift i arbejdspladsen 
kan betyde et tab af det faglige fæl-
lesskab fra det tidligere job. Således 
vil der typisk være et tab af fagligt 
tilhør på kort sigt på den nye ar-
bejdsplads, som kan underminere 
fortsættelse af medlemskab af fag-
foreningen. Skift i familie-arbejds-
livsbalance kan også betyde fravalg 
af faglige aktiviteter, som undermi-
nerer det faglige medlemskab. Det 
er dog klart, at ikke alle skift på ar-
bejdsmarkedet er ”dårlige” for orga-
niseringen. Såfremt en lønmodta-
ger skifter til et bedre betalt job, til 
en bedre organiseret arbejdsplads 

med et stærkere fagligt fællesskab 
eller til et job med bedre balance 
mellem familie og arbejdsliv, så kan 
det have en positiv effekt på tilbøje-
ligheden til at være medlem. 

Ikke desto mindre forventer vi, at 
jobskift imellem segmenter – altså 
segmentskift – er særligt vanskeli-
ge for de overenskomstbærende fag-
foreninger. Såfremt den faglige or-
ganisationsstruktur ikke stemmer 
overens med job-mobilitetsmønstre-
ne på det danske arbejdsmarked, 
må vi forvente, at jobskift giver ud-
fordringer for fastholdelse af med-
lemmerne. Organisationsstruk-
turen i Danmark er baseret på en 
opdelingen af arbejdsmarkedet der 
resulterer i, at de overenskomstbæ-
rende fagforeninger ikke konkurre-
rer om de samme faglige domæner, 

5 En simpel løsning på udfordringen med jobmobilitet og fagforeningstilhør ville være at lægge alle 
fagforeninger sammen til én organisation, og så var lønmodtagere altid dækket af den relevante 
organisation. Dette er ikke en reel løsning på det danske arbejdsmarked, og fagforeningsstruktu-
ren er en evig udfordring, hvor hensyn til organisatorisk styrke og stordriftsfordele vs. nærhed, 
fleksibilitet og faglig identifikation kan komme i konflikt (Due & Madsen, 2011). En anden løs-
ning – som til en vis grad er valgt i Danmark – er at organisere sig efter faggrupper, hvor særligt 
uddannelse er et bærende princip. Som nævnt er uddannelse en væsentlig barriere for mobilitet 
mellem stillingstyper, og segmenterne vil derfor i høj grad afspejle hvilke typer af uddannelser, 
der muliggør jobskifte imellem stillingstyper. Her er en udfordring, at den nuværende organisa-
tionsstruktur udgjort af fagforeningernes faggrænser ikke fuldstændigt modsvarer den stillings-
mæssige segmentering af arbejdsmarkedet, som den kommer til udtryk i nærværende analyser. 
Omvendt kunne man organisere sig i forhold til brancher – ligesom det ses i blandt andet Sverige. 
Hermed står eksempelvis industriens ansatte i et forbund og byggeriets ansatte i et andet. Denne 
løsning har været forsøgt i Danmark i forbindelse med ideerne om store industriforbund, der 
skulle modsvare arbejdsgivernes sammenlægning, men er siden 1990’erne blevet forladt til fordel 
for løsere forhandlingskarteller (Due og Madsen, 2011). Problemet med denne løsning er – blandt 
andet – at folk bliver i den samme eller de nært beslægtede stillinger på tværs af brancher – fx 
skifter folk ikke fra sekretær til fremstillingsarbejder i den samme branche, men gerne fra sekre-
tær til sekretær i en anden branche, dvs. branchestrukturerer ikke afspejler mobiliteten i nær så 
høj grad som stilling. 
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herunder hvem der har organisa-
tions- og aftaleretten for bestemte 
typer af job (Due & Madsen, 2011). 
Denne opdeling af arbejdsmarke-
det betyder nødvendigvis, at nogle 
jobskift vil indebære, at lønmodta-
gerne skal skifte til en anden fag-
forening end den tidligere. Såfremt 
det faglige medlemskab bare kan 
fortsættes, vil der være mindre an-
ledning til at overveje det faglige 
medlemskab. Omvendt vil jobskift, 
der også indebærer et nyt fagligt 
tilhør, betyde, at spørgsmålet om 
at skifte til en gul organisation el-
ler fuldstændigt at fravælge fagfor-
eningsmedlemskab bliver aktuali-
seret. 

Der er således gode grunde til at 
antage, at jobskift imellem seg-
menter er endnu mere udfordrende 
end jobskift inden for segmenter. 
Der er typisk bedre chancer for, at 
den samme fagforening er tilstede i 
det ny job inden for segmentet, end 
hvis der er tale om et nyt segment. 
Dette hænger sammen med orga-
nisationsstrukturens afspejling af 
faglig uddannelse, nogenlunde af-
spejler arbejdsmarkedets segmen-
tering (dog ikke perfekt) og betyder, 
at et fagforeningsskift ikke er nød-
vendigt, endsige bliver overvejet, 
når jobskiftet foregår inden for et 
segment. Derudover kan nogle job-
skift på tværs af segmenter betyde 
skift til en helt ny faglighed, som 

lønmodtageren ikke føler et fælles-
skab med, hvorfor han eller hun 
ikke vil være medlem af den pågæl-
dende fagforening (Scheuer, 1986, 
Due et al., 2010). For ufaglærte og 
specialarbejdere eller lønmodtagere 
med generelle uddannelser – såsom 
nogle 3F og HK-grupper – kan det 
muligvis have mindre betydning 
for fagforeningens tilstedeværelse, 
om man skifter inden for eller imel-
lem segmenter. Det er netop 3F’s 
og HK’s styrke, at de favner bredt, 
men måske også deres svaghed, at 
den faglige identitet er mindre klar, 
fordi man favner bredt over flere 
segmenter (Ibsen et al., 2012, Due 
& Madsen, 2011). 

Det er en grundlæggende antagel-
se, at loven fra 2002 har gjort fag-
foreningsmedlemskab mere f lyg-
tigt, fordi f lere og f lere lønmod-
tagere i højere grad opfører sig 
pragmatisk med et frit valg af or-
ganisationer. Såfremt jobskift er en 
lejlighed til at genoverveje fagfor-
eningsmedlemskab, må vi forvente, 
at der siden 2002 har været en sti-
gende tendens til, at jobskift med-
fører fagforeningsskift. Derudover 
antager vi, at jobskift imellem seg-
menter giver større udfordringer 
for LO-organisationerne end job-
skift inden for segmenter pga. LO’s 
organisationsstruktur. For at få et 
mere robust resultat for, om der er 
en sammenhæng mellem jobskift 
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ud af et segment og det at skifte 
væk fra en LO-organisation laver vi 
derudover en logistisk regressions-
analyse, hvor vi kontrollerer for an-
dre forhold. 

I det følgende besvares de to spørgs-
mål. Som nævnt går vi ikke dybere 
ind i de metodiske overvejelser end 
højst nødvendigt. 

Jobskift, segmenter og 
fagforeningsmedlemskab
Til at undersøge spørgsmålet, om 
der er en stigende tendens over tid 
til at skifte fagforeningsmedlem-
skab i forbindelse med jobskift hen-
holdsvis inden for og imellem seg-
menter, ser vi på andele, der skif-
tede fagforeningsmedlemskab i for-
bindelse med jobskift i perioder før 
og efter den omtalte reform i 2002 
– dvs. 1995-2001 og 2001-2008. Vi 
har taget alle medlemmer af LO-
organisationer, der skiftede job i de 

to perioder og kategoriseret dem ef-
ter, om de skiftede inden for deres 
segment eller til et andet segment 
i et givent år. Derefter har vi målt, 
hvor stor en andel af jobskifterne, 
der er skiftet til en gul organisation 
eller blevet uorganiseret i det efter-
følgende år. Vi har udvalgt typiske 
segmenter og typiske segmentskift 
målt ud fra både antal og andel af 
personer, der har skiftet.

For at sætte analyserne lidt i per-
spektiv angiver vi først antallet af 
lønmodtagere, der har skiftet fag-
foreningsmedlemskab i forbindelse 
med et jobskift enten inden for eller 
imellem segmenter (se tabel 6 og 7). 
Vi måler dette ved at tælle de LO-
medlemmer, som i et år har skiftet 
job (kolonnen ”Jobskift”). Derefter 
ser vi, om pågældende lønmodta-
ger er blevet medlem af en gul or-
ganisation (kolonnen ”LO-Gul”) el-
ler er blevet uorganiseret (kolonnen 

MÅLING AF JOBSKIFTE
Vi måler kun LO-medlemmernes jobskifte – ikke alle jobskifte på arbejdsmarkedet 
i perioderne. Vi måler udelukkende job-til-job, hvilket vil sige, at vi ikke medtager 
lønmodtagere, der kommer ind i et nyt job fra fx uddannelse eller arbejdsløshed. 
Der måles i november i det pågældende år, hvorfor kortvarende ledighedsperioder – 
fx fra april til august – ignoreres i analysen. 
Perioderne overlapper ved 2001, fordi vi måler jobskifte fra år til år. Såfremt 2001 
ikke indgik i begge perioder, ville jobskifte fra november 2001 til november 2002 
mangle.
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1995-2001 2001-2008

Jobskift LO-Gul Andel Jobskift LO-Gul Andel

Segmentskift 183.901 3.921 2 % 137.522 5.816 4 %

Inden for segment 552.371 6.836 1 % 669.188 13.695 2 %

I alt 736.272 10.757 1 % 806.710 19.511 2 %

Tabel 6: LO-medlemmers jobskift og skift til gul organisation inden for og  
imellem segmenter – 1995-2001 og 2001-2008

1995-2001 2001-2008

Jobskift LO-uorg. Andel Jobskift LO-uorg. Andel

Segmentskift 187.972 7.992 4 % 137.599 5.893 4 %

Inden for segment 559.377 13.842 2 % 667.687 12.194 2 %

I alt 747.349 21.834 3 % 805.286 18.087 2 %

Tabel 7: LO-medlemmers jobskift og skift til uorganiseret inden for og imellem 
segmenter – 1995-2001 og 2001-2008

Note: Grunden til at ”I alt”-kategorien ikke er ens for de to tabeller er, at populationen er lidt for-
skellig. For skift til gul ses det, hvor mange der skifter til gul ud af en population bestående af alle 
mobile LO’ere fratrukket dem, der skiftede til uorganiseret eller anden rød fagforening de pågældende 
år. For skift til hvid er populationen alle mobile LO’ere, fratrukket dem der skiftede til gul eller anden 
rød fagforening de pågældende år.

”LO-uorg.”) i det efterfølgende år. I 
kolonnen ”Andel” viser vi, hvor stor 
en andel af jobskifterne, der er gået 
til enten en gul organisation eller er 
blevet uorganiseret. 

Tabellerne viser fire ting: For det 
første er jobskift inden for segmen-
tet langt mere almindeligt end job-

skift imellem segmenter, dvs. seg-
mentskift. Dette underbygger vores 
inddeling af arbejdsmarkedet i seg-
menter i Analyse 1. For det andet 
er det relativt små andele, der skif-
ter fagforeningsstatus i forbindelse 
med jobskift. Dette skal dog ses i 
relation til, at det danske arbejds-
marked er meget mobilt med man-
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ge jobskift hele tiden. Det er således 
også interessant at se på antallet af 
fagforeningsskiftere i perioden, og 
her må man sige, at der er tale om 
mange lønmodtagere, der er skif-
tet i forbindelse med et jobskift. For 
det tredje ser det overordnet ud til, 
at segmentskift er mere problema-
tisk for LO-organisationerne end 
jobskift inden for segmenterne. For 
det fjerde ser det ud til, at skiftet 
fra LO-organisation til gul i forbin-
delse med jobskift er blevet mere al-
mindeligt siden loven om tværgåen-
de a-kasser. Dette stemmer overens 
med de mere generelle analyser af 
de gules fremmarch siden 2002 (Ib-
sen et al., 2011). I det følgende går 
vi dybere ind i analysen af jobskift 
og fagforeningsskift for udvalgte 
segmenter. 

Vi ser først på resultaterne for job-
skiftere inden for segmentet, hvor 
hypotesen er, at reformen i 2002 
har betydet, at denne gruppe er ble-
vet mere tilbøjelig til at skifte til en-
ten gule organisationer eller til at 
blive uorganiseret. Det er generelt 
vigtigt at understrege, at der er tale 
om yderst beskedne andele, der har 
brugt jobskift inden for segmentet 
som anledning til at skifte til gul 
organisation eller blive uorganise-
ret. Dette gælder for begge perioder. 

I figur 4 ser vi andelene for tidligere 
LO-organiserede, der blev uorgani-

serede i forbindelse med et jobskift 
inden for segmentet. Generelt er 
der tale om relativt små andele, der 
blev uorganiseret i forbindelse med 
jobskift inden for segmentet. Kun 
Butik/levering kommer tæt på 4 % 
uorganiserede året efter jobskift, og 
Restauration/hotel, Kontor, Land-
brug/fiskeri samt Pædagogik ligger 
omkring 3 % uorganiserede i den 
første periode. I de andre segmen-
ter ligger andelene ganske lavt. 

I perioden efter reformen er det 
kendetegnende, at der er mindre 
andele, der bliver uorganiserede i 
forbindelse med jobskift inden for 
segmentet. Det er kun i Militær 
mm. og i Malere/rengøring, at ande-
len, der vælger at blive uorganise-
ret, stiger en smule. I resten af seg-
menterne var der fald i andelene, 
der blev uorganiseret i forbindelse 
med jobskift inden for segmentet. 
Denne tendens hænger tydeligvis 
sammen med de gules fremgang si-
den reformen, hvilket kan ses i den 
næste figur. 
 
I figur 5 ses andelene af tidligere 
LO-medlemmer, som skiftede til en 
gul organisation i forbindelse med 
et jobskift inden for segmentet i 
perioden før og efter reformen. Før 
reformen var afgangen til gule or-
ganisationer ganske beskeden på 
højst 2 % og ofte under 1 %. Efter 
reformen er der stadig tale om be-
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skedne andele: ca. 3,5 % i Butik/le-
vering samt Fremstilling (generel), 
og i Transport samt Restauration/
hotel kommer andelene op på 2,5-
3 %. Det ser altså ud til, at de gule 
organisationer så at sige ”samler de 
tidligere LO-medlemmer op” i pe-
rioden efter reformen. Før blev job-
skift brugt til at blive uorganiseret, 
og efter reformen går medlemmer-
ne til de gule. 

Som nævnt skal det understreges, 
at der er tale om yderst beskedne 
andele, der har brugt jobskift in-
den for segmentet som anledning 
til at skifte til gul organisation el-
ler blive uorganiseret. Dette gæl-
der for begge perioder. For at vur-
dere, om der totalt set er kommet 
større afgang til gul eller uorgani-
seret i forbindelse med jobskift in-
den for segmentet, lægger vi ande-
lene sammen inden for perioderne. 
Det viser, at 20.678 lønmodtagere 
blev uorganiserede eller gule i pe-
rioden før reformen mod 25.889 ef-
ter reform – en stigning på ca. 25 
procent. Det vil sige, at jobskift in-
den for segmentet er blevet en no-
get større anledning til at genover-
veje det faglige medlemskab efter 
reformen. Derudover tager de gule 
større andele end tidligere, og højst 
sandsynligt ”samler” op, hvor løn-
modtagerne tidligere blev uorga-
niserede. Analysens overordnede 
resultat stemmer dog nogenlunde 

overens med vores antagelse om, at 
jobskift inden for segmenterne ikke 
nødvendigvis er en kæmpe udfor-
dring for de overenskomstbærende 
fagforeninger, men at der trods alt 
er sket en lille stigning i særligt de 
gules organisationsgrad. 
 
Vi undersøger i det følgende løn-
modtagere, der er skiftet fra LO 
til enten gul organisation eller er 
blevet uorganiserede i forbindelse 
med jobskift mellem segmenter. Vi 
har udvalgt nogle af de mest typi-
ske skift imellem segmenter inden 
for LO-segmenterne. Dette gør vi, 
for at der skal være et vist antal af 
skift – en bagatelgrænse – for job-
skifterne. Ligesom i analysen af 
jobskift inden for segment begyn-
der vi med andele, der er blevet uor-
ganiseret i forbindelse med jobskift. 

I tråd med vores forventning ser vi i 
figur 6, at der er tale om væsentligt 
større andele, der bliver uorganise-
rede for denne type jobskift, som da 
også kan karakteriseres som ud-
sædvanlige, ift. de langt mere hyp-
pige jobskift inden for segmenter-
ne. De højeste andele finder vi ved 
jobskift fra Fremstilling (generel) 
til Kontor, Fremstilling (generel) til 
Butik/levering samt Omsorg/am-
bulance til Butik/levering med om-
kring 6-7 %, der er blevet uorgani-
serede. Dernæst finder vi Butik/le-
vering til Kontor samt Pædagogik 
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Figur 4: 
Andele der bliver uorganiseret – Skift inden for segment
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  1995-2001        2001-2008

til Restauration/hotel på omkring 
5 %. Kontor til Butik/levering; Om-
sorg/ambulance til Pædagogik og 
vice versa ligger på omkring 4 % 
afgang. Den laveste andel finder vi 
ved jobskift fra Fremstilling (gene-
rel) til Smed/El/VVS på under 3 

%. Der er ikke sket nogen eksplosiv 
vækst eller fald i afgangen til uor-
ganiserede ved denne type jobskift 
siden 2002-reformen. Andelene er 
relativt stabile, hvad adskiller sig 
fra, da vi så på jobskift internt i 
segmenterne, hvor vi efter 2002 ob-
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Figur 5: 
Andele der skifter til gul – Skift inden for segment
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4.3 Butik/levering

4.4 Smed/El/VVS

0,0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 2,5 % 3,0 % 3,5 % 4,0 % 4,5 %

  1995-2001        2001-2008

serverede et fald i andelen, der blev 
uorganiserede. 

Vender vi blikket mod skift til gule 
organisationer og jobskift mellem 
segmenter, bliver billedet et noget 
andet. I figur 7 ser vi, at der før re-

formen kun var beskedne andele, 
der skiftede til gule organisationer 
i forbindelse med et segmentskift. 
Det er ikke overraskende, når man 
tænker på de gule organisationers 
beskedne andele generelt blandt de 
organiserede. Dog var der andele på 
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Figur 6: 
Andele der bliver uorganiseret – skift mellem segmenter

Pædagogik til  
Omsorg/ambulance

Omsorg/ambulance til 
til Pædagogik

Omsorg/ambulance til 
Butik/levering

Pædgogik til 
Restauration/hotel

Kontor til 
Butik/levering

Butik/levering til 
Kontor

Fremstilling (generel) til 
Butik/levering

Fremstilling (generel) til 
Kontor

Fremstilling (generel) til 
Smed/El/VVS

0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 6,0 % 7,0 % 8,0 %

  1995-2001        2001-2008

ca. 4 %, der skiftede til gult i seg-
mentskiftene; Fremstilling (generel) 
til Kontor, Fremstilling (generel) til 
Butik/levering samt Omsorg/am-
bulance til Butik/levering. Med an-
dre ord var skift til Butik/levering 
og Kontor-segmenterne allerede 
”farlige” for LO-organisationerne 
før reformen – om end i beskedent 
omfang. Disse segmentskift er in-
teressante, fordi de også repræsen-
terer opblomstringen i salg og ser-
viceerhverv generelt, og der er tale 
om gennemsnitligt lavt uddannede 

og dårligt lønnede segmenter. Og 
andre studier viser, at beskæfti-
gelsesafgangen fra industri til ser-
vice generelt er en udfordring for 
den etablerede del af fagbevægelsen 
(Schnabel & Wagner, 2005), hvor 
man også må forvente, at skiftet 
indebærer en lønnedgang, da gen-
nemsnitslønnen i Fremstilling (ge-
nerel) er højere end i Butik/levering. 

Efter reformen stiger andelene 
markant – typisk over en fordob-
ling i procentpoint – for alle seg-
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  1995-2001        2001-2008

Pædagogik til  
Omsorg/ambulance

Omsorg/ambulance til 
til Pædagogik

Omsorg/ambulance til 
Butik/levering

Pædgogik til 
Restauration/hotel

Kontor til 
Butik/levering

Butik/levering til 
Kontor

Fremstilling (generel) til 
Butik/levering

Fremstilling (generel) til 
Kontor

Fremstilling (generel) til 
Smed/El/VVS

15,0 %0,0 % 2,5 % 5,0 % 7,5 % 10,0 % 12,5 %

Figur 7: 
Andele der skifter til gul - skift mellem segmenter

mentskift. Den største andel findes 
i jobskift fra Omsorg/ambulance 
til Butik/levering – som i øvrigt ty-
pisk er et skift fra offentlig til pri-
vat sektor, altså fra et typisk højt 
organiseret område til et lavt or-
ganiseret område (Toubøl & Jen-
sen, 2014). Her skiftede 12 % til en 
gul organisation. Men også skift 
fra Fremstilling (generel) til Kon-
tor og Butik/levering har høje an-
dele – 10 % og 8 % – henholdsvis. 
Der tegner sig altså et billede af, at 
jobskift mellem segmenter bliver 

mere problematiske for LO-organi-
sationerne efter reformen, og at det 
særligt er segmentskift til Butik/
levering- og Kontor-segmenterne, 
der begynder at trække større an-
dele ud af LO. Det giver også en ide 
om, at den generelle erhvervsstruk-
turelle forandring – sammen med 
reformen – har været problematisk 
for LO-organisationerne, der har 
svært ved at finde samme fodfæste 
i servicesektoren, som de har i den 
svindende fremstillingssektor (Due 
et al., 2010). 
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Koefficient Standardfejl p-værdi Antal  
observationer

Model 1:  
Fra LO til  
uorganiseret

Segmentskift  
kontra skift inden 
for segment

-0,038  0,043 0,377 15.394

Model 2: 
Fra LO til gul

Segmentskift  
kontra skift inden 
for segment

0,161 0,070 0,021 13.805

Tabel 8: 
Har det betydning at skifte segment kontra jobskift inden for segment?

Note: En fuld liste over kontrolvariable kan fås ved henvendelse til forfatterne.

Det er dog vigtigt at understrege,  
at vi stadig taler om relativt små 
antal lønmodtagere, som har skif-
tet segment. Jobskift inden for seg-
mentet er klart hyppigst. Segment-
skift er derfor et småt, men voksen-
de problem for LO-organisationer-
ne, fordi de gule siden reformen har 
været gode til at opfange lønmodta-
gere, der kommer ind i nye segmen-
ter. 

Segmentskift kontra skift 
inden for segmentet
For at efterprøve hvorvidt segment-
skift er en større udfordring end 
jobskift inden for segmenter, har vi 
statistisk testet, hvorvidt segment-
skift virkelig er mere positivt rela-
teret til skift til uorganiseret eller 
en gul organisation, end skift in-
den for segmentet. Til det formål 
har vi beregnet to statistiske mo-

deller – en for skift til at blive uor-
ganiseret og en for skift til en gul 
organisation (se mere om metoden 
i appendiks) – hvor vi kan kontrol-
lere for en række faktorer, som også 
kan forklare disse skift. Hermed 
kan vi finde ud af, om segmentskift 
– alt andet lige – er mere relate-
ret end jobskift inden for segmen-
ter med 1) at blive uorganiseret el-
ler 2) at skifte til gul organisation. 
I den første model ser vi på gruppen 
af jobskiftere i perioden 2002-2007 
og måler, hvorvidt det havde betyd-
ning at skifte segment vs. at skifte 
inden for segment for at blive uor-
ganiseret. I den anden model ser vi 
på gruppen af jobskiftere i perioden 
2002-2007 og måler, hvorvidt det 
havde betydning at skifte segment 
vs. at skifte inden for segment for at 
skifte til en gul organisation. De to 
modeller kan ses i nedenstående ta-
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bel, hvor vi kun rapporterer hoved-
resultaterne. 

For model 1 ser vi, at segmentskift 
ikke har nogen positiv relation til 
at skifte fra LO til uorganiseret. I 
kolonnen ”Koefficient” ses, hvorvidt 
segmentskift er mere eller mindre 
relateret til at skifte fra LO til uor-
ganiseret. Resultatet er negativt, 
hvilket kunne betyde, at skift in-
den for segmenter faktisk var mere 
relateret til at blive uorganiseret. 
Dette ville dog være en forkert kon-
klusion. Der er en meget stor stan-
dardfejl for relationen, hvilket gan-
ske enkelt betyder, at relationen 
mellem jobskift og skift fra LO til 
uorganiseret ikke er statistisk sig-
nifikant. Siden reformen har det 
altså ikke nogen betydning for at gå 
fra LO til uorganiseret, om der er 
tale om et segmentskift eller skift 
inden for segmentet.
 
For model 2 ser vi omvendt, at seg-
mentskift har en positiv relation til 
at skifte fra LO til en gul organi-
sation sammenlignet med jobskift 
inden for segmenterne. Det ser vi i 
kolonnen ”Koefficient”, hvor der en 
positiv værdi. Og ser vi på p-værdi-
en, er denne under 0,05, hvilket vil 
sige, at den positive relation er ro-
bust og statistisk signifikant, når vi 
kontrollerer for andre faktorer. Det 
vil altså sige, at segmentskift er po-
sitivt forbundet med skift fra LO til 

gul organisation ift. skift inden for 
segmenterne. 

Dette resultat passer fint med, 
hvad vi så i den foregående analyse. 
Siden reformen er jobskift, hvor der 
skiftes segment, blevet mere pro-
blematiske for LO-organisationer-
ne, fordi en større andel i den for-
bindelse forlader LO end før refor-
men, og den større andel går til de 
gule organisationer. Om end antal-
lene af disse lønmodtagere ikke er 
store, så er disse skift signifikant 
forbundet med skift til de gule or-
ganisationer, hvorfor LO-organisa-
tionerne bør have dem for øje. 
  
Delkonklusion og diskussion: 
Organisering og jobskift inden 
for og imellem segmenter
Motivationen for analysen er, at 
skift i familie og arbejdslivet i an-
dre undersøgelser har vist sig at 
være forbundet med skift i fagfor-
eningsmedlemskab. Man kan der-
for formode, at jobskift er et skift 
i arbejdslivet, som er særligt for-
bundet med skift i fagforenings-
medlemskab. Det kan der være to 
grunde til. For det første er jobskift 
forbundet med forandring i fx ind-
komst og arbejdslivssituation, som 
generelt kan bevirke, at det faglige 
medlemskab bliver genovervejet. 
Sat på spidsen kan man sige, at va-
nens inerti bliver brudt med et job-
skift. For det andet er jobskift en 



Side 106  I  LO-dokumentation nr. 1/2015 

udfordring for fagbevægelsens or-
ganisationsstruktur, såfremt det 
nye job ikke naturligt dækkes af 
den hidtidige fagforening. 

Den anden grund bevirker, at vi 
må formode, at der vil være særlige 
udfordringer for overenskomstbæ-
rende fagforeninger, når lønmodta-
gerne skifter job imellem segmen-
ter på arbejdsmarkedet i forhold til 
jobskift inden for segmenter. Det 
er en grundlæggende antagelse, 
at loven fra 2002 har gjort fagfor-
eningsmedlemskab mere flygtigt, 
fordi flere og flere lønmodtagere i 
højere grad opfører sig som forbru-
gere med et frit valg af organisatio-
ner. Såfremt jobskift er en lejlighed 
til at genoverveje fagforeningsmed-
lemskab, så må vi forvente, at der 
siden 2002 har været en stigende 
tendens til at jobskift medfører fag-
foreningsskift. Analyserne viser 
følgende: 

− Reformen fra 2002 har klart haft 
en effekt, men den afhænger af 
typen af jobskift. Vi ser først på 
jobskift inden for segmenterne, 
hvor den altovervejende hoved-
part af alle jobskift sker. Over-
ordnet set er der tale om ganske 
små andele, der brugte jobskift 
inden for segmenter som anled-
ning til at skifte enten til uor-
ganiseret eller til en gul organi-
sation. Det giver god mening, da 

jobskift inden for segmenterne 
foregår imellem meget ens job og 
stillinger og derfor ikke er for-
bundet med et så stort skift i ar-
bejdslivet som job imellem seg-
menter og derfor ikke i samme 
omfang giver anledning til at 
tage fagforeningsmedlemskabet 
op til overvejelse. 

− Efter reformen ser det ud til, at 
de gule tager flere andele end før 
reformen, mens en mindre andel 
imidlertid skifter til uorganise-
ret end før reformen. Dvs. at de, 
der før reformen i 2002 ville være 
blevet uorganiserede i forbindel-
se med jobskift, nu skifter til de 
gule organisationer. Man kan 
sige at de gule ”samler dem op” 
som ellers var blevet uorganise-
rede.

− Jobskift imellem segmenter er 
relativt set en større udfordring 
for LO-organisationerne. Det er 
dog et væsentligt mindre antal 
jobskift, vi her har at gøre med, 
end da vi så på de segmentinter-
ne skift. Andelene, der skifter til 
uorganiseret, har været stabile 
før og efter reformen. Derimod er 
andelene, der skifter til gule or-
ganisationer i forbindelse med et 
jobskift imellem segmenter, ste-
get efter reformen. Om end der 
er tale om relativt små antal, er 
dette bekymrende for LO-orga-
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nisationerne. Det er særligt skift 
til Butik/levering og Kontor, som 
er forbundet med skift til gul or-
ganisation. 

− I testen om, at jobskift imellem 
segmenterne er mere relateret til 
skift væk fra LO end jobskift in-
den for segmenter, viser det sig, 
at der er en positiv relation mel-
lem segmentskift og skift til gule 
organisationer, hvorimod denne 
relation ikke findes for segment-
skift og skift til uorganiseret. 

 
Analyserne viser således, at der si-
den reformen har været en stigende 
tendens til at skifte fagforenings-
medlemskab i forbindelse med job-
skift. Dette gør sig særligt gælden-
de, når lønmodtagerne skifter seg-
ment, og hænger sammen med, at 
man skifter til en gul organisation. 
Selvom der er tale om små antal for 
de forskellige typer af jobskift, er 
det mobile danske arbejdsmarked 
samlet set en udfordring for LO-or-
ganisationerne, fordi jobskift både 
er en generel anledning til genover-
vejelse af fagforeningsmedlemskab 
og et praktisk problem i forhold til 
at holde lønmodtagere, der skifter 
job inden for LO-familien. Typisk i 
tilfælde af skift imellem segmenter, 
men også i en del tilfælde ved skift 
inden for segmenter vil organisati-
onsstrukturen ikke matche den en-
kelte lønmodtagers karriereforløb, 

og her har de gule organisationer 
– med deres tværfaglighed – en for-
del, idet de kan favne de fleste skift, 
hvorimod LO-organisationerne ty-
pisk dækker en særlig faglig profil. 
Problemet gør sig særligt gældende 
i tilfælde, hvor LO-organisationer-
nes faggrænser ikke passer overens 
med segmenternes grænser, da det 
som sagt er inden for segmenterne, 
at langt hovedparten af jobskiftene 
finder sted.

I denne analyse vil vi ikke stille 
spørgsmålstegn ved den faglige or-
ganisationsstruktur i Danmark – 
dette spørgsmål handler om mere 
end medlemsrekruttering og fast-
holdelse – men blot understrege, at 
jobskift er en anledning til indivi-
duelle overvejelser om fagligt med-
lemskab, og at de faglige organisa-
tioner derfor skal være i ”højt be-
redskab”. 

I den følgende analyse analyserer vi 
et helt særligt skift – dvs. det før-
ste job for unge, der træder ind på 
arbejdsmarkedet. Vi argumenterer 
for, at dette skift i en persons livssi-
tuation kan være afgørende for det 
faglige medlemskab i resten af ar-
bejdslivet. Derfor er organiseringen 
af de unge i deres første job ganske 
vigtig for fagforeningerne, og det 
første job er en situation, hvor det 
høje beredskab skal være ekstra 
højt. 
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I de tre foregående analyser har vi 
haft fokus på organiseringen i seg-
menterne og i forhold til jobskift in-
den for og imellem segmenterne. I 
analyse 4 fokuserer vi på organise-
ringen af unge personer, der oplever 
et særligt skift i deres tilværelse – 
når de får deres første job. Analy-
sen besvarer følgende to spørgsmål: 

1) Er der en stigende tendens over 
tid til, at unge ikke melder sig 
ind i fagforeninger i forbindelse 
med deres første job?

2) Er der et særligt problem med or-
ganiseringen af unges første job i 
lavtlønnede servicesegmenter?  

Besvarelsen af disse to spørgsmål 
er baseret på segmentanalysen i 
analyse 1 og beregninger af organi-
sationsgraden for første-jobbere (se 
tekstboks) på det danske arbejds-
marked ved hjælp af registerdata. 
Vi beskriver kun resultater i denne 
analyse og henviser til tekstbokse-
ne for metoden bag analysen. 

Motivation for analysen
Det er særligt vigtigt, at de unge 
lønmodtagere bliver organiseret 
tidligt i deres arbejdsliv, fordi de 
tidlige organisationsvalg ofte føl-
ger lønmodtageren igennem livet 

(Budd, 2010, Hodder & Kretsos, 
2015). Hvis man vælger fagforenin-
gen fra tidligt i karrieren, falder 
sandsynligheden for, at man skulle 
melde sig ind med alderen (Toubøl 
& Jensen, 2014). Organiseringen af 
første-jobbere er altså vigtig for fag-
foreningernes ”fødekæde”. Det er i 
den forbindelse interessant at un-
dersøge, hvad der sker med organi-
seringen af unge i deres første job. 
Såfremt organisationsgraden for 
første-jobbere er faldet over en år-
række, kan dette give store udfor-
dringer for de faglige organisatio-
ner på længere sigt. 

Fravalg af fagforeninger ved første 
job betyder selvfølgelig ikke, at det 
første job afgør fuldstændigt, om en 
lønmodtager bliver organiseret si-
denhen. For eksempel kan det før-
ste job være en midlertidig stilling 
eller deltidsarbejde efter endt ud-
dannelse, hvor først det andet eller 
tredje job er inden for det naturlige 
faglige område for lønmodtageren. 
I disse tilfælde vil lønmodtageren 
muligvis vente med indmeldelse til 
det relevante job for uddannelsen er 
fundet. Ikke desto mindre vil orga-
nisationsgraden for første-jobbere 
være en vigtig indikator for ”føde-
kæden” for de faglige organisatio-

Analyse 4. 
De unge, første job og organisering 
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MÅLING AF FØRSTE JOB
For at finde frem til en persons første job, har vi brugt information om socioøkono-
misk status fra 1980 og frem til 2011.
Populationen der anvendes i de følgende tabeller og grafer består af personer, der 
var uden for beskæftigelse i 1980 og er gået fra at være uden for beskæftigelse og 
til at være lønmodtager i løbet af perioden fra 1995 til 2011. Den første gang vi 
registrerer et skift til beskæftigelse kommer så til at tælle som deres første job. 
Fagforeningsmedlemskab måles ved at se, om personen er medlem af en fagforening 
det år, hvor de får deres første job. LO-organisationsgrad for et segment måler 
procent-andelen af de beskæftigede, som er dobbeltmedlemmer af en LO-relateret 
a-kasse og LO-relateret fagforening.
Den gule organisationsgrad for et segment måler procent-andelen af de beskæfti-
gede, som er dobbeltmedlemmer af en gul a-kasse og en gul fagforening. 
I nogle af graferne vil personer under uddannelse, der får deres første job, tælle 
med, mens nogle af graferne kun vil indeholde personer der ikke er under uddan-
nelse ved tidspunktet for første job. Det vil være angivet for hver graf, hvad der er 
tilfældet.
Populationen som graferne er udarbejdet på baggrund af, er afgrænset til 14-30-
årige, og beskæftigelse er udarbejdet på baggrund af Danmarks Statistiks variable 
for socioøkonomisk status. Det betyder, at fra 1980 til 2007 har det været nødven-
digt med en summeret årsløn på 10.000 kr. for at blive klassificeret som lønmodta-
ger. På grund af forbedrede tværgående kvalificering af variablen mindskes kravet 
fra 2008 til at være en årsløn, der svarer til fire timers beskæftigelse, eftersom der 
herfra bliver trukket på månedlige indberetninger om beskæftigelse i stedet for år-
lige. Der er derfor et databrud her, som bedre end tidligere sikrer at der er tale om 
en længerevarende ansættelse og ikke kun for en kort periode.

ner i takt med, at de store velorga-
niserede efterkrigsårgange går på 
pension. I nedenstående tabel ser vi 
på organisationsgraden for første-
jobbere i alderen 14-30 år på tværs 
af udvalgte segmenter. Segmenter-
ne er udvalgt på baggrund af deres 

størrelse og antallet af første-jobbe-
re ud fra hensynet til den statisti-
ske analyse. Vi ser på organisati-
onsgraderne på tværs af tre perio-
der: 1995-2001 (før loven om tvær-
faglige a-kasser), 2002-2007 (efter 
loven om tværfaglige a-kasser og 
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før krisen) og 2008-2011 (efter kri-
sen). I første omgang ser vi på den 
samlede organisationsgrad, der in-
kluderer medlemmer af både LO, 
FTF, AC og de gule og altså ikke 
eksklusivt på LO’s medlemmer. I 
tekstboksen er metoden for vores 
beregninger forklaret.

I Danmark gør fagforeninger me-
get for at komme i kontakt med de 
unge tidligt – eksempelvis på ud-
dannelsesinstitutionerne – og der-
med præge deres valg, når de får 
deres første job. Derudover giver 
muligheden for indmeldelse i a-kas-
sen som dimittend et stærkt incita-
ment til de nyuddannede til at blive 
medlem af a-kassen og dermed fag-
foreningen. Omvendt kan det anta-
ges, at det netop er i overgangen fra 
det lave kontingent under uddan-
nelse til det normale kontingent i 
det første job, at de unge falder fra.

I slutningen af analysen ser vi nær-
mere på organiseringen af første-
jobbere i to servicesegmenter: Bu-
tik/levering samt Restauration/
hotel. Organiseringen i disse seg-
menter er interessant, fordi der er 
forventning om en vis jobvækst in-
den for privat service i fremtiden. 
Omvendt er segmenterne lavtløn-
nede, og de faglige organisationer 
har generelt haft svært ved at hol-
de organisationsgraden (se Analyse 
1). Spørgsmålet er, om der er tale 

om en lavere organisationsgrad for 
første-jobbere inden for disse seg-
menter, og dernæst om udviklingen 
i segmenterne kan henføres til, at 
segmenterne har løsere ansættel-
ser end tidligere, hvilket er blevet 
påvist i anden forskning (Ilsøe & 
Felbo-Kolding, 2014).  

Første-jobberes organisationsgrad 
og segmenterne
I nedenstående figur ses organisa-
tionsgraden af første-jobbere fordelt 
på aldersintervallerne, 14-20 år, 21-
25 år og 26-30 år og fordelt på peri-
oderne. Ikke overraskende er orga-
nisationsgraden højere for de ældre 
første-jobbere, hvilket kan hænge 
sammen med, at de ældre første-
jobbere typisk vil træde ind i job 
med større integration på arbejds-
pladsen. Derudover må man formo-
de, at de ældre første-jobbere har en 
større tilbøjelighed til at stå i a-kas-
se pga. større økonomiske forplig-
telser, fx boligkøb, børn osv., hvilket 
vil have en afsmittende effekt på 
det faglige medlemskab. Vi ser dog, 
at der for alle tre aldersintervaller 
har været et fald i organisations-
graden for første-jobbere. De stør-
ste fald er for de 26-30 årige, som i 
2008-2011 har lige så lav organisa-
tionsgrad som de 21-25 årige – ca. 
15 procent. For den ældre gruppe 
af første-jobberne er dette et fald på 
over 20 procentpoint. Dette resultat 
nuancerer en bekymrende tendens 
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for de faglige organisationer mht. 
organisering af de unge, hvilket 
også er blevet pointeret i andre un-
dersøgelser (Ibsen et al., 2012, Due 
et al., 2010, Schnabel, 2013, Hodder 
& Kretsos, 2015). 
 
I ovenstående figur gennemgår vi 
organisationsgraden fordelt på seg-
menter og perioderne for de 14-30 
årige. I disse tal er personer under 
uddannelse ikke fratrukket. Ge-
nerelt er organisationsgraden for 
de unge første-jobbere faldet dra-

stisk i de fleste segmenter mellem 
de to perioder 1995-2001 til 2008-
2011. Kun i Smed/El/VVS (2,9 
procentpoint) og Omsorg/ambu-
lance (3,5 procentpoint) er organi-
sationsgraden steget for første-job-
berne. I Pedel/rengøring (-4,3 pro-
centpoint), Malere/rengøring (-1,6 
procentpoint), Byg & anlæg ej træ 
(-7,5 procentpoint) og Militær (-5,9 
procentpoint) er faldene i organi-
sationsgraden moderate. De andre 
segmenter har oplevet store tocif-
rede fald i organisationsgraden for 
første-jobbere over perioderne. Sær-
ligt Butik/levering (-28,2 procent-
point) og Landbrug/fiskeri (-25,9 
procentpoint) og Transport (-26,8 
procentpoint) har oplevet voldsom-
me fald, men også Kontor (-19,7 
procentpoint) og Byg & industri m. 
træ (-17,9 procentpoint) er bemær-
kelsesværdige. I Butik/levering er 
organisationsgraden for første-job-
bere nu nede på 2,9 %, hvilket kan 
hænge sammen med liberaliserin-
gen af lukkeloven og den deraf føl-
gende massive rekruttering i de-
tailhandlen af ungarbejdere, der er 
under uddannelse ved siden af job-
bet (Ilsøe & Felbo-Kolding, 2014). 
Vi ser nærmere på denne proble-
matik i den sidste del af analysen. 
I Fremstilling (generel) er organi-
sationsgraden for første-jobbere nu 
nede på 17,1 procent, hvilket er et 
fald på 17,2 procentpoint over perio-
derne. 

Figur 8: 
Andel i fagforening ved  
første job. Fordelt på alderskategorier  
og perioder, inkl. personer under  
uddannelse
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Figur 9: 
Andel der var medlem af fagforening ved første job. Fordelt på segmenter  
og perioder

Note: Baggrunden for den lave organisationsgrad for første-jobbere i segmentet, ”Militær”, hænger 
sammen med, at der også indgår vagter mm. i segmentet. For militært personel er der typisk en høj 
organisationsgrad for første-jobbere i HKKF. 
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Det ser altså ud til, at der er sket 
nogle voldsomme forandringer i or-
ganiseringen af første-jobbere i lø-
bet af en relativt kort periode. Nog-
le få segmenter har opretholdt deres 
organisationsgrad for første-jobber-
ne, men langt de fleste har oplevet 
store fald, og kun i to af de udvalgte 
segmenter – Omsorg/ambulance og 
Smed/El/VVS – er organisations-
graden for første-jobbere steget. 

Spørgsmålet er dog, om en forkla-
ring på de lavere organisations-
grader for første-jobbere kan være, 
at flere af de unge første-jobbere er 
under uddannelse – altså tager et 
deltidsstudiejob – og derfor ikke fø-
ler, at de skal være organiserede? 

Hvis dette er rigtigt, så burde vi se 
mindre fald i organisationsgraden 
for første-jobbere over perioderne. 
Figur 10 viser organisationsgraden 
for første-jobbere fratrukket per-
soner under uddannelse fordelt på 
segmenter og perioderne.

Det viser sig, at både niveauet i 
organisationsgraden samt udvik-
lingen over perioden for første-job-
berne fratrukket personer under 
uddannelse er bemærkelsesvær-
digt lig, hvad vi så for første-job-
berne uanset uddannelse. Det har 
altså ikke generelt stor betydning 
for organisationsgraden, om før-
ste-jobberne er under uddannelse. 
Dog er der i nogle få segmenter en 

VIGTIG NOTE OM LÆRLINGE, SEGMENTER OG FØRSTE-JOBBERE
Det første job findes ikke nødvendigvis indenfor personens naturlige faglige om-
råde. Det vil sige, at der vil være mange lærlinge, som før endt uddannelse allerede 
har haft jobs indenfor andre segmenter end indenfor deres fags segment. Dette vil 
naturligt trække organisationsgraden ned for første-jobberne. Vi har ikke i denne 
analyse målt organisationsgraden for de unges første job indenfor personens fag-
lige område. 
En årsag til de relativt lave LO-organisationsgrader for første-jobbere, ekskl. perso-
ner under uddannelse kan være, at vi tæller dobbelt-medlemmer via a-kassen for at 
identificere LO-fagforbund, og dermed kommer til at ekskludere mange unge med 
erhvervsuddannelse, der er medlem af fagforeningen i første job, men endnu ikke 
er tilmeldt a-kassen. 
En anden årsag til de relativt lave LO-organisationsgrader for første-jobbere er, at 
stillingskategorierne i segmenterne ikke matcher LO-organisationerne faglige områ-
der fuldstændigt, hvorfor der altid vil være jobs i segmenterne, som LO-organisati-
onerne ikke organiserer. 
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Figur 10: 
Andel der var medlem af fagforening ved første job. Fordelt på segmenter og  
perioder fratrukket personer under uddannelse
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forskel at spore, når vi trækker de 
unge under uddannelse fra. Såle-
des er faldet i organisationsgraden 
over perioderne inden for Butik/
levering ikke så stort, når vi fra-
trækker personer under uddannel-
se (-14,7 procentpoint, når vi træk-
ker personer under uddannelse fra 
imod -28,2 procentpoint for alle). 
Når vi fratrækker personer under 
uddannelse, er 7 procent af første-
jobberne i Butik/levering organise-
ret, imod 2,9 procent når personer 
under uddannelse var inkluderet i 
perioden 2008-2011. Faldet er også 
langt mindre i Transport (-8,9 pro-
centpoint imod -26,8 procentpoint, 
når personer under uddannelse 
var inkluderede) samt i Pædagogik 
(-8,4 procentpoint imod -13,1 pro-
centpoint, når personer under ud-
dannelse var inkluderede). 

Omvendt er faldet større i Byg & 
industri m. træ, når vi fratrækker 
personer under uddannelse (-23,4 
procentpoint imod -17,9 procent-
point). Og organisationsgraden er 
faldet dramatisk i Landbrug/fiskeri 
med 40 procentpoint over perioder-
ne, når vi fratrækker personer un-
der uddannelse. Faldet i segmentet 
var på 25,9 procentpoint, når perso-
ner under uddannelse var inklude-
rede. 

I Smed/El/VVS er organisations-
graden faldet en smule over perio-

derne, når vi fratrækker personer 
under uddannelse. Når vi inklu-
derer personer under uddannelse 
i dette segment, er organisations-
graden for første-jobbere faktisk 
steget. Dette tyder på, at dette seg-
ment har været ”godt” til at organi-
sere personer under uddannelse i 
hele perioden. I Fremstilling (gene-
rel) ser vi et lavere fald i organisa-
tionsgraden, når vi fratrækker per-
soner under uddannelse (-13,9 pro-
centpoint imod -17,2 procentpoint, 
når personer under uddannelse er 
inkluderede). Det er også i Frem-
stilling (generel), at vi finder den hø-
jeste organisationsgrad for første-
jobbere, når vi fratrækker personer 
under uddannelse (29,9 procent) 
efterfulgt af Smed/El/VVS (29,5 
procent) og Malere/rengøring (28,4 
procent). 

Det er i øvrigt interessant, at orga-
nisationsgraden for Malere/rengø-
ring er markant lavere for første-
jobberne, når vi fratrækker unge 
under uddannelse. Således er 39,4 
procent organiserede, når vi inklu-
derer unge under uddannelse og 
som nævnt blot 28,4 procent, når 
personer under uddannelse fra-
trækkes. Altså den omvendte bille-
de sammenlignet med Fremstilling 
(generel), hvor organisationsgraden 
for første-jobbere er højere, når vi 
fratrækker personer under uddan-
nelse. 
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var noget lavere, og faldene i orga-
nisationsgraderne er ikke så store, 
som da vi så på den generelle orga-
nisationsgrad. Fx ses det i Butik/le-
vering, at LO-organisationsgraden 
allerede var meget lav i 1995-2001, 
og derfor kun er faldet marginalt 
siden da. I Pædagogik, hvor FTF- 
organisationer også organiserer – 
er LO-organisationsgraden for før-
ste-jobbere også kun faldet margi-
nalt. 

Ikke desto mindre har der været 
fald i LO-organisationsgraden for 
alle segmenterne siden 1995-2001. 
Faldet i Landbrug/fiskeri er dra-
matisk. LO-organisationsgraden 
for første-jobbere i 1995-2001 var 
på 44,4 procent, og i 2008-2011 er 
faldet til 6,8 procent. Det er altså 
LO-organisationerne, som har stået 
for stort set hele faldet i organisati-
onsgraden for første-jobbere i dette 
segment. Også i Byg & industri m. 
træ er LO-organisationsgraden fal-
det meget med 24,1 procentpoint i 
perioden. Og i Fremstilling (gene-
rel) og Restauration/hotel er LO-or-
ganisationsgraden faldet med lige 
over 15 procentpoint. For Smed/El/
VVS er faldet på 8,7 procentpoint. 

Det er dog interessant, at faldet ser 
ud til at være bremset efter 2007, 
hvilket kan ses, når vi sammen-
ligner perioden 2002-2007 med 
2008-2011. Faldene skete primært 

Segmenterne ser altså ud til at have 
forskellige udfordringer mht. or-
ganiseringen af de unge under ud-
dannelse. Vi kan ikke på baggrund 
af denne analyse komme nærmere 
ind på, hvad disse forskelle skyl-
des, men der ser ud til at være sket 
vigtige forandringer i organiserin-
gen af første-jobberne i denne pe-
riode, som fagforeninger bør være 
opmærksomme på. Organiseringen 
af personer under uddannelse samt 
fastholdelse i forbindelse med tran-
sition til endt uddannelse er i den 
henseende blevet en stadig større 
udfordring. 

Afslutningsvis undersøger vi LO-
organisationsgraden for første-job-
bere, dvs. hvor stor en andel af før-
ste-jobberne der er dobbeltmedlem-
mer af en LO-relateret a-kasse og 
fagforeninger. Igen fratrækker vi 
personer under uddannelse. For-
di det ikke er alle stillinger inden 
for segmenterne, der er naturlige 
job for LO-organisationer, og fordi 
vi nu tæller dobbeltmedlemmer og 
ikke bare fagforeningsmedlemmer, 
må vi forvente lavere LO-organisa-
tionsgrader. Men udviklingen over 
perioderne er alligevel en indikati-
on af, hvor godt LO-organisationer-
ne har fat i første-jobberne. Resul-
taterne ses i nedenstående figur 11.
   
Vi ser, at udgangspunktet i perio-
den 1995-2001 for alle segmenterne 
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Figur 11: 
Andel der var medlem af LO-fagforening ved første job. Fordelt på segmenter 
og perioder fratrukket personer under uddannelse
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mål er blevet belyst i projektets Del-
rapport 1. Endelig er der mulighe-
den af at de gule organisationer har 
overtaget større andele af første-
jobberne. Som vi har påvist i ana-
lyserne af segmenternes overordne-
de organisationsgrad i den tidlige-
re Delrapport 1, påvirker både den 
generelle tendens til at blive uorga-
niseret, erhvervsstrukturelle for-
skydninger og de gules fremmarch 
LO-organisationsgraden negativt. 

I det følgende fokuserer vi på sidst-
nævnte faktor – at de gule organi-
sationer overtager større andele af 
første-jobberne. Udviklingen i den 
gule organisationsgrad for første-
jobbere ses i figur 12.
 
Den gule organisationsgrad for før-
ste-jobberne – hvor vi ligesom for 
LO-organisationsgraden har fra-
trukket personer under uddannel-
se – er generelt ikke høj for nogen 
segmenter. Faktisk er der i nogle af 
segmenterne så få gule, at det ikke 
var relevant at rapportere dem. 
Det er således kun i Transport (3,2 
procent) og i Restauration/hotel (4 
procent), at gul organisationsgrad 
kommer over 3 procent, hvilket 
også må siges at være en beskeden 
andel af første-jobberne. Der er dog 
sket stigninger i den gule organi-
sationsgrad over de rapporterede 
segmenter. Den største stigning i 
gul organisationsgrad er sket inden 

fra 1995-2001 til 2002-2007, hvil-
ket kunne tyde på, at der har væ-
ret en effekt af loven om tværfag-
lige a-kasse i 2002 på organisering 
af første-jobbere. Ikke desto mindre 
må det bekymre LO-organisatio-
nerne, at deres andel af organisere-
de første-jobbere i segmenterne ofte 
er under 10 procent. Således er det 
kun inden for Fremstilling (generel) 
og i Transport, at LO-organisations-
graden er over 10 procent i 2008-
2011. Måske ligger disse segmen-
ter relativt højt, fordi segmenterne 
traditionelt har haft stærke normer 
for organisering og ”kammeratlige 
samtaler” med de uorganiserede (se 
analyse 3). I 1995-2001 var LO-or-
ganisationsgraden tocifret i alle de 
udvalgte segmenter undtaget Bu-
tik/levering, Pedel/rengøring og Pæ-
dagogik, hvor LO-organisationsgra-
den allerede var lav – ofte pga. til-
stedeværelsen af andre organisatio-
ner, eks. FTF-organisationer. 

Der kan være flere faktorer bag det 
observerede fald i LO-organisati-
onsgraden. For det første må det 
konstateres, at de unge første-job-
bere i det hele taget i meget mindre 
grad melder sig ind i fagforening. 
For det andet, kan det i nogle seg-
menter gøre sig gældende, at AC- 
og FTF-organisationerne får flere 
medlemmer inden for segmenterne 
– altså en erhvervsstrukturel for-
andring i segmenterne. Det spørgs-
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Figur 12: Andel der var medlem af gul fagforening ved første job. Fordelt på 
segmenter og perioder fratrukket personer under uddannelse
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for Transport (+2,6 procentpoint), 
Smed/El/VVS (+2,4 procentpoint), 
Fremstilling (generel) (+2,1 procent-
point) og Kontor (+2,1 procentpoint). 
Af de rapporterede segmenter er 
den mindste stigning sket i Pæda-
gogik (+0,3 procentpoint), og det er 
også her, at vi finder den lavest rap-

porterede gule organisationsgrad 
for første-jobbere på 0,5 procent i 
2008-2011. Interessant er det også, 
at gul organisationsgrad for første-
jobberne er meget lav i Butik/leve-
ring (1,2 procent), hvilket måske 
kan overraske taget i betragtning, 
at den overordnede gule organisati-
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onsgrad er steget meget i dette seg-
ment (se analysen af den gule orga-
nisationsgrad over perioden). 

Tallene viser dog, at faldet i LO-
organisationsgraden for første-job-
berne ikke i udpræget grad skyldes, 
at den gule organisationsgrad er 
steget tilsvarende. Dette ville også 
passe dårligt med det generelle fald 
i organisationsgraden for første-job-
berne, hvor de gule organisationer 
tælles med. Ikke desto mindre har 
de gule organisationer fået et vist 
fodfæste inden for gruppen af før-
ste-jobbere. Tidligere forskning har 
vist, at det typisk er LO-organisa-
tionerne, der står i direkte konkur-
rence med de gule organisationer 
på arbejdsmarkedet, hvorimod de 
gule organisationer ikke har nær 
samme tilstedeværelse på FTF og 
AC-områderne (Ibsen, 2012, Høge-
dahl, 2013). Det synes imidlertid 
ikke at være historien her, da de 
gules fremgang så langt fra mod-
svarer den samlede tilbagegang i 
første-jobbere, der melder sig ind i 
fagforening i det hele taget og spe-
cifikt i LO. Problemet er, at LO ikke 
formår at tiltrække de unge, som 
over en bred kam vælger fagfor-
eningerne fra.

Hvad er der sket i lavtlønnede 
servicesegmenter? 
Som vi har set i den ovenstående 
analyse, er organisationsgraden for 

første-jobbere faldet drastisk i de to 
servicesegmenter – Butik/levering 
samt Restauration/hotel. I først-
nævnte har faldet været jævnt for-
delt mellem perioderne, hvorimod 
der var en vis opbremsning i fal-
det for Restauration/hotel imellem 
2002-2007 og 2008-2011. Det har 
andetsteds være fremført, at disse 
segmenter vil have særlige proble-
mer med organiseringen af første-
jobbere, fordi de beskæftigede ikke 
ser segmenterne som endestationen 
for deres arbejdsliv. Med andre ord 
ser de et job i disse lavtlønnede ser-
vicesegmenter som en mellemstati-
on på vej til et bedre job. Dette kan 
i sig selv være med til at udhule den 
faglige organisering og kan give 
svære kår for forhandlingen af løn 
og arbejdsvilkår. Spørgsmålet er 
dog, om der er forskelle på organi-
sationsgraden for første-jobbere af-
hængigt af jobkategori. Vi ser ana-
lysen på heltid (30 timer eller mere 
pr. uge), deltid (15-29 timer pr. uge) 
og bijob (under 15 timer pr. uge). 

I figur 13 ser vi organisationsgra-
den af første-jobbere i Butik/leve-
ring på tværs af jobkategorier. 
 
Det viser sig, at første-jobbere med 
deltids- og bijobansættelse har væ-
sentligt lavere organisationsgrad 
end fuldtidsansatte. Dette er i tråd 
med andre undersøgelser, der har 
påvist en løsere sammenhæng mel-
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lem lav tilknytning til arbejdsplad-
sen og lav tilbøjelighed til at orga-
nisere sig (Schnabel & Wagner, 
2005). Vi ser også, at der for alle tre 
jobkategorier er sket et fald over pe-
rioderne, og at det relative fald er 
mindst for fuldtids-førstejobbere. 
Med andre ord, ser det ud til, at den 
lavere organisering af første-job-
berne i Butik/levering i nogen grad 
– men ikke fuldstændigt – kan til-
skrives, at deltidsansatte og bijo-

bansatte ikke længere organiserer 
sig. Det næste spørgsmål er så, om 
første-jobberne i højere grad end 
tidligere bliver ansat til deltid eller 
som bijob inden for segmentet. I fi-
gur 14 ser vi fordelingen af jobkate-
gorier for første-jobbere.
 
De dårligt organiserede bijoban-
satte udgør nu en større andel af 
første-jobberne i Butik/levering. 
Således vil typen af job højst sand-

Figur 13: 
Butik/levering – Fagforenings- 
medlemskab ved første job. Fordelt på  
jobkategori
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synligt have en negativ effekt på 
organisationsgraden. Det ses, at 
fuldtidsansættelser er faldet en del 
i perioden fra over 35 procent til lidt 
over 23 procent af første-jobberne. 
Omvendt er andelen af første-job-
bere i bijob steget med 10 procent-
point fra 28 procent til 38 procent. 
Deltidsansættelserne i segmentet 
er kun steget ganske lidt til lidt 
over 38 procent i den sidste perio-
de. En sådan udvikling vil alt andet 

lige give de faglige organisationer 
problemer, fordi bijob er sværere 
at organisere (Schnabel & Wagner, 
2005). 

I næste figur ser vi på organisati-
onsgraden for første-jobbere fordelt 
på jobkategori i Restauration/ho-
tel. I segmentet ser vi endnu større 
forskelle mellem fuldtid, deltid og 
bijob end i Butik/levering. Således 
var over 43 procent af første-jobbere 
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Figur 15:  
Restauration/hotel – Fagforenings- 
medlemskab ved første job. Fordelt på 
jobkategori
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Figur 16:  
Restauration/hotel – Fordeling af  
første-jobbere mht. jobkategori
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med fuldtidsansættelse organise-
rede i 2008-2011, hvorimod blot 14 
procent og 6 procent af første-job-
berne med henholdsvis deltids- og 
bijobansættelse var organiserede. 
For fuldtid er der sket et drama-
tisk fald på knapt 20 procentpoint 
i organisationsgraden siden 1995-
2001, men gruppen af første-jobber-
ne med fuldtidsansættelse er stadig 
godt organiserede i Restauration/
hotel. I deltid er der sket et fald på 
10 procentpoint fra 24 procent til 14 
procent. Derimod har der ingen ud-
vikling været for bijobansættelser-
ne i perioden. 

Med så store forskelle imellem job-
kategorierne, vil det være af stor 
betydning, om første-jobberne i hø-
jere grad end tidligere bliver ansat 
til deltid eller som bijob inden for 
segmentet. I figur 16 ser vi fordelin-
gen af jobkategorier for første-job-
bere i Restauration/hotel.
 
Det viser sig, at der har været et 
vist fald i andelen af fuldtids-før-
stejobbere over perioderne. Således 
var der lige over 35 procent fuld-
tidsansættelser for første-jobberne 
i 1995-2001 mod knapt 29 procent 
i 2008-2011. Omvendt er der kom-
met flere deltidsansættelser til før-
ste-jobberne – fra knapt 37 procent 
i den første periode til 42 procent i 
den sidste periode. Endelig ser det 
ikke ud til, at første-jobberne i høje-

re grad kommer i bijob end tidligere 
i segmentet. Hvor der i 1995-2001 
var over 27 procent bijob, er der 29 
procent i 2008-2011. Med andre ord 
ser det ikke ud til, at lavere orga-
nisering af første-jobbere i segmen-
tet skyldes, at de i væsentligt høje-
re grad kommer ind i bijob. Dette er 
forskelligt fra Butik/levering, hvor 
denne type ansættelse er blevet 
mere almindelig for første-jobberne. 

Delkonklusion og diskussion: 
De unge, første job 
og organisering
Motivationen for denne analyse er, 
at andre undersøgelser har vist, at 
tidlige organisationsvalg ofte følger 
lønmodtageren igennem livet, for-
di organiserede første-jobbere har 
højere sandsynlighed for at forbli-
ve organiserede igennem arbejdsli-
vet (Budd, 2010, Hodder & Kretsos, 
2015). Organiseringen af første-job-
bere er altså vigtig for fagforenin-
gernes ”fødekæde”. Det er i den for-
bindelse interessant at undersøge, 
hvad der sker efter endt uddannel-
se. Unge lønmodtagere kan formo-
des at have en høj organisations-
grad, såfremt de ikke betaler kon-
tingent, når de er under uddannel-
se. Men hvad sker der med de unge 
lønmodtagere, når de skifter fra 
uddannelse til deres første job? Så-
fremt organisationsgraden for før-
ste-jobbere er faldet over en årræk-
ke, kan dette give store udfordrin-
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ger for de faglige organisationer på 
længere sigt. 

Vi måler organisationsgraden for 
første-jobbere i alderen 14-30 år i 
perioderne 1995-2001, 2002-2007 
og 2008-2011 på fire måder. For det 
første måler vi den for alle unge før-
ste-jobbere. For det andet måler vi 
organisationsgraden for første-job-
bere og fratrækker personer under 
uddannelse. Vi fratrækker perso-
ner under uddannelse for at fastslå, 
om et fald i organisationsgraden for 
første-jobbere skyldes flere studie-
job, hvor tilbøjeligheden til at orga-
nisere sig alt andet lige er svagere. 
For det tredje måler vi LO-organi-
sationsgraden og fratrækker perso-
ner under uddannelse. For det fjer-
de måler vi den gule organisations-
grad for første-jobbere og fratræk-
ker personer under uddannelse. 

Analysen viser, at der for alle må-
lene for første-jobbernes organisa-
tionsgrad er sket fald siden 1995 
– undtagen for den gule organisa-
tionsgrad. Men den gule organisa-
tionsgrad er dog steget meget be-
grænset. Tilbage står et billede af, 
at de faglige organisationer – selv 
når man fratrækker personer under 
uddannelse – har fået væsentligt 
dårligere fat i de unge første-job-
bere. Dette er generelt et problem 
for den samlede organisationsgrad 
over tid, fordi den første oplevelse 

på arbejdsmarkedet mht. organise-
ring ofte påvirker, om man er med-
lem i resten af arbejdslivet (Budd, 
2010). De største fald over perio-
derne er sket i Landbrug/fiskeri, 
Butik/levering og Transport. Kun 
i Omsorg/ambulance og Smed/El/
VVS har første-jobbernes generelle 
organisationsgrad været stabil eller 
let stigende over perioden. 

For LO-organisationerne har ud-
viklingen været særligt slem, og i 
mange af segmenterne er LO-orga-
nisationsgraden nu under 10 pro-
cent. Dette fald kan ikke forklares 
med, at de gule organisationer i ud-
præget grad har overtaget første-
jobberne. Dertil er den gule orga-
nisationsgrad ikke steget nok. Ta-
get det overordnede fald i organisa-
tionsgraden for første-jobberne in 
mente kan man konkludere, at de 
unge lønmodtagere i stor udstræk-
ning går uden om fagforeninger, 
når de træder ind på arbejdsmarke-
det. ”Fødekæden” til de danske fag-
foreninger står derfor over for væ-
sentlige udfordringer. 

I en selvstændig analyse ser vi 
nærmere på udviklingen i orga-
nisationsgraden for første-jobbere 
med fuldtid, deltid og bijob i to lavt-
lønnede servicesegmenter – Butik/
levering samt Restauration/hotel. 
Analysen viser et generelt fald for 
alle jobkategorierne over perioden, 
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men at første-jobbere med fuldtids-
ansættelse er væsentligt bedre or-
ganiserede end første-jobbere med 
deltidsansættelse eller som bijob. 
Særligt i Restauration/hotel er for-
skellene på organisationsgraden 
mellem jobkategorierne markan-
te. Derudover ser det ud til, at bijo-
bansættelse udgør en stadigt stør-
re andel af første-jobberne i Butik/
levering, hvilket i sig selv er en ud-
fordring for de faglige organisatio-
ners rekrutteringsarbejde. Denne 
udvikling ses ikke i Restauration/
hotel. 

Analyse 4 viser således overord-
net, at organiseringen af det første 
job i stigende grad er en udfordring 
for faglige organisationer. I den føl-
gende analyse 5 vil vi vise, hvordan 
organisering af nyansatte – både 
første-jobbere og andre nyansatte – 
i høj grad afhænger af den faglige 
”modtagelse” på den nye arbejds-
plads. Vi forventer således, at ar-
bejdspladsen i høj grad er med til 
at forme den enkelte lønmodtagers 
valg af fagforening via de sociale 
normer om fagligt fællesskab, der 
eksisterer blandt kollegaerne (Lys-
gaard, 1961). 
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I indledning til rapporten foreslog 
vi, at såfremt det er muligt at or-
ganisere nyansatte på arbejdsplad-
sen, så er mobiliteten på arbejds-
markedet et mindre problem for de 
faglige organisationer. I analyse 5 
ser vi nærmere på, hvad der sker 
på arbejdspladsen mht. organise-
ring af de nyansatte. I analysen 
besvarer vi tre sammenhængende 
spørgsmål: 

1) Har arbejdspladsen en betyd-
ning for den faglige organisering, 
eller kan lønmodtagernes valg af 
organisering reduceres til indivi-
duelle holdninger og karakteri-
stika? 

2) Hvor vigtig er organisationsgra-
den på arbejdspladsen for organi-
seringen af nyansatte? 

3) Hvilken organisationsgrad på 
arbejdspladsen skal der til for at 
opretholde en høj organisations-
grad for nyansatte? 

Bevarelsen af de to første spørgs-
mål er baseret en multilevel ana-
lyse (MLA) af de danske register-
data. Besvarelsen af det tredje 
spørgsmål er baseret på en segmen-
teret regressionsanalyse af danske  
registerdata. I analysen vil vi pri-

mært præsentere og forklare resul-
taterne, og der henvises derfor til 
appendiks 2 for en nærmere beskri-
velse og forklaring af de brugte me-
toder. 

Motivation for analysen
I figur 17, der viser organisations-
grader for arbejdspladserne i vo-
res analyse, ses de store forskelle 
imellem arbejdspladserne. Nog-
le arbejdspladser har ingen eller 
meget få fagforeningsmedlemmer 
blandt de ansatte, hvorimod an-
dre har 100 procent organisations-
grad. Det mest normale er dog at 
have en organisationsgrad på mel-
lem ca. 30-90 %. De store forskelle 
giver anledning til at interessere  
sig for forholdet mellem arbejds-
pladsen og organisering af lønmod-
tagerne. 
 
I takt med at organisationsgraden 
er faldet i Danmark, har de over-
enskomstbærende fagforeninger 
søgt mod nye fastholdelses- og re-
krutteringsstrategier for at stoppe 
faldet og vinde det tabte tilbage.  
En af de mest diskuterede og brug-
te strategier har været den såkald-
te ”organiser-strategi”6, som dan-
ske fagforeningsfolk har importeret 

Analyse 5.  
Arbejdspladsens betydning for organisering 
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fra særligt Storbritannien og tilpas-
set den danske kontekst (Arnholtz 
et al., 2014). I kernen af organiser-
strategien er netop et fokus på ar-
bejdspladsen, og hvordan lønmod-
tagerne skal mødes og organiseres, 
hvor de arbejder, og omkring de for 
de ansatte relevante emner som 
eksisterer på arbejdspladsen. Til 
forskel fra andre strategier såsom 
kampagner i medier eller service- 
og forsikringstilbud tager organi-
ser-strategien altså udgangspunkt 
i, hvordan fagforeningen kan hjæl-
pe lønmodtageren i dennes daglige 
arbejdsliv på arbejdspladsen. Der-
udover ligger der i organiser-strate-
gien en ide om, at de ansatte på ar-
bejdspladsen kan blive selvorgani-
serende, idet de får ejerskab for re-
kruttering og fastholdelse igennem 
aktivt engagement i faglige sager, 
lige fra lønforhandlingen til krav 
om kaffepause eller sikkerhedsud-
styr (Heery, 2002).

Der er også gode teoretiske grunde 
til at mene, at arbejdspladsen har 
en selvstændig effekt på den fagli-
ge organisering, og at denne effekt 
går ud over den individuelle økono-
miske kalkule om økonomiske for-
dele og ulemper ved et fagligt med-
lemskab. Social custom teorien ba-

serer sig på, at lønmodtagerne som 
oftest prøver at leve op til de skikke 
og sædvaner, som findes for fagligt 
medlemskab på en arbejdsplads 
(Akerlof, 1980). Dermed går social 
custom teorien i rette med teorier 
bag gratist problemet. I sit banebry-
dende værk, påviste Mancur Olson 
(1965), at det kan være individuelt 
rationelt at stå uden for fagforenin-
gen, altså være gratist. Olson men-
te, at organisationer, der produce-
rer kollektive goder såsom overens-
komstfastsat løn, der tilfalder både 
medlemmer og ikke-medlemmer, 
kan blive ramt af et gratist-pro-
blem. Dette opstår, idet man ikke 
diskriminerer mellem medlemmer 
og ikke-medlemmer, hvorfor sidst-
nævnte gratis kan nyde de goder 
(free-riding), som medlemmer har 
betalt kontingent for at fremskaffe. 
Ydermere, er det svært at overvåge 
og sanktionere gratisterne i større 
grupper som en fagforening, hvor-
for free-riding – i teorien – er in-
dividuelt rationelt og derfor en ud-
bredt praksis (Traxler, 2007). 

I modsætning til Olson, fremhæ-
ver både Akerlof (1980) og Booth 
(1985), at fagforeningen producerer 
andet end kollektive goder såsom 
overenskomsten. De producerer 

6 Der er også andre strategier for medlemsrekruttering og fastholdelse. For eksempel findes ”ser-
vice-strategien”, som går ud på at udbygge og forbedre de individuelle servicer til medlemmerne 
såsom juridisk bistand, coaching og karriereudvikling, rabatordninger mv. 
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Antal
arbejdspladser

Figur 17:  
Histogram over organisationsgraden på danske arbejdspladser med mere end 4 
ansatte - 2007
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

Note: Hver bjælke udgør et interval på 2 procent organisationsgrad. Det ses, at den mest hyppige 
organisationsgrad i vores udtræk er 66-68 procent, hvilket også ligger omkring den samlede organi-
sationsgrad i Danmark.

også et eksklusivt kollektivt gode 
i form af individets omdømme på 
arbejdspladsen. Der tages her ud-
gangspunkt i skikke og sædvaner 
om fagforeningsmedlemskab på ar-
bejdspladsen og normen om at ”her 
er man medlem af fagforeningen”. 
Det tab af anseelse, som ikke-med-
lemskab eller medlemskab af ikke-
overenskomstbærende fagforenin-

ger medfører, kan anses som en ik-
ke-økonomisk sanktion, men dog en 
sanktion som individet kan mærke 
på sit arbejde via gruppepres og so-
cial eksklusion. Det er kun fagfor-
eningen, der kan sikre en arbejds-
tager et godt omdømme via med-
lemskabet, og fagforeningen har 
med andre ord monopol på det eks-
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en sådan sammenhæng mellem ar-
bejdspladsens organisationsgrad og 
sandsynligheden for, at uorganise-
rede individer melder sig ind. Der 
er således mange grunde til at tro, 
at stærke normer for fagforenings-
medlemskab af de overenskomst-
bærende fagforeninger på arbejds-
pladsen hænger sammen med or-
ganisationsgraden, og at sådanne 
normer kan bevirke, at organisa-
tionsgraden i stort omfang bliver 
selvopretholdende.

Det er muligheden for en sådan 
selvopretholdende organisations-
grad, som social custom teorien an-
viser, vi gerne vil undersøge nær-
mere i denne analyse. Vi gør det 
ved at besvare de tre nedenstående 
spørgsmål: 

1) Betyder arbejdspladsen noget 
for den faglige organisering, el-
ler kan lønmodtagernes valg af 
organisering reduceres til indi-
viduelle holdninger og karakteri-
stika? 

Besvarelse af dette første spørgs-
mål er et logisk første skridt, før vi 
kan gå videre til at besvare de ef-
terfølgende spørgsmål. Vi har oven-
for vist, at der er stor forskel på or-
ganisationsgraderne på tværs af 
arbejdspladserne, men det kan i 
princippet være drevet af indivi-
duelle forhold; hvor fx uddannelse 

klusive kollektive gode, som et med-
lemskab giver. 

I relation til sanktionering af ikke-
medlemmer vil størrelsen af denne 
sanktion afhænge af, hvor stærk 
normen om medlemskab er på ar-
bejdspladsen, hvilket kan antages 
at hænge sammen med andelen 
af de ansatte på arbejdspladsen, 
der er medlemmer (Checchi & Vis-
ser, 2005). Som Oliver et al. (1985) 
og Elster (1989) har påvist, vil der 
dog være et andenordens kollek-
tivt handlingsproblem i forhold til 
sanktionering af ikke-medlemmer-
nes omdømme. Problemet eksiste-
rer, fordi det er omkostningsfuldt 
for fagforeningsmedlemmerne dels 
at overvåge deres kollegaer, dels 
at minde dem om at blive medlem. 
Disse omkostninger vil alt andet 
lige være større på arbejdsplad-
ser med lav organisering, da der er 
forholdsvist færre til at opretholde 
sanktionerne (Visser, 2002). Ud fra 
denne logik, vil normerne om fag-
foreningsmedlemskab på arbejds-
pladserne ofte stabilisere organisa-
tionsgraderne, idet organiseringen 
delvist reproducerer sig selv på bag-
grund af tidligere tiders organise-
ring (Checchi & Visser, 2005). Ny-
ere dansk forskning (Toubøl & Jen-
sen, 2014), som imidlertid baserer 
sig på et væsentligt mindre data-
grundlag og simplere metoder, end 
vi her anvender, har da også påvist 
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og/eller politiske holdninger kan 
hænge uløseligt sammen med det 
at arbejde på en højt organiseret ar-
bejdsplads. Således kan det være, 
at det ikke er forhold på arbejds-
pladsen som fx en norm om at man 
skal være medlem af fagforeningen, 
der betyder noget, men hvilke løn-
modtagergrupper arbejdspladsen 
tiltrækker. Såfremt arbejdspladsen 
ikke kan forklare lønmodtagernes 
valg, så vil organiseringsstrategi-
er, der fokuserer på arbejdspladsen, 
højst sandsynligt ikke virke, og fag-
foreninger bør i stedet fokusere på 
de enkelte medarbejdere. Vi vender 
nedenfor tilbage til, hvordan vi kan 
udskille betydningen af arbejds-
pladsen kontra individet. 

2) Hvor vigtig er organisationsgra-
den på arbejdspladsen for organi-
seringen af nyansatte? 

Såfremt arbejdspladsen er vigtig 
for lønmodtagernes valg af organi-
sering, bliver det næste spørgsmål 
– i henhold til social custom teorien 
– hvorvidt det er organisationsgra-
den, der er vigtig for organiserin-
gen af nyansatte, eller om der er an-
dre karakteristika ved arbejdsplad-
sen, som betyder mere. Man kunne 
fx forestille sig at jobomsætningen 
– en ”svingdørseffekt” – var det ar-
bejdspladsforhold, der havde betyd-
ning for, om nyansatte melder sig 
ind, og ikke organisationsgraden. 

Vi måler dette ved en såkaldt mul-
tilevel analyse model (MLA-model), 
hvor organisationsprocentens selv-
stændige effekt på nyansattes til-
bøjelighed til at melde sig ind bliver 
estimeret. 
 
3) Hvilken organisationsgrad på 

arbejdspladsen skal der til for at 
opretholde en høj organisations-
grad for nyansatte? 

Såfremt organisationsgraden på 
arbejdspladsen har en selvstændig 
effekt, er det interessant at under-
søge, hvornår en organisationsgrad 
bliver mere eller mindre selvrepro-
ducerende. I udgangspunktet kan 
man forvente, at organisationsgra-
dens effekt på nyansattes tilbøjelig-
hed til at blive fagforeningsmedlem 
er stabilt positiv – dvs. jo højere or-
ganisationsgraden er på det tids-
punkt, en nyansat bliver ”udsat” 
for gruppepresset, jo højere sand-
synlighed for, at den nyansatte mel-
der sig ind. Andre teorier derimod 
har fremført, at det i nogle tilfæl-
de kun er nødvendigt med en lille 
kritisk masse, før andre lønmodta-
gere begynder at bakke op om fag-
foreningen – dvs. et par ildsjæle 
på arbejdspladsen er nok til, at an-
dre følger med (Oliver & Marwell, 
1988). Omvendt vil der på nogle ar-
bejdspladser, og formentligt som of-
test, være behov for en stor kritisk 
masse, før de nyansatte følger trop. 
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Det er derfor ikke ligegyldigt, hvil-
ken organisationsgrad der er på ar-
bejdspladsen for at opretholde en 
stabil organisationsgrad.

I det følgende besvares disse tre 
spørgsmål. Som nævnt går vi ikke 
dybere ind i de metodiske overve-
jelser end højst nødvendigt. Til læ-
sere med interesse for metoden bag  
analyserne, henviser vi til appen-
diks 2.  

Arbejdspladsen kontra individet
For at belyse hvorvidt arbejdsplad-
sen har en selvstændig betydning 
for lønmodtageres tilbøjelighed til 
at vælge en overenskomstbæren-
de fagforening, foretager vi en så-
kaldt varians-dekomposition. En 
varians-dekomposition er en stati-
stisk metode, hvor det er muligt at 
udskille, hvor meget af forskellene 
mellem lønmodtagernes valg af fag-

forening, der kan henføres til hhv. 
individuelle faktorer og arbejds-
pladsfaktorer (se appendiks 2 om 
metode). Hvis lønmodtagernes valg 
systematisk ”klumper sig sammen” 
på arbejdspladsen, så kan det bety-
de, at der er sociale processer og dy-
namikker på arbejdspladsen, som 
har betydning for lønmodtagernes 
valg af fagforening, og at denne sy-
stematik er uafhængig af individu-
elle karakteristika. Et karikeret 
eksempel kan illustrere dette: Hvis 
en fagforeningsfjendtlig lønmod-
tager, der i udgangspunktet aldrig 
ville stå i fagforening, alligevel bli-
ver medlem, fordi alle hans kolle-
gaer er det, så har arbejdspladsen 
påvirket denne lønmodtagers valg. 
Omvendt, hvis vores fagforenings-
fjendtlige lønmodtager ikke melder 
sig ind, selvom alle kollegaerne er 
medlemmer, så har arbejdspladsen 
ikke en selvstændig påvirkning, og 

Hele arbejdsmarkedet Privat sektor Offentlig sektor

Forklaret varians % Forklaret varians % Forklaret varians %

Individniveau 72.3 73.8 52.4

Arbejdspladsniveau 19.3 19.0 19.9

Tabel 9:  
Hvor meget betyder arbejdspladsniveauet? (variansdekomposition)

Note: Den forklarede varians behøver ikke at summe til 100 %, idet der stort set altid vil være vari-
ans, der ikke er forklaret. 
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det er alene hans individuelle syn 
på fagforening, der afgjorde valget 
om medlemskab. Lønmodtagere og 
arbejdspladser er forskellige, og det 
er lønmodtagernes organisations-
valg også. Disse variationer holdes 
op imod hinanden for at se, om vari-
ationen i organisationsvalget syste-
matisk følger variationen i arbejds-
pladser. 

I tabel 9 ses resultatet af den så-
kaldte variansdekomposition, som 
afgør hvor meget hhv. individet og 
arbejdspladsen betyder for, om man 
melder sig ind i fagforening. Det er 
opgjort som et gennemsnit for hele 
arbejdsmarkedet, den private sek-
tor og den offentlige sektor. Det 
viser sig, at arbejdspladsen rent 
faktisk betyder en del for organi-
sationsvalget, idet arbejdspladsni-
veauet forklarer lige under 20 % af 
variationen, både for arbejdsmarke-
det under ét og opdelt i hhv. den pri-
vate og offentlige sektor. I det tænk-
te eksempel kan vi altså med nogen 
ret forvente, at sociale processer 
og dynamikker på arbejdspladsen 
ofte får lønmodtagere til at vælge 
et organisationstilhør, der ikke var 
givet på baggrund af deres indivi-
duelle karakteristika. Med andre 
ord vil den fagforeningsfjendtlige 
lønmodtager i nogle tilfælde blive 
”overtalt” på baggrund af forhold 
på arbejdspladsen. Det skal selvføl-
gelig understreges, at variationen 

i organisationsvalg i høj grad kan 
henføres til individuelle faktorer, 
idet hele 72,3 % af variationen kan 
forklares med individuelle fakto-
rer såsom alder, erhvervserfaring, 
uddannelse og politisk ståsted (Ib-
sen et al., 2011, Ibsen et al., 2012, 
Schnabel & Wagner, 2005). Disse 
faktorer skal vi ikke gå dybere ind 
på nu, men det er ikke så under-
ligt, at individet betyder meget for 
organisationsvalget – der er trods 
alt ikke fagforeningstvang i Dan-
mark, og lønmodtagerne kan vælge 
organisationstilhør på baggrund af 
en række økonomiske, politiske og 
værdimæssige overvejelser. 

Det er værd at bemærke, at de indi-
viduelle faktorer forklarer mindre 
variation i den offentlige sektor end 
i den private sektor. Det vil altså 
sige, at organisationsvalg i den of-
fentlige sektor varierer mindre på 
tværs af individer end i den private 
sektor. Det er ikke så underligt, når 
man tænker på, at den private sek-
tor generelt har en lavere organisa-
tionsgrad, og der derfor naturligt 
må være mere variation på tværs 
af individer og på tværs af arbejds-
pladser. Men det er også bemærkel-
sesværdigt, at arbejdspladsen for-
klarer lige så meget variation i de 
to sektorer. Dette indikerer, at ar-
bejdspladsen er lige vigtig i de to 
sektorer, men individuelle faktorer 
er vigtigere i den private sektor. 
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Hvis arbejdspladsen er vigtig for 
lønmodtageres valg af organisatio-
ner, bliver spørgsmålet, hvilke fak-
torer ved arbejdspladsen der bety-
der noget. Det er dette spørgsmål, 
vi forsøger at besvare i næste afsnit. 
 
Er organisationsgraden på 
arbejdspladsen vigtig?
I tråd med social custom teoriens 
hypotese om, at der er en social 
sanktion ved ikke at være medlem 
af fagforeningen på arbejdspladser, 
hvor det er normen, må det forven-
tes, at organisationsgraden på ar-
bejdspladsen betyder noget for or-
ganisationsvalget. Dette kan for-
ventes, fordi jo flere af de ansatte, 
der er medlem af en fagforening, 
jo større gruppepres vil der givet-
vis være for at blive medlem. For at 
undersøge denne sammenhæng har 
vi målt, hvordan uorganiserede nye 
medarbejdere påvirkes i løbet af det 
første år på deres ny arbejdsplads. 
Vi måler altså, hvorvidt den nyan-
satte er gået fra at være uorganise-
ret til at være medlem af en fagfor-
ening i løbet af det første år på ar-
bejdspladsen. 

Dette har vi gjort for alle uorgani-
serede, der skiftede arbejdsplads i 
perioden 2002-2007. Argumentet 
for at undersøge de uorganiserede 
nyansatte er, at det er denne grup-
pe, som ”udsættes” for den sociale 
norm om faglig organisering. De 

kommer ”udefra” og bevæger sig ind 
på arbejdspladser med i forvejen 
etablerede normer angående fagfor-
eningsmedlemskab, som de så ud-
sættes for og reagerer på. Vi måler 
deres reaktion på at blive udsat for 
disse normer ved, at de enten mel-
der sig ind eller lader være. Ved at 
opstille undersøgelsen sådan opnår 
vi et meget stærkt videnskabeligt 
grundlag for at kunne udtale os ud 
fra sammenhængen mellem normer 
på arbejdspladsen (målt ved organi-
sationsgrader) og lønmodtagernes 
tilbøjelighed til at melde sig ind i 
fagforening (målt ved uorganisere-
de nyansattes valg med hensyn til 
at melde sig ind i fagforening eller 
forblive ikke-medlemmer).

Vi har dernæst beregnet en model 
for, om der er en positiv sammen-
hæng mellem tilbøjeligheden til at 
melde sig ind det første år og en 
række individuelle og arbejdsplads-
relaterede faktorer, herunder den 
eksisterende organisationsprocent 
på arbejdspladsen. Såfremt der er 
en positiv sammenhæng mellem or-
ganisationsprocenten og den nyan-
sattes tilbøjelighed til at gå fra at 
være uorganiseret til at blive med-
lem af en overenskomstbærende 
fagforening, så er dette en stærk in-
dikation af, at social custom-teorien 
har noget på sig (Toubøl & Jensen, 
2014). Vi kontrollerer endvidere for 
de andre faktorer, dvs. organisati-
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onsgraden skal have en positiv ef-
fekt, når vi har taget højde for en 
række andre faktorer, som også vil-
le kunne forklare tilbøjeligheden til 
at melde sig ind (se appendiks 2 om 
metode for de brugte MLA-model-
ler). 

Vi vil her ikke omtale alle de for-
skellige kontrolvariable, som er 
ganske omfattende, men blot be-
mærke to forhold. For det første, 
kan kontrolvariablene opdeles ef-
ter, om de relaterer sig til indivi-
derne eller arbejdspladserne/virk-
somhederne. Dette vil altså sige, at 
vi både tager højde for typiske for-
klaringer, der har at gøre med de 
individuelle karakteristika for løn-
modtagere (fx alder, køn, uddan-
nelse, indkomst og anciennitet), og 
karakteristika ved arbejdspladsen 
(størrelse, omsætning, branche og 
personaleomsætning). For det an-
det tager vi højde for, at den nyan-
satte kommer fra et andet job eller 
fra arbejdsløshed eller uddannelse. 
Hermed kontrollerer vi også for, om 
den nyansatte var uorganiseret, 
fordi han eller hun kom lige fra et 
uddannelsesforløb.
  
I tabel 10 har vi rapporteret de vig-
tigste resultater fra MLA-model-
len for det samlede arbejdsmarked, 
den private og den offentlige sek-
tor. Resultatet for arbejdspladser-
nes organisationsgrad står marke-

ret i fed skrift. Vi rapporterer de 
estimerede koefficienter i kolon-
nen, ”Koefficient”. En positiv koef-
ficient betyder, at der er en positiv 
sammenhæng mellem en uafhæn-
gig variabel, eks. Arbejdspladsens 
organisationsgrad, og den afhæn-
gige variabel, de nyansattes tilbøje-
lighed til at blive medlemmer. An-
tallet af stjerner viser, om sammen-
hængen er statistisk signifikant og 
ved hvilket niveau. Tre stjerner be-
tyder en statistisk signifikant sam-
menhæng ved 0.001. I dette tilfælde 
vil der være 1 promille eller mindre 
end 1 promille risiko for, at sam-
menhængen eller relationen er til-
fældig, dvs. at vores resultat er ud-
tryk for en tilfældighed snarere end 
en underliggende struktur imellem 
vores variable. 

Ser vi først på det samlede arbejds-
marked viser det sig, at arbejds-
pladsens organisationsgrad i høj 
grad er positivt relateret til sand-
synligheden for, at en nyansat mel-
der sig ind i en overenskomstbæ-
rende fagforening i løbet af det før-
ste år på arbejdspladsen. Sammen-
hængen er derudover signifikant 
ved et signifikansniveau ved 0.001, 
hvilket betyder, at vi kan være gan-
ske sikker på, at relationen faktisk 
eksisterer. 

Det er derudover interessant at se 
på nogle af kontrolvariablene. Sær-
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ligt er det interessant, at arbejds-
pladsens størrelse – dvs. antallet af 
ansatte – ikke er signifikant relate-
ret til sandsynligheden for at melde 
sig ind. Tidligere undersøgelser – 
heriblandt vores egne (Ibsen et al., 
2011) – har vist, at arbejdspladsens 
størrelse var positivt relateret til 
sandsynligheden for at være med-
lem af en fagforening. Men det ser 
altså ud til, at det, der virkeligt be-
tyder noget, er den allerede eksiste-
rende organisationsgrad på arbejds-
pladsen. Med andre ord bidrager 
arbejdspladsens størrelse i sig selv 
ikke med noget. Dog må det siges, 
at store arbejdspladser kan have 
en fordel mht. organiseringen, for-
di det er lettere at opbygge faglige 
klubber og rekruttere tillidsrepræ-
sentanter (Navrbjerg et al., 2010), 
men det er den høje organisations-
grad, som virker på de nyansattes 
tilbøjelighed til at blive medlemmer.

Det er også interessant, at arbejds-
pladsens personaleomsætning er 
negativt relateret til de nyansat-
tes tilbøjelighed til at melde sig ind. 
Dette resultat er i tråd med social 
custom teorien (Visser, 2002, Chec-
chi & Visser, 2005). Såfremt der 
er en høj personaleomsætning, vil 
den sociale norm om fagligt med-
lemskab alt andet lige svækkes, 
idet normer bæres af personer. Det 
er igennem gentagne møder med 
kendte ansigter, at normen om fag-

ligt medlemskab overføres fra de 
ansatte til nyansatte. Hvis alle er 
nyansatte vil normer derfor have 
svært ved at eksistere. Med dette re-
sultat in mente undersøgte vi også 
sammenhængen eller interaktionen 
mellem personaleomsætning og or-
ganisationsgrad, og hvordan denne 
interaktion virker på de nyansattes 
organisationsvalg. Det viser sig, at 
effekten af organisationsgrad fak-
tisk svækkes af høj personaleom-
sætning, hvilket alt andet lige vil 
sige, at der skal en højere organi-
sationsgrad til på arbejdspladser 
med høj personaleomsætning for at 
opretholde normen om fagligt med-
lemskab. Problemet bliver, hvordan 
denne høje organisationsgrad kan 
opretholdes, når personaleomsæt-
ningen er høj på arbejdspladsen. 

For at undersøge, om organisati-
onsgraden har forskellig betydning 
i henholdsvis den private og offent-
lige sektor, delte vi data op og la-
vede en model for hver sektor. Der 
er gode grunde til en opsplitning af 
arbejdsmarkedet i de to sektorer. Vi 
ved fra tidligere undersøgelser af 
faglig organisering i Danmark og 
i udlandet, at den offentlige sektor 
generelt er bedre organiseret end 
den private – om end forskellene er 
mindre udtalt i Danmark og i Nor-
den end i andre lande (Kjellberg, 
2009, Kjellberg, 2010, Nergaard, 
2010). Forskellene er typisk blevet 
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Note: En fuld liste over kontrolvariable kan fås ved henvendelse til forfatterne.

Hele arbejdsmarkedet Privat sektor Offentlig sektor

Koefficient Standardfejl Koefficient Standardfejl Koefficient Standardfejl

Arbejdspladsens organisationsgrad 2,552984*** 0,1311362 2,400505***  0,1498162 3,326173***  0,4354946

Partner er fagforeningsmedlem 0,2801863***   0,0185454 0,2998153***   0,0230062 0,2517913***   0,0318688

Køn (mand=1) -0,1487598 0,016611 -0,0875451***   0,0200824 -0,2360324***   0,0304215

Alder -0,0380614***   0,0011434 -0,0345064***   0,0015391 -0,0349871***   0,0018924

Uddannelseslængde 0,0010363** 0,0003049 -0,0003067    0,0003733 0,0028621***   0,0005484

Timeløn -0,0018446***   0,0001226 -0,0019626***   0,0001444 -0,0010632***   0,0002467

Fuldtidsansat 0,5037631***   0,0204975 0,504964***    0,0259477 0,5100043***   0,0337849

Anciennitet -0,0008496***   0,0000676 -0,0012134***    0,000086 -0,0004073***   0,0001127

Erhvervserfaring -0,0186869***   0,0015931 -0,0236879***   0,0020563 -0,0233226***   0,0027451

Arbejdspladsens størrelse 0,0000186    0,0000262 0,0001261**     0,000047 -0,0000738* 0,0000317

Personaleomsætning på arbejdspladsen -0,4885674***   0,1380729 -0,5916042***   0,1496583 0,1636152 0,5236774

Interaktion personaleomsætning*org.grad 1,141139***    0,1937141 1,301052***    0,2264671 0,4203033    0,6359196

Arbejdspladsens gnm.snit alder -0,0238495***   0,0024358 -0,0195662***   0,0028038 -0,0366259***   0,0054337

Konstant -0,7634406***   0,1729166 -0,8057538 0,2350369 -1,319192*    0,6111394

Standardafvigelse på arbejdspladsniveau 0,4705042   0,0116786 0,4787256 0,0144349 0,441063***  0,020148

Intra-class correlation (ICC workplace) 0,0630473    0,0029325 0,0651251 0,0036716 0,0558307     0,004816

Test statistikker

Log likelihood -68247,052 -45803,758 -21898,706

LR test vs. logistic regression 1268,23*** 778,65*** 451,29

Antal observationer 132,824 94,948 37,656

Antal grupper 10,165 7,618 2,548

Tabel 10: 
MLA-modeller over sammenhængen mellem sandsynlighed for at nyansatte melder sig 
ind og arbejdspladsens organisationsgrad
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Hele arbejdsmarkedet Privat sektor Offentlig sektor

Koefficient Standardfejl Koefficient Standardfejl Koefficient Standardfejl

Arbejdspladsens organisationsgrad 2,552984*** 0,1311362 2,400505***  0,1498162 3,326173***  0,4354946

Partner er fagforeningsmedlem 0,2801863***   0,0185454 0,2998153***   0,0230062 0,2517913***   0,0318688

Køn (mand=1) -0,1487598 0,016611 -0,0875451***   0,0200824 -0,2360324***   0,0304215

Alder -0,0380614***   0,0011434 -0,0345064***   0,0015391 -0,0349871***   0,0018924

Uddannelseslængde 0,0010363** 0,0003049 -0,0003067    0,0003733 0,0028621***   0,0005484

Timeløn -0,0018446***   0,0001226 -0,0019626***   0,0001444 -0,0010632***   0,0002467

Fuldtidsansat 0,5037631***   0,0204975 0,504964***    0,0259477 0,5100043***   0,0337849

Anciennitet -0,0008496***   0,0000676 -0,0012134***    0,000086 -0,0004073***   0,0001127

Erhvervserfaring -0,0186869***   0,0015931 -0,0236879***   0,0020563 -0,0233226***   0,0027451

Arbejdspladsens størrelse 0,0000186    0,0000262 0,0001261**     0,000047 -0,0000738* 0,0000317

Personaleomsætning på arbejdspladsen -0,4885674***   0,1380729 -0,5916042***   0,1496583 0,1636152 0,5236774

Interaktion personaleomsætning*org.grad 1,141139***    0,1937141 1,301052***    0,2264671 0,4203033    0,6359196

Arbejdspladsens gnm.snit alder -0,0238495***   0,0024358 -0,0195662***   0,0028038 -0,0366259***   0,0054337

Konstant -0,7634406***   0,1729166 -0,8057538 0,2350369 -1,319192*    0,6111394

Standardafvigelse på arbejdspladsniveau 0,4705042   0,0116786 0,4787256 0,0144349 0,441063***  0,020148

Intra-class correlation (ICC workplace) 0,0630473    0,0029325 0,0651251 0,0036716 0,0558307     0,004816

Test statistikker

Log likelihood -68247,052 -45803,758 -21898,706

LR test vs. logistic regression 1268,23*** 778,65*** 451,29

Antal observationer 132,824 94,948 37,656

Antal grupper 10,165 7,618 2,548

* = p < 0.05; ** = p < 0.01; *** = p < 0.001
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forklaret med de særlige gunsti-
ge forhold for organisering, der gør 
sig gældende i den offentlige sektor, 
herunder stærke professionstilhør, 
mere kollektivistiske værdier hos 
de ansatte, større arbejdspladser, 
længere og mere stabile ansættel-
sesforhold samt høj arbejdsgiver-
organisering og høj overenskomst-
dækning (Due et al., 2010, Ibsen 
et al., 2012). Og som vist ovenfor, 
så betyder de individuelle forskel-
le mere i den private sektor end i 
den offentlige for organisationsvalg, 
hvorfor man kunne formode, at ar-
bejdspladsens organisationsgrad 
ikke er ligeså vigtig i den private 
sektor, som i den offentlige. 

Det overordnede resultat for den 
samlede model er, at organisations-
graden på arbejdspladsen er stærkt 
positivt relateret til de nyansattes 
tilbøjelighed til at melde sig ind i 
en fagforening i både den private 
og offentlige sektor. Der er dog en 
vis forskel på resultaterne for de 
to sektorer med en større positiv 
effekt i den offentlige sektor, men 
vi kan ikke på baggrund af den-
ne analyse sige noget håndfast om 
denne forskel. Vi kommer nærmere 
ind på forskellene mellem sektorer-
ne i den næste analyse. 
 
Ser vi på de mest interessante kon-
trolvariable, ser det faktisk ud til, 
at arbejdspladsens størrelse har en 

lille positiv effekt i den private sek-
tor og en lille negativ effekt i den of-
fentlige sektor. Men effekterne er 
meget små og sammenhængen ikke 
så statistisk sikker som for mange 
af de andre variable. Derudover er 
personaleomsætningen negativt re-
lateret til de nyansattes tilbøjelig-
hed til at blive fagforeningsmed-
lem i den private sektor, hvorimod 
relationen er insignifikant i den of-
fentlige sektor. Vi kan ikke fastslå, 
hvad der skyldes denne forskel mel-
lem privat og offentlig sektor, men 
den kan muligvis hænge sammen 
med, at personaleomsætningen ge-
nerelt er lavere i den offentlige sek-
tor i forhold til den private sektor. 
Hvis dette er rigtigt, er personale-
omsætningens effekt på de sociale 
normer altså primært et privat sek-
tor fænomen.

Resultaterne fra de tre analyser gi-
ver et entydigt billede af en meget 
stærk relation mellem høj organi-
sationsgrad på arbejdspladsen og 
en høj sandsynlighed for, at uorga-
niserede nyansatte bliver medlem-
mer i løbet af det første år. Det er 
vigtigt at understrege, at dette re-
sultat ikke repræsenterer en år-
sagssammenhæng mellem høj orga-
nisationsgrad på arbejdspladsen og 
organisering af nyansatte. Vi kan 
kun antage, at den høje organisati-
onsgrad måler styrken af en social 
norm for fagforeningsmedlemskab, 
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der påvirker de nyansatte, og deri-
gennem virker til at opretholde or-
ganisationsgraden over tid. Det 
ville kræve mere dybdegående kva-
litative undersøgelser af arbejds-
pladser med forskellige organisati-
onsgrader for at fastslå årsagssam-
menhænge. Når det er sagt, så me-
ner vi, at de ovenstående analysers 
resultater er så robuste og generelle 
samt baseret på et så omfattende 
datagrundlag og stærkt undersø-
gelsesdesign, at vi er meget tæt på 
at kunne påvise, at arbejdspladsens 
organisationsgrad og de dertilhø-
rende normer er meget afgørende 
for den enkelte lønmodtagers fag-
foreningsmedlemskab. 

På baggrund af ovenstående analy-
se kan vi ikke sige, hvorvidt den po-
sitive sammenhæng mellem orga-
nisationsgrad og sandsynligheden 
for organisering af nyansatte først 
”sætter ind” ved et vist niveau. Det 
er meget muligt, at en stigning fra 
10 % til 20 % organiserede på ar-
bejdspladsen ikke ændrer nævne-
værdigt ved organisationsgradens 
selvreproduktion, hvorimod en stig-
ning fra 60 % til 70 % gør. Med an-
dre ord skal der muligvis en kritisk 
masse til, før de sociale normer om 
faglig organisering bliver stærke 
nok til, at organisationsgraden kan 
reproducere sig selv. Det er dette 
spørgsmål, vi forsøger at besvare i 
den næste analyse. 

 
Hvilken organisationsgrad på  
arbejdspladsen skal der til?
I takt med at rekrutterings- og 
fastholdelsesstrategier – særligt i 
LO-organisationerne – bliver mere 
og mere arbejdspladsfokuserede, 
og ideen om selvorganiserende ar-
bejdspladser breder sig, er det inte-
ressant at undersøge, hvilken orga-
nisationsgrad der skal til, før orga-
niseringen bliver mere eller mindre 
selvreproducerende. Som nævnt 
ovenfor påpeger social custom teori-
en, at der sker en social sanktione-
ring af ikke-medlemmer, som i lig-
hed med økonomiske incitamenter 
vil få ikke-medlemmer til at melde 
sig ind. Størrelsen af denne sank-
tion vil – som nævnt – afhænge af, 
hvor stærk normen om medlemskab 
er på arbejdspladsen, hvilket kan 
antages at hænge sammen med an-
delen af medlemmer ud af arbejds-
styrken på virksomheden. Som Oli-
ver et al. (1985) og Elster (1989) 
har påvist, vil der dog være et så-
kaldt andenordens gratist-problem 
i forhold til sanktionering ved dår-
ligt omdømme, idet det er omkost-
ningsfuldt for fagforeningsmedlem-
merne dels at overvåge deres kolle-
gaer, dels at minde dem om at blive 
medlem. Hvem vil/skal sanktionere 
normen om fagligt medlemskab? 

Oliver og Marwell (1988) argumen-
terer for, at andenordens gratist-
problemet afhænger af eksistensen 
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af en kritisk masse af fagforenings-
medlemmer på arbejdspladsen, som 
på trods af omkostningerne og ar-
bejdet med at sanktionere normen, 
påtager sig opgaven. Dette kan 
være ildsjæle eller ambassadører, 
der er særligt investerede i fagfor-
eningen af ideologiske eller per-
sonlige årsager, eller ansatte som 
har påtaget sig en mere eller min-
dre formel rolle i fagforeningen. Be-
mærk dog, at tillidsrepræsentanter 
og sikkerhedsrepræsentanter ty-
pisk ikke vil være nok til at udgøre 
en kritisk masse for en social norm, 
med mindre vi har med meget små 
arbejdspladser at gøre, hvor en per-
son kan sanktionere normen om 
fagforeningsmedlemskab.

Spørgsmålet bliver derfor, hvor stor 
en andel disse ildsjæle eller ambas-
sadører skal udgøre af de ansatte 
for at blive en kritisk masse. I nog-
le situationer kan det kræve en lille 
aktiv andel af de ansatte, hvorefter 
organiseringen af de andre ansatte 
går hurtigt, og den kritiske masse 
er hurtigt opnået. I andre situatio-
ner kan det kræve en stor andel af 
de ansatte, og den kritiske masse 
opnås først sent i organiserings-
arbejdet. Oliver og Marwell (2001) 
siger om den første type situatio-
ner, at det skaber en relativt hur-
tig organisering, men at mange af 
de nye medlemmer typisk er pas-
sive og ikke vil engagere sig i or-

ganiseringsarbejdet, fordi de kan 
forlade sig på den lille gruppe af 
ildsjæle. Såfremt denne lille grup-
pe af aktive medlemmer forsvinder, 
kan organiseringsarbejdet rela-
tivt hurtigt smuldre fra hinanden. 
Omvendt forholder det sig i den an-
den type af situationer. Her vil det 
kræve et stort arbejde at få organi-
seringsarbejdet op at stå og få den 
store kritiske masse af aktive med-
lemmer på plads, men derefter vil 
organiseringsarbejdet være relativt 
stabilt. Der er med andre ord forde-
le og ulemper ved de to situationer. 

Grafisk kan vi fremstille de to si-
tuationer for kritiske masser som 
forholdet mellem organisationsgrad 
og sandsynligheder for at nyansatte 
organiserer sig. Dette ses i figur 18 
og 19. 
 
I figur 18 ses den første situation. 
Den røde streg, som angiver en vis 
organisationsgrad, viser, at sand-
synligheden for, at nyansatte mel-
der sig ind stiger hurtigt. Derefter 
flader kurven dog ud, idet de nye 
medlemmer ikke ændrer nævne-
værdigt ved organiseringsarbej-
det på arbejdspladsen. I figur 19 
ses den anden situation. Den røde 
streg, som angiver den samme or-
ganisationsgrad som i figur 18, vi-
ser, at sandsynligheden for at nyan-
satte melder sig ind, stadig er me-
get lav. Den kritiske masse findes i 
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denne situation først ved en høj or-
ganisationsgrad. For fagforeninger 
vil disse to situationer således kræ-
ve forskellige organiseringsstrate-
gier og støttefunktioner til organi-
seringsarbejdet på arbejdspladsen.

I den første situation kræver den 
kritiske masse kun få ildsjæle el-
ler ambassadører, og den første 
”investering” i organiseringsarbej-
det er ikke så omkostningsfuld, og 
der er måske tale om relativt lavt 
hængende frugter på arbejdsplad-
sen, dvs. fagforeningen kan relativt 
hurtigt få fat i aktive medlemmer, 
der har mod på organiseringsarbej-
det og hurtigt vil komme til at se 
resultater. Derimod skal gruppen 
af disse personer til gengæld passes 
og gerne udvides, så den kritiske 
masse ikke er sårbar over for per-
sonaleudskiftninger eller lignende. 

I den anden situation er den første 
investering i organiseringsarbej-
det mere omkostningsfuld, og den 
selvreproducerende dynamik kom-
mer først ved en stor kritisk masse. 
Her skal fagforeningen have tålmo-
dighed, men også ressourcer til at 
overvinde den første modstand, og 
der vil ikke på sammen måde som i 
den første situation være lavt hæn-
gende frugter. Derimod vil den kri-
tiske masse være mere stabil, når 
først den er nået, og den vil være 
mindre sårbar over for personale-

Figur 19: 
Stor kritisk masse og få passive  
medlemmer

Figur 18: 
Lille kritisk masse og mange passive 
medlemmer

Sandsynlighed for at m
elde sig ind

Arbejdspladsens organisationsgrad

Sandsynlighed for at m
elde sig ind

Arbejdspladsens organisationsgrad
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udskiftning eller lignende, fordi 
den kritiske masse udgøres af en 
større andel end i den første situa-
tion.

De to situationer er teoretiske, og 
der vil på virkelighedens arbejds-
pladser typisk være tale om en mel-
lemting mellem de to. Derudover 
er det ikke sikkert, at der ved den 
lille kritiske masse vil være mange 
passive medlemmer, eller at der ved 
den store kritiske masse vil være 
færre passive medlemmer i organi-
seringsarbejdet. De to situationer 
skal således ses som teoretiske mo-
deller, som vi kan bruge til at ana-
lysere de danske arbejdspladser 
med. Den analytiske pointe med at 
inddrage situationerne i denne ana-
lyse er, at punktet, hvor den kriti-
ske masse indfinder sig, kan ligge 
på forskellige niveauer for organisa-
tionsgraden, og at dette vil have en 
væsentlig betydning for organise-
ringsarbejdet på arbejdspladserne. 

For at undersøge, om der findes et 
punkt for den kritiske masse, har 
vi foretaget en såkaldt segmente-
ret regressionsanalyse (se mere 
om metoden i appendiks 2). Meto-
den gør os i stand til at se, om ef-
fekten af organisationsgraden på 
de nyansattes sandsynlighed for 
at melde sig ind er markant stær-
kere, når man når til et vist niveau 
for organisationsgraden. I den fore-

gående analyse kunne vi se, at or-
ganisationsgraden generelt bidra-
ger til en højere sandsynlighed for 
at nyansatte bliver medlemmer, 
men vi kunne ikke se, om det gør en 
forskel, at organisationsgraden ek-
sempelvis stiger fra 20 % til 30 % 
vs. fra 60 % til 70 %. Med segmen-
teret regressionsanalyse kan vi op-
dele sammenhænge på tværs af ni-
veauet for organisationsgraden. Vi 
estimerer som sidst tre modeller: en 
for det samlede arbejdsmarked, en 
for den private sektor og en for den 
offentlige sektor. Der er brugt stort 
set de samme kontrolvariable, som 
i MLA-modellerne (se appendiks 2 
om metode til MLA). 

I figur 20 har vi estimeret punkter 
for den kritiske masse for hele ar-
bejdsmarkedet. Figuren viser, at 
der faktisk er tale om to punkter 
for organisationsgraden, hvor sand-
synligheden for, at nyansatte mel-
der sig ind, stiger markant.  
 
Det første punkt findes ved ca. 45 
% organisationsgrad på arbejds-
pladsen. Ved en lavere organisati-
onsprocent end 45 gør det stort set 
ingen forskel for de nyansatte, om 
organisationsprocenten er fx 10 el-
ler 40 %, hvilket man kan se ved 
den meget lille hældning på den 
ubrudte linje fra 0-45 %. Efter det-
te punkt stiger sandsynligheden for 
de nyansattes indmeldelse imidler-
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tid, hvilket kan ses ved den stejlere 
hældning på den stiplede linje fra 
45-70 %. Kommer arbejdspladsens 
organisationsgrad over 45 %, vil 
det altså gennemsnitligt blive nem-
mere at opretholde organiseringen 
på arbejdspladsen, fordi de nyan-
satte er mere tilbøjelige til at melde 
sig ind. 

Det andet punkt findes ved 70 % 
organisationsgrad, hvorefter sand-

synligheden for de nyansattes ind-
meldelses stiger endnu kraftigere 
end ved organisationsgrad på 45-
70 %. Over 70 % vil organiserings-
arbejdet blive markant lettere, og 
man kan begynde at tale om en 
selvreproducerende organisations-
grad, fordi de nyansatte ”nærmest 
kommer af sig selv” i den forstand, 
at for hvert nyt medlem, der melder 
sig ind og dermed forøger organisa-
tionsgraden, stiger sandsynlighe-

Figur 20:  
Kritisk masse for hele arbejdsmarkedet

Segmenteret regression – hele arbejdsmarkedet

Arbejdspladsens
organisationsgrad
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den meget kraftigt for, at de næste 
nyansatte vil melde sig ind, hvad 
kommer til udtryk ved den meget 
stejle stigende kurve. Dette skal 
dog ikke misforstås. Den kraftige 
effekt ved over 70 % hænger – iføl-
ge social custom teorien – sammen 
med den stærke norm om faglig or-
ganisering, som de nyansatte ud-
sættes for, og hvor kun de allermest 
fagforeningsfjendtlige og/eller løn-
modtagere, der generelt er svære at 
organisere, vil stå uden for fagfor-
eningen. 

Det kan være svært på baggrund af 
dette overordnede resultat at vur-
dere, om de to punkter ved 45 % og 
70 % afspejler en situation med lil-
le eller stor kritisk masse. Effekten 
ved 45 % er lavere end ved 70 %, 
hvilket kunne tyde på, at der er be-
hov for en kritisk masse på de 70 %, 
før vi får egentlig selvreproduceren-
de organisationsgrader. Omvendt 
er der en forskel, når organisations-
graden kommer over 45 %. Vi bliver 
klogere på dette spørgsmål, når vi 
splitter analysen op i en model for 

Figur 21:  
Kritisk masse for privat sektor 

Segmenteret regression – privat
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henholdsvis den private og den of-
fentlige sektor. I figur 21 ses resul-
tatet for den private sektor.  

Her ses det tydeligt, at punktet for 
den kritiske masse ligger omkring 
70 % organisationsgrad, hvorimod 
45 %-punktet ikke ændrer sig næv-
neværdigt for sandsynligheden for, 
at nyansatte melder sig ind. Dette 
kan ses ved, at der ikke er noget 
stort knæk ved under og over 45 %, 
hvorimod der er et markant knæk i 
hældningen ved over 70 % organi-

sationsgrad. Dette tyder altså på, 
at der skal en stor kritisk masse til 
i den private sektor, før organisati-
onsgraden bliver selvreproduceren-
de. Derudover ses det på den lod-
rette akse, at sandsynligheden for, 
at nyansatte melder sig ind i fagfor-
eningen, er lav ved lave organisati-
onsgrader på arbejdspladsen. 

Ser vi på resultatet for den offent-
lige sektor forholder det sig anderle-
des. I figur 22 er det ikke entydigt, 
hvor der er et knæk. Ved 45 % orga-

Figur 22:  
Kritisk masse for offentlig sektor 

Segmenteret regression – offentlig
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nisationsgrad ser det ud til, at der 
et lille knæk, hvor sandsynligheden 
for nyansattes indmeldelse stiger, 
hvorimod der ikke er nogen nævne-
værdig forskel ved 70 %. Vi fortol-
ker dette som udtryk for, at sand-
synligheden for at melde sig ind 
stiger mere jævnt i den offentlige 
sektor end i den private. Dvs. at en 
højere organisationsgrad giver en 
positiv effekt på sandsynligheden 
for, at nyansatte melder sig ind, og 
at denne effekt gælder både ved 10 
% til 20 % og ved 60 % til 70 % orga-
nisationsgrad. Derudover viser den 
lodrette y-akse, at der i den offentli-
ge sektor er generel høj sandsynlig-
hed for, at nyansatte melder sig ind 
– også ved lave organisationsgrader 
på arbejdspladsen. 

For alle de tre modeller gælder det, 
at organiseringsarbejdet bliver let-
tere jo højere organisationsgraden 
er på arbejdspladsen7. Dette resul-
tat passer fint med den foregående 
MLA-analyse, hvor vi så signifi-
kante positive sammenhænge mel-
lem organisationsgraden og sand-
synligheden for nyansattes indmel-
delse. Det interessante ved denne 
sidste analyse er, at punktet for den 
kritiske masse med nogen sandsyn-
lighed ligger på 70 % i den private 

sektor, og at den positive effekt ac-
celererer, når man kommer op på 
omkring de 70 % organisations-
grad. Derimod er den positive effekt 
mere jævnt fordelt og på et højere 
niveau i den offentlige sektor. I det 
afsluttende afsnit diskuterer vi de 
mulige implikationer for fagbevæ-
gelsen af disse resultater. 

Delkonklusion og diskussion: 
Arbejdspladsens betydning 
for organisering
Motivationen for analyse 5 var at 
undersøge arbejdspladsens betyd-
ning for organisering af lønmodta-
gerne i Danmark. Der er to grun-
de til at interessere sig for arbejds-
pladsen. For det første fokuserer 
særligt LO’s fagforeninger mere og 
mere på arbejdspladsen i deres re-
krutterings- og fastholdelsesstra-
tegier. Ud fra den såkaldte ”orga-
niser-model” prøver man at orga-
nisere de ansatte omkring nære 
emner på arbejdspladsen, og der er 
et mål om, at de ansatte i høj grad 
bliver involveret i organiseringsar-
bejdet. For det andet fortæller so-
cial custom teorien, at organisering 
i fagforening i høj grad er båret af 
sociale normer om medlemskab på 
arbejdspladsen. Ikke-medlemmer 
vil blive sanktioneret med et dår-

7 Det skal i den sammenhæng nævnes, at den negative hældning for organisationsgrader under 45 
% i den offentlige sektor ikke skal tages som udtryk for, at sandsynligheden for nyansattes ind-
meldelse falder op til 45 % organisationsgrad. Dertil er sammenhængen for usikker.   
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ligt omdømme blandt kollegaerne, 
og derfor er arbejdspladsen det pri-
mære sted, hvor organisering fore-
går. Ydermere forventes det ifølge 
social custom teorien, at den socia-
le norm om faglig organisering er 
stærkest, når der er en høj organi-
sationsgrad på arbejdspladsen. Vi 
undersøger arbejdspladsens betyd-
ning i tre dele. 

I den første del af analyse 5 under-
søger vi, hvorvidt arbejdspladsen 
overhovedet kan forklare noget af 
den variation, vi ser i lønmodtager-
nes organisationsvalg. Analysen 
viser, at arbejdspladsniveauet kan 
forklare ca. 20 % af variationen, 
hvilket betyder, at lønmodtagernes 
valg af medlemskab i nogen grad er 
betinget af, hvilken arbejdsplads, 
de ansættes på. Individuelle forhold 
forklarer i sagens natur mere end 
arbejdspladsen, hvilket man også 
må forvente, når man tænker på 
lønmodtagernes meget forskellige 
”smag” for fagligt medlemskab. De 
20 % er derfor relativt højt, og resul-
tatet viser, at arbejdspladsen kan 
mediere den individuelle ”smag” for 
fagligt medlemskab, fx når en me-
get fagforeningsfjendtlig ansat alli-
gevel bliver medlem, når han eller 
hun indgår på arbejdspladsen. 

I den anden del af analyse 5 under-
søger vi sammenhængen mellem 
organisationsgraden på arbejds-

pladsen og uorganiserede nyansat-
tes tilbøjelighed til at blive medlem 
i løbet af deres første år på den ny 
arbejdsplads. Analysen viser ty-
deligt, at denne sammenhæng er 
stærkt positiv – også når vi kon-
trollerer for en række individuelle 
faktorer og karakteristika ved ar-
bejdspladsen. Dette resultat gæl-
der både i den private og offentlige 
sektor. Derudover ser det ud til, at 
arbejdspladsens størrelse ikke er 
vigtig for de nyansattes tilbøjelig-
hed til at melde sig ind, fordi det er 
organisationsgraden, der betyder 
noget. Dette er en stærk indikation 
på social custom teoriens hypotese 
om sociale normers betydning. Jo 
stærkere den sociale norm er på ar-
bejdspladsen, jo mere sandsynligt 
er det, at uorganiserede bliver med-
lemmer.

Dette overordnede resultat belyser 
vi nærmere i den tredje del af ana-
lyse 5. Her prøver vi at fastslå, hvil-
ken organisationsgrad der skal til, 
for at arbejdspladsens organisati-
onsgrad bliver selvreproducerende. 
Vi måler dette ved at se på, hvilket 
niveau organisationsgraden skal 
nå, for at de nyansattes sandsynlig-
hed for at blive medlemmer stiger 
markant. Vi argumenterer for, at 
der skal en kritisk masse af fagfor-
eningsmedlemmer til, for at organi-
seringsarbejdet begynder at funge-
re på arbejdspladsen. I nogle situa-
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tioner behøver den kritiske masse 
ikke at være stor, og nogle få ildsjæ-
le eller ambassadører vil være til-
strækkelige til at skaffe de næste 
medlemmer. I andre situationer er 
det nødvendigt med en stor kritisk 
masse, før organiseringsarbejdet 
fungerer. Analysen viser, at der ser 
ud til at være forskellige punkter 
for den kritiske masse i henholds-
vis den private og offentlige sek-
tor. I den private sektor skal der en 
relativt stor kritisk masse til – ca. 
70 % organisationsgrad på arbejds-
pladsen – før de nyansattes sand-
synlighed for indmeldelse ryger i 
vejret. Til gengæld er effekten me-
get kraftig, når den først slår igen-
nem. I den offentlige sektor er ef-
fekten mere jævnt fordelt, og der er 
generelt en effekt – også ved lave-
re organisationsgrader på arbejds-
pladsen. Med andre ord, bliver or-
ganiseringsarbejdet hurtigere let-
tere i den offentlige sektor, hvor der 
er ”lavt hængende frugter” at hen-
te ved en højere organisationsgrad. 
Der er omvendt ikke så mange lavt 
hængende frugter i den private sek-
tor, men organisationsgraden bliver 
i udstrakt grad selvopretholdende 
og dermed robust, når man når en 
tilstrækkeligt høj organisations-
grad på ca. 70 %. 

I tråd med disse resultater kan 
man argumentere for, at den indle-
dende investering i organiserings-

arbejdet ikke behøver at være stor 
i situationer med en lille kritisk 
masse som fx i den offentlige sek-
tor. Dog kan organiseringsarbejdet 
i disse situationer afhænge meget 
af de få ildsjæle, hvilket også gør 
organiseringen sårbar over for et 
evt. tab af disse ildsjæle. I situatio-
ner, som i den private sektor, hvor 
den kritiske masse først indfinder 
sig ved en høj organisationsgrad, 
vil den indledende investering være 
stor, og organiseringsarbejdet kan 
tage lang tid, før organisationsgra-
den bliver selvopretholdende på ar-
bejdspladsen. Omvendt består den 
kritiske masse af et større antal 
personer, hvilket også gør den mere 
robust. 

Det er vigtigt at huske på, at dis-
se resultater er gennemsnitlige på 
tværs af store sektorer, der indehol-
der mange brancher, og beskæftiger 
lønmodtagere i forskellige stillin-
ger, hvor organisationsdynamikker 
kan være forskellige. Det er derfor 
ikke sikkert, at en organisations-
grad på hverken 45 % eller 70 % vil 
føre til selvreproduktion. De fag-
lige klubber og tillidsrepræsentan-
terne har vist sig afgørende for or-
ganiseringsarbejdet (Navrbjerg et 
al., 2010), og der kan stilles spørgs-
målstegn ved, hvorvidt de ”menige 
medlemmer” har lyst til at sanktio-
nere ikke-medlemskab på arbejds-
pladsen. Den seneste APL-under-
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søgelse viste blandt andet, at kun 
24 % af medlemmerne i LO’s fag-
foreninger i høj grad eller i meget 
høj grad var enige i, at det udløser 
modvilje blandt flertallet af kolleger 
på deres arbejdsplads, hvis en kol-
lega ikke er medlem af fagforenin-
gen (Caraker et al., 2014). Denne 
andel skjuler dog væsentlige bran-
cheforskelle, idet modviljen mod de 
uorganiserede inden for industrien 
(35 procent), byggeri (27 procent) og 
transport (42 procent) var relativt 
høj, mens kun 5 procent inden for 
handel, restauration og hotel i høj 
grad eller i meget høj grad var eni-
ge i, at det udløser modvilje blandt 
flertallet af kolleger på arbejdsplad-
sen. På hele arbejdsmarkedet var 
det kun 13 %, der i høj grad eller i 
meget høj grad var enige i, at det 
udløser modvilje blandt flertallet 
af kolleger på arbejdspladsen (Ca-
raker et al., 2014). Disse forskel-
le mellem brancherne kan med al 
sandsynlighed tilskrives, at de tre 
førstnævnte brancher i forvejen har 
høj organisationsgrad og høj over-
enskomstdækning (Navrbjerg et al. 
2010; Ibsen et al. 2012). 

Det er dog meget muligt, at den di-
rekte modvilje ikke er nødvendig. 
Den sociale norm om fagligt med-
lemskab kan også fungere uden di-
rekte sanktioner på kollegaers om-
dømme gennem socialisering på 
arbejdspladsen. Når den nyansatte 

møder de etablerede kollegaer og 
finder ud af, at de er fagforenings-
medlemmer, bliver medlemskabet 
en adgangsbillet til fællesskabet 
på arbejdspladsen. Nogen direkte 
sanktion eller modvilje mod uorga-
niserede behøves dermed ikke (om 
end direkte sanktioner nok også 
hjælper), fordi den nyansattes eget 
behov for at tilhøre det kollegiale 
fællesskab er stærkt nok. Proble-
met for fagforeningen bliver selv-
følgelig, når det kollegiale fælles-
skab ikke længere defineres ud fra 
det faglige medlemskab (Lysgaard, 
1961). En sådan situation kan ind-
træde, når der er en lav organisa-
tionsgrad på arbejdspladsen, eller 
hvis fællesskabet i højere grad de-
fineres af noget andet, fx virksom-
heden eller sociale venskaber. Der-
næst kan øget individualisering i 
samfundet generelt – altså et svæk-
ket behov for at tilhøre grupper – 
også tænkes at svække den sociale 
norm om faglig organisering (Beck, 
1994). 

Vi skal ikke gå dybere ned i denne 
teoretiske diskussion her, men blot 
understrege, at den sociale norm 
om medlemskab afhænger af so-
ciale sanktioner og/eller behovet for 
at tilhøre en kollegial gruppe. Dis-
se dynamikker er i høj grad hjul-
pet af en højere organisationsgrad 
på arbejdspladsen, og resultaterne 
i denne analyse giver en stærk in-



Side 150  I  LO-dokumentation nr. 1/2015 

dikation på, at de sociale processer 
på arbejdspladsen er yderst vigtige 
for organisationsgraden generelt. 
Dermed ikke sagt, at strategier for 
rekruttering og fastholdelse såsom 
”organiser-modellen” nødvendigvis 
vil virke. Denne analyse kan ikke 
svare på, om ”organiser-modellen” 
virker. Vi kan sige med relativt stor 
sikkerhed sige, at organisations-
graden på arbejdspladsen i høj grad 
kan reproducere sig selv, når den 
kommer til et vist punkt. Hvor det 
punkt mere præcist ligger vil være 
forskelligt fra arbejdsplads til ar-
bejdsplads, men vores analyse giver 
en indikation af, at det findes om-
kring 45-70 % organisationsgrad på 
den private sektors arbejdspladser, 
hvorimod effekt af højere organisa-
tionsgrad i den offentlige sektor er 
mere jævnt fordelt. 

Fremtidige analyser af denne slags 
vil muligvis kunne afdække, hvor-
dan forskellige brancher har for-
skellige punkter for den kritiske 
masse. Som vi viste i analysen, må 
man forvente, at der i brancher med 
stor personaleomsætning vil være 
behov for en ganske høj organisati-
onsgrad. Omvendt forholder det sig 
i mere ”stabile” brancher. Analysen 
af punkter for den kritiske masse, 
kan således også bruges strategisk 
i forhold til, hvor fagforeningerne 
vil satse. Vi vil i den sammenhæng 
gerne understrege, at der er en klar 

risiko for, at man oftest går efter de 
”lavt hængende frugter”, hvor der 
skal en lille indledende investering 
til i organiseringsarbejdet. Såfremt 
en sådan strategi følges for ensi-
digt, vil de ”svære” arbejdspladser 
ad åre blive tabt for fagbevægelsen, 
og der vil opstå uorganiserede seg-
menter på arbejdsmarkedet. Som 
nævnt andetsteds, vil en sådan ud-
vikling være højst problematisk for 
sammenhængskraften i den dan-
ske aftalemodel, idet man må for-
mode, at arbejdsgiverne efterhån-
den ikke vil ”spille med”, hvis der 
ingen faglige medlemmer er (Due et 
al., 2010, Ibsen, 2015, Schmitter & 
Streeck, 1999). 
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Det danske arbejdsmarked er ken-
detegnet ved, at der er en høj mo-
bilitet, dvs. at lønmodtagerne ofte 
skifter job, i forhold til andre lande. 
Såfremt der er høj beskæftigelses- 
og indkomstsikkerhed i forbindelse 
med jobskift – som flexicurity-mo-
dellen tilsiger – vil lønmodtagerne 
være villige til at skifte job ofte, og 
denne fleksibilitet kan arbejdsgi-
verne bruge som en konkurrence-
fordel (Madsen, 2006). Hidtidige 
studier har således vist, at høj mo-
bilitet på arbejdsmarkedet overord-
net set er positivt for arbejdsmarke-
dets funktionsmåde, og som oftest 
ikke er forbundet med socioøko-
nomiske risici for lønmodtagerne. 
Derimod ved vi meget lidt om, hvad 
høj mobilitet betyder for den fagli-
ge organisering af lønmodtagerne, 
selvom det er et af kendetegnene 
ved det danske arbejdsmarked. 

Den overordnede problemstilling for 
denne LO-dokumentation er at un-
dersøge, hvad mobilitet på arbejds-
markedet betyder for faglig organi-
sering. 

I denne sidste del af rapporten kon-
kluderer vi på denne problemstil-
ling og stiller nogle strategiske 
spørgsmål for faglig organisering i 
fremtiden, som kan bruges til det 

videre arbejde med rekruttering og 
fastholdelsesarbejdet i fagbevægel-
sen. Vi gør dette ved at gennemgå 
de vigtigste resultater i de fem ana-
lyser. De fem analyser er:

Analyse 1: Udviklingen i 
segmenternes organisationsgrader

Analyse 2: Tre casestudier af 
udvalgte segmenter

Analyse 3: Organisering og 
jobskift inden for og imellem 
segmenter

Analyse 4: De unge, første job og 
organisering

Analyse 5: Arbejdspladsens 
betydning for organisering 

Udgangspunktet for de fire første 
analyser er en helt ny metode, der 
anvender en nyudviklet datadreven 
og netværksanalytisk metode til at 
kortlægge arbejdsmarkedets opde-
ling i underarbejdsmarkeder eller 
segmenter. Segmenter er klynger 
af stillingskategorier, hvorimellem 
der i særlig grad udveksles arbejds-
kraft, men hvor der ikke er me-
gen mobilitet på tværs af segment-
grænserne. Resultatet viser at der 
findes en række segmenter, hvor 

Konklusion og strategiske spørgsmål
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LO stort set er alene om at organi-
sere lønmodtagerne. Det giver mu-
lighed for at undersøge udviklingen 
i lønmodtagerorganiseringen med 
større præcision, men også mere 
nuanceret. 

Segmentanalysen af jobskift imel-
lem stillinger viser, at det danske 
arbejdsmarked er opdelt i 41 seg-
menter, som bygger på stillingernes 
faglige indhold og kvalifikationsbe-
hov. Undersøgelsen viser, at LO-or-
ganisationernes typiske og største 
segmenter er: Omsorg/ambulance, 
Fremstilling (generel), Tog, Restau-
ration/hotel, Byg & anlæg ej træ, 
Malere/rengøring, Byg & industri 
m. træ, Transport, Landbrug/fiske-
ri, Grafik/tryk, Butik/levering, Pæ-
dagogik samt Smed/El/VVS. Disse 
segmenter svarer således godt til 
LO-organisationernes typiske fag-
lige domæner og overenskomstom-
råder.

I rapportens analyse 1 undersøger 
vi den generelle udvikling i løn-
modtagerorganisering og derefter 
mere specifikt i segmenterne. Det 
fremgår, at LO-organisationerne 
allerede fra 1995 og frem til 2001 
– dvs. før loven om tværfaglige a-
kasser – oplevede medlemstilbage-
gang. Ved at se på segmenterne vi-
ses det derudover, at dette ikke ude-
lukkende kan tilskrives ændringer 
i erhvervsstrukturen, dvs. at stil-

linger, som LO typisk organiserer, 
svinder, mens stillinger som andre 
organiserer, typisk FTF og AC, vok-
ser. Det sidste kan observeres, fordi 
LO-organisationsgraden faldt in-
den for segmenter, hvor LO er alene 
om at organisere i denne periode. 

I perioden 2001-2008 ses den kla-
re effekt af loven om tværfaglige 
a-kasser, idet LO-tilbagegangen 
tager til og kommer de gule orga-
nisationer til gode. Dette sker sær-
ligt i Transport, Restauration/hotel, 
Butik/levering, Byg & anlæg ej træ, 
Byg & industri m. træ, Fremstilling 
(generel) og Fremstilling (papir). 
Men også i de andre typiske LO-
segmenter ses effekterne af kon-
kurrencen med de gule organisatio-
ner. Dette er ikke i ligeså udpræget 
grad tilfældet i typiske FTF- og AC-
segmenter. Loven om tværfaglige a-
kasser betyder således en fortsæt-
telse og acceleration af tendensen 
fra før 2001, dog med det nye aspekt 
at de gule organisationer i nogen 
grad samler LO-tilbagegang op, 
som ellers var endt som uorganise-
ret. Samtidigt konkurrerer de gule 
med LO-organisationerne og tilby-
der et alternativ på dele af arbejds-
markedet, som de før loven i prak-
sis var udelukket fra at organisere. 
I perioden 2008-2012 ses effekten 
af den økonomiske krise, idet den 
samlede organisationsgrad opret-
holdes. Dette kan skyldes, at ar-
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bejdsstyrken falder, hvad forment-
ligt rammer de uorganiserede uden 
faglig beskyttelse hårdest, og krise-
bevidstheden indfinder sig blandt 
lønmodtagerne, som igen efterspør-
ger den faglige beskyttelse, fagfor-
eninger og a-kasser tilbyder. LO-
tilbagegangen i segmenterne flader 
også i nogen grad ud, men LO-or-
ganisationsgraden falder stadig in-
den for en del segmenter. Derimod 
stiger den gule organisationsgrad 
stadig i disse år, og den generelt 
observerede opbremsning skyldes 
først og fremmest de gules fortsat-
te fremgang, snarere end at LO har 
fået stoppet tilbagegangen. Der er 
dog også få lyspunkter i denne pe-
riode for LO-organisationsgraden, 
idet den stiger i Byg & industri m. 
træ, Malere/rengøring og Tog.

Hele perioden fra 1995 til 2012 har 
betydet, at nogle segmenter nu har 
en LO-organisationsgrad, der er be-
mærkelsesværdigt lav. Det drejer 
sig om: Restauration/hotel (33 %), 
Butik/levering (32 %) og Kontor (40 
%). I Kontor ser vi imidlertid over 
perioden, at FTF- og AC-organisa-
tionerne vinder noget frem. Samti-
dig er der segmenter, hvor LO-orga-
nisationerne tidligere var stærke, 
men hvor LO-organisationsgraden 
er blevet faretruende lav: Trans-
port (54 %), Pedel/rengøring (54 
%), Personlig pleje (54 %), Frem-
stilling (tekstil) (60 %) og Fremstil-

ling (papir) (56 %). De største fald 
i LO-organisationsgraden, der ske-
te imellem 1995 og 2012, findes i 
Transport (-26 pct.point), Fremstil-
ling (papir) (-25 pct.point), Butik/
levering (-22 pct.point), Fremstil-
ling (generel) (-19 pct.point), Byg & 
anlæg ej træ (-19 pct.point), Restau-
ration/hotel (-18 pct.point), Kontor 
(-18 pct.point), Omsorg/ambulance 
(-18 pct.point), Fremstilling (tekstil) 
(-18 pct.point) og Pedel/rengøring 
(-18 pct.point).

Dette understreger, at perioden har 
været særdeles hård på tværs af 
store og væsentlige overenskomst-
områder, hvilket rejser flere strate-
giske spørgsmål: 
- Vil arbejdsgiverne på disse om-

råder stadig fastholde overens-
komstrelationen? 

- Vil nye virksomheder etablere 
overenskomstrelationen uden det 
nødvendige faglige pres? 

- Vil man kunne rekruttere TR’er 
på disse områder? 

- Vil lokalaftalerne lide under sær-
deles svag organisationsgrad på 
nogen virksomheder? 

- Kan man opretholde kon-
flikttruslen over for arbejdsgiver-
foreningerne i overenskomstfor-
handlingerne? 

- Hvordan sikrer man overholdel-
sen af overenskomster på virk-
somheder, hvor der hverken er 
TR eller medlemmer? 
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- Vil sammenhængen i overens-
komstsystemet lide under, at 
overenskomstområderne har så 
forskellige organisationsgrader?

I analyse 2 gik vi i dybden med en-
kelte segmenter og så på, hvordan 
udviklingen er for de enkelte stil-
lingskategorier internt i segmen-
terne. Er der fx stillinger, der til 
trods for den overordnede udvikling 
i segmenter går mere eller mindre 
tilbage end andre? Er der nogen, 
hvor de afgivne medlemmer i højere 
grad går til de alternative lønmod-
tagerorganisationer, og er der stil-
linger, hvor de, der forlader LO, i 
højere eller mindre grad bliver helt 
uorganiserede? 

Analysen undersøger tre udvalg-
te segmenter: Omsorg/ambulance, 
Bygge & anlæg (både med og uden 
træ) og Kontor. De fordeler sig for-
skelligt mht. sektor (offentlig/pri-
vat) og arbejdets karakter (arbejder/
funktionær). Valget af cases er sket 
ud fra et ønske om at kunne sige no-
get om stillinger, der primært befin-
der sig i hhv. den offentlige eller pri-
vate sektor, og at kunne sige noget 
om arbejdere (fællesbetegnelse for 
ufaglærte og faglærte lønmodtage-
re) såvel som funktionærer.

For de privatansatte arbejderes 
vedkommende finder vi, at de ufag-
lærte grupper i højere grad fravæl-

ger LO end dem i faglærte stillin-
ger. De faglærte, der forlader LO, 
går i højere grad til gule, hvor de 
ufaglærte i højere grad vælger at 
blive uorganiserede. Noget tyder 
også på, at byggeriet er mere krise-
følsomt end industrien. Efter 2008 
fortsætter tilbagegangen for hånd-
værkere og operatører i træindu-
stri, mens den stagnerer, eller der 
ligefrem er fremgang, blandt dem, 
der arbejder med Byg & anlæg ej 
træ og den hermed erhvervsstruk-
turelt tæt forbundne cement-indu-
stri. 

Når vi sammenligner de offentlige 
og private arbejdere, kan vi kon-
statere, at LO efter 2001 går langt 
mere tilbage blandt privat ansatte 
arbejdere end offentligt ansatte ar-
bejdere. En anden forskel er, at of-
fentligt ansatte, der i overvejende 
grad er ufaglærte, ikke i lige så høj 
grad bliver uorganiserede, som til-
fældet er for de privatansatte ufag-
lærte arbejdere. Det tyder således 
på, at der gør sig forskellige dyna-
mikker gældende i de to grupper. 
For de privatansatte er en plausibel 
hypotese, at de ufaglærte og lavt-
lønnede vælger helt at spare fagfor-
eningskontingentet, fordi det udgør 
en relativt større udgift af det sam-
lede rådighedsbeløb, end hvad gæl-
der for de højere lønnede faglærte, 
der derfor i højere grad vælger at 
skifte til gul.
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For funktionærerne i Kontor-seg-
mentet er udviklingen noget an-
derledes. For det første er udgangs-
punktet her en noget lavere LO-or-
ganisationsgrad end for de to arbej-
der-cases. En stor del har således 
allerede på forhånd valgt at være 
uorganiserede. De, som forlader LO 
i perioden, vælger ikke at stå uden 
en faglig organisation. Af dem som 
forlader LO, skifter en del til andre 
overenskomstbærende organisatio-
ner, selvom flest går til de gule. De 
gule vinder imidlertid først og frem-
mest frem der, hvor de stod stærkt 
i forvejen. Den mest iøjnefaldende 
forskel til arbejderne er, at funktio-
nærerne ikke bliver uorganiserede. 
Forklaringen er muligvis den, at 
de, der ikke ønsker at være organi-
serede, aldrig har været medlem og 
ikke melder sig ind. 

I Kontor afgiver de andre organi-
sationer heller ikke til gruppen af 
uorganiserede, da den samlede or-
ganisationsgrad for LO, gule og an-
dre organisationer kun falder med 
relativt få procentpoint i hele perio-
den. I det perspektiv har vi her at 
gøre med et segment, hvor situatio-
nen er, at LO er i konkurrence med 
først og fremmest de gule, men også 
andre hovedorganisationer og for-
bund.

På baggrund af analyse 2 ser det 
altså ud til, at organisationslogik-

kerne for de forskellige stillingska-
tegorier i segmenter er temmelig 
forskellige. Det rejser flere strategi-
ske spørgsmål: 
- Hvordan kan man målrette or-

ganiseringsindsatsen i forhold til 
den bestemte beskæftigelsessitu-
ation, lønmodtageren står i? 

- Hvordan får man fat i ufaglær-
te arbejdere i den private sektor, 
når der ikke er en bestemt ud-
dannelse, man kan organisere 
omkring? 

- Er organisationsstrukturen hos 
de overenskomstbærende fagfor-
eninger hensigtsmæssig i forhold 
til segmenterne? 

- Hvordan fungerer samarbejdet 
med forbund i FTF og AC vedr. 
organisering?

 
I analyse 3 analyserer vi fagfor-
eningsmedlemskab i forbindelse 
med jobskift. Vi fokuserer på job-
skift imellem segmenter og inden 
for segmenter. Motivationen for 
analysen er, at skift i familie og 
arbejdslivet i andre undersøgelser 
har vist sig at være forbundet med 
skift i fagforeningsmedlemskab. 
Man kan derfor formode, at job-
skift er et skift i arbejdslivet, som 
er særligt forbundet med skift i fag-
foreningsmedlemskab. Det kan der 
være to grunde til. For det første er 
jobskift forbundet med forandring 
i fx indkomst og arbejdslivssituati-
on, som generelt kan bevirke, at det 
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faglige medlemskab bliver genover-
vejet. Sat på spidsen kan man sige, 
at vanens inerti bliver brudt med et 
jobskift. For det andet er jobskift en 
udfordring for fagbevægelsens or-
ganisationsstruktur, såfremt det 
nye job ikke naturligt dækkes af 
den hidtidige fagforening. 

Den anden grund bevirker, at vi 
må formode, at der vil være særlige 
udfordringer for overenskomstbæ-
rende fagforeninger, når lønmodta-
gerne skifter job imellem segmen-
ter på arbejdsmarkedet i forhold til 
jobskift inden for segmenter. Det er 
en grundlæggende antagelse, at lo-
ven fra 2002 har gjort fagforenings-
medlemskab mere pragmatisk, for-
di flere og flere lønmodtagere i hø-
jere grad opfører sig som forbrugere 
med et frit valg af organisationer. 
Såfremt jobskift er en lejlighed til 
at genoverveje fagforeningsmed-
lemskab, så må vi forvente, at der 
siden 2002 har været en stigende 
tendens til, at jobskift medfører 
fagforeningsskift. 

Analyse 3 viser, at reformen fra 
2002 har haft en klar effekt, men at 
den afhænger af typen af jobskift. 
Vi ser først på jobskift inden for seg-
menterne, hvor den altovervejende 
hovedpart af alle jobskift sker. Før 
reformen er der overordnet tale om 
ganske små andele, der brugte job-
skift inden for segmenter som an-

ledning til at skifte enten til uor-
ganiseret eller til en gul organisa-
tion. Det giver god mening, da job-
skift inden for segmenterne foregår 
imellem meget ens job og stillinger, 
og derfor ikke er forbundet med et 
så stort skift i arbejdslivet som job 
imellem segmenter, og derfor ikke i 
samme omfang giver anledning til 
at tage fagforeningsmedlemskabet 
op til overvejelse. Efter reformen 
ser det ud til, at de gule tager fle-
re andele end før reformen, mens en 
mindre andel imidlertid skifter til 
uorganiseret end før reformen. Dvs. 
at de der før reformen i 2002 ville 
være blevet uorganiserede i forbin-
delse med jobskift, nu skifter til de 
gule organisationer. Man kan sige, 
at de gule i nogen grad ”samler dem 
op”, som ellers var blevet uorganise-
rede.

Jobskift imellem segmenter er rela-
tivt set en større udfordring for LO-
organisationerne. Der er dog et væ-
sentligt mindre antal jobskift imel-
lem segmenter end jobskift internt i 
segmenterne. Andelene, der skifter 
til uorganiseret, har været stabile 
før og efter reformen. Derimod er 
andelene, der skifter til gule orga-
nisationer i forbindelse med et job-
skift imellem segmenter, steget ef-
ter reformen. Om end der er tale om 
relativt små antal, er dette bekym-
rende for LO-organisationerne. Det 
er særligt skift til Butik/levering og 
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Kontor, der medfører skift til gul or-
ganisation. 

Analyse 3 viser således, at der si-
den reformen har været en stigende 
tendens til at skifte fagforenings-
medlemskab i forbindelse med job-
skift. Dette gør sig særligt gælden-
de, når lønmodtagerne skifter seg-
ment, og hænger sammen med, at 
man skifter til en gul organisation. 
Selvom der er tale om små antal for 
de forskellige typer af jobskift, er 
det mobile danske arbejdsmarked 
samlet set en udfordring for LO-or-
ganisationerne, fordi jobskift både 
er en generel anledning til genover-
vejelse af fagforeningsmedlemskab 
og et praktisk problem i forhold til 
at holde lønmodtagere, der skifter 
job, inden for LO-familien. Udfor-
dringen gør sig særligt gældende i 
tilfælde, hvor LO-organisationer-
nes faggrænser ikke passer overens 
med segmenternes grænser.

Resultaterne i analyse 3 rejser nog-
le strategiske spørgsmål for fagfor-
eningerne i LO: 
− Matcher LO’s organisations-

struktur skift imellem segmen-
ter og skift inden for segmenter?

− Matcher organisationsstruktu-
ren lønmodtageres karrierefor-
løb?

− Har de gule organisationer – med 
deres tværfaglighed – en fordel, 
idet de kan favne de fleste skift, 

hvorimod LO-organisationerne 
typisk dækker en særlig faglig 
profil? I så fald, hvordan vil LO-
organisationerne modsvare den-
ne fordel? 

Vi vil ikke komme med anbefalin-
ger til reformer af den faglige orga-
nisationsstruktur i Danmark, da 
dette spørgsmål handler om mere 
end medlemsrekruttering og fast-
holdelse. Vi vil blot understrege, at 
jobskift er en anledning til indivi-
duelle overvejelser om fagligt med-
lemskab, og at de faglige organisa-
tioner derfor skal være i ”højt be-
redskab”.

I analyse 4 analyserer vi fagfor-
eningsmedlemskab for de unge, 
når de første gang indtræder på 
arbejdsmarkedet – dvs. organisa-
tionsgraden for såkaldte ”første-
jobbere”. Motivationen for denne 
analyse er, at andre undersøgel-
ser har vist, at tidlige organisati-
onsvalg ofte følger lønmodtageren 
igennem livet, dvs. at organiserede 
første-jobbere har højere sandsyn-
lighed for at forblive organiserede 
igennem arbejdslivet (Budd, 2010, 
Hodder & Kretsos, 2015). Organi-
seringen af første-jobbere er altså 
vigtig for fagforeningernes frem-
tidige medlemsgrundlag. Såfremt 
organisationsgraden for første-job-
bere er faldet over en årrække, kan 
dette give store udfordringer for de  
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faglige organisationer på længere 
sigt. 

Analysen viser, at første-jobbernes 
organisationsgrad er faldet siden 
1995 – undtagen for den gule orga-
nisationsgrad. Dog er den gule or-
ganisationsgrad steget i en meget 
begrænset grad. Tilbage står et bil-
lede af, at de faglige organisatio-
ner – selv når man fratrækker per-
soner under uddannelse – har fået 
væsentligt dårligere fat i de unge 
første-jobbere. Dette kan blive et 
problem for den samlede organisa-
tionsgrad over tid, fordi den første 
oplevelse på arbejdsmarkedet mht. 
organisering ofte påvirker, om man 
er medlem i resten af arbejdslivet 
(Budd, 2010). De største fald over 
perioderne er sket i Landbrug/fi-
skeri, Butik/levering og Transport. 
Kun i Omsorg/ambulance og Smed/
El/VVS har første-jobbernes gene-
relle organisationsgrad været stabil 
eller let stigende over perioden.
 
For LO-organisationerne har ud-
viklingen været særligt slem, og i 
mange af segmenterne er LO-orga-
nisationsgraden nu under 10 pro-
cent. Dette fald kan ikke forkla-
res med, at de gule organisationer 
i udpræget grad har overtaget før-
ste-jobberne. Dertil er den gule or-
ganisationsgrad ikke steget nok. 
Taget det overordnede fald i orga-
nisationsgraden for første-jobber-

ne in mente, kan man konkludere, 
at de unge lønmodtagere i stor ud-
strækning går uden om fagforenin-
ger, når de træder ind på arbejds-
markedet. De danske fagforeninger 
står derfor over for væsentlige ud-
fordringer i fremtiden.
 
I en selvstændig analyse ser vi 
nærmere på udviklingen i orga-
nisationsgraden for første-jobbere 
med fuldtid, deltid og bijob i to lavt-
lønnede servicesegmenter – Butik/
levering samt Restauration/hotel. 
Analysen viser et generelt fald for 
alle jobkategorierne over perioden, 
men første-jobbere med fuldtidsan-
sættelse er væsentligt bedre orga-
niserede end første-jobbere med del-
tidsansættelse eller i bijob. Særligt 
i Restauration/hotel er forskellene 
på organisationsgraden mellem job-
kategorierne markante. Derudover 
ser det ud til, at bijobansættelse ud-
gør en stadigt større andel af første-
jobberne i Butik/levering, hvilket i 
sig selv er en udfordring for de fag-
lige organisationers rekrutterings-
arbejde. Denne udvikling ses ikke i 
Restauration/hotel. 

Resultaterne i analyse 4 rejser nog-
le væsentlige strategiske spørgsmål 
for fagforeningerne i LO ang., om de 
unge lønmodtageres interesser og 
arbejdslivsoplevelse stemmer over-
ens med den repræsentation og det 
image, fagforeningerne tilbyder: 
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−  Skal ikke blot rekrutteringsind-
satsen, men også medlemskabs-
typerne deles op i forhold til al-
der og de specifikke livsstadier, 
lønmodtageren er i?

− Kan man individualisere de in-
formationskanaler, dvs. med-
lemsblad, sociale medier eller e-
mails, som det enkelte medlem-
mer normalt bruger? 

− Kan kommunikation mellem fag-
foreningen og potentielle med-
lemmer opdeles på baggrund af 
deres alder? 

− Kan indholdet af kommunikati-
onen med de unge skræddersy-
es ved, at man indsamler infor-
mation om de unges interesser i 
forhold til arbejdslivet og faglige 
fællesskaber? 

 
Man kan hævde, at det er muligt 
at individualisere kommunikati-
onsformen og en målretning af in-
formationen, uden at indholdet bli-
ver til individualisme. Der er in-
tet, der tyder på, at de unge skulle 
være modstandere af fællesskaber 
(se Caraker et al. 2014), men fæl-
lesskab kan betyde noget andet end 
for ældre generationer, og muligvis 
forbinder de unge slet ikke fagfor-
eningen med fællesskab. En række 
værktøjer, som er særligt effektive 
ift. de yngre lønmodtagere, er apps 
og sociale medie-platforme, som de 
unge selv er med til at udvikle, og 
som giver information tilbage til 

fagforeningen om medlemmet, der 
kan bruges til at gøre fagforenin-
gen til det fællesskab, som de unge 
ønsker, og hvor de unge selv kan 
være aktivt med til at forme det. 

I analyse 5 undersøger vi arbejds-
pladsens betydning for organise-
ring af lønmodtagerne i Danmark. 
Der er to grunde til at interessere 
sig for arbejdspladsen. For det første 
fokuserer særligt LO’s fagforenin-
ger mere og mere på arbejdspladsen 
i deres rekrutterings- og fastholdel-
sesstrategier. Ud fra den såkaldte 
”organiser-model” prøver man at or-
ganisere de ansatte omkring nære 
emner på arbejdspladsen, og der er 
ofte et mål om, at de ansatte i hø-
jere grad bliver involveret i organi-
seringsarbejdet. For det andet har 
andre studier vist, at organisering 
i fagforening i høj grad er båret af 
sociale normer om medlemskab på 
arbejdspladsen (Akerlof, 1980; Vis-
ser, 2002). Ikke-medlemmer vil bli-
ve sanktioneret med et dårligt om-
dømme blandt kollegaerne, og der-
for er arbejdspladsen det primæ-
re sted, hvor organisering foregår. 
Ydermere forventes det ifølge den 
såkaldte social custom teori, at den 
sociale norm om faglig organisering 
er stærkest, når der er en høj orga-
nisationsgrad på arbejdspladsen. 

Analyse 5 viser for det første, at 
arbejdspladsen er ganske betyde-
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lig for, hvorvidt nyansatte bliver 
medlemmer af fagforeningen. Vi 
fortolker dette til at betyde, at ar-
bejdspladsen i nogen grad kan me-
diere den individuelle ”smag” for 
fagligt medlemskab, fx når en me-
get fagforeningsfjendtlig ansat al-
ligevel bliver medlem, når han el-
ler hun indgår på arbejdspladsen. 
Analysen viser derefter, at der er en 
stærk positiv sammenhæng mellem 
arbejdspladsens organisationsgrad 
og sandsynligheden for at en uorga-
niseret melder sig ind i fagforenin-
gen – også når vi kontrollerer for 
en række individuelle faktorer og 
karakteristika ved arbejdspladsen. 
Dette resultat gælder både i den 
private og offentlige sektor. Derud-
over ser det ud til, at arbejdsplad-
sens størrelse ikke er vigtig for de 
nyansattes tilbøjelighed til at mel-
de sig ind, fordi det er organisati-
onsgraden, der betyder noget. Det-
te er en stærk indikation på social 
custom teoriens hypotese om socia-
le normers betydning. Jo stærkere 
den sociale norm er på arbejdsplad-
sen, jo mere sandsynligt er det, at 
uorganiserede bliver medlemmer.

Dette overordnede resultat belyser 
vi nærmere i den sidste del af ana-
lyse 5. Her prøver vi at fastslå, hvil-
ken organisationsgrad, der skal til, 
for at arbejdspladsens organisati-
onsgrad bliver selvreproducerende. 
Vi måler dette ved at se på, hvilket 

niveau organisationsgraden skal 
nå, for at de nyansattes sandsyn-
lighed for at blive medlemmer sti-
ger markant. Vi argumenterer for, 
at der skal en kritisk masse af fag-
foreningsmedlemmer til på arbejds-
pladsen, før organiseringsarbejdet 
begynder at fungere. I nogle situa-
tioner behøver den kritiske masse 
ikke at være stor, og nogle få ildsjæ-
le eller ambassadører vil være til-
strækkelige til at skaffe de næste 
medlemmer. I andre situationer er 
det nødvendigt med en stor kritisk 
masse, før organiseringsarbejdet 
fungerer. Analysen viser, at der ser 
ud til at være forskellige punkter 
for den kritiske masse i henholdsvis 
den private og offentlige sektor. 

I den private sektor skal der en re-
lativt stor kritisk masse til – ca. 70 
% organisationsgrad på arbejds-
pladsen – før de nyansattes sand-
synlighed for indmeldelse ryger i 
vejret. Til gengæld er effekten me-
get kraftig, når den først slår igen-
nem. I den offentlige sektor er ef-
fekten mere jævnt fordelt, og der er 
generelt en effekt – også ved lave-
re organisationsgrader på arbejds-
pladsen. Med andre ord bliver orga-
niseringsarbejdet hurtigere lettere 
i den offentlige sektor, hvor der er 
”lavt hængende frugter” at hente 
ved en højere organisationsgrad. 
Der er omvendt ikke så mange lavt 
hængende frugter i den private sek-
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vidt de ”menige medlemmer” har 
lyst til at sanktionere ikke-medlem-
skab på arbejdspladsen. 

Resultaterne i denne analyse giver 
ikke desto mindre en stærk indika-
tion på, at de sociale processer på 
arbejdspladsen er yderst vigtige for 
organisationsgraden generelt. Der-
med ikke sagt, at strategier for re-
kruttering og fastholdelse såsom 
”organiser-modellen” nødvendigvis 
vil virke. Denne analyse kan ikke 
svare på, om ”organiser-modellen” 
virker. Det, vi kan sige med rela-
tivt stor sikkerhed, er, at organisa-
tionsgraden på arbejdspladsen i høj 
grad kan reproducere sig selv, når 
den kommer til et vist punkt. Hvor 
det punkt mere præcist ligger vil 
være forskelligt fra arbejdsplads 
til arbejdsplads. Vores analyse in-
dikerer, at det findes, når man når 
op på omkring 45-70 % organisati-
onsgrad på den private sektors ar-
bejdspladser, hvorimod effekten af 
at få en højere marginal organisa-
tionsgrad i den offentlige sektor er 
mere jævnt fordelt. 

Resultaterne i analyse 5 rejser en 
række strategiske spørgsmål: 
− Hvordan skabes en social norm 

om fagligt medlemskab? 
− Hvad er den bedste måde at 

håndhæve en norm på? Med 
sanktioner eller overtalelse? 

− Skal fagforeningen prioritere at 

tor, men organisationsgraden bliver 
i udstrakt grad selvopretholdende 
og dermed robust, hvis man når en 
tilstrækkeligt høj organisations-
grad på ca. 70 %. I situationer, som 
i den private sektor, hvor den kriti-
ske masse først indfinder sig ved en 
høj organisationsgrad vil den indle-
dende investering være stor, og or-
ganiseringsarbejdet kan tage lang 
tid, før organisationsgraden bliver 
selvopretholdende på arbejdsplad-
sen. Omvendt består den kritiske 
masse af et større antal personer, 
hvilket også gør den mere robust. 
Derudover viser analysen, at der på 
arbejdspladser med stor persona-
leomsætning vil være behov for en 
ganske høj organisationsgrad. Om-
vendt forholder det sig i mere ”sta-
bile” arbejdspladser. 

Som nævnt i diskussionen til ana-
lyse 5, er det vigtigt at huske på, 
at disse resultater er gennemsnit-
lige på tværs af store sektorer, der 
indeholder mange brancher og be-
skæftiger lønmodtagere i forskelli-
ge stillinger, hvor organisationsdy-
namikker kan være forskellige. Det 
er derfor ikke sikkert, at en organi-
sationsgrad på fx 45 % eller 70 % vil 
føre til selvreproduktion. De faglige 
klubber og tillidsrepræsentanter-
ne har vist sig afgørende for orga-
niseringsarbejdet (Navrbjerg et al., 
2010; Ibsen et al. 2012), og der kan 
stilles spørgsmålstegn ved, hvor-
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forsvare højt-organiserede ar-
bejdspladser, eller skal den prio-
ritere de lavt eller mellem-orga-
niserede arbejdspladser for at få 
dem op på et ”selv-reproduceren-
de” niveau?

− Hvad ved lokalafdelingerne om 
arbejdspladsen? Er der tale om 
arbejdspladser, der kræver store 
eller små indledende investerin-
ger i organiseringsarbejdet? 

− Er der i organiseringsarbejdet på 
arbejdspladsen nogle få ildsjæle, 
som kan få en social norm op at 
stå? Hvordan identificeres og en-
gageres de? 

− Er organiseringsarbejdet sårbart 
over for tab af disse ildsjæle? 
Hvordan kan man gøre organise-
ringen mere robust? 

− Hvornår ”opgiver” fagforenin-
gen en arbejdsplads, såfremt der 
er relativt høj personaleomsæt-
ning? 

Fremtidige analyser af denne slags 
vil muligvis kunne afdække, hvor-
dan forskellige brancher har for-
skellige punkter for den kritiske 
masse. Analysen af punkter for 
den kritiske masse kan således 
også bruges strategisk i forhold til, 
hvor fagforeningerne vil satse. Vi 
vil i den sammenhæng gerne un-
derstrege, at der er en klar risiko 
for, at man oftest går efter de ”lavt 
hængende frugter”, hvor der skal 
en lille indledende investering til 

i organiseringsarbejdet. Såfremt 
en sådan strategi følges for ensi-
digt, vil de ”svære” arbejdspladser 
ad åre blive tabt for fagbevægel-
sen, og der vil opstå uorganiserede 
arbejdspladser og efterhånden seg-
menter på arbejdsmarkedet. En så-
dan udvikling vil være højst proble-
matisk for sammenhængskraften i 
den danske aftalemodel, idet man 
må formode, at arbejdsgiverne i de 
pågældende segmenter efterhån-
den ikke vil ”spille med” i overens-
komstsystemet, hvis der ingen fag-
lige medlemmer er.

I indledningen skrev vi, at man 
kunne forledes til at tro, mobilitet 
ikke betyder det store for den fag-
lige organisering i Danmark, fordi 
der trods alt har været høj organi-
sationsgrad i mange årtier, hvor 
der også var høj arbejdsmarkeds-
mobilitet. På baggrund af analyser-
ne ser det dog ud til, at der er sket 
en forandring af lønmodtagernes 
syn på fagforeninger siden Loven 
om tværfaglige a-kasser i 2002, og 
at dette kan gøre mobiliteten til et 
større problem end tidligere. Med-
lemskab af faglige fagforeninger og 
faglige a-kasser var normen op til 
2002, men siden da er valget af fag-
ligt medlemskab blevet mere prag-
matisk, hvilket har forstærket den 
dalende fagforeningstilslutning, 
som allerede var på vej før loven. 
Derudover kan de tværfaglige gule 
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organisationer måske have en kon-
kurrencefordel, når lønmodtagerne 
skifter job, fordi de ikke er bundet 
af et særligt fagligt område. 

Såfremt medlemskab af faglige or-
ganisationer er blevet et mere prag-
matisk valg, kan mobilitet blive et 
større problem fremover. Analyser-
ne viser, at særligt de unge første-
jobbere har vendt LO-organisati-
onerne ryggen, og dette varsler en 
hård fremtid for LO-organisatio-
nerne, hvilket også er blevet påvist 
i andre undersøgelser (eks. Due et 
al. 2010; Ibsen et al. 2012; Toubøl 
& Gielfeldt 2011). Netop de yngre 
generationer kan se frem til et ar-
bejdsliv med høj mobilitet og en 
potentielt svagere tilknytning til 
en arbejdsplads end ældre genera-
tioner. Høj mobilitet er isoleret set 
ikke umuligt at håndtere for LO-
organisationerne – det har de gjort 
i årtier. Det er derimod cocktailen 
af høj mobilitet, mere pragmatiske 
lønmodtagere, konkurrencen fra de 
gule samt svagere arbejdspladsor-
ganisering i flere kernesegmenter, 
som bør vække bekymring for frem-
tiden. 
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I vores analyse af lønmodtageror-
ganisering i Danmark betragter 
vi arbejdsmarkedet som opdelt i 
en række segmenter eller underar-
bejdsmarkeder. Tømrere og SOSU-
assistenter konkurrerer ikke om 
de samme job, og det er kun yderst 
sjældent, at en tømrer bliver SOSU-
assistent og omvendt. Arbejds- og 
dermed livsvilkår for tømrere og 
SOSU-assistenter er derfor også 
vidt forskellige, og det har betyd-
ning for deres motiver for at orga-
nisere sig. Derfor bør de som ud-
gangspunkt, analyseres hver for 
sig, da de befinder sig på forskellige 
dele af arbejdsmarkedet.

Det er derfor ikke ligegyldigt, hvor-
dan vi opdeler arbejdsmarkedet. Vi 
opdeler arbejdsmarkedet i segmen-
ter forstået som underarbejdsmar-
keder, hvori lønmodtagerne skifter 
stillinger. Segmenter er således ad-
skilt fra hinanden, når der er stil-
linger, som lønmodtagere typisk 
ikke skifter imellem. Segmenter er 
derfor ikke det samme som to typi-
ske opdelinger af arbejdsmarkedet: 

1) En gængs opdeling er i bran-
cher ud fra, hvilket produkt el-
ler service virksomheden pro-

ducerer/leverer, hvor man så 
har skelnet mellem fx industri, 
bygge og anlæg, handel, hotel 
og restauration osv. Et af pro-
blemerne med denne opdeling er  
efter vores mening, at den siger 
mere om produkt- og service-
markedet end om arbejdsmarke-
det, idet meget forskellige job vil 
findes inden for en enkelt bran-
che, fx operatører og sekretærer 
inden for industrien. 

2) En anden er stilling, hvor man 
skelner ud fra arbejdets art og 
fx skelner mellem, hvor specia-
liserede forudsætninger arbejds-
funktionerne forbundet med en 
given stilling forudsætter, som 
en anden måde at opdele arbejds-
markedet på. Kategorierne, man 
inddeler arbejdsmarkedet efter 
her, kunne være operatør- og 
monteringsarbejde samt trans-
portarbejde, håndværkspræget 
arbejde, almindeligt kontor- og 
kundeservicearbejde osv. Denne 
opdeling er mere i tråd med seg-
menterne, men den overser re-
lationer mellem stillingskatego-
rier, fx når lønmodtagere i ufag-
lærte job i detailhandlen skifter 
til ufaglært tjenerarbejde. Disse 
bevægelser er vigtige på det mo-

Appendiks 1: 
Om metode til segmenteringsanalyse
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bile danske arbejdsmarked og 
bliver netop indfanget med seg-
menterne.

Fælles for branche- og stillingstil-
gangene er, at kategorierne er givet 
på forhånd og udtrykker en forestil-
ling om, imellem og inden for hvil-
ke stillinger og brancher lønmodta-
gere typisk er job-mobile, uden at 
man egentligt har betragtet, imel-
lem hvilke stillinger eller brancher 
lønmodtagerne typisk skifter job. 
Problemet er derfor, at der allerede 
er en eller anden idé eller teori om, 
hvad der skaber barrierer for mobi-
litet på et arbejdsmarked, som man 
kategoriserer ud fra. En sådan te-
ori kunne være, at bestemte typer 
af stillinger kræver bestemte ud-
dannelsesbeviser for at kunne be-
strides, og de, der ikke har sådanne 
beviser, kan derfor ikke skifte job 
til disse stillinger. Sådanne teorier 
kan være ganske rimelige, men de 

bør sættes i relation til de faktiske 
stillingsskift, som lønmodtagerne 
foretager. 

Segmenteringsanalyse 
baseret på stillingsskift
Vi vælger her en sådan såkaldt da-
ta-dreven tilgang, hvor vores ud-
gangspunkt for at inddele i seg-
menter bliver den mobilitet imellem 
positioner i stillingsstrukturen, vi 
kan observere på det danske ar-
bejdsmarked (for en mere omfatten-
de gennemgang af metoden se Tou-
bøl, Larsen, and Jensen 2013).

Metoden går ud på, at vi samler in-
formation om jobskift i en årrække, 
hvor vi ved, fra og til hvilken stil-
ling jobskiftet er sket. Sådanne job-
skift mellem to stillinger udgør et 
mobilitetsmønster. Med disse infor-
mationer kan vi tælle, hvor man-
ge jobskift der er sket fra og til de 
forskellige stillinger i en såkaldt 

1\2 Bus-chauffør Lastbil-chauffør Læge Total

Bus-chauffør 2 3 0 5

Lastbil-chauffør 3 2 0 5

Læge 0 0 1 1

Total 5 5 1 11

Tabel 11: 
Mobilitetstabel
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mobilitetstabel med stillinger som 
række- og kolonnekategorier (se 
tabel 11). Her angiver hver celle et 
mobilitetsmønster fra cellens ræk-
kes stilling til cellens kolonnes stil-
ling. Cellerne i diagonalen angiver 
jobskift inden for en given stilling. 
Ud fra denne information beregnes 
den relative sandsynlighed for, at et 
jobskift fra og til en given kombina-
tion af stillinger finder sted. Vi kan 
således se den relative sandsynlig-
hed (også kaldet relativ risiko) for, 
at fx lastbilchauffører bliver bus-
chauffører.8 Herudfra kan vi afgø-
re, om dette mønster er over- eller 
undersandsynligt i den forstand, 
at hvis mobilitets-mønsteret tæller 
flere jobskift, end vi ville forvente 
under en tilfældig fordeling af de 
observerede jobskift, er der tale om 
et oversandsynligt mobilitetsmøn-
ster. Og omvendt, hvis mobilitets-
mønsteret tæller færre jobskift, end 
vi ville forvente under en tilfældig 
fordeling af de observerede jobskift, 
er der tale om et undersandsynligt 
mobilitetsmønster.

Job-til-job mobiliteten på det dan-
ske arbejdsmarked er nu repræ-

senteret i en mobilitetstabel, hvor 
hver celle repræsenterer et mobili-
tetsmønster udtrykt i den relative 
sandsynlighed for, at jobskift finder 
sted fra en given stilling til en an-
den. Jo højere sandsynligheden for 
at skifte job mellem to stillinger er, 
jo tættere er disse stillinger knyttet 
i den forstand, at de deler arbejds-
kraft. 

Hvis man relativt uproblematisk 
kan skifte job mellem to stillinger, 
kan man således sige, at de to stil-
linger er del af det samme arbejds-
marked. Det kunne fx være skifte 
mellem bus- og lastbilschauffører 
(5 skift i tabellen). Der er godt nok 
tale om to forskellige typer arbej-
de og dermed stillinger, men begge 
stillinger kan bestrides af personer 
med stort erhvervskørekort. De to 
stillinger er således del af det sam-
me underarbejdsmarked, hvor den 
udbudte arbejdskraft er de perso-
ner, der har den rette kvalifikation 
i form af stort erhvervskørekort. 

Forholdet mellem to stillinger kan 
også være det modsatte, dvs. at det 
er meget problematisk at skifte job 

8 I beregningen af den relative risiko betinger vi på stillingernes faktiske størrelse eller andel af 
arbejdsmarkedet i perioden og ikke på deres andel af de mobile. Det gør vi, fordi vi ellers ville 
give den samme vægt til mobiliteten i en stilling, hvor 1 % skifter job, som i en stilling, hvor 10 
% skifter job. De ville fremstå lige mobile og potentielt med lige mange og lige stærke forbindel-
ser til andre stillinger. Ved at betinge på de faktiske størrelser vil stillingen med 1 % mobile kun 
optræde med 1/10 af den mobilitet og forbindelser, som stillingen, hvor 10 % skifter job, har, og 
dermed fremstå relativt isoleret, hvad den også er.
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imellem dem. Det kunne være for-
holdet mellem praktiserende læger 
og lastbilschauffører (0 skift i ta-
bellen). Praktiserende læger har i 
reglen ikke stort erhvervskørekort 
og må således ikke ernære sig som 
lastbilchauffører. Lastbilchauffø-
rer har i reglen ikke en lægeuddan-
nelse fra universitetet, som kræves, 
for at man kan blive godkendt som 
praktiserende læge af Sundheds-
styrelsen.

MONECA (The Mobility Network 
Clustering Algorithm)
Spørgsmålet er, hvornår det er pro-
blematisk at skifte job fra en stilling 
til en anden, og hvornår det kan gø-
res relativt frit, og to stillinger er del 
af samme arbejdsmarked. Vi vælger 
at sige, at hvis mobilitetsmønstrene 
mellem to stillinger er relativt sand-
synlige (dvs. at der mindst er fore-
gået lige så mange jobskift, som vi 
ville forvente, hvis alle skiftede job 
tilfældigt) i begge retninger, er det 
gensidige forhold mellem de to stil-
linger kendetegnet ved fri mobilitet, 
og de kan siges at være del af det 
samme arbejdsmarked.

Ud fra dette princip har vi opstil-
let en såkaldt algoritme kaldet MO-
NECA (The Mobility Network Clu-
stering Algorithm) dvs. et logisk re-
gelsæt, hvorudfra en computer kan 
beregne, hvilke stillinger der skal 
sammenføjes i segmenter. I figur 23 

kan man i en forsimplet version se, 
hvordan algoritmen virker i følgen-
de trin: 

1) I første trin ser vi på de tyk-
ke pile, at X og Z er forbundet 
af mange stillingsskift imellem 
dem. De tilhører altså samme 
segment (som vist med den grøn-
ne cirkel). Grunden til, at Y ikke 
kommer med i segmentet i første 
omgang er, at der kun er over-
sandsynlig udveksling mellem Y 
og X og ikke mellem Y og Z.

2) Computeren laver igen en mobili-
tetsmatrice med udgangspunkt i 
de klynger af gensidigt forbund-
ne stillinger, som computeren 
fandt (X og Z), for at se, om an-

Figur 23: 
Eksempel på MONECA-algoritmen

X

Z

Y
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dre stillingskategorier (fx Y) kan 
tilføjes ud fra det samme princip. 
Dvs. at computeren nu undersø-
ger, om der er gensidig oversand-
synlig mobilitet imellem klynger-
ne af stillinger, når de betragtes 
som én kategori. Det er der, for-
di den samlede udveksling mel-
lem Y og X+Z er oversandsynlig. 
3) Computeren gentager denne 
øvelse, indtil der ikke kan iden-
tificeres stillinger eller klynger 
af stillinger, der er gensidigt for-
bundet i termer af mobilitet. Her-
med ender vi med et segment, 
der består af X, Z og Y. 

Resultatet bliver en række klyn-
ger af stillinger, hvor det inden for 
klyngerne kan siges at være rela-
tivt nemt at skifte job imellem stil-
lingerne i klyngen, og at det også 
sker relativt typisk. Det er imidler-
tid som regel relativt sjældent, at 
der finder jobskift sted imellem stil-
linger i forskellige klynger. Der er 
naturligvis undtagelser, og analy-
sen giver os også adgang til at stu-
dere, hvor der findes forbindelser 
eller stier imellem forskellige seg-
menter.

Datagrundlaget og definition 
af job-til-job mobilitet
Til at finde segmenterne på det 
danske arbejdsmarked bruger vi 
de danske registre, som indehol-
der anonymiserede informationer 

om personer med cpr-numre. I det 
følgende gennemgår vi dette da-
tagrundlag samt definitionen af 
job-til-job mobilitet. Data består af 
6.385.848 tilfælde af job-til-job mo-
bilitet, der dækker perioden 1995-
2012. I den periode har vi infor-
mationer om, hvad den primære 
beskæftigelse har været i løbet af 
året. Vi kender i de fleste tilfælde 
stillingen, som personen har arbej-
det i, fra den såkaldte DISCO-vari-
abel, der indeholder information om 
stilling. Denne information kom-
mer primært fra lønsystemer på 
det pågældende arbejdssted. Der-
til kan vi se, om personen har skif-
tet job i forhold til, hvilket job per-
sonen havde det forrige år. Denne 
information opgøres per ultimo no-
vember. Samlet set, har vi således 
information om, hvorvidt vedkom-
mende per ultimo november har 
skiftet job eller ej i forhold til ultimo 
november året før, og vi har infor-
mation om stillingskategorien for 
dette job. Dermed kan vi lægge alle 
de registrerede jobskift i perioden 
sammen. Vi kan derimod ikke sige 
noget om tilfælde, hvor en person 
har skiftet job flere gange i løbet af 
året. Vi kan kun se, at der har fun-
det jobskift sted, og vi kan se, hvad 
den primære stilling i de givne år 
var. Derfor vil vi kun kunne tælle 
ét jobskift per person per år. Vi for-
moder dog, at vi fanger langt de fle-
ste jobskift, og at vores meget om-
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fattende stikprøve er repræsenta-
tiv for de jobskift, der finder sted på 
det danske arbejdsmarked.

Definitionen af job-til-job mobili-
tet indeholder to komponenter. Den 
første komponent udgøres af de per-
soner, der skifter fra et job direkte 
til et andet uden nogen nævnevær-
dig beskæftigelsespause imellem 
afslutning af det første job og påbe-
gyndelse af det andet. Her er tale 
om jobskift-sekvenser af den simple 
type [år1=job1, år2= job2]. 

Den anden komponent søger at 
tage højde for job-ledig-job mobili-
tet. Størrelsesordenen af den slags 
mobilitet er ganske betragtelig (se 
fx Bredgaard et al. 2009:27), og den 
bør derfor indgå i et eller andet om-
fang for at give et retvisende bil-
lede af segmenteringen af det dan-
ske arbejdsmarked på baggrund 
af mobilitet. Vi inddrager den ved 
at inkludere jobskift, hvor perso-
nen imellem afslutning af sit gamle 
job og påbegyndelse af sit nye har 
haft en periode af korttidsledighed. 
Korttidsledighed defineres som op 
til 12 måneders ledighed. Her læg-
ger vi os op ad DST og ILO, der defi-
nerer langtidsledighed som over 12 

måneders ledighed (Grunnet-Lau-
ridsen 2014).

Vi må imidlertid acceptere ledig-
hedsperioder på i teorien op til 24 
måneder. Det skyldes, at de an-
vendte registerdata, som nævnt er 
organiseret således, at individer-
nes status måles en gang om året 
ultimo november9. Den samlede 
mængde af job-til-job mobile er som 
nævnt 6.385.848. Heraf udgør di-
rekte skift uden en ledighedsperi-
ode imellem jobbene 5.464.552 og 
jobskift, hvor der har været en kort 
periode af ledighed imellem jobbe-
ne, udgør 921.296.

Brugen af MONECA
En mobilitetstabel som beskre-
vet ovenfor, hvor cellerne udtryk-
ker den relative sandsynlighed for, 
at der er mobilitet imellem stillin-
ger, kan gengives som et netværk.10 
Det er gjort i kort 21. Punkterne i 
netværket er stillingskategorierne. 
Størrelsen11 på punkterne fortæller 
noget om, hvor mange beskæftige-
de stillingskategorien dækker over. 
Farven udtrykker, hvor stor en an-
del af job-til-job mobiliteten, der for-
bliver intern, dvs. hvor man skifter 
fra og til et job i den samme stilling. 

9 Når vi inddrager de korttidsledige sker det reelt ved at tælle jobskift-sekvenser af typen [år1=job1, 
år2=ledig, år3=job2]. Hvis ledighedsperioden begynder umiddelbart efter målingen ultimo novem-
ber år 1 og ophører umiddelbart inden målingen ultimo november år 3, er en ledighedsperiode 
gående mod 24 måneder i teorien mulig.
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Jo mørkere, jo mere intern er mobi-
liteten.

Pilene udtrykker mobilitetstabel-
lens cellers værdier. Hvis en celle 
udtrykker et oversandsynligt mo-
bilitetsmønster fra en stilling til en 
anden, er de i netværksgrafen for-
bundet med en pil. Jo stærkere op-
trukket pilen er, jo stærkere er mo-
bilitetsmønstret i termer af sand-
synlighed. Hvis en celle udtrykker 
et undersandsynligt mobilitets-
mønster, tegnes der ikke en pil, da 
stillingerne så ikke er nævnevær-
digt forbundne, hvad angår det mo-
bilitetsmønster.

Således vil en klynge af stillinger, 
hvor der er pile, der gensidigt for-
binder dem, udgøre, hvad vi har 
defineret som, et segment. Dvs. en 

gruppe af stillinger, hvorimellem 
mobilitet er nem og typisk12.

I kort 22 ses skridtene i de analy-
tiske trin, som vi nævnte ovenfor, 
hvor MONECA sammenføjer stil-
lingerne til klynger, der igen sam-
menføjes, indtil der ikke er mere 
gensidig oversandsynlig mobilitet 
tilbage imellem nogen stillinger el-
ler klynger heraf. 
 
I tabel 12 har vi lavet en samlet 
oversigt over stillingerne i de for-
skellige segmenter, samt hvor stor 
en andel af de beskæftigede i seg-
mentet udgør af de beskæftigede.  

 

10 I beregningen af de relative sandsynligheder er der ikke betinget på totalerne af jobskift, men 
betinget på totalerne af stillingskategoriernes faktiske størrelse. Dette er gjort, da andelen, der 
er mobile, varierer fra stilling til stilling, og hvis vi ikke betingede de relative sandsynligheder 
på den faktiske størrelse, ville stillinger, hvor der er meget lille mobilitet, blive overvurderet, og 
omvendt stillinger med megen mobilitet blive undervurderet. Det er kompenseret for ved at indføre 
en sådan betingelse i sandsynlighedsberegningen. Det gør også, at der tages højde for den tids-
lige forandring i størrelserne på de forskellige stillingskategorier som følge af erhvervsstrukturelle 
forandringer, da den faktiske størrelse af stillingerne er beregnet som summen af beskæftigede i 
årene, man skifter stilling fra, for rækketotalernes vedkommende og for årene, man skifter til, for 
kolonnetotalernes vedkommende. Det vil medføre, at sandsynlighedsberegningen tager højde for, 
at en stillingskategori, der er blevet mindre i perioden, vil afgive flere, end den modtager.

 
11 Størrelsesforskellene er meget store og punkternes størrelse afspejler her en logaritmisk funktion 

til den numeriske værdi, da en grafisk gengivelse ville være umulig, hvis størrelsesforskellene 
skulle gengives i et ligefremt forhold.

12 Denne definition er en omskrivning til intragenerationelle forhold af Max Webers mere generelle 
definition af en social klasse: “A “social class” makes up the totality of those class situations wi-
thin which individual and generational mobility is easy and typical” (Weber 1978:302 [1922])
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Kort 21:  
Arbejdsmarkedet som netværk

110:
Militært arbejde

1110: Lovgivere

1120: Ledelse i lovgivende myndigheder
og interesseorganisationer

1200: Ledelse indenfor
administration og erhverv

1210: Direktører

2111: Naturviden-
skabeligt arbejde

2120: Arbejde med
matematik, aktuariske
og statistiske metoder

2131: Udvikling og analyse
af software og applikationer

2141: Ingeniører
og arkitekter

2213: Rådgivning inden for
landbrug, skovbrug og fiskeri

2221: Læger, medicinsk 
og life-science arbejde

2222: Tandlæge

2230: Sygerplejer
og jordmoder

2310: Undervisning på 
erhvervsskole- og videre-
gående skoleniveau 

2331:
Folkeskolelærer

2332: Pædagogisk arbejde

2340: Specialpædagogisk
arbbejde

2351: Undervisningsmetode
specialister

2359: Andet
undervisnings-

arbejde

2411: Arbejde inden
for finans, marketing
og økonomi

2421: Advokat, dommer
og andet juridisk arbejde

2431: Bibliotekararbejde og
andet informationsarbejde

2441: Økonom
2442: Samfundsvidenskabeligt

arbejde og historie

2444: Translatør og andet
sprogvidenskabeligt arbejde

2445:
Psykolog

2446: Socialrådgivningsarbejde

2451: Journalist, forfattere,
reklame og marketing

2452: Kunstnere

2460: Religiøst arbejde

3111: Teknikerarbejde inden
for ingeniørvirksomhed

3113: Teknikerarbejde inden
for videnskab og elektronik

3118: Teknisk
tegnearbejde

3121: Teknikerarbejde
inden for IT

3131: Fotografarbejde,
TV og AV-medie

3133: Teknikerarbejde
indenfor røntgen- og
behandlingsudstyr

3141: Skibsingeniører,
officerer og førere

3143:
Flypilotsarbejde
og lign. arbejde

3144: Flyveleder og tekniker
indenfor luftfartssikkerhed

3211: Teknikarbejde
inden for biovidenskab,
medicin og patologi

3221: Sundhedsassistent

3225: Tandlægeassistent

3228: Arbejde inden
for farmaci

3229: Andet arbejde
indenfor helse og sundhed

3411: Arbejde med
omsætning af
værdipapirer og valuta

3412: Forsikringsarbejde

3413: Ejendomsmægler 

3415: Salgsarbejde
(agenter)

3416: Indkøbsarbejde

3419: Arbejde med 
kredit- og långivning

3421:
Erhvervsmæglerarbejde

og lign. arbejde 

3422:
Speditørarbejde

3423:
Jobformidling

3433:
Arbejde med regnskab,
statistik og matematik

3439: Sekretærarbejde
og lign. arbejde

3441: Told-, skat- og 
udstedningsarbejde

3443: Formidling
af offentlige ydelser

3450: Politi, detektiv og jurdisk
arbejde på mellemniveau

3460: Social-
rådgivningsarbejde 
på mellemniveau

3471: Design− og dekoratørarbejde

3475: Sportsudøvere,
trænere, instruktører

og dommere

4111: Tekstbehandlings-
og indtastningsarbejde

4121: Alm.
regnskabs- og

bogføringsarbejde

4122: Kontorarbejde vedr.
statistik og finans

4131: Lager-
ekspeditionsarbejde

4132:
Registreringsarbejde
inden for produktion

4133: Registreringsarbejde inden
for transport- og trafikstyring

4141: Arbejde med arkivering,
kopiering og bibliotek

4142: Postbud- og betjentarbejde
samt postsorteringsarbejde

4190: Interviewarbejde og 
andet kontorarbejde

4211:
Kundebetjening 
og lign. arbejde

ved kasse

4215: Pantelåne- og 
inkassatorarbejde og lign. 
arbejde

4221:
Rejsebureauarbejde

4222: Receptionist og
kundeinformationsarbejde

5111:
Servicearbejde
af passagerer

5112:
Kontrolarbejde

under rejser

5113:
Turist- og

rejselederarbejde

5121: Rengøringsinspektør- 
og husbestyrerarbejde5122:

Kokkearbejde og
lign. arbejde i

køkken

5123:
Tjenere og
bartendere

5131:
Børneoms-
orgsarbejde

5133: Social- og sundhedsarbejde
i private hjem (inkl. plejehjem)

5139: Ambulance- og omsorgsarbejde 
inden for sundhed

5141: Frisør- og
kosmetologarbejde

5142: Servicearbejde ikke
klassificeret andetsteds

5161:
Brandsluknings-
arbejde

5162: Politiarbejde

5163: Fængselsbetjentarbejde

5210:
Modelarbejde

5220: Salgsarbejde i butik,
fødevarer og lign.

6112: Arbejde med
plantevækst og dyreopdræt

6141: Skovbrugsarbejde

6152: Arbejde med fiskeri i 
kyst- og søområder samt dykning

7121: Alm. bygningsarbejde

7122: Murer-, brolægnings-
og stenhuggerarbejde

7123: Arbejde med opførelse
af betonkonstruktioner

7124:
Tømrer- og
bygnings-

snedkerarbejde

7131: Arbejde med
tagdækning

7132:
Arbejde med

gulv- og
klinkelægning

7133: Stukkatør-
og isoleringsarbejde

7135: Glarmesterarbejde

7136: VVS−arbejde

7137:
Elektrikerarbejde

7141:
Malerarbejde

7142: Sprøjtelakererarbejde

7143: Rensning,
desinfektion og
skadedyrsbekæmpelse

7210:
Pladearbejde,

svejsning
og lign. arbejde

7220: Smede og
værktøjsmagerarbejde

7231:
Mekanikerarbejde,
motorkørerktøjer

og cykler

7232:
Flymekanikerarbejde

7233: Mekanikerarbejde,
landbrug samt køle-montør

7241: Elektromekanikerarbejde

7242: Elektronikmekaniker 
og IT-installatør/service

7311: Finmekanikerarbejde 
og fremstilling af proteser

7321:
Præcisionshåndværk

7341: Grafisk og trykkerarbejde

7411: Slagterarbejde,
fiskehandel 
og lign. arbejde

7412: Bager- og
konditoriarbejde,

eksl. industri

7413: Fremstilling af 
mejeriprodukter

7421: Håndværkspræget
arbejde i træindustri

7433:
Tekstil, beklædning,
sko og lign. arbejde

8111: Operatørarbejde i
mine og råstofudvinding

8120: Operatørarbejde
i metalproduktion

8131: Operatørarbejde 
i glas og keramik

8141:
Operatørarbejde
i træ

8142: Operatør-
arbejde i papir,

papog lign.

8150: Operatørarbejde
i kemi ekskl. medicinal

8161: Energi- og 
vandforsyningsarbejde

8212: Operatørarbejde
i cement, sten o.a.

8223: Operatørarbejde
i metaloverflader

8224: Operatørarbejde i
fotografiske produkter

8231:
Operatørarbejde
i plast og gummi

8253: Operatørarbejde
i papirsprodukter

8261: Operatørarbejde
i tekstil, skind og læder

8270: Operatør− og
fremstillingsarbejde 
i næring og nydelse

8290: Andet
operatørarbejde

8311:
Lokomotivfører

8312: Tograngering

8321: Chauffører af biler,
taxier og varevogne

8323: Buschauffører

8324: Lastbilchauffører

8331: Arbejde med
andre mobile maskiner

8340:
Dæksarbejde og

medhjælp på skibe

9113: Dør-, gade- 
og telefonsælgere
og lign.

9131: Rengøringsarbejde 
i private hjem

9132:
Hjælpere og rengøring,

ekskl. private hjem
9133: Manuel vask
og presning af tøj

9141: Ejendomsinspektør 
og andet rengøring

9151: Sikkerhedsvagt,
kurér og forefaldende

9162: Gadefejning
og forefaldende

9212: Manuelt skov-,
fiskeri og jagtarbejde

9312: Manuelt 
arbejde i anlægssektor

9313:
Manuelt arbejde
i byggesektor

9322:
Pakkeriarbejde

9333: Arbejde med
lastning og opfyldning

Intern
mobilitet

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
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Kort 22:  
Skridtene i appliceringen af MONECA og segmenteringsanalysen

1. niveau

3. niveau

2. niveau

4. niveau
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Kode Segmentbetegnelse Kode Stillingsbetegnelse Andel af 
beskæftigede

1.114 Finmekanik 7311 Finmekanikerarbejde og  
fremstilling af proteser

0.20 %

1.12 Tandlæger 2222 Tandlæge 0.20 %

1.126 Fremstilling (papir) 8142 Operatørarbejde i papir, pap og lign. 0.10 %

1.15 Lærere 2331 Folkeskolelærer 3.80 %

1.22 Bibliotek/info 2431 Bibliotekararbejde og andet  
informationsarbejde

0.20 %

1.3 Religion 2460 Religiøst arbejde 0.20 %

1.43 Farmaciass. 3228 Arbejde inden for farmaci 0.20 %

1.47 Ejendomsmæglere 3413 Ejendomsmægler 0.10 %

1.48 Salgsagent 3415 Salgsarbejde (agenter) 1.80 %

1.88 Fængsel 5163 Fængselsbetjentarbejde 0.10 %

2.1 Socialt arbejde 2446 Socialrådgivningsarbejde 0.20 %

2.1 Socialt arbejde 3443 Formidling af offentlige ydelser 0.20 %

2.1 Socialt arbejde 3460 Socialrådgivningsarbejde på  
mellemniveau

0.20 %

2.1 Socialt arbejde 3423 Jobformidling 0.10 %

2.14 IT 2131 Udvikling og analyse af software og 
applikationer

1.20 %

2.14 IT 3121 Teknikerarbejde inden for IT 0.70 %

2.2 Landbrug/fiskeri 6112 Arbejde med plantevækst og  
dyreopdræt

2.20 %

2.2 Landbrug/fiskeri 6141 Skovbrugsarbejde 0.10 %

2.2 Landbrug/fiskeri 9212 Manuelt skov-, fiskeri- og jagtarbejde 0.00 %

2.20 Grafik/tryk 7341 Grafisk og trykkerarbejde 0.40 %

2.20 Grafik/tryk 8224 Operatørarbejde i fotografiske  
produkter

0.00 %

Tabel 12: 
Samlet oversigt over stillinger i segmenterne
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Kode Segmentbetegnelse Kode Stillingsbetegnelse Andel af 
beskæftigede

2.22 Tog 8311 Lokomotivfører 0.10 %

2.22 Tog 8312 Tograngering 0.00 %

2.23 Militæret 110 Militært arbejde 1.00 %

2.23 Militæret 9151 Sikkerhedsvagt, kurér og forefaldende 0.70 %

2.23 Militæret 5161 Brandslukningsarbejde 0.10 %

2.29 Fremstilling (tekstil) 8261 Operatørarbejde i tekstil, skind og 
læder

0.30 %

2.29 Fremstilling (tekstil) 7433 Tekstil, beklædning, sko og lign. 
arbejde

0.20 %

2.29 Fremstilling (tekstil) 7321 Præcisionshåndværk 0.10 %

2.31 Politi 5162 Politiarbejde 0.40 %

2.31 Politi 3450 Politi, detektiv og jurdisk arbejde på 
mellemniveau

0.20 %

2.34 Malere/rengøring 7141 Malerarbejde 0.70 %

2.34 Malere/rengøring 7143 Rensning, desinfektion og skadedyrs-
bekæmpelse

0.00 %

2.4 Søfart 3141 Skibsingeniører, officerer og førere 0.20 %

2.4 Søfart 6152 Arbejde med fiskeri i kyst- og sø- 
områder samt dykning

0.20 %

2.4 Søfart 8340 Dæksarbejde og medhjælp på skibe 0.10 %

2.40 Omsorg/ambulance 5139 Ambulance- og omsorgsarbejde inden 
for sundhed

3.00 %

2.40 Omsorg/ambulance 5133 Social- og sundhedsarbejde i private 
hjem (inkl. plejehjem)

2.80 %

2.41 Sundhed/ernæring 3229 Andet arbejde inden for helse og 
sundhed

1.00 %

2.41 Sundhed/ernæring 3475 Sportsudøvere, trænere, instruktører 
og dommere

0.10 %

2.45 Læger/LIFE 2221 Læger, medicinsk og life-science 
arbejde

1.00 %

Tabel 12: 
fortsat
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Kode Segmentbetegnelse Kode Stillingsbetegnelse Andel af 
beskæftigede

2.45 Læger/LIFE 2213 Rådgivning inden for landbrug,  
skovbrug og fiskeri

0.10 %

2.47 Sygepleje/hospital 2230 Sygerplejer og jordmoder 2.90 %

2.47 Sygepleje/hospital 3133 Teknikerarbejde inden for  
røntgen- og behandlingsudstyr

0.10 %

2.48 Personlig pleje 5141 Frisør- og kosmetologarbejde 0.60 %

2.48 Personlig pleje 3225 Tandlægeassistent 0.20 %

2.7 Medie/kultur 2451 Journalist, forfattere, reklame og 
marketing

0.40 %

2.7 Medie/kultur 2452 Kunstnere 0.20 %

2.7 Medie/kultur 3471 Design- og dekoratørarbejde 0.20 %

2.7 Medie/kultur 3131 Fotografarbejde, TV og AV-medie 0.10 %

3.1 Luftfart 3144 Flyveleder og tekniker inden for  
luftfartssikkerhed

0.10 %

3.1 Luftfart 7232 Flymekanikerarbejde 0.00 %

3.1 Luftfart 3143 Flypilot-arbejde og lign. arbejde 0.00 %

3.12 Transport 8324 Lastbilchauffører 0.90 %

3.12 Transport 8321 Chauffører af biler, taxier og  
varevogne

0.30 %

3.12 Transport 8323 Buschauffører 0.30 %

3.12 Transport 8331 Arbejde med andre mobile maskiner 0.50 %

3.12 Transport 8111 Operatørarbejde i mine og råstof- 
udvinding

0.00 %

3.14 Pædagogik 5131 Børneomsorgsarbejde 3.60 %

3.14 Pædagogik 5123 Tjenere og bartendere 0.40 %

3.14 Pædagogik 5210 Modelarbejde 0.00 %

3.14 Pædagogik 2332 Pædagogisk arbejde 2.70 %

Tabel 12: 
fortsat
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Kode Segmentbetegnelse Kode Stillingsbetegnelse Andel af 
beskæftigede

3.14 Pædagogik 2340 Specialpædagogisk arbejde 1.50 %

3.15 Ingeniør/arkitekt 3111 Teknikerarbejde inden for ingeniør-
virksomhed

1.00 %

3.15 Ingeniør/arkitekt 3211 Teknikerarbejde inden for bioviden-
skab, medicin og patologi

0.50 %

3.15 Ingeniør/arkitekt 2141 Ingeniører og arkitekter 1.60 %

3.15 Ingeniør/arkitekt 2111 Naturvidenskabeligt arbejde 0.30 %

3.15 Ingeniør/arkitekt 3113 Teknikerarbejde inden for videnskab 
og elektronik

1.10 %

3.15 Ingeniør/arkitekt 3118 Teknisk tegnearbejde 0.30 %

3.17 Kontor 4190 Interviewarbejde og andet kontor-
arbejde

2.10 %

3.17 Kontor 4131 Lagerekspeditionsarbejde 0.50 %

3.17 Kontor 3416 Indkøbsarbejde 0.30 %

3.17 Kontor 4132 Registreringsarbejde inden for  
produktion

0.30 %

3.17 Kontor 3422 Speditørarbejde 0.20 %

3.17 Kontor 4133 Registreringsarbejde inden for  
transport- og trafikstyring

0.20 %

3.17 Kontor 3439 Sekretærarbejde og lign. arbejde 5.80 %

3.18 Ledelse 1110 Lovgivere 0.10 %

3.18 Ledelse 1120 Ledelse i lovgivende myndigheder og 
interesseorganisationer

0.10 %

3.18 Ledelse 1200 Ledelse inden for administration og 
erhverv

3.90 %

3.18 Ledelse 1210 Direktører 0.60 %

3.4 Byg & industri m. træ 7421 Håndværkspræget arbejde i  
træindustri

0.40 %

Tabel 12: 
fortsat
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Kode Segmentbetegnelse Kode Stillingsbetegnelse Andel af 
beskæftigede

3.4 Byg & industri m. træ 8141 Operatørarbejde i træ 0.00 %

3.4 Byg & industri m. træ 7124 Tømrer- og bygningssnedkerarbejde 1.90 %

3.4 Byg & industri m. træ 7132 Arbejde med gulv- og klinkelægning 0.10 %

3.4 Byg & industri m. træ 7135 Glarmesterarbejde 0.10 %

3.5 Byg & anlæg ej træ 9312 Manuelt arbejde i anlægssektor 1.00 %

3.5 Byg & anlæg ej træ 7122 Murer-, brolægnings- og  
stenhuggerarbejde

0.70 %

3.5 Byg & anlæg ej træ 9313 Manuelt arbejde i byggesektor 0.40 %

3.5 Byg & anlæg ej træ 7121 Alm. bygningsarbejde 0.10 %

3.5 Byg & anlæg ej træ 7131 Arbejde med tagdækning 0.10 %

3.5 Byg & anlæg ej træ 8212 Operatørarbejde i cement, sten o.a. 0.10 %

3.5 Byg & anlæg ej træ 7123 Arbejde med opførelse af betonkon-
struktioner

0.00 %

3.5 Byg & anlæg ej træ 7133 Stukkatør- og isoleringsarbejde 0.00 %

3.6 Pedel/rengøring 9141 Ejendomsinspektør og andet  
rengøring

1.00 %

3.6 Pedel/rengøring 9162 Gadefejning og forefaldende 0.10 %

3.6 Pedel/rengøring 8161 Energi- og vandforsyningsarbejde 0.10 %

3.7 Restauration/hotel 5122 Kokkearbejde og lign. arbejde i  
køkken

0.90 %

3.7 Restauration/hotel 3221 Sundhedsassistent 0.10 %

3.7 Restauration/hotel 5121 Rengøringsinspektør- og  
husbestyrerarbejde

0.10 %

3.7 Restauration/hotel 9132 Hjælpere og rengøring, ekskl. private 
hjem

3.80 %

3.7 Restauration/hotel 9131 Rengøringsarbejde i private hjem 0.20 %

Tabel 12: 
fortsat
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Kode Segmentbetegnelse Kode Stillingsbetegnelse Andel af 
beskæftigede

3.7 Restauration/hotel 9133 Manuel vask og presning af tøj 0.10 %

3.9 SAMF/HUM 2310 Undervisning på erhvervsskole- og 
videregående skoleniveau

1.70 %

3.9 SAMF/HUM 2421 Advokat, dommer og andet juridisk 
arbejde

0.50 %

3.9 SAMF/HUM 2441 Økonom 0.20 %

3.9 SAMF/HUM 2442 Samfundsvidenskabeligt arbejde og 
historie

0.10 %

3.9 SAMF/HUM 2120 Arbejde med matematik, aktuariske 
og statistiske metoder

0.00 %

3.9 SAMF/HUM 2359 Andet undervisningsarbejde 0.60 %

3.9 SAMF/HUM 2444 Translatør og andet sprogviden- 
skabeligt arbejde

0.10 %

3.9 SAMF/HUM 2445 Psykolog 0.30 %

3.9 SAMF/HUM 2351 Undervisningsmetode specialister 0.10 %

4.1 Fremstilling (generel) 9322 Pakkeriarbejde 1.10 %

4.1 Fremstilling (generel) 7142 Sprøjtelakererarbejde 0.10 %

4.1 Fremstilling (generel) 8120 Operatørarbejde i metalproduktion 0.10 %

4.1 Fremstilling (generel) 8223 Operatørarbejde i metaloverflader 0.00 %

4.1 Fremstilling (generel) 8270 Operatør- og fremstillingsarbejde i 
næring og nydelse

1.50 %

4.1 Fremstilling (generel) 7413 Fremstilling af mejeriprodukter 0.10 %

4.1 Fremstilling (generel) 8290 Andet operatørarbejde 1.40 %

4.1 Fremstilling (generel) 8150 Operatørarbejde i kemi ekskl.  
medicinal

0.30 %

4.1 Fremstilling (generel) 8231 Operatørarbejde i plast og gummi 0.30 %

4.1 Fremstilling (generel) 8253 Operatørarbejde i papirsprodukter 0.10 %

Tabel 12: 
fortsat
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Kode Segmentbetegnelse Kode Stillingsbetegnelse Andel af 
beskæftigede

4.1 Fremstilling (generel) 7411 Slagterarbejde, fiskehandel og lign. 
arbejde

0.30 %

4.1 Fremstilling (generel) 7412 Bager- og konditoriarbejde, eksl. 
Industri

0.20 %

4.1 Fremstilling (generel) 8131 Operatørarbejde i glas og keramik 0.00 %

4.2 Regnskab/finans 3421 Erhvervsmæglerarbejde og lign. 
arbejde

0.30 %

4.2 Regnskab/finans 3412 Forsikringsarbejde 0.20 %

4.2 Regnskab/finans 4122 Kontorarbejde vedr. statistik og 
finans

0.20 %

4.2 Regnskab/finans 3433 Arbejde med regnskab, statistik og 
matematik

0.80 %

4.2 Regnskab/finans 4121 Alm. regnskabs- og bogførings- 
arbejde

0.40 %

4.2 Regnskab/finans 4111 Tekstbehandlings- og indtastnings-
arbejde

0.20 %

4.2 Regnskab/finans 3419 Arbejde med kredit- og långivning 1.00 %

4.2 Regnskab/finans 3411 Arbejde med omsætning af værdi- 
papirer og valuta

0.20 %

4.2 Regnskab/finans 4215 Pantelåne- og inkassatorarbejde og 
lign. arbejde

0.00 %

4.2 Regnskab/finans 2411 Arbejde inden for finans, marketing 
og økonomi

1.60 %

4.2 Regnskab/finans 3441 Told-, skat- og udstedningsarbejde 0.10 %

4.2 Regnskab/finans 4211 Kundebetjening og lign. arbejde 
ved kasse

0.90 %

4.3 Butik/levering 4222 Receptionist og kunde- 
informationsarbejde

0.60 %

4.3 Butik/levering 4221 Rejsebureauarbejde 0.20 %

4.3 Butik/levering 9113 Dør-, gade- og telefonsælgere og 
lign.

0.20 %

Tabel 12: 
fortsat
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Kode Segmentbetegnelse Kode Stillingsbetegnelse Andel af 
beskæftigede

4.3 Butik/levering 5113 Turist- og rejselederarbejde 0.00 %

4.3 Butik/levering 5142 Servicearbejde ikke klassificeret 
andetsteds

0.00 %

4.3 Butik/levering 5111 Servicearbejde af passagerer 0.20 %

4.3 Butik/levering 5112 Kontrolarbejde under rejser 0.10 %

4.3 Butik/levering 5220 Salgsarbejde i butik, fødevarer og 
lign.

4.70 %

4.3 Butik/levering 9333 Arbejde med lastning og opfyldning 1.90 %

4.3 Butik/levering 4142 Postbud- og betjentarbejde samt 
postsorteringsarbejde

1.00 %

4.3 Butik/levering 4141 Arbejde med arkivering, kopiering 
og bibliotek

0.10 %

4.4 Smed/El/VVS 7137 Elektrikerarbejde 0.90 %

4.4 Smed/El/VVS 7233 Mekanikerarbejde, landbrug samt 
køle-montør

0.60 %

4.4 Smed/El/VVS 7241 Elektromekanikerarbejde 0.30 %

4.4 Smed/El/VVS 7242 Elektronikmekaniker og IT-installa-
tør/service

0.30 %

4.4 Smed/El/VVS 7220 Smede og værktøjsmagerarbejde 1.90 %

4.4 Smed/El/VVS 7210 Pladearbejde, svejsning og lign. 
arbejde

0.90 %

4.4 Smed/El/VVS 7136 VVS-arbejde 0.70 %

4.4 Smed/El/VVS 7231 Mekanikerarbejde, motorkøretøjer 
og cykler

1.00 %

Tabel 12: 
fortsat
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I dette appendiks beskriver vi 
kort logikken og det matematiske 
grundlag for multilevel analyse 
(MLA) og segmenteret regressions-
analyse, som bruges i analyse 5.  

Multilevel Analyse
I vores analyse af lønmodtageror-
ganisering i Danmark er vi interes-
serede i arbejdspladsens betydning 
for den enkeltes sandsynlighed for 
at melde sig ind i en fagforening i 
forbindelse med et nyt job. Normalt 
når vi, med en simpel regressions-
analyse, prøver at finde ud af, hvil-
ke faktorer der har betydning for 
den enkeltes organisering, så an-
tager vi, at vi har at gøre med en 
række uafhængige individer. Den-
ne antagelse er imidlertid ret pro-
blematisk, når vi har at gøre med 
individer der deler arbejdsplads, 
eftersom to personer på samme ar-
bejdsplads sandsynligvis vil ligne 
hinanden mere end to tilfældigt ud-
trukne individer som følge af fakto-
rer knyttet til den fælles kontekst 
de deler på arbejdspladsen.

Hvor vi normalt kun kigger på, 
hvad der skaber variation mellem 
individer (eksempelvis at der er en 

større andel venstreorienterede der 
melder sig i fagforening end højre-
orienterede), så tillader Multilevel 
analyse (MLA) os at både kigge på, 
hvad der skaber variation mellem 
individer, og hvad der skaber vari-
ation mellem arbejdspladser, samt 
sammenhængen mellem de to (Snij-
ders & Bosker, 2012).

Som et første skridt, så kan vi få en 
ide om, hvor meget af variationen 
mellem individers organisering der 
har med arbejdspladsen at gøre ved 
at tage variationen mellem arbejds-
pladser og dividere den med den 
samlede variation (arbejdsplads 
plus individuel variation). Dette tal 
kaldes ICC og angiver hvor stor en 
procentdel af den samlede variation 
der kan tilskrives arbejdspladsni-
veauet. Vi kan dog ikke være helt 
sikre på, hvad dette tal dækker 
over. Hvad betyder det egentlig, at 
23% af variationen i organisering 
kan tilskrives arbejdspladsen? Er 
det fordi bestemte arbejdsplad-
ser tiltrækker folk, der er positivt 
stemt over for fagforeninger, mens 
andre tiltrækker modstandere af 
fagforeninger? Eller skyldes det ka-
rakteristika der knytter sig til ar-

Appendiks 2: 
Om metode til multilevel analyse og 
segmenteret regression
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bejdspladsen selv? MLA tillader os 
at bryde de observerede forskelle 
mellem arbejdspladser ned og un-
dersøge, hvad der forklarer forskel-
lene mellem de individuelle tilbø-
jeligheder til at melde sig ind i en 
overenskomstbærende fagforening.
Logikken i vores MLA følger disse 
skridt:

1) Beregner den samlede variation 
mellem individer og arbejdsplad-
ser i en tom model og udregner, 
hvor stor en del af forskellene i 
indmeldelsesgrad der kan til-
skrives arbejdspladsen (ICC). 

2) Tilføjer variable der knytter sig 
til individet (køn, uddannelse, 
børn, osv.) og beregner hvor me-
get af variationen mellem ar-
bejdspladser der bliver forkla-
ret af disse individuelle faktorer. 
Tanken her er, at al variation 
i indmeldelsesgrad mellem ar-
bejdspladser der bliver forklaret 
af individuelle faktorer, så kan 
tilskrives ting der ikke direkte 
har med arbejdspladsen at gøre, 
men relaterer sig til individets 
faktorer der ligger udenom ar-
bejdspladsen. Her kan vi snak-
ke om en selektionseffekt, hvis 

vi tilfældigvis har at gøre med 
arbejdspladser, der har en høj 
andel af personer med individu-
el baggrund, der gør det meget 
sandsynligt, at de melder sig ind 
i en fagforening. Så har det alt-
så ikke noget med dynamikker, 
der foregår på arbejdspladsen, 
at gøre, men drejer sig om, hvem 
der søger arbejde der13. Hvis al 
variationen mellem arbejdsplad-
ser bliver forklaret i dette skridt, 
så lader det med andre ord ikke 
til, at arbejdspladsen har særlig 
stor betydning for, hvorvidt den 
enkelte melder sig i fagforening 
eller ej.

 Det mål der bruges, R2, angiver 
den procentvise reduktion i va-
riansen og viser os, hvor meget 
af variationen på individniveau 
og arbejdspladsniveau der bliver 
forklaret i skiftet fra en model 
til en anden, der indeholder fle-
re forklarende variable, forudsat 
at de er indlejret i hinanden. En 
version af denne kan udregnes 
både på individniveau og arbejds-
pladsniveau i MLA, dvs. både for 
variation inden for og mellem ar-
bejdspladser. Nedenfor er form-

13 Et let forståeligt eksempel på dette er folkeskoler. Forskellen i karaktergennemsnit mellem en 
skole i ressourcestærkt område og en i et ressourcesvagt område forklares som oftest ikke af læ-
rernes kompetencer eller andre ting der knytter sig til skolen. MLA viser at det oftest bare er, 
fordi den ene skole indrullerer en langt højere andel ressourcestærke børn, der har meget bedre 
forudsætninger for at klare sig godt. Når man tager højde for dette faktum, så er der ofte ikke den 
store forskel på, hvor godt skolerne kan siges at klare sig.
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len kun skrevet for arbejdsplads-
niveau, men det samme princip 
gælder for individniveau.

 

3)  Tilføjer variable der relaterer sig 
til arbejdspladsen (antal ansatte, 
organisationsprocenten, den ty-
piske branchebeskæftigelse på 
arbejdspladsen, osv.) og bereg-

ner, hvor meget af den tilbagevæ-
rende variation mellem arbejds-
pladser der bliver forklaret af 
disse faktorer. Der vil altid være 
noget uforklaret varians tilbage, 
da det er umuligt at lave en mo-
del der præcist forklarede al va-
riation. 

 Her er vi interesserede i, hvor 
godt vores arbejdspladsvariable 
er til at forklare den tilbagevæ-
rende variation mellem arbejds-

Figur 24:  
Forudsagte værdier og 20-kvantiler for org.grad
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pladser i henhold til nyansattes 
indmeldelse i overenskomstbæ-
rende fagforening.

Segmenteret regressionsanalyse
Pointen er at indfange en ikke-line-
ær sammenhæng i data. I vores til-
fælde gøres dette ved at fitte et fler-
tal af lineære modeller for forskel-
lige intervaller af den uafhængige 
variabel.

Vi har altså en ide om, at der ikke 
er en konsistent lineær model, der 
kan beskrive vores data over hele 

den uafhængige variabels interval. 
Derfor identificerer vi breakpoints, 
hvor hældningen på funktionen 
kan ændres. Disse breakpoints 
identificerer vi i første omgang ved 
at køre en model, hvor vi tillader or-
ganisationsprocenten at indgå i en 
langt friere funktionel form (Ryan 
& Porth, 2007). I de to figurer 24 
og 25 er gengivet en graf, der sam-
menholder modellens forudsagte 
værdier med organisationsprocen-
ten på arbejdspladsen, når den er 
inddelt i 20-kvantiler samt en ud-
glattet kurve for organisationspro-

Figur 25:  
Organisationsgrad som kontinuert variabel
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cent, hvor den er indgået som konti-
nuert variabel.

Ud fra disse grafer udvalgte vi så to 
punkter, 45 og 70 %, som vi brug-
te til at beregne ”knæk” i sammen-
hængen mellem organisationspro-
cent på arbejdspladsen og sandsyn-
lighed for indmeldelse ved ansæt-
telse.

For hver af de tre segmenter udreg-
nes der så en hældningskoefficient 
og den grafiske præsentation af 
den, der indgår i rapporten, kan så 
vise, hvis der er klare knæk i betyd-
ningen af arbejdspladsens organi-
sationsgrad i forhold til den enkel-
tes sandsynlighed for at melde sig 
ind i en LO-fagforening.

Det er muligt at teste, om disse 
”knæk” vi ser, udtrykker et signi-

fikant forhold. Dette gøres ved en 
simpel t-test af forskellen mellem 
hældningskoefficienterne i de for-
skellige segmenterede dele af orga-
nisationsprocent. Resultaterne af 
denne test er gengivet i tabel 14.

Det er værd at bemærke, at det før-
ste ”knæk” i den offentlige model 
viser sig at være insignifikant. Ge-
nerelt kunne resultaterne af grafer-
ne og testen indikere, at der er tale 
om et generelt højere niveau og en 
mere jævn effekt af organisations-
procent i den offentlige model, mens 
der i den private model startes på 
et generelt lavere niveau og sker 
nogle kraftigere ”knæk” i effekten 
af organisationsgrad og dermed be-
tydningen af peer pressure eller so-
cial custom.  

Privat model Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

Seg. 2 - seg. 1 1,03 0,263 3,93 0,00 1,55 0,52

Seg. 3 - seg. 2 4,50 0,279 16,1 0,00 5,04 3,95

Off. model Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]

Seg. 2 - seg. 1 1,36 1,300 1,05 0,295 -1,18 3,89

Seg. 3 - seg. 2 2,86 0,588 4,87 0,00 4,02 1,71

Tabel 13: 

Tabel 14: 
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Medlemsstatus 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Medlem 71,3 % 71,2 % 70,9 % 73,2 % 72,9 % 72,4 % 71,9 % 71,4 % 70,7 %

Ikke-medlem 28,7 % 28,8 % 29,1 % 26,8 % 27,1 % 27,7 % 28,1 % 28,6 % 29,3 %

Total antal i arbejdsstyrken (N) 2.548.114 2.565.690 2.577.915 2.577.003 2.593.592 2.598.446 2.578.908 2.583.911 2.578.732

Medlemsstatus 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Medlem 30,5 % 30,7 % 31,1 % 27,3 % 27,9 % 29,0 % 29,3 % 30,0 % 30,8 %

Ikke-medlem 69,5 % 69,3 % 68,9 % 72,7 % 72,1 % 71,0 % 70,7 % 70,0 % 69,2 %

Total antal mænd 1.328.089 1.333.931 1.337.869 1.333.389 1.336.334 1.334.485 1.324.766 1.324.125 1.321.775

Medlemsstatus 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Medlem 69,4 % 68,8 % 67,9 % 68,1 % 68,2 % 68,1 % 67,8 % 68,8 %

Ikke-medlem 30,6 % 31,2 % 32,2 % 31,9 % 31,8 % 31,9 % 32,2 % 31,2 %

Total antal i arbejdsstyrken (N) 2.595.384 2.629.827 2.639.175 2.531.639 2.485.548 2.462.604 2.470.566 2.429.343

Medlemsstatus 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Medlem 32,2 % 32,9 % 34,0 % 34,1 % 34,3 % 34,4 % 34,8 % 33,8 %

Ikke-medlem 67,8 % 67,1 % 66,0 % 65,9 % 65,7 % 65,6 % 65,2 % 66,2 %

Total antal mænd 1.329.426 1.344.778 1.348.202 1.291.797 1.258.015 1.247.020 1.250.723 1.229.860

Bilagstabel 1 
Udviklingen i arbejdsstyrkens samlede organisationsgrad 1995-2011 

Bilagstabel 2 
Udviklingen i mænd i arbejdsstyrkens samlede organisationsgrad 1995-2011 

Bilagstabeller
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Medlemsstatus 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Medlem 71,3 % 71,2 % 70,9 % 73,2 % 72,9 % 72,4 % 71,9 % 71,4 % 70,7 %

Ikke-medlem 28,7 % 28,8 % 29,1 % 26,8 % 27,1 % 27,7 % 28,1 % 28,6 % 29,3 %

Total antal i arbejdsstyrken (N) 2.548.114 2.565.690 2.577.915 2.577.003 2.593.592 2.598.446 2.578.908 2.583.911 2.578.732

Medlemsstatus 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Medlem 30,5 % 30,7 % 31,1 % 27,3 % 27,9 % 29,0 % 29,3 % 30,0 % 30,8 %

Ikke-medlem 69,5 % 69,3 % 68,9 % 72,7 % 72,1 % 71,0 % 70,7 % 70,0 % 69,2 %

Total antal mænd 1.328.089 1.333.931 1.337.869 1.333.389 1.336.334 1.334.485 1.324.766 1.324.125 1.321.775

Medlemsstatus 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Medlem 69,4 % 68,8 % 67,9 % 68,1 % 68,2 % 68,1 % 67,8 % 68,8 %

Ikke-medlem 30,6 % 31,2 % 32,2 % 31,9 % 31,8 % 31,9 % 32,2 % 31,2 %

Total antal i arbejdsstyrken (N) 2.595.384 2.629.827 2.639.175 2.531.639 2.485.548 2.462.604 2.470.566 2.429.343

Medlemsstatus 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Medlem 32,2 % 32,9 % 34,0 % 34,1 % 34,3 % 34,4 % 34,8 % 33,8 %

Ikke-medlem 67,8 % 67,1 % 66,0 % 65,9 % 65,7 % 65,6 % 65,2 % 66,2 %

Total antal mænd 1.329.426 1.344.778 1.348.202 1.291.797 1.258.015 1.247.020 1.250.723 1.229.860
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Medlemsstatus 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Medlem 26,7 % 26,6 % 26,9 % 26,1 % 26,1 % 26,3 % 26,7 % 27,1 % 27,7 %

Ikke-medlem 73,3 % 73,4 % 73,1 % 73,9 % 73,9 % 73,7 % 73,3 % 72,9 % 72,3 %

Total antal kvinder 1.220.025 1.231.759 1.240.046 1.243.614 1.257.258 1.263.961 1.254.142 1.259.786 1.256.957

Fagforening A-kasse 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Medlem
Medlem 89,6 % 89,8 % 89,5 % 89,4 % 89,1 % 88,8 % 88,4 % 88,5 % 88,2 %

Ikke-medlem 10,4 % 10,2 % 10,5 % 10,6 % 10,9 % 11,2 % 11,6 % 11,5 % 11,8 %

Deltotal (n) 1.816.594 1.827.835 1.828.143 1.887.317 1.891.810 1.880.070 1.854.850 1.845.735 1.822.418

Ikke-medlem
Medlem 42,0 % 42,1 % 41,9 % 37,4 % 37,2 % 38,0 % 38,0 % 38,7 % 39,5 %

Ikke-medlem 58,0 % 57,9 % 58,1 % 62,6 % 62,8 % 62,0 % 62,0 % 61,3 % 60,5 %

Deltotal (n) 731.520 737.855 749.772 689.686 701.782 718.376 724.058 738.176 756.314

Total antal i arbejdsstyrken 2.548.114 2.565.690 2.577.915 2.577.003 2.593.592 2.598.446 2.578.908 2.583.911 2.578.732

Fagforening A-kasse 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Medlem
Medlem 87,9 % 87,3 % 87,2 % 87,0 % 86,8 % 87,3 % 88,5 % 89,3 %

Ikke-medlem 12,1 % 12,7 % 12,8 % 13,0 % 13,2 % 12,7 % 11,5 % 10,7 %

Deltotal (n) 1.801.520 1.809.627 1.790.698 1.723.726 1.694.618 1.677.244 1.676.013 1.672.253

Ikke-medlem
Medlem 39,3 % 38,3 % 37,2 % 36,8 % 37,3 % 38,9 % 39,8 % 43,3 %

Ikke-medlem 60,7 % 61,7 % 62,8 % 63,2 % 62,7 % 61,1 % 60,2 % 56,7 %

Deltotal (n) 793.864 820.200 848.477 807.913 790.930 785.360 794.553 757.090

Total antal i arbejdsstyrken 2.595.384 2.629.827 2.639.175 2.531.639 2.485.548 2.462.604 2.470.566 2.429.343

Medlemsstatus 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Medlem 28,9 % 29,4 % 30,2 % 29,7 % 29,3 % 29,3 % 29,5 % 28,5 %

Ikke-medlem 71,1 % 70,6 % 69,8 % 70,3 % 70,7 % 70,7 % 70,5% 71,5 %

Total antal kvinder 1.265.958 1.285.049 1.290.973 1.239.842 1.227.533 1.215.584 1.219.843 1.199.483

Bilagstabel 3 
Udviklingen i kvinder i arbejdsstyrkens samlede organisationsgrad 1995-2011  

Bilagstabel 4 
Udviklingen dobbelt- og enkeltmedlemskab af a-kasse og fagforening 1995-201 
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Medlemsstatus 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Medlem 26,7 % 26,6 % 26,9 % 26,1 % 26,1 % 26,3 % 26,7 % 27,1 % 27,7 %

Ikke-medlem 73,3 % 73,4 % 73,1 % 73,9 % 73,9 % 73,7 % 73,3 % 72,9 % 72,3 %

Total antal kvinder 1.220.025 1.231.759 1.240.046 1.243.614 1.257.258 1.263.961 1.254.142 1.259.786 1.256.957

Fagforening A-kasse 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Medlem
Medlem 89,6 % 89,8 % 89,5 % 89,4 % 89,1 % 88,8 % 88,4 % 88,5 % 88,2 %

Ikke-medlem 10,4 % 10,2 % 10,5 % 10,6 % 10,9 % 11,2 % 11,6 % 11,5 % 11,8 %

Deltotal (n) 1.816.594 1.827.835 1.828.143 1.887.317 1.891.810 1.880.070 1.854.850 1.845.735 1.822.418

Ikke-medlem
Medlem 42,0 % 42,1 % 41,9 % 37,4 % 37,2 % 38,0 % 38,0 % 38,7 % 39,5 %

Ikke-medlem 58,0 % 57,9 % 58,1 % 62,6 % 62,8 % 62,0 % 62,0 % 61,3 % 60,5 %

Deltotal (n) 731.520 737.855 749.772 689.686 701.782 718.376 724.058 738.176 756.314

Total antal i arbejdsstyrken 2.548.114 2.565.690 2.577.915 2.577.003 2.593.592 2.598.446 2.578.908 2.583.911 2.578.732

Fagforening A-kasse 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Medlem
Medlem 87,9 % 87,3 % 87,2 % 87,0 % 86,8 % 87,3 % 88,5 % 89,3 %

Ikke-medlem 12,1 % 12,7 % 12,8 % 13,0 % 13,2 % 12,7 % 11,5 % 10,7 %

Deltotal (n) 1.801.520 1.809.627 1.790.698 1.723.726 1.694.618 1.677.244 1.676.013 1.672.253

Ikke-medlem
Medlem 39,3 % 38,3 % 37,2 % 36,8 % 37,3 % 38,9 % 39,8 % 43,3 %

Ikke-medlem 60,7 % 61,7 % 62,8 % 63,2 % 62,7 % 61,1 % 60,2 % 56,7 %

Deltotal (n) 793.864 820.200 848.477 807.913 790.930 785.360 794.553 757.090

Total antal i arbejdsstyrken 2.595.384 2.629.827 2.639.175 2.531.639 2.485.548 2.462.604 2.470.566 2.429.343

Medlemsstatus 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Medlem 28,9 % 29,4 % 30,2 % 29,7 % 29,3 % 29,3 % 29,5 % 28,5 %

Ikke-medlem 71,1 % 70,6 % 69,8 % 70,3 % 70,7 % 70,7 % 70,5% 71,5 %

Total antal kvinder 1.265.958 1.285.049 1.290.973 1.239.842 1.227.533 1.215.584 1.219.843 1.199.483
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Hovedorganisation Dobbeltmedlem 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

LO
Ja 52,4 % 52,0 % 51,5 % 51,4 % 51,4 % 51,3 % 51,4 % 51,8 % 51,5 %

Nej 47,6 % 48,0 % 48,5 % 48,6 % 48,6 % 48,7 % 48,6 % 48,2 % 48,5 %

Total (LO) 2.194.924 2.205.644 2.198.706 2.161.377 2.134.177 2.092.526 2.021.349 1.971.041 1.914.177

FTF
Ja 50,7 % 50,7 % 50,5 % 50,4 % 50,5 % 50,4 % 50,4 % 50,5 % 50,5 %

Nej 49,3 % 49,3 % 49,5 % 49,6 % 49,5 % 49,6 % 49,6 % 49,5 % 49,5 %

Total (FTF) 506.220 516.820 521.079 528.058 546.030 547.824 549.303 551.612 549.080

Akademikerne
Ja 51,0 % 51,0 % 50,7 % 50,7 % 50,7 % 50,6 % 50,8 % 51,0 % 50,9 %

Nej 49,0 % 49,0 % 49,3 % 49,3 % 49,3 % 49,4 % 49,2 % 49,0 % 49,1 %

Total (Akademikerne) 228.725 240.637 253.193 259.652 261.137 271.240 273.179 285.241 291.221

Gule a-kasser
Ja 52,4 % 52,1 % 51,6 % 51,4 % 51,5 % 51,5 % 51,5 % 52,0 % 51,8 %

Nej 47,6 % 47,9 % 48,4 % 48,6 % 48,5 % 48,5 % 48,5 % 48,0 % 48,2 %

Total (Gule-akasser) 140.722 149.407 155.784 165.786 169.557 173.485 172.804 183.111 198.983

Udenfor  
hovedorganisation

Ja 51,2 % 51,0 % 50,7 % 50,7 % 50,8 % 50,7 % 50,8 % 51,0 % 50,8 %

Nej 48,8 % 49,0 % 49,3 % 49,3 % 49,2 % 49,3 % 49,2 % 49,0 % 49,2 %

Total (udenfor hovedorg.) 61.805 61.763 62.976 184.075 184.729 184.403 187.807 183.557 182.409

Ikke-forsikrede
Ja 50,7 % 50,6 % 50,6 % 50,5 % 50,5 % 50,5 % 50,6 % 50,7 % 50,6 %

Nej 49,3 % 49,4 % 49,4 % 49,5 % 49,5 % 49,5 % 49,4 % 49,3 % 49,4 %

Total (Ikke-forsikrede) 371.628 369.300 379.279 395.068 407.174 417.247 426.802 419.149 423.509

Bilagstabel 5 
Udviklingen dobbeltmedlemskab fordelt på hovedorganisationer 1995-2011  
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Hovedorganisation Dobbeltmedlem 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

LO
Ja 52,4 % 52,0 % 51,5 % 51,4 % 51,4 % 51,3 % 51,4 % 51,8 % 51,5 %

Nej 47,6 % 48,0 % 48,5 % 48,6 % 48,6 % 48,7 % 48,6 % 48,2 % 48,5 %

Total (LO) 2.194.924 2.205.644 2.198.706 2.161.377 2.134.177 2.092.526 2.021.349 1.971.041 1.914.177

FTF
Ja 50,7 % 50,7 % 50,5 % 50,4 % 50,5 % 50,4 % 50,4 % 50,5 % 50,5 %

Nej 49,3 % 49,3 % 49,5 % 49,6 % 49,5 % 49,6 % 49,6 % 49,5 % 49,5 %

Total (FTF) 506.220 516.820 521.079 528.058 546.030 547.824 549.303 551.612 549.080

Akademikerne
Ja 51,0 % 51,0 % 50,7 % 50,7 % 50,7 % 50,6 % 50,8 % 51,0 % 50,9 %

Nej 49,0 % 49,0 % 49,3 % 49,3 % 49,3 % 49,4 % 49,2 % 49,0 % 49,1 %

Total (Akademikerne) 228.725 240.637 253.193 259.652 261.137 271.240 273.179 285.241 291.221

Gule a-kasser
Ja 52,4 % 52,1 % 51,6 % 51,4 % 51,5 % 51,5 % 51,5 % 52,0 % 51,8 %

Nej 47,6 % 47,9 % 48,4 % 48,6 % 48,5 % 48,5 % 48,5 % 48,0 % 48,2 %

Total (Gule-akasser) 140.722 149.407 155.784 165.786 169.557 173.485 172.804 183.111 198.983

Udenfor  
hovedorganisation

Ja 51,2 % 51,0 % 50,7 % 50,7 % 50,8 % 50,7 % 50,8 % 51,0 % 50,8 %

Nej 48,8 % 49,0 % 49,3 % 49,3 % 49,2 % 49,3 % 49,2 % 49,0 % 49,2 %

Total (udenfor hovedorg.) 61.805 61.763 62.976 184.075 184.729 184.403 187.807 183.557 182.409

Ikke-forsikrede
Ja 50,7 % 50,6 % 50,6 % 50,5 % 50,5 % 50,5 % 50,6 % 50,7 % 50,6 %

Nej 49,3 % 49,4 % 49,4 % 49,5 % 49,5 % 49,5 % 49,4 % 49,3 % 49,4 %

Total (Ikke-forsikrede) 371.628 369.300 379.279 395.068 407.174 417.247 426.802 419.149 423.509
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Hovedorganisation Dobbeltmedlem 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

LO
Ja 51,2 % 50,8 % 50,6 % 50,6 % 51,4 % 51,3 % 51,2 % 51,3 %

Nej 48,8 % 49,2 % 49,4 % 49,4 % 48,6 % 48,7 % 48,8 % 48,7 %

Total (LO) 1.873.715 1.836.298 1.763.388 1.644.049 1.542.312 1.498.855 1.487.912 1.436.037

FTF
Ja 50,4 % 50,3 % 50,2 % 50,1 % 50,3 % 50,3 % 50,4 % 50,4 %

Nej 49,6 % 49,7 % 49,8 % 49,9 % 49,7 % 49,7 % 49,6 % 49,6 %

Total (FTF) 546.269 548.725 543.839 529.761 532.645 532.439 539.835 549.369

Akademikerne
Ja 50,8 % 50,6 % 50,4 % 50,3 % 50,6 % 50,6 % 50,6 % 50,7 %

Nej 49,2 % 49,4 % 49,6 % 49,7 % 49,4 % 49,4 % 49,4 % 49,3 %

Total (Akademikerne) 294.288 311.233 318.137 317.290 319.485 330.609 346.058 361.709

Gule a-kasser
Ja 51,4 % 50,9 % 50,6 % 50,6 % 51,6 % 51,4 % 51,3 % 51,5 %

Nej 48,6 % 49,1 % 49,4 % 49,4 % 48,4 % 48,6 % 48,7 % 48,5 %

Total (Gule-akasser) 211.453 238.183 285.257 295.251 299.317 313.166 337.761 370.515

Udenfor  
hovedorganisation

Ja 50,7 % 50,4 % 50,3 % 50,3 % 50,8 % 50,7 % 50,6 % 50,7 %

Nej 49,3 % 49,6 % 49,7 % 49,7 % 49,2 % 49,3 % 49,4 % 49,3 %

Total (udenfor hovedorg.) 181.119 183.239 184.171 184.770 185.225 194.137 201.198 208.544

Ikke-forsikrede
Ja 50,4 % 50,3 % 50,3 % 50,2 % 50,6 % 50,5 % 50,4 % 50,4 %

Nej 49,6 % 49,7 % 49,7 % 49,8 % 49,4 % 49,5 % 49,6 % 49,6 %

Total (Ikke-forsikrede) 430.640 457.064 454.719 446.704 441.416 423.294 382.216 354.039

Bilagstabel 5 
Udviklingen dobbeltmedlemskab fordelt på hovedorganisationer 1995-2011  
fortsat 
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Hovedorganisation Dobbeltmedlem 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

LO
Ja 51,2 % 50,8 % 50,6 % 50,6 % 51,4 % 51,3 % 51,2 % 51,3 %

Nej 48,8 % 49,2 % 49,4 % 49,4 % 48,6 % 48,7 % 48,8 % 48,7 %

Total (LO) 1.873.715 1.836.298 1.763.388 1.644.049 1.542.312 1.498.855 1.487.912 1.436.037

FTF
Ja 50,4 % 50,3 % 50,2 % 50,1 % 50,3 % 50,3 % 50,4 % 50,4 %

Nej 49,6 % 49,7 % 49,8 % 49,9 % 49,7 % 49,7 % 49,6 % 49,6 %

Total (FTF) 546.269 548.725 543.839 529.761 532.645 532.439 539.835 549.369

Akademikerne
Ja 50,8 % 50,6 % 50,4 % 50,3 % 50,6 % 50,6 % 50,6 % 50,7 %

Nej 49,2 % 49,4 % 49,6 % 49,7 % 49,4 % 49,4 % 49,4 % 49,3 %

Total (Akademikerne) 294.288 311.233 318.137 317.290 319.485 330.609 346.058 361.709

Gule a-kasser
Ja 51,4 % 50,9 % 50,6 % 50,6 % 51,6 % 51,4 % 51,3 % 51,5 %

Nej 48,6 % 49,1 % 49,4 % 49,4 % 48,4 % 48,6 % 48,7 % 48,5 %

Total (Gule-akasser) 211.453 238.183 285.257 295.251 299.317 313.166 337.761 370.515

Udenfor  
hovedorganisation

Ja 50,7 % 50,4 % 50,3 % 50,3 % 50,8 % 50,7 % 50,6 % 50,7 %

Nej 49,3 % 49,6 % 49,7 % 49,7 % 49,2 % 49,3 % 49,4 % 49,3 %

Total (udenfor hovedorg.) 181.119 183.239 184.171 184.770 185.225 194.137 201.198 208.544

Ikke-forsikrede
Ja 50,4 % 50,3 % 50,3 % 50,2 % 50,6 % 50,5 % 50,4 % 50,4 %

Nej 49,6 % 49,7 % 49,7 % 49,8 % 49,4 % 49,5 % 49,6 % 49,6 %

Total (Ikke-forsikrede) 430.640 457.064 454.719 446.704 441.416 423.294 382.216 354.039
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Aldersinterval Medlemsstatus 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

0-15 år
Ikke medlem 10,1 % 9,9 % 8,6 % 8,7 % 9,3 % 10,0 % 10,8 % 10,7 % 11,2 %

Medlem 89,9 % 90,1 % 91,4 % 91,3 % 90,7 % 90,0 % 89,2 % 89,3 % 88,8 %

Total (0-15) 31.665 29.563 29.500 28.652 29.046 29.286 29.279 28.348 28.679

16-29 år
Ikke medlem 58,9 % 58,0 % 56,8 % 56,7 % 55,5 % 54,8 % 53,3 % 52,3 % 50,6 %

Medlem 41,1 % 42,0 % 43,2 % 43,3 % 44,5 % 45,2 % 46,7 % 47,7 % 49,4 %

Total (16-29) 794.663 776.210 761.839 742.095 726.784 710.143 681.686 663.457 651.249

30-49 år
Ikke medlem 79,7 % 79,6 % 79,3 % 81,8 % 81,3 % 80,2 % 79,6 % 78,7 % 77,7 %

Medlem 20,3 % 20,4 % 20,7 % 18,2 % 18,7 % 19,8 % 20,4 % 21,3 % 22,3 %

Total (30-39) 1.254.920 1.264.480 1.266.289 1.264.465 1.268.885 1.267.609 1.261.810 1.271.100 1.268.415

50-66 år
Ikke medlem 74,0 % 74,5 % 74,9 % 79,5 % 79,7 % 79,6 % 79,9 % 79,8 % 79,9 %

Medlem 26,0 % 25,5 % 25,1 % 20,5 % 20,3 % 20,4 % 20,1 % 20,2 % 20,1 %

Total (50-66) 466.866 495.437 520.287 541.791 568.877 591.408 606.133 621.006 630.389

Total arbejdsstyrke 2.548.114 2.565.690 2.577.915 2.577.003 2.593.592 2.598.446 2.578.908 2.583.911 2.578.732

Aldersinterval Medlemsstatus 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0-15 år
Ikke medlem 5,0 % 4,5 % 0,8 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,3 %

Medlem 95,0 % 95,5 % 99,2 % 99,5 % 99,5 % 99,6 % 99,6 % 99,7 %

Total (0-15) 28.702 30.214 30.546 31.376 27.540 27.529 27.089 13.350

16-29 år
Ikke medlem 48,3 % 47,1 % 45,2 % 44,3 % 43,8 % 43,7 % 43,6 % 45,7 %

Medlem 51,7 % 52,9 % 54,8 % 55,7 % 56,2 % 56,3 % 56,4 % 54,3 %

Total (16-29) 650.958 661.001 667.787 615.369 591.356 578.352 579.607 558.812

30-49 år
Ikke medlem 76,5 % 76,0 % 75,3 % 75,3 % 75,0 % 74,6 % 74,1 % 73,9 %

Medlem 23,5 % 24,0 % 24,7 % 24,7 % 25,0 % 25,4 % 25,9 % 26,1 %

Total (30-39) 1.271.963 1.284.680 1.281.888 1.231.183 1.213.954 1.203.422 1.204.187 1.190.811

50-66 år
Ikke medlem 79,6 % 79,6 % 79,4 % 80,1 % 80,4 % 80, % 80,5 % 80,6 %

Medlem 20,4 % 20,4 % 20,6 % 19,9 % 19,6 % 19,5 % 19,5 % 19,4 %

Total (50-66) 643.761 653.932 658.954 653.711 652.698 653.301 659.683 666.370

Total arbejdsstyrke 2.595.384 2.629.827 2.639.175 2.531.639 2.485.548 2.462.604 2.470.566 2.429.343

Bilagstabel 6 
Udviklingen arbejdsstyrkens organisationsgrad fordelt på aldersgrupper 1995-2011 
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Aldersinterval Medlemsstatus 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

0-15 år
Ikke medlem 10,1 % 9,9 % 8,6 % 8,7 % 9,3 % 10,0 % 10,8 % 10,7 % 11,2 %

Medlem 89,9 % 90,1 % 91,4 % 91,3 % 90,7 % 90,0 % 89,2 % 89,3 % 88,8 %

Total (0-15) 31.665 29.563 29.500 28.652 29.046 29.286 29.279 28.348 28.679

16-29 år
Ikke medlem 58,9 % 58,0 % 56,8 % 56,7 % 55,5 % 54,8 % 53,3 % 52,3 % 50,6 %

Medlem 41,1 % 42,0 % 43,2 % 43,3 % 44,5 % 45,2 % 46,7 % 47,7 % 49,4 %

Total (16-29) 794.663 776.210 761.839 742.095 726.784 710.143 681.686 663.457 651.249

30-49 år
Ikke medlem 79,7 % 79,6 % 79,3 % 81,8 % 81,3 % 80,2 % 79,6 % 78,7 % 77,7 %

Medlem 20,3 % 20,4 % 20,7 % 18,2 % 18,7 % 19,8 % 20,4 % 21,3 % 22,3 %

Total (30-39) 1.254.920 1.264.480 1.266.289 1.264.465 1.268.885 1.267.609 1.261.810 1.271.100 1.268.415

50-66 år
Ikke medlem 74,0 % 74,5 % 74,9 % 79,5 % 79,7 % 79,6 % 79,9 % 79,8 % 79,9 %

Medlem 26,0 % 25,5 % 25,1 % 20,5 % 20,3 % 20,4 % 20,1 % 20,2 % 20,1 %

Total (50-66) 466.866 495.437 520.287 541.791 568.877 591.408 606.133 621.006 630.389

Total arbejdsstyrke 2.548.114 2.565.690 2.577.915 2.577.003 2.593.592 2.598.446 2.578.908 2.583.911 2.578.732

Aldersinterval Medlemsstatus 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0-15 år
Ikke medlem 5,0 % 4,5 % 0,8 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,3 %

Medlem 95,0 % 95,5 % 99,2 % 99,5 % 99,5 % 99,6 % 99,6 % 99,7 %

Total (0-15) 28.702 30.214 30.546 31.376 27.540 27.529 27.089 13.350

16-29 år
Ikke medlem 48,3 % 47,1 % 45,2 % 44,3 % 43,8 % 43,7 % 43,6 % 45,7 %

Medlem 51,7 % 52,9 % 54,8 % 55,7 % 56,2 % 56,3 % 56,4 % 54,3 %

Total (16-29) 650.958 661.001 667.787 615.369 591.356 578.352 579.607 558.812

30-49 år
Ikke medlem 76,5 % 76,0 % 75,3 % 75,3 % 75,0 % 74,6 % 74,1 % 73,9 %

Medlem 23,5 % 24,0 % 24,7 % 24,7 % 25,0 % 25,4 % 25,9 % 26,1 %

Total (30-39) 1.271.963 1.284.680 1.281.888 1.231.183 1.213.954 1.203.422 1.204.187 1.190.811

50-66 år
Ikke medlem 79,6 % 79,6 % 79,4 % 80,1 % 80,4 % 80, % 80,5 % 80,6 %

Medlem 20,4 % 20,4 % 20,6 % 19,9 % 19,6 % 19,5 % 19,5 % 19,4 %

Total (50-66) 643.761 653.932 658.954 653.711 652.698 653.301 659.683 666.370

Total arbejdsstyrke 2.595.384 2.629.827 2.639.175 2.531.639 2.485.548 2.462.604 2.470.566 2.429.343
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Indkomstdeciler Medlemsstatus 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1
Ikke medlem 8,0 % 8,7 % 9,7 % 10,4 % 10,5 % 11,7 % 11,8 % 11,8 % 11,8 %

Medlem 92,0 % 91,3 % 90,3 % 89,6 % 89,5 % 88,3 % 88,2 % 88,2 % 88,2 %

Total 1. decil 146.091 156.843 164.413 163.249 161.666 160.985 160.578 115.670 123.139

2
Ikke medlem 30,5 % 33,6 % 34,5 % 35,2 % 35,0 % 35,9 % 35,3 % 29,3 % 28,8 %

Medlem 69,5 % 66,4 % 65,5 % 64,8 % 65,0 % 64,1 % 64,7 % 70,7 % 71,2 %

Total 2. decil 172.100 165.581 165.447 161.757 162.759 161.964 160.258 183.804 185.358

3
Ikke medlem 57,1 % 56,5 % 56,0 % 55,9 % 55,3 % 54,6 % 53,9 % 51,8 % 50,7 %

Medlem 42,9 % 43,5 % 44,0 % 44,1 % 44,7 % 45,4 % 46,1 % 48,2 % 49,3 %

Total 3. decil 151.889 147.029 147.622 143.878 143.657 143.147 139.252 148.306 150.015

4
Ikke medlem 72,4 % 71,5 % 70,5 % 71,0 % 70,1 % 69,2 % 68,4 % 66,7 % 65,8 %

Medlem 27,6 % 28,5 % 29,5 % 29,0 % 29,9 % 30,8 % 31,6 % 33,3 % 34,2 %

Total 4. decil 168.841 169.504 164.863 161.980 160.272 158.693 156.419 151.628 148.472

5
Ikke medlem 80,7 % 80,1 % 79,5 % 80,0 % 79,2 % 78,1 % 77,6 % 76,4 % 75,6 %

Medlem 19,3 % 19,9 % 20,5 % 20,0 % 20,8 % 21,9 % 22,4 % 23,6 % 24,4 %

Total 5. decil 240.041 247.064 246.989 247.846 248.739 248.497 247.147 239.143 235.325

6
Ikke medlem 84,4 % 84,2 % 84,1 % 84,8 % 84,5 % 83,5 % 83,0 % 82,0 % 81,4 %

Medlem 15,6 % 15,8 % 15,9 % 15,2 % 15,5 % 16,5 % 17,0 % 18,0 % 18,6 %

Total 6. decil 302.156 306.850 310.616 313.876 316.498 316.958 314.618 314.506 311.059

7
Ikke medlem 86,0 % 85,8 % 85,6 % 86,7 % 86,5 % 85,6 % 85,2 % 84,5 % 84,0 %

Medlem 14,0 % 14,2 % 14,4 % 13,3 % 13,5 % 14,4 % 14,8 % 15,5 % 16,0 %

Total 7. decil 338.124 339.853 342.046 343.487 346.545 348.010 346.163 350.397 347.500

8
Ikke medlem 84,9 % 84,9 % 84,7 % 87,2 % 86,9 % 85,8 % 85,5 % 84,9 % 84,5 %

Medlem 15,1 % 15,1 % 15,3 % 12,8 % 13,1 % 14,2 % 14,5 % 15,1 % 15,5 %

Total 8. decil 353.813 356.047 358.821 360.480 363.603 366.045 364.314 371.529 368.553

9
Ikke medlem 81,1 % 80,9 % 80,9 % 85,3 % 85,0 % 84,0 % 83,6 % 83,2 % 82,8 %

Medlem 18,9 % 19,1 % 19,1 % 14,7 % 15,0 % 16,0 % 16,4 % 16,8 % 17,2 %

Total 9. decil 357.211 359.241 360.438 362.036 365.462 367.528 365.590 373.876 372.520

10
Ikke medlem 67,1 % 67,1 % 66,3 % 73,0 % 72,5 % 72,0 % 71,5 % 70,8 % 70,7 %

32,9 % 32,9 % 33,7 % 27,0 % 27,5 % 28,0 % 28,5 % 29,2 % 29,3 %

Total 10. decil 315.847 315.835 315.165 316.978 322.866 325.091 322.951 335.020 336.754

Total antal i arbejdsstyrken 2.546.113 2.563.847 2.576.420 2.575.567 2.592.067 2.596.918 2.577.290 2.583.879 2.578.695

Bilagstabel 7 
Udviklingen arbejdsstyrkens organisationsgrad fordelt på indkomstdeciler 1995-2011 
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Indkomstdeciler Medlemsstatus 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1
Ikke medlem 8,0 % 8,7 % 9,7 % 10,4 % 10,5 % 11,7 % 11,8 % 11,8 % 11,8 %

Medlem 92,0 % 91,3 % 90,3 % 89,6 % 89,5 % 88,3 % 88,2 % 88,2 % 88,2 %

Total 1. decil 146.091 156.843 164.413 163.249 161.666 160.985 160.578 115.670 123.139

2
Ikke medlem 30,5 % 33,6 % 34,5 % 35,2 % 35,0 % 35,9 % 35,3 % 29,3 % 28,8 %

Medlem 69,5 % 66,4 % 65,5 % 64,8 % 65,0 % 64,1 % 64,7 % 70,7 % 71,2 %

Total 2. decil 172.100 165.581 165.447 161.757 162.759 161.964 160.258 183.804 185.358

3
Ikke medlem 57,1 % 56,5 % 56,0 % 55,9 % 55,3 % 54,6 % 53,9 % 51,8 % 50,7 %

Medlem 42,9 % 43,5 % 44,0 % 44,1 % 44,7 % 45,4 % 46,1 % 48,2 % 49,3 %

Total 3. decil 151.889 147.029 147.622 143.878 143.657 143.147 139.252 148.306 150.015

4
Ikke medlem 72,4 % 71,5 % 70,5 % 71,0 % 70,1 % 69,2 % 68,4 % 66,7 % 65,8 %

Medlem 27,6 % 28,5 % 29,5 % 29,0 % 29,9 % 30,8 % 31,6 % 33,3 % 34,2 %

Total 4. decil 168.841 169.504 164.863 161.980 160.272 158.693 156.419 151.628 148.472

5
Ikke medlem 80,7 % 80,1 % 79,5 % 80,0 % 79,2 % 78,1 % 77,6 % 76,4 % 75,6 %

Medlem 19,3 % 19,9 % 20,5 % 20,0 % 20,8 % 21,9 % 22,4 % 23,6 % 24,4 %

Total 5. decil 240.041 247.064 246.989 247.846 248.739 248.497 247.147 239.143 235.325

6
Ikke medlem 84,4 % 84,2 % 84,1 % 84,8 % 84,5 % 83,5 % 83,0 % 82,0 % 81,4 %

Medlem 15,6 % 15,8 % 15,9 % 15,2 % 15,5 % 16,5 % 17,0 % 18,0 % 18,6 %

Total 6. decil 302.156 306.850 310.616 313.876 316.498 316.958 314.618 314.506 311.059

7
Ikke medlem 86,0 % 85,8 % 85,6 % 86,7 % 86,5 % 85,6 % 85,2 % 84,5 % 84,0 %

Medlem 14,0 % 14,2 % 14,4 % 13,3 % 13,5 % 14,4 % 14,8 % 15,5 % 16,0 %

Total 7. decil 338.124 339.853 342.046 343.487 346.545 348.010 346.163 350.397 347.500

8
Ikke medlem 84,9 % 84,9 % 84,7 % 87,2 % 86,9 % 85,8 % 85,5 % 84,9 % 84,5 %

Medlem 15,1 % 15,1 % 15,3 % 12,8 % 13,1 % 14,2 % 14,5 % 15,1 % 15,5 %

Total 8. decil 353.813 356.047 358.821 360.480 363.603 366.045 364.314 371.529 368.553

9
Ikke medlem 81,1 % 80,9 % 80,9 % 85,3 % 85,0 % 84,0 % 83,6 % 83,2 % 82,8 %

Medlem 18,9 % 19,1 % 19,1 % 14,7 % 15,0 % 16,0 % 16,4 % 16,8 % 17,2 %

Total 9. decil 357.211 359.241 360.438 362.036 365.462 367.528 365.590 373.876 372.520

10
Ikke medlem 67,1 % 67,1 % 66,3 % 73,0 % 72,5 % 72,0 % 71,5 % 70,8 % 70,7 %

32,9 % 32,9 % 33,7 % 27,0 % 27,5 % 28,0 % 28,5 % 29,2 % 29,3 %

Total 10. decil 315.847 315.835 315.165 316.978 322.866 325.091 322.951 335.020 336.754

Total antal i arbejdsstyrken 2.546.113 2.563.847 2.576.420 2.575.567 2.592.067 2.596.918 2.577.290 2.583.879 2.578.695
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Indkomstdeciler Medlemsstatus 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1
Ikke medlem 10,1 % 10,5 % 7,8 % 6,4 % 6,9 % 6,7 % 6,4 % 9,6 %

Medlem 89,9 % 89,5 % 92,2 % 93,6 % 93,1 % 93,3 % 93,6 % 90,4 %

Total 1. decil 138.777 157.311 171.927 171.392 165.416 177.999 194.837 185.358

2
Ikke medlem 27,9 % 28,9 % 29,2 % 30,3 % 29,9 % 31,3 % 32,8 % 38,1 %

Medlem 72,1 % 71,1 % 70,8 % 69,7 % 70,1 % 68,7 % 67,2 % 61,9 %

Total 2. decil 187.765 193.255 189.772 164.291 152.837 147.014 149.217 141.490

3
Ikke medlem 49,0 % 49,2 % 48,4 % 49,5 % 49,0 % 51,4 % 51,8 % 52,7 %

Medlem 51,0 % 50,8 % 51,6 % 50,5 % 51,0 % 48,6 % 48,2 % 47,3 %

Total 3. decil 147.548 150.476 147.936 131.680 126.553 124.310 122.344 119.494

4
Ikke medlem 64,2 % 63,6 % 62,0 % 62,5 % 62,0 % 62,8 % 63,4 % 64,1 %

Medlem 35,8 % 36,4 % 38,0 % 37,5 % 38,0 % 37,2 % 36,6 % 35,9 %

Total 4. decil 141.927 148.161 147.780 138.519 131.259 126.295 124.375 124.168

5
Ikke medlem 73,9 % 73,8 % 73,1 % 72,9 % 72,4 % 71,5 % 71,7 % 72,3 %

Medlem 26,1 % 26,2 % 26,9 % 27,1 % 27,6 % 28,5 % 28,3 % 27,7 %

Total 5. decil 229.616 233.989 237.489 225.856 220.246 205.288 201.949 202.643

6
Ikke medlem 80,4 % 80,2 % 79,8 % 79,2 % 78,7 % 78,0 % 78,1 % 78,6 %

Medlem 19,6 % 19,8 % 20,2 % 20,8 % 21,3 % 22,0 % 21,9 % 21,4 %

Total 6. decil 308.331 310.823 312.486 301.789 296.471 285.929 282.872 281.349

7
Ikke medlem 83,4 % 83,1 % 82,5 % 82,2 % 81,7 % 81,3 % 81,7 % 82,3 %

Medlem 16,6 % 16,9 % 17,5 % 17,8 % 18,3 % 18,7 % 18,3 % 17,7 %

Total 7. decil 351.710 353.236 354.090 344.599 341.335 334.839 334.244 330.881

8
Ikke medlem 84,0 % 83,8 % 83,2 % 82,9 % 82,7 % 82,6 % 83,0 % 83,2 %

Medlem 16,0 % 16,2 % 16,8 % 17,1 % 17,3 % 17,4 % 17,0 % 16,8 %

Total 8. decil 373.481 372.804 373.270 364.569 362.674 359.617 357.730 353.111

9
Ikke medlem 82,3 % 82,1 % 81,3 % 81,3 % 81,3 % 81,7 % 81,7 % 81,6 %

Medlem 17,7 % 17,9 % 18,7 % 18,7 % 18,7 % 18,3 % 18,3 % 18,4%

Total 9. decil 377.350 375.016 373.684 365.524 364.322 366.432 365.009 359.112

10
Ikke medlem 69,9 % 69,8 % 69,4 % 69,5 % 69,7 % 71,0 % 70,5 % 69,8 %

30,1 % 30,2 % 30,6 % 30,5 % 30,3 % 29,0 % 29,5 % 30,2 %

Total 10. decil 338.858 334.740 330.693 323.381 324.379 334.858 337.943 331.735

Total antal i arbejdsstyrken 2.595.363 2.629.811 2.639.127 2.531.600 2.485.492 2.462.581 2.470.520 2.429.341

Bilagstabel 7 
Udviklingen arbejdsstyrkens organisationsgrad fordelt på indkomstdeciler 1995-2011 
fortsat 
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Indkomstdeciler Medlemsstatus 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1
Ikke medlem 10,1 % 10,5 % 7,8 % 6,4 % 6,9 % 6,7 % 6,4 % 9,6 %

Medlem 89,9 % 89,5 % 92,2 % 93,6 % 93,1 % 93,3 % 93,6 % 90,4 %

Total 1. decil 138.777 157.311 171.927 171.392 165.416 177.999 194.837 185.358

2
Ikke medlem 27,9 % 28,9 % 29,2 % 30,3 % 29,9 % 31,3 % 32,8 % 38,1 %

Medlem 72,1 % 71,1 % 70,8 % 69,7 % 70,1 % 68,7 % 67,2 % 61,9 %

Total 2. decil 187.765 193.255 189.772 164.291 152.837 147.014 149.217 141.490

3
Ikke medlem 49,0 % 49,2 % 48,4 % 49,5 % 49,0 % 51,4 % 51,8 % 52,7 %

Medlem 51,0 % 50,8 % 51,6 % 50,5 % 51,0 % 48,6 % 48,2 % 47,3 %

Total 3. decil 147.548 150.476 147.936 131.680 126.553 124.310 122.344 119.494

4
Ikke medlem 64,2 % 63,6 % 62,0 % 62,5 % 62,0 % 62,8 % 63,4 % 64,1 %

Medlem 35,8 % 36,4 % 38,0 % 37,5 % 38,0 % 37,2 % 36,6 % 35,9 %

Total 4. decil 141.927 148.161 147.780 138.519 131.259 126.295 124.375 124.168

5
Ikke medlem 73,9 % 73,8 % 73,1 % 72,9 % 72,4 % 71,5 % 71,7 % 72,3 %

Medlem 26,1 % 26,2 % 26,9 % 27,1 % 27,6 % 28,5 % 28,3 % 27,7 %

Total 5. decil 229.616 233.989 237.489 225.856 220.246 205.288 201.949 202.643

6
Ikke medlem 80,4 % 80,2 % 79,8 % 79,2 % 78,7 % 78,0 % 78,1 % 78,6 %

Medlem 19,6 % 19,8 % 20,2 % 20,8 % 21,3 % 22,0 % 21,9 % 21,4 %

Total 6. decil 308.331 310.823 312.486 301.789 296.471 285.929 282.872 281.349

7
Ikke medlem 83,4 % 83,1 % 82,5 % 82,2 % 81,7 % 81,3 % 81,7 % 82,3 %

Medlem 16,6 % 16,9 % 17,5 % 17,8 % 18,3 % 18,7 % 18,3 % 17,7 %

Total 7. decil 351.710 353.236 354.090 344.599 341.335 334.839 334.244 330.881

8
Ikke medlem 84,0 % 83,8 % 83,2 % 82,9 % 82,7 % 82,6 % 83,0 % 83,2 %

Medlem 16,0 % 16,2 % 16,8 % 17,1 % 17,3 % 17,4 % 17,0 % 16,8 %

Total 8. decil 373.481 372.804 373.270 364.569 362.674 359.617 357.730 353.111

9
Ikke medlem 82,3 % 82,1 % 81,3 % 81,3 % 81,3 % 81,7 % 81,7 % 81,6 %

Medlem 17,7 % 17,9 % 18,7 % 18,7 % 18,7 % 18,3 % 18,3 % 18,4%

Total 9. decil 377.350 375.016 373.684 365.524 364.322 366.432 365.009 359.112

10
Ikke medlem 69,9 % 69,8 % 69,4 % 69,5 % 69,7 % 71,0 % 70,5 % 69,8 %

30,1 % 30,2 % 30,6 % 30,5 % 30,3 % 29,0 % 29,5 % 30,2 %

Total 10. decil 338.858 334.740 330.693 323.381 324.379 334.858 337.943 331.735

Total antal i arbejdsstyrken 2.595.363 2.629.811 2.639.127 2.531.600 2.485.492 2.462.581 2.470.520 2.429.341
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Ugentlig arbejdstid Fagforeningsmedlemskab 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

27 timer eller mere
Ikke-medlem 22,0 % 22,1 % 22,5 % 19,9 % 20,3 % 21,0 % 21,1 % 21,8 % 22,5 % 23,6 % 24,1 % 24,8 %

Medlem 78,0 % 77,9 % 77,5 % 80,1 % 79,7 % 79,0 % 78,9 % 78,2 % 77,5% 76,4 % 75,9 % 75,2 %

Total (27 timer eller mere) 2.021.978 2.062.615 2.110.501 2.123.683 2.141.440 2.154.756 2.126.744 2.107.894 2.122.186 2.150.877 2.204.173 2.222.223

18-26 timer
Ikke-medlem 39,8 % 41,5 % 44,0 % 45,3 % 46,8 % 48,2 % 52,5 % 52,8 % 54,9 % 58,4 % 60,7 % 62,9 %

Medlem 60,2 % 58,5 % 56,0 % 54,7 % 53,2 % 51,8 % 47,5 % 47,2 % 45,1 % 41,6 % 39,3 % 37,1 %

Total (18-26 timer) 108.482 103.674 100.812 96.289 93.454 90.414 90.804 84.127 82.175 82.947 83.303 85.022

9-17 timer
Ikke-medlem 80,5 % 79,5 % 78,1 % 77,1 % 76,7 % 76,2 % 76,7 % 76,4 % 76,5 % 78,2 % 78,4 % 80,4 %

Medlem 19,5 % 20,5 % 21,9 % 22,9 % 23,3 % 23,8 % 23,3 % 23,6 % 23,5 % 21,8 % 21,6 % 19,6 %

Total (9-17 timer) 77.722 82.025 86.905 88.413 88.838 91.840 97.441 96.929 99.813 106.038 109.918 115.129

1-8 timer
Ikke-medlem 82,3 % 81,0 % 79,6 % 78,9 % 78,5 % 77,6 % 77,8 % 77,6 % 77,6 % 76,0 % 77,2 % 79,7 %

Medlem 17,7 % 19,0 % 20,4 % 21,1 % 21,5 % 22,4 % 22,2 % 22,4 % 22,4 % 24,0 % 22,8 % 20,3 %

Total (1-8 timer) 132.139 133.032 136.350 139.394 138.951 139.110 128.984 128.482 129.582 137.108 140.913 143.770

Bilagstabel 8 
Fagforeningsmedlemskab fordelt efter ugentlig arbejdstid 1995-2006
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Ugentlig arbejdstid Fagforeningsmedlemskab 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

27 timer eller mere
Ikke-medlem 22,0 % 22,1 % 22,5 % 19,9 % 20,3 % 21,0 % 21,1 % 21,8 % 22,5 % 23,6 % 24,1 % 24,8 %

Medlem 78,0 % 77,9 % 77,5 % 80,1 % 79,7 % 79,0 % 78,9 % 78,2 % 77,5% 76,4 % 75,9 % 75,2 %

Total (27 timer eller mere) 2.021.978 2.062.615 2.110.501 2.123.683 2.141.440 2.154.756 2.126.744 2.107.894 2.122.186 2.150.877 2.204.173 2.222.223

18-26 timer
Ikke-medlem 39,8 % 41,5 % 44,0 % 45,3 % 46,8 % 48,2 % 52,5 % 52,8 % 54,9 % 58,4 % 60,7 % 62,9 %

Medlem 60,2 % 58,5 % 56,0 % 54,7 % 53,2 % 51,8 % 47,5 % 47,2 % 45,1 % 41,6 % 39,3 % 37,1 %

Total (18-26 timer) 108.482 103.674 100.812 96.289 93.454 90.414 90.804 84.127 82.175 82.947 83.303 85.022

9-17 timer
Ikke-medlem 80,5 % 79,5 % 78,1 % 77,1 % 76,7 % 76,2 % 76,7 % 76,4 % 76,5 % 78,2 % 78,4 % 80,4 %

Medlem 19,5 % 20,5 % 21,9 % 22,9 % 23,3 % 23,8 % 23,3 % 23,6 % 23,5 % 21,8 % 21,6 % 19,6 %

Total (9-17 timer) 77.722 82.025 86.905 88.413 88.838 91.840 97.441 96.929 99.813 106.038 109.918 115.129

1-8 timer
Ikke-medlem 82,3 % 81,0 % 79,6 % 78,9 % 78,5 % 77,6 % 77,8 % 77,6 % 77,6 % 76,0 % 77,2 % 79,7 %

Medlem 17,7 % 19,0 % 20,4 % 21,1 % 21,5 % 22,4 % 22,2 % 22,4 % 22,4 % 24,0 % 22,8 % 20,3 %

Total (1-8 timer) 132.139 133.032 136.350 139.394 138.951 139.110 128.984 128.482 129.582 137.108 140.913 143.770
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Arbejdstid Fagforeningsmedlemskab 2007 2008 2009 2010

31 timer eller mindre
Ikke-medlem 49,0 % 49,5 % 52,8 % 52,3 %

Medlem 51,0 % 50,5 % 47,2 % 47,7 %

Total (31 timer eller mere) 626.716 620.015 571.974 596.639

32 timer eller mere
Ikke-medlem 26,2 % 25,9 % 25,4 % 25,5 %

Medlem 73,9 % 74,1 % 74,6 % 74,5 %

Total (32 timer eller mere) 1.861.489 1.770.710 1.803.024 1.789.841

Bilagstabel 9 
Udviklingen i fagforeningsmedlemskab fordelt efter ugentlig arbejdstid 2007-2010
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Branche Fagforeningsmedlemskab 1995 1996 1997 1998

Landbrug, fiskeri
Ikke-medlem 45,9 % 45,9 % 45,1 % 44,7 %

Medlem 54,1 % 54,1 % 54,9 % 55,3 %

Total (Landbrug, fiskeri) 49.877 49.580 49.307 45.679

Fremstillingsvirksomhed
Ikke-medlem 22,4 % 22,7 % 22,9 % 17,4 %

Medlem 77,6 % 77,3 % 77,1 % 82,6 %

Total (Fremstillingsvirksomhed) 418.547 421.552 424.918 415.151

Energi- og vandforsyning
Ikke-medlem 16,8 % 17,0 % 17,2 % 11,0 %

Medlem 83,2 % 83,0 % 82,8 % 89,0 %

Total (Energi- og vandforsyning) 16.236 16.004 15.519 14.708

Bygge- og  
anlægsvirksomhed

Ikke-medlem 23,4 % 24,1 % 24,8 % 21,7 %

Medlem 76,6 % 75,9 % 75,2 % 78,3 %

Total (Bygge- og anlæg) 128.377 132.733 136.034 138.904

Handel, hotel og  
restauration

Ikke-medlem 41,1 % 41,2 % 41,4 % 37,1 %

Medlem 58,9 % 58,8 % 58,6 % 62,9 %

Total (Handel, hotel og restauration) 342.148 352.302 363.999 368.174

Transportvirksomhed
Ikke-medlem 24,9 % 25,3 % 26,6 % 22,5 %

Medlem 75,1 % 74,7 % 73,4 % 75,6 %

Total (Transportvirksomhed) 152.980 154.562 156.361 158.259

Finansieringsvirksomhed
Ikke-medlem 31,1 % 30,9 % 31,8 % 30,8 %

Medlem 68,9 % 69,1 % 68,2 % 69,2 %

Total (Finansieringsvirksomhed) 237.363 247.866 260.300 272.858

Offentlige
Ikke-medlem 15,0 % 15,1% 15,3% 15,1 %

Medlem 85,0 % 84,9% 84,7% 84,9 %

Total (Offentlige) 834.209 846.764 862.104 868.535

Uoplyst erhverv
Ikke-medlem 52,0 % 62,0 % 58,2 % 59,3 %

Medlem 48,0 % 38,0 % 41,8 % 40,7 %

Total (Uoplyst erhverv) 148 142 182 135

Bilagstabel 10 
Udviklingen i fagforeningsmedlemskab fordelt efter branche 1995-1998
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Branche Fagforeningsmedlemskab 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Landbrug, skovbrug
Ikke medlem 52,7 % 52,6 % 53,4 % 53,4 % 54,5 % 55,5 % 57,9 % 57,6 % 61,1 % 61,9 % 61,4 % 60,6 %

Medlem 47,3 % 47,4 % 46,6 % 46,6 % 45,5 % 44,5 % 42,1 % 42,4 % 38,9 % 38,1 % 38,6 % 39,4 %

Deltotal 40.972 40.733 39.957 39.957 39.116 38.153 36.860 35.656 31.630 31.032 30.604 30.833

Industri- og råstofudvinding
Ikke medlem 19,6 % 19,4 % 20,1 % 20,1 % 20,3 % 20,9 % 21,8 % 22,5 % 23,4 % 24,1 % 24,2 % 24,5 %

Medlem 80,4 % 80,6 % 79,9 % 79,9 % 79,7 % 79,1 % 78,2 % 77,5 % 76,6 % 75,9 % 75,8 % 75,5 %

Deltotal 442.281 435.862 423.363 423.363 401.659 390.000 383.335 386.874 365.107 319.186 302.044 302.994

Bygge & anlæg
Ikke medlem 24,6 % 25,6 % 25,9 % 25,9 % 26,1 % 26,5 % 27,7 % 28,9 % 30,8 % 31,1 % 30,4 % 30,1 %

Medlem 75,4 % 74,4 % 74,1 % 74,1 % 73,9 % 73,5 % 72,3 % 71,1 % 69,2 % 68,9 % 69,6 % 69,9 %

Deltotal 150.784 150.233 145.293 145.293 144.819 148.415 157.330 167.591 153.778 134.826 128.544 132.800

Handel og transport
Ikke medlem 40,7 % 41,9 % 41,9 % 41,9 % 42,5 % 43,1 % 44,6 % 45,3 % 48,3 % 49,0 % 48,9 % 49,0 %

Medlem 59,3 % 58,1 % 58,1 % 58,1 % 57,5 % 56,9 % 55,4 % 54,7 % 51,7 % 51,0 % 51,1 % 51,0 %

Deltotal 563.474 559.560 559.326 559.326 556.565 558.819 579.673 596.443 590.871 558.111 555.811 564.345

Information og kommunikation
Ikke medlem 35,7 % 36,3 % 37,3 % 37,3 % 37,8 % 37,6 % 37,9 % 39,6 % 41,2 % 41,9 % 41,6 % 42,0 %

Medlem 64,3 % 63,7 % 62,7 % 62,7 % 62,2 % 62,4 % 62,1 % 60,4 % 58,8 % 58,1 % 58,4 % 58,0 %

Deltotal 92.057 92.931 89.519 89.519 86.997 86.245 86.587 90.952 89.212 86.609 86.851 86.730

Finansiering og forsikring
Ikke medlem 21,9 % 22,6 % 23,5 % 23,5 % 23,6 % 23,9 % 24,8 % 25,4 % 25,9 % 24,7 % 24,5 % 24,4 %

Medlem 78,1 % 77,4 % 76,5 % 76,5 % 76,4 % 76,1 % 75,2 % 74,6 % 74,1 % 75,3 % 75,5 % 75,6 %

Deltotal 77.134 76.964 78.314 78.314 76.565 76.095 78.100 81.376 83.843 81.339 79.931 78.799

Ejendomshandel
Ikke medlem 32,0 % 33,1 % 33,9 % 33,9 % 34,7 % 34,9 % 35,9 % 36,7 % 38,9 % 38,8 % 39,5 % 39,6 %

Medlem 68,0 % 66,9 % 66,1 % 66,1 % 65,3 % 65,1 % 64,1 % 63,3 % 61,1 % 61,2 % 60,5 % 60,4 %

Deltotal 24.404 24.997 25.398 25.398 26.846 28.056 28.925 29.824 31.161 30.211 31.349 32.322

Erhvervsservice
Ikke medlem 38,6 % 39,3 % 40,5 % 40,5 % 40,7 % 41,7 % 43,3 % 42,9 % 40,4 % 40,2 % 39,7 % 39,9 %

Medlem 61,4 % 60,7 % 59,5 % 59,5 % 59,3 % 58,3 % 56,7 % 57,1 % 59,6 % 59,8 % 60,3 % 60,1 %

Deltotal 189.365 199.114 197.691 197.691 199.640 209.411 219.396 236.532 233.047 221.450 222.806 227.404

Offentlig administration
Ikke medlem 16,2 % 16,6 % 16,5 % 16,5 % 17,1 % 17,6 % 18,5 % 18,6 % 19,0 % 19,0 % 19,2 % 19,2 %

Medlem 83,8 % 83,4 % 83,5 % 83,5 % 82,9 % 82,4 % 81,5 % 81,4 % 81,0 % 81,0 % 80,8 % 80,8 %

Deltotal 798.960 811.887 804.735 804.825 808.016 811.445 819.125 825.452 808.738 828.552 833.634 828.765

Kultur, fritid
Ikke medlem 31,1 % 32,5 % 33,5 % 33,5 % 33,4 % 34,8 % 36,4 % 36,7 % 37,4 % 38,0 % 38,2 % 38,4 %

Medlem 68,9 % 67,5 % 66,5 % 66,5 % 66,6 % 65,2 % 63,6 % 63,3 % 62,6 % 62,0 % 61,8 % 61,6 %

Deltotal 96.436 96.469 96.865 96.865 97.050 98.189 98.978 99.008 92.305 92.719 93.170 93.756

Uoplyst aktivitet
Ikke medlem 55,1 % 57,1 % 54,7 % 54,7 % 56,8 % 56,9 % 56,1 % 60,7 % 47,2 % 45,3 % 46,5 % 52,3 %

Medlem 44,9 % 42,9 % 45,3 % 45,3 % 43,2 % 43,1 % 43,9 % 39,3 % 52,8 % 54,7 % 53,5 % 47,7 %

Deltotal 234 273 247 247 220 455 314 685 8.491 6.664 10.239 7.732

Bilagstabel 11 
Udviklingen fagforeningsmedlemskab fordelt efter branche 1999-2010
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Branche Fagforeningsmedlemskab 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Landbrug, skovbrug
Ikke medlem 52,7 % 52,6 % 53,4 % 53,4 % 54,5 % 55,5 % 57,9 % 57,6 % 61,1 % 61,9 % 61,4 % 60,6 %

Medlem 47,3 % 47,4 % 46,6 % 46,6 % 45,5 % 44,5 % 42,1 % 42,4 % 38,9 % 38,1 % 38,6 % 39,4 %

Deltotal 40.972 40.733 39.957 39.957 39.116 38.153 36.860 35.656 31.630 31.032 30.604 30.833

Industri- og råstofudvinding
Ikke medlem 19,6 % 19,4 % 20,1 % 20,1 % 20,3 % 20,9 % 21,8 % 22,5 % 23,4 % 24,1 % 24,2 % 24,5 %

Medlem 80,4 % 80,6 % 79,9 % 79,9 % 79,7 % 79,1 % 78,2 % 77,5 % 76,6 % 75,9 % 75,8 % 75,5 %

Deltotal 442.281 435.862 423.363 423.363 401.659 390.000 383.335 386.874 365.107 319.186 302.044 302.994

Bygge & anlæg
Ikke medlem 24,6 % 25,6 % 25,9 % 25,9 % 26,1 % 26,5 % 27,7 % 28,9 % 30,8 % 31,1 % 30,4 % 30,1 %

Medlem 75,4 % 74,4 % 74,1 % 74,1 % 73,9 % 73,5 % 72,3 % 71,1 % 69,2 % 68,9 % 69,6 % 69,9 %

Deltotal 150.784 150.233 145.293 145.293 144.819 148.415 157.330 167.591 153.778 134.826 128.544 132.800

Handel og transport
Ikke medlem 40,7 % 41,9 % 41,9 % 41,9 % 42,5 % 43,1 % 44,6 % 45,3 % 48,3 % 49,0 % 48,9 % 49,0 %

Medlem 59,3 % 58,1 % 58,1 % 58,1 % 57,5 % 56,9 % 55,4 % 54,7 % 51,7 % 51,0 % 51,1 % 51,0 %

Deltotal 563.474 559.560 559.326 559.326 556.565 558.819 579.673 596.443 590.871 558.111 555.811 564.345

Information og kommunikation
Ikke medlem 35,7 % 36,3 % 37,3 % 37,3 % 37,8 % 37,6 % 37,9 % 39,6 % 41,2 % 41,9 % 41,6 % 42,0 %

Medlem 64,3 % 63,7 % 62,7 % 62,7 % 62,2 % 62,4 % 62,1 % 60,4 % 58,8 % 58,1 % 58,4 % 58,0 %

Deltotal 92.057 92.931 89.519 89.519 86.997 86.245 86.587 90.952 89.212 86.609 86.851 86.730

Finansiering og forsikring
Ikke medlem 21,9 % 22,6 % 23,5 % 23,5 % 23,6 % 23,9 % 24,8 % 25,4 % 25,9 % 24,7 % 24,5 % 24,4 %

Medlem 78,1 % 77,4 % 76,5 % 76,5 % 76,4 % 76,1 % 75,2 % 74,6 % 74,1 % 75,3 % 75,5 % 75,6 %

Deltotal 77.134 76.964 78.314 78.314 76.565 76.095 78.100 81.376 83.843 81.339 79.931 78.799

Ejendomshandel
Ikke medlem 32,0 % 33,1 % 33,9 % 33,9 % 34,7 % 34,9 % 35,9 % 36,7 % 38,9 % 38,8 % 39,5 % 39,6 %

Medlem 68,0 % 66,9 % 66,1 % 66,1 % 65,3 % 65,1 % 64,1 % 63,3 % 61,1 % 61,2 % 60,5 % 60,4 %

Deltotal 24.404 24.997 25.398 25.398 26.846 28.056 28.925 29.824 31.161 30.211 31.349 32.322

Erhvervsservice
Ikke medlem 38,6 % 39,3 % 40,5 % 40,5 % 40,7 % 41,7 % 43,3 % 42,9 % 40,4 % 40,2 % 39,7 % 39,9 %

Medlem 61,4 % 60,7 % 59,5 % 59,5 % 59,3 % 58,3 % 56,7 % 57,1 % 59,6 % 59,8 % 60,3 % 60,1 %

Deltotal 189.365 199.114 197.691 197.691 199.640 209.411 219.396 236.532 233.047 221.450 222.806 227.404

Offentlig administration
Ikke medlem 16,2 % 16,6 % 16,5 % 16,5 % 17,1 % 17,6 % 18,5 % 18,6 % 19,0 % 19,0 % 19,2 % 19,2 %

Medlem 83,8 % 83,4 % 83,5 % 83,5 % 82,9 % 82,4 % 81,5 % 81,4 % 81,0 % 81,0 % 80,8 % 80,8 %

Deltotal 798.960 811.887 804.735 804.825 808.016 811.445 819.125 825.452 808.738 828.552 833.634 828.765

Kultur, fritid
Ikke medlem 31,1 % 32,5 % 33,5 % 33,5 % 33,4 % 34,8 % 36,4 % 36,7 % 37,4 % 38,0 % 38,2 % 38,4 %

Medlem 68,9 % 67,5 % 66,5 % 66,5 % 66,6 % 65,2 % 63,6 % 63,3 % 62,6 % 62,0 % 61,8 % 61,6 %

Deltotal 96.436 96.469 96.865 96.865 97.050 98.189 98.978 99.008 92.305 92.719 93.170 93.756

Uoplyst aktivitet
Ikke medlem 55,1 % 57,1 % 54,7 % 54,7 % 56,8 % 56,9 % 56,1 % 60,7 % 47,2 % 45,3 % 46,5 % 52,3 %

Medlem 44,9 % 42,9 % 45,3 % 45,3 % 43,2 % 43,1 % 43,9 % 39,3 % 52,8 % 54,7 % 53,5 % 47,7 %

Deltotal 234 273 247 247 220 455 314 685 8.491 6.664 10.239 7.732
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Akasse/Segmentkode 4.4 4.3 4.2 4.1 3.9 3.7 3.6 3.5 3.4 3.18 3.17 3.15 3.14 3.12

Træ-Industri-Byg 0.6 % 0.3 % 0.1 % 2.6 % 0.1 % 0.2 % 0.9 % 1.9 % 46.1 % 0.2 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.6 %

Journalistik Kommunikation og Sprog 0.0 % 0.1 % 0.4 % 0.0 % 0.7 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.3 % 1.5 % 0.3 % 0.0 % 0.0 %

Socialpædagoger 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 1.0 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.9 % 0.1 % 0.0 % 12.0 % 0.0 %

Faglig fælles a-kasse (3F) 10.0 % 8.2 % 0.4 % 37.7 % 0.4 % 19.5 % 14.3 % 51.2 % 3.2 % 0.7 % 1.6 % 1.1 % 2.0 % 44.8 %

Fag Og Arbejde (FOA) 0.1 % 0.3 % 0.1 % 0.3 % 0.7 % 6.8 % 14.8 % 1.0 % 0.1 % 0.9 % 1.0 % 0.3 % 22.0 % 2.6 %

Folkeskolelærere 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 5.6 % 0.2 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 2.9 % 0.6 % 0.0 % 0.9 % 0.0 %

Danske lønmodtagere 2.3 % 1.9 % 1.3 % 2.7 % 0.3 % 2.4 % 1.8 % 1.9 % 1.7 % 0.7 % 2.2 % 1.7 % 0.8 % 3.3 %

Metalarbejdere 30.9 % 0.6 % 0.2 % 2.5 % 0.3 % 0.3 % 3.0 % 2.1 % 0.8 % 0.3 % 0.6 % 4.0 % 0.1 % 1.6 %

Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere 0.1 % 0.3 % 0.0 % 16.7 % 0.0 % 0.6 % 0.3 % 0.3 % 0.2 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 1.3 %

Blik og Rør 4.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 %

El-faget 11.1% 0.1 % 0.0 % 0.3 % 0.0 % 0.0 % 0.5 % 0.4 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 1.0 % 0.0 % 0.3 %

Malerfaget og Maritim 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.3 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 %

Handels- og Kontorfunktionærer 0.3 % 10.7 % 12.8 % 1.2 % 1.1 % 1.3 % 0.9 % 0.3 % 0.2 % 3.4 % 35.1 % 7.3 % 0.9 % 0.6 %

Stats- & Teleansatte 0.5 % 2.4 % 1.1 % 0.1 % 0.2 % 0.3 % 1.1 % 0.4 % 0.1 % 0.1 % 1.1 % 1.5 % 0.1 % 0.7 %

Funktionærer og Servicefag 0.1 % 0.3 % 0.2 % 0.6 % 0.2 % 0.9 % 14.2 % 0.2 % 0.1 % 0.5 % 0.3 % 0.7 % 0.0 % 0.2 %

Arbejdsledere og Værkstedsfunktionærer 2.6 % 1.7 % 3.1 % 1.6 % 0.9 % 1.1 % 1.4 % 2.0 % 1.5 % 17.6 % 4.7 % 7.0 % 0.3 % 1.0 %

Teknikernes a-kasse 0.4 % 0.2 % 0.2 % 0.2 % 0.2 % 0.1 % 0.2 % 0.1 % 0.1 % 0.5 % 0.7 % 9.0 % 0.1 % 0.1 %

Kristelig 2.9 % 3.6 % 2.6 % 4.1 % 0.9 % 5.7 % 2.7 % 3.5 % 2.6 % 1.5 % 3.6 % 1.7 % 2.2 % 5.2 %

Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 1.3 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.5 % 0.1 % 4.3 % 0.1 % 0.0 %

Børne- og Ungdomspædagoger 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.4 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 6.9 % 0.1 % 0.0 % 24.1 % 0.0 %

Business 0.1 % 0.6 % 0.7 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % 1.3 % 0.5 % 0.3 % 0.0 % 0.3 %

Frie Funktionærer (FFA) 0.1 % 0.4 % 1.3 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.2 % 0.1 % 0.1 % 0.5 % 1.8 % 0.6 % 0.1 % 0.1 %

Ingeniører 0.3 % 0.1 % 0.9 % 0.1 % 2.3 % 0.0 % 0.9 % 0.1 % 0.0 % 3.7 % 0.5 % 17.4 % 0.0 % 0.2 %

Magistre 0.0 % 0.1 % 1.1 % 0.0 % 21.6 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 1.1 % 0.7 % 1.3 % 0.1 % 0.0 %

Akademikere 0.0 % 0.1 % 3.6 % 0.0 % 19.4 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 3.9 % 0.8 % 6.0 % 0.1 % 0.0 %

Funktionærer og Tjenestemænd 0.1 % 0.8 % 24.4 % 0.2 % 7.3 % 5.7 % 0.7 % 0.2 % 0.1 % 2.3 % 3.8 % 3.2 % 0.4 % 0.1 %

ASE-a-kasse for Selvstændige 0.6 % 0.3 % 0.7 % 0.4 % 1.3 % 0.3 % 0.3 % 0.6 % 0.8 % 1.2 % 0.3 % 0.9 % 0.2 % 0.6 %

DANA-a-kasse for Selvstændige 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.3 % 0.1 % 0.1 % 0.2 % 0.3 % 0.2 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.1 %

T-faget og Merkonomer 0.0 % 0.1 % 0.6 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.3 % 0.4 % 0.3 % 0.0 % 0.0 %

Kun a-kasse 9.5 % 10.5 % 17.9 % 5.6 % 10.5 % 10.3 % 8.6 % 9.4 % 15.0 % 21.7 % 14.8 % 16.5 % 5.9 % 14.5 %

Kun fagforening 10.9 % 9.8 % 12.4 % 7.0 % 14.6 % 8.3 % 10.1 % 7.8 % 9.2 % 10.8 % 10.6 % 5.9 % 10.3 % 5.7 %

Uorganiseret 12.0 % 46.2 % 13.8 % 15.6 % 8.1 % 35.3 % 22.2 % 16.0 % 17.7 % 14.9 % 12.5 % 7.5 % 16.9 % 16.0 %

Total 131.624 263.255 131.157 125.229 79.306 122.728 24.810 63.115 51.826 80.059 177.270 110.061 177.615 52.943

Bilagstabel 12 
Dobbeltmedlemmer i segmenter fordelt efter a-kasse i 2007 (Kolonner summer til 100 %)



Det mobile danske arbejdsmarked og organisering af lønmodtagere  I  Side 211

Akasse/Segmentkode 4.4 4.3 4.2 4.1 3.9 3.7 3.6 3.5 3.4 3.18 3.17 3.15 3.14 3.12

Træ-Industri-Byg 0.6 % 0.3 % 0.1 % 2.6 % 0.1 % 0.2 % 0.9 % 1.9 % 46.1 % 0.2 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.6 %

Journalistik Kommunikation og Sprog 0.0 % 0.1 % 0.4 % 0.0 % 0.7 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.3 % 1.5 % 0.3 % 0.0 % 0.0 %

Socialpædagoger 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 1.0 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.9 % 0.1 % 0.0 % 12.0 % 0.0 %

Faglig fælles a-kasse (3F) 10.0 % 8.2 % 0.4 % 37.7 % 0.4 % 19.5 % 14.3 % 51.2 % 3.2 % 0.7 % 1.6 % 1.1 % 2.0 % 44.8 %

Fag Og Arbejde (FOA) 0.1 % 0.3 % 0.1 % 0.3 % 0.7 % 6.8 % 14.8 % 1.0 % 0.1 % 0.9 % 1.0 % 0.3 % 22.0 % 2.6 %

Folkeskolelærere 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 5.6 % 0.2 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 2.9 % 0.6 % 0.0 % 0.9 % 0.0 %

Danske lønmodtagere 2.3 % 1.9 % 1.3 % 2.7 % 0.3 % 2.4 % 1.8 % 1.9 % 1.7 % 0.7 % 2.2 % 1.7 % 0.8 % 3.3 %

Metalarbejdere 30.9 % 0.6 % 0.2 % 2.5 % 0.3 % 0.3 % 3.0 % 2.1 % 0.8 % 0.3 % 0.6 % 4.0 % 0.1 % 1.6 %

Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere 0.1 % 0.3 % 0.0 % 16.7 % 0.0 % 0.6 % 0.3 % 0.3 % 0.2 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 1.3 %

Blik og Rør 4.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 %

El-faget 11.1% 0.1 % 0.0 % 0.3 % 0.0 % 0.0 % 0.5 % 0.4 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 1.0 % 0.0 % 0.3 %

Malerfaget og Maritim 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.3 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 %

Handels- og Kontorfunktionærer 0.3 % 10.7 % 12.8 % 1.2 % 1.1 % 1.3 % 0.9 % 0.3 % 0.2 % 3.4 % 35.1 % 7.3 % 0.9 % 0.6 %

Stats- & Teleansatte 0.5 % 2.4 % 1.1 % 0.1 % 0.2 % 0.3 % 1.1 % 0.4 % 0.1 % 0.1 % 1.1 % 1.5 % 0.1 % 0.7 %

Funktionærer og Servicefag 0.1 % 0.3 % 0.2 % 0.6 % 0.2 % 0.9 % 14.2 % 0.2 % 0.1 % 0.5 % 0.3 % 0.7 % 0.0 % 0.2 %

Arbejdsledere og Værkstedsfunktionærer 2.6 % 1.7 % 3.1 % 1.6 % 0.9 % 1.1 % 1.4 % 2.0 % 1.5 % 17.6 % 4.7 % 7.0 % 0.3 % 1.0 %

Teknikernes a-kasse 0.4 % 0.2 % 0.2 % 0.2 % 0.2 % 0.1 % 0.2 % 0.1 % 0.1 % 0.5 % 0.7 % 9.0 % 0.1 % 0.1 %

Kristelig 2.9 % 3.6 % 2.6 % 4.1 % 0.9 % 5.7 % 2.7 % 3.5 % 2.6 % 1.5 % 3.6 % 1.7 % 2.2 % 5.2 %

Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 1.3 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.5 % 0.1 % 4.3 % 0.1 % 0.0 %

Børne- og Ungdomspædagoger 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.4 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 6.9 % 0.1 % 0.0 % 24.1 % 0.0 %

Business 0.1 % 0.6 % 0.7 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % 1.3 % 0.5 % 0.3 % 0.0 % 0.3 %

Frie Funktionærer (FFA) 0.1 % 0.4 % 1.3 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.2 % 0.1 % 0.1 % 0.5 % 1.8 % 0.6 % 0.1 % 0.1 %

Ingeniører 0.3 % 0.1 % 0.9 % 0.1 % 2.3 % 0.0 % 0.9 % 0.1 % 0.0 % 3.7 % 0.5 % 17.4 % 0.0 % 0.2 %

Magistre 0.0 % 0.1 % 1.1 % 0.0 % 21.6 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 1.1 % 0.7 % 1.3 % 0.1 % 0.0 %

Akademikere 0.0 % 0.1 % 3.6 % 0.0 % 19.4 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 3.9 % 0.8 % 6.0 % 0.1 % 0.0 %

Funktionærer og Tjenestemænd 0.1 % 0.8 % 24.4 % 0.2 % 7.3 % 5.7 % 0.7 % 0.2 % 0.1 % 2.3 % 3.8 % 3.2 % 0.4 % 0.1 %

ASE-a-kasse for Selvstændige 0.6 % 0.3 % 0.7 % 0.4 % 1.3 % 0.3 % 0.3 % 0.6 % 0.8 % 1.2 % 0.3 % 0.9 % 0.2 % 0.6 %

DANA-a-kasse for Selvstændige 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.3 % 0.1 % 0.1 % 0.2 % 0.3 % 0.2 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.1 %

T-faget og Merkonomer 0.0 % 0.1 % 0.6 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.3 % 0.4 % 0.3 % 0.0 % 0.0 %

Kun a-kasse 9.5 % 10.5 % 17.9 % 5.6 % 10.5 % 10.3 % 8.6 % 9.4 % 15.0 % 21.7 % 14.8 % 16.5 % 5.9 % 14.5 %

Kun fagforening 10.9 % 9.8 % 12.4 % 7.0 % 14.6 % 8.3 % 10.1 % 7.8 % 9.2 % 10.8 % 10.6 % 5.9 % 10.3 % 5.7 %

Uorganiseret 12.0 % 46.2 % 13.8 % 15.6 % 8.1 % 35.3 % 22.2 % 16.0 % 17.7 % 14.9 % 12.5 % 7.5 % 16.9 % 16.0 %

Total 131.624 263.255 131.157 125.229 79.306 122.728 24.810 63.115 51.826 80.059 177.270 110.061 177.615 52.943

Bilagstabel 12 
Dobbeltmedlemmer i segmenter fordelt efter a-kasse i 2007 (Kolonner summer til 100 %)



Side 212  I  LO-dokumentation nr. 1/2015 

Akasse/Segmentkode 3.1 2.7 2.48 2.47 2.45 2.41 2.4 2.40 2.34 2.31 2.29 2.23 2.22 2.20

Træ-Industri-Byg 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.9 % 0.0 % 10.7 % 0.5 % 0.0 % 0.1 %

Journalistik Kommunikation og Sprog 0.0 % 23.7 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.5 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.6 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.6 %

Socialpædagoger 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.3 % 0.7 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

Faglig fælles a-kasse (3F) 15.2 % 0.5 % 0.4 % 0.1 % 0.2 % 0.1 % 5.0 % 1.9 % 5.2 % 0.2 % 32.1 % 16.5 % 1.0 % 4.8 %

Fag Og Arbejde (FOA) 0.0 % 0.1 % 0.3 % 1.7 % 0.0 % 0.3 % 2.1 % 58.9 % 0.2 % 0.0 % 0.2 % 1.5 % 0.0 % 0.2 %

Folkeskolelærere 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

Danske lønmodtagere 0.7 % 0.7 % 1.0 % 0.3 % 0.1 % 0.3 % 0.5 % 1.4 % 1.5 % 0.6 % 2.2 % 0.8 % 0.4 % 1.9 %

Metalarbejdere 19.7 % 0.5 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 2.0 % 0.1 % 0.5 % 0.0 % 1.1 % 1.0 % 0.9 % 0.7 %

Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.2 % 0.2 % 0.1 % 0.1 %

Blik og Rør 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 2.5 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 %

El-faget 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.3 % 0.1 % 0.0 %

Malerfaget og Maritim 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.4 % 0.0 % 38.9 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.1 %

Handels- og Kontorfunktionærer 0.9 % 4.4 % 34.5 % 0.2 % 0.2 % 1.8 % 0.3 % 0.8 % 0.3 % 13.1 % 1.1 % 0.8 % 1.0 % 56.0 %

Stats- & Teleansatte 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 7.2 % 0.1 % 0.1 % 0.5 % 0.1 % 1.3 % 74.4 % 0.3 %

Funktionærer og Servicefag 12.1 % 0.4 % 0.3 % 0.0 % 0.2 % 3.4 % 0.2 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 3.2 % 0.1 % 0.1 %

Arbejdsledere og Værkstedsfunktionærer 10.3 % 1.5 % 0.1 % 0.1 % 0.3 % 1.8 % 1.1 % 0.1 % 1.1 % 0.1 % 2.8 % 1.2 % 0.4 % 3.0 %

Teknikernes a-kasse 0.0 % 2.8 % 0.1 % 0.2 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.2 % 0.0 % 1.9 % 0.1 % 0.1 % 0.3 %

Kristelig 2.4 % 1.9 % 2.9 % 0.7 % 0.4 % 1.2 % 0.8 % 3.1 % 2.7 % 1.2 % 4.9 % 1.6 % 1.0 % 2.8 %

Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 75.8 % 0.1 % 36.3 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

Børne- og Ungdomspædagoger 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.4 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

Business 0.0 % 0.3 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.3 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.1 %

Frie Funktionærer (FFA) 0.0 % 0.3 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.4 % 0.1 % 0.1 % 0.2 % 0.3 %

Ingeniører 0.2 % 0.3 % 0.0 % 0.0 % 0.9 % 0.8 % 3.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.2 % 0.0 %

Magistre 0.0 % 2.9 % 0.0 % 0.1 % 3.0 % 1.6 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.1 %

Akademikere 0.1 % 1.6 % 0.0 % 0.1 % 39.2 % 3.5 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.5 % 0.1 % 0.1 %

Funktionærer og Tjenestemænd 5.2 % 5.0 % 2.7 % 0.4 % 1.1 % 2.0 % 0.5 % 0.3 % 0.0 % 9.4 % 0.4 % 11.5 % 0.3 % 0.3 %

ASE-a-kasse for Selvstændige 2.9 % 1.2 % 1.1 % 0.2 % 3.8 % 6.1 % 0.5 % 0.2 % 1.4 % 0.2 % 0.8 % 0.4 % 0.4 % 0.5 %

DANA-a-kasse for Selvstændige 0.0 % 0.4 % 0.3 % 0.0 % 0.7 % 1.1 % 0.1 % 0.0 % 0.4 % 0.0 % 0.4 % 0.1 % 0.0 % 0.1 %

T-faget og Merkonomer 0.1 % 0.3 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 %

Kun a-kasse 4.3 % 23.3 % 28.9 % 4.4 % 5.7 % 13.9 % 50.2 % 5.9 % 15.5 % 5.4 % 18.0 % 4.8 % 1.3 % 9.9 %

Kun fagforening 22.4 % 11.4 % 9.9 % 11.3 % 38.5 % 11.5 % 5.6 % 10.0 % 11.5 % 66.2 % 6.8 % 22.6 % 17.0 % 7.1 %

Uorganiseret 3.1 % 16.0 % 17.1 % 4.2 % 5.4 % 12.5 % 19.3 % 15.3 % 16.9 % 1.7 % 15.4 % 30.5 % 1.0 % 10.4 %

Total 3.698 23.800 19.726 60.751 23.152 28.935 5.952 13.8743 14.681 14.530 6.655 41.798 3.127 5.666

Bilagstabel 12 
Dobbeltmedlemmer i segmenter fordelt efter a-kasse i 2007 (Kolonner summer til 100 %) 
fortsat



Det mobile danske arbejdsmarked og organisering af lønmodtagere  I  Side 213

Akasse/Segmentkode 3.1 2.7 2.48 2.47 2.45 2.41 2.4 2.40 2.34 2.31 2.29 2.23 2.22 2.20

Træ-Industri-Byg 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.9 % 0.0 % 10.7 % 0.5 % 0.0 % 0.1 %

Journalistik Kommunikation og Sprog 0.0 % 23.7 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.5 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.6 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.6 %

Socialpædagoger 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.3 % 0.7 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

Faglig fælles a-kasse (3F) 15.2 % 0.5 % 0.4 % 0.1 % 0.2 % 0.1 % 5.0 % 1.9 % 5.2 % 0.2 % 32.1 % 16.5 % 1.0 % 4.8 %

Fag Og Arbejde (FOA) 0.0 % 0.1 % 0.3 % 1.7 % 0.0 % 0.3 % 2.1 % 58.9 % 0.2 % 0.0 % 0.2 % 1.5 % 0.0 % 0.2 %

Folkeskolelærere 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

Danske lønmodtagere 0.7 % 0.7 % 1.0 % 0.3 % 0.1 % 0.3 % 0.5 % 1.4 % 1.5 % 0.6 % 2.2 % 0.8 % 0.4 % 1.9 %

Metalarbejdere 19.7 % 0.5 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 2.0 % 0.1 % 0.5 % 0.0 % 1.1 % 1.0 % 0.9 % 0.7 %

Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.2 % 0.2 % 0.1 % 0.1 %

Blik og Rør 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 2.5 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 %

El-faget 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.3 % 0.1 % 0.0 %

Malerfaget og Maritim 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.4 % 0.0 % 38.9 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.1 %

Handels- og Kontorfunktionærer 0.9 % 4.4 % 34.5 % 0.2 % 0.2 % 1.8 % 0.3 % 0.8 % 0.3 % 13.1 % 1.1 % 0.8 % 1.0 % 56.0 %

Stats- & Teleansatte 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 7.2 % 0.1 % 0.1 % 0.5 % 0.1 % 1.3 % 74.4 % 0.3 %

Funktionærer og Servicefag 12.1 % 0.4 % 0.3 % 0.0 % 0.2 % 3.4 % 0.2 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 3.2 % 0.1 % 0.1 %

Arbejdsledere og Værkstedsfunktionærer 10.3 % 1.5 % 0.1 % 0.1 % 0.3 % 1.8 % 1.1 % 0.1 % 1.1 % 0.1 % 2.8 % 1.2 % 0.4 % 3.0 %

Teknikernes a-kasse 0.0 % 2.8 % 0.1 % 0.2 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.2 % 0.0 % 1.9 % 0.1 % 0.1 % 0.3 %

Kristelig 2.4 % 1.9 % 2.9 % 0.7 % 0.4 % 1.2 % 0.8 % 3.1 % 2.7 % 1.2 % 4.9 % 1.6 % 1.0 % 2.8 %

Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 75.8 % 0.1 % 36.3 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

Børne- og Ungdomspædagoger 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.4 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

Business 0.0 % 0.3 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.3 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.1 %

Frie Funktionærer (FFA) 0.0 % 0.3 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.4 % 0.1 % 0.1 % 0.2 % 0.3 %

Ingeniører 0.2 % 0.3 % 0.0 % 0.0 % 0.9 % 0.8 % 3.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.2 % 0.0 %

Magistre 0.0 % 2.9 % 0.0 % 0.1 % 3.0 % 1.6 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.1 %

Akademikere 0.1 % 1.6 % 0.0 % 0.1 % 39.2 % 3.5 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.5 % 0.1 % 0.1 %

Funktionærer og Tjenestemænd 5.2 % 5.0 % 2.7 % 0.4 % 1.1 % 2.0 % 0.5 % 0.3 % 0.0 % 9.4 % 0.4 % 11.5 % 0.3 % 0.3 %

ASE-a-kasse for Selvstændige 2.9 % 1.2 % 1.1 % 0.2 % 3.8 % 6.1 % 0.5 % 0.2 % 1.4 % 0.2 % 0.8 % 0.4 % 0.4 % 0.5 %

DANA-a-kasse for Selvstændige 0.0 % 0.4 % 0.3 % 0.0 % 0.7 % 1.1 % 0.1 % 0.0 % 0.4 % 0.0 % 0.4 % 0.1 % 0.0 % 0.1 %

T-faget og Merkonomer 0.1 % 0.3 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 %

Kun a-kasse 4.3 % 23.3 % 28.9 % 4.4 % 5.7 % 13.9 % 50.2 % 5.9 % 15.5 % 5.4 % 18.0 % 4.8 % 1.3 % 9.9 %

Kun fagforening 22.4 % 11.4 % 9.9 % 11.3 % 38.5 % 11.5 % 5.6 % 10.0 % 11.5 % 66.2 % 6.8 % 22.6 % 17.0 % 7.1 %

Uorganiseret 3.1 % 16.0 % 17.1 % 4.2 % 5.4 % 12.5 % 19.3 % 15.3 % 16.9 % 1.7 % 15.4 % 30.5 % 1.0 % 10.4 %

Total 3.698 23.800 19.726 60.751 23.152 28.935 5.952 13.8743 14.681 14.530 6.655 41.798 3.127 5.666



Side 214  I  LO-dokumentation nr. 1/2015 

Akasse/Segmentkode 2.2 2.14 2.1 1.88 1.48 1.47 1.43 1.3 1.22 1.15 1.126 1.12 1.114 Total

Træ-Industri-Byg 0.2 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 3.8 % 1.5%

Journalistik Kommunikation og Sprog 0.0 % 0.4 % 0.1 % 0.0 % 0.5 % 0.0 % 0.0 % 0.3 % 0.4 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.5%

Socialpædagoger 0.0 % 0.0 % 1.8 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 1.1%

Faglig fælles a-kasse (3F) 12.3 % 0.2 % 2.3 % 0.3 % 0.7 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.5 % 0.2 % 51.3 % 0.0 % 2.4 % 8.8%

Fag Og Arbejde (FOA) 0.2 % 0.0 % 0.5 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.2 % 0.2 % 0.1 % 0.3 % 0.1 % 0.0 % 0.2 % 6.3%

Folkeskolelærere 0.1 % 0.1 % 1.0 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.4 % 0.2 % 56.7 % 0.2 % 0.0 % 0.1 % 2.6%

Danske lønmodtagere 0.7 % 2.0 % 0.8 % 0.1 % 2.4 % 1.1 % 0.1 % 0.2 % 0.2 % 0.2 % 3.1 % 0.0 % 1.9 % 1.5%

Metalarbejdere 0.3 % 1.3 % 0.2 % 0.1 % 0.8 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 5.4 % 0.0 % 8.3 % 2.6%

Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.2 % 1.1%

Blik og Rør 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.3%

El-faget 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 1.4 % 0.0 % 0.1 % 0.8%

Malerfaget og Maritim 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.3%

Handels- og Kontorfunktionærer 0.2 % 9.5 % 12.6 % 0.2 % 8.9% 4.8 % 0.2 % 0.8 % 1.0 % 0.4 % 0.9 % 0.1 % 0.7 % 6.8%

Stats- & Teleansatte 0.3 % 0.6 % 0.2 % 71.7 % 0.5 % 0.1 % 0.0 % 3.5 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.9%

Funktionærer og Servicefag 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 8.3 % 0.5%

Arbejdsledere og Værkstedsfunktionærer 1.0 % 3.8 % 0.8 % 0.0 % 7.2 % 2.2 % 0.1 % 0.1 % 0.3 % 0.1 % 3.8 % 0.1 % 0.9 % 2.6%

Teknikernes a-kasse 0.0 % 1.1 % 0.1 % 0.0 % 1.1 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.4 % 0.1 % 1.6 % 0.0 % 0.1 % 0.7%

Kristelig 2.2 % 2.3 % 1.7 % 0.8 % 3.8 % 3.5 % 0.8 % 5.1 % 0.3 % 1.1 % 3.3 % 0.2 % 4.6 % 2.8%

Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 0.1 % 0.1 % 0.3 % 0.0 % 0.4 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 2.9%

Børne- og Ungdomspædagoger 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 1.9 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 2.3%

Business 0.1 % 0.3 % 0.2 % 0.0 % 18.0 % 2.4 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.7%

Frie Funktionærer (FFA) 0.0 % 0.7 % 0.2 % 0.0 % 1.4 % 0.9 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.7 % 0.0 % 0.2 % 0.4%

Ingeniører 0.1 % 8.4 % 0.0 % 0.0 % 2.1 % 0.2 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 1.8 % 0.0 % 0.1 % 1.5%

Magistre 0.0 % 2.2 % 0.9 % 0.0 % 0.4 % 0.1 % 0.0 % 1.5 % 4.7 % 1.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 1.2%

Akademikere 0.2 % 1.9 % 0.7 % 0.0 % 0.7 % 0.9 % 0.2 % 23.9 % 63.2 % 0.3 % 0.1 % 39.7 % 0.1 % 2.2%

Funktionærer og Tjenestemænd 0.5 % 7.8 % 51.2 % 0.2 % 1.4 % 3.6 % 77.4 % 2.4 % 0.5 % 0.6 % 0.2 % 0.0 % 0.6 % 3.9%

ASE-a-kasse for Selvstændige 1.1 % 0.6 % 0.4 % 0.2 % 0.7 % 1.3 % 0.5 % 0.3 % 0.1 % 0.2 % 0.3 % 16.3 % 1.3 % 0.6%

DANA-a-kasse for Selvstændige 0.2 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.2 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 1.3 % 0.4 % 0.1%

T-faget og Merkonomer 0.0 % 10.8 % 0.0 % 0.0 % 0.4 % 0.3 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.3 % 0.0 % 0.0 % 0.4%

Kun a-kasse 29.7 % 24.0 % 7.9 % 0.7 % 25.9 % 43.0 % 2.5 % 7.1 % 5.1 % 6.5 % 3.8 % 2.0 % 34.1 % 12.0%

Kun fagforening 4.5 % 6.9 % 7.3 % 24.9 % 5.5 % 5.2 % 13.9 % 35.7 % 9.5 % 21.0 % 6.4 % 37.8 % 8.3 % 11.0%

Uorganiseret 45.5 % 14.5 % 8.3 % 0.2 % 16.3 % 29.8 % 3.5 % 17.5 % 13.0 % 8.6 % 14.8 % 2.4 % 22.9 % 19.1%

Total 39.177 47.677 16.402 2.894 48.248 1.734 4.504 2.832 5.120 82.639 1.093 2.474 2.855 2.239.861

Bilagstabel 12 
Dobbeltmedlemmer i segmenter fordelt efter a-kasse i 2007 (Kolonner summer til 100 %) 
fortsat



Det mobile danske arbejdsmarked og organisering af lønmodtagere  I  Side 215

Akasse/Segmentkode 2.2 2.14 2.1 1.88 1.48 1.47 1.43 1.3 1.22 1.15 1.126 1.12 1.114 Total

Træ-Industri-Byg 0.2 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 3.8 % 1.5%

Journalistik Kommunikation og Sprog 0.0 % 0.4 % 0.1 % 0.0 % 0.5 % 0.0 % 0.0 % 0.3 % 0.4 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.5%

Socialpædagoger 0.0 % 0.0 % 1.8 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 1.1%

Faglig fælles a-kasse (3F) 12.3 % 0.2 % 2.3 % 0.3 % 0.7 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.5 % 0.2 % 51.3 % 0.0 % 2.4 % 8.8%

Fag Og Arbejde (FOA) 0.2 % 0.0 % 0.5 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.2 % 0.2 % 0.1 % 0.3 % 0.1 % 0.0 % 0.2 % 6.3%

Folkeskolelærere 0.1 % 0.1 % 1.0 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.4 % 0.2 % 56.7 % 0.2 % 0.0 % 0.1 % 2.6%

Danske lønmodtagere 0.7 % 2.0 % 0.8 % 0.1 % 2.4 % 1.1 % 0.1 % 0.2 % 0.2 % 0.2 % 3.1 % 0.0 % 1.9 % 1.5%

Metalarbejdere 0.3 % 1.3 % 0.2 % 0.1 % 0.8 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 5.4 % 0.0 % 8.3 % 2.6%

Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.2 % 1.1%

Blik og Rør 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.3%

El-faget 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 1.4 % 0.0 % 0.1 % 0.8%

Malerfaget og Maritim 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.3%

Handels- og Kontorfunktionærer 0.2 % 9.5 % 12.6 % 0.2 % 8.9% 4.8 % 0.2 % 0.8 % 1.0 % 0.4 % 0.9 % 0.1 % 0.7 % 6.8%

Stats- & Teleansatte 0.3 % 0.6 % 0.2 % 71.7 % 0.5 % 0.1 % 0.0 % 3.5 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.9%

Funktionærer og Servicefag 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 8.3 % 0.5%

Arbejdsledere og Værkstedsfunktionærer 1.0 % 3.8 % 0.8 % 0.0 % 7.2 % 2.2 % 0.1 % 0.1 % 0.3 % 0.1 % 3.8 % 0.1 % 0.9 % 2.6%

Teknikernes a-kasse 0.0 % 1.1 % 0.1 % 0.0 % 1.1 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.4 % 0.1 % 1.6 % 0.0 % 0.1 % 0.7%

Kristelig 2.2 % 2.3 % 1.7 % 0.8 % 3.8 % 3.5 % 0.8 % 5.1 % 0.3 % 1.1 % 3.3 % 0.2 % 4.6 % 2.8%

Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 0.1 % 0.1 % 0.3 % 0.0 % 0.4 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 2.9%

Børne- og Ungdomspædagoger 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 1.9 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 2.3%

Business 0.1 % 0.3 % 0.2 % 0.0 % 18.0 % 2.4 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.7%

Frie Funktionærer (FFA) 0.0 % 0.7 % 0.2 % 0.0 % 1.4 % 0.9 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.7 % 0.0 % 0.2 % 0.4%

Ingeniører 0.1 % 8.4 % 0.0 % 0.0 % 2.1 % 0.2 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 1.8 % 0.0 % 0.1 % 1.5%

Magistre 0.0 % 2.2 % 0.9 % 0.0 % 0.4 % 0.1 % 0.0 % 1.5 % 4.7 % 1.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 1.2%

Akademikere 0.2 % 1.9 % 0.7 % 0.0 % 0.7 % 0.9 % 0.2 % 23.9 % 63.2 % 0.3 % 0.1 % 39.7 % 0.1 % 2.2%

Funktionærer og Tjenestemænd 0.5 % 7.8 % 51.2 % 0.2 % 1.4 % 3.6 % 77.4 % 2.4 % 0.5 % 0.6 % 0.2 % 0.0 % 0.6 % 3.9%

ASE-a-kasse for Selvstændige 1.1 % 0.6 % 0.4 % 0.2 % 0.7 % 1.3 % 0.5 % 0.3 % 0.1 % 0.2 % 0.3 % 16.3 % 1.3 % 0.6%

DANA-a-kasse for Selvstændige 0.2 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.2 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 1.3 % 0.4 % 0.1%

T-faget og Merkonomer 0.0 % 10.8 % 0.0 % 0.0 % 0.4 % 0.3 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.3 % 0.0 % 0.0 % 0.4%

Kun a-kasse 29.7 % 24.0 % 7.9 % 0.7 % 25.9 % 43.0 % 2.5 % 7.1 % 5.1 % 6.5 % 3.8 % 2.0 % 34.1 % 12.0%

Kun fagforening 4.5 % 6.9 % 7.3 % 24.9 % 5.5 % 5.2 % 13.9 % 35.7 % 9.5 % 21.0 % 6.4 % 37.8 % 8.3 % 11.0%

Uorganiseret 45.5 % 14.5 % 8.3 % 0.2 % 16.3 % 29.8 % 3.5 % 17.5 % 13.0 % 8.6 % 14.8 % 2.4 % 22.9 % 19.1%

Total 39.177 47.677 16.402 2.894 48.248 1.734 4.504 2.832 5.120 82.639 1.093 2.474 2.855 2.239.861



Side 216  I  LO-dokumentation nr. 1/2015 

Akasse/Segmentkode 4.4 4.3 4.2 4.1 3.9 3.7 3.6 3.5 3.4 3.18 3.17 3.15 3.14 3.12

Træ-Industri-Byg 2.5 % 2.0 % 0.2 % 10.0 % 0.2 % 0.9 % 0.7 % 3.7 % 72.6 % 0.4 % 0.5 % 0.5 % 0.4 % 0.9 %

Journalistik Kommunikation og Sprog 0.1 % 2.6 % 5.0 % 0.1 % 4.9 % 0.4 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 1.9 % 23.9 % 2.7 % 0.7 % 0.1 %

Socialpædagoger 0.0 % 0.3 % 0.1 % 0.1 % 3.3% 0.3 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 2.9 % 0.6 % 0.0 % 85.7 % 0.1 %

Faglig fælles a-kasse (3F) 6.7 % 11.0 % 0.3 % 24.0 % 0.1 % 12.2 % 1.8 % 16.5 % 0.9 % 0.3 % 1.4 % 0.6 % 1.8 % 12.1 %

Fag Og Arbejde (FOA) 0.1 % 0.6 % 0.1 % 0.2 % 0.4 % 5.9 % 2.6 % 0.4 % 0.0 % 0.5 % 1.3 % 0.2 % 27.5 % 1.0 %

Folkeskolelærere 0.0 % 0.3 % 0.2 % 0.0 % 7.8 % 0.4 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 4.0 % 1.7 % 0.1 % 2.8 % 0.0 %

Danske lønmodtagere 8.7 % 14.7 % 4.7 % 9.9 % 0.7 % 8.4 % 1.3 % 3.4 % 2.5 % 1.7 % 11.1 % 5.5 % 4.3 % 5.1 %

Metalarbejdere 69.5 % 2.9 % 0.4 % 5.3 % 0.4 % 0.5 % 1.3 % 2.3 % 0.7 % 0.5 % 1.7 % 7.4 % 0.3 % 1.5 %

Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere 0.7 % 2.7 % 0.1 % 85.1 % 0.1 % 3.2 % 0.3 % 0.7 % 0.3 % 0.3 % 0.6 % 0.3 % 0.8 % 2.8 %

Blik og Rør 85.5 % 0.8 % 0.0 % 0.6 % 0.3 % 0.2 % 0.6 % 1.6 % 0.2 % 0.4 % 0.3 % 1.8 % 0.3 % 0.4 %

El-faget 84.3 % 0.8 % 0.1 % 2.0 % 0.1 % 0.2 % 0.7 % 1.4 % 0.2 % 0.4 % 0.5 % 6.2 % 0.1 % 0.8 %

Malerfaget og Maritim 1.3 % 1.1 % 0.1 % 4.9 % 0.2 % 0.4 % 0.5 % 1.1 % 0.5 % 0.3 % 0.2 % 0.2 % 0.4 % 0.4 %

Handels- og Kontorfunktionærer 0.3 % 18.6 % 11.1 % 1.0 % 0.6 % 1.0 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 1.8 % 41.1 % 5.3 % 1.1 % 0.2 %

Stats- & Teleansatte 3.4 % 31.0 % 6.8 % 0.7 % 0.9 % 1.7 % 1.3 % 1.2 % 0.2 % 0.5 % 9.6 % 8.1 % 0.6 % 1.9 %

Funktionærer og Servicefag 1.4 % 7.5 % 2.1 % 6.1 % 1.1 % 9.2 % 29.0 % 0.8 % 0.3 % 3.1 % 3.9 % 6.1 % 0.6 % 0.8 %

Arbejdsledere og Værkstedsfunktionærer 5.9 % 7.6 % 6.9 % 3.4 % 1.2 % 2.3 % 0.6 % 2.2 % 1.3 % 24.2 % 14.4 % 13.3 % 1.1 % 0.9 %

Teknikernes a-kasse 3.2 % 2.7 % 1.9 % 1.5 % 0.9 % 0.7 % 0.4 % 0.5 % 0.4 % 2.5 % 7.5 % 61.7 % 1.1 % 0.2 %

Kristelig 6.1 % 15.0 % 5.3 % 8.2 % 1.2 % 11.0 % 1.1 % 3.5 % 2.1 % 1.9 % 10.0 % 2.9 % 6.2 % 4.3 %

Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 0.0 % 0.1 % 0.2 % 0.0 % 1.6 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.7 % 0.3 % 7.3 % 0.2 % 0.0 %

Børne- og Ungdomspædagoger 0.0 % 0.2 % 0.1 % 0.0 % 0.6 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 10.8 % 0.2 % 0.0 % 83.3 % 0.0 %

Business 0.8 % 10.6 % 6.0 % 0.6 % 0.4 % 0.4 % 0.2 % 0.2 % 0.3 % 7.2 % 6.4 % 2.4 % 0.3 % 1.2 %

Frie Funktionærer (FFA) 2.0 % 11.4 % 18.2 % 1.9 % 0.6 % 1.3 % 0.5 % 0.4 % 0.4 % 4.0 % 33.7 % 6.6 % 1.2 % 0.7 %

Ingeniører 1.3 % 0.5 % 3.5 % 0.4 % 5.6 % 0.1 % 0.7 % 0.2 % 0.0 % 8.9 % 2.8 % 57.5 % 0.1 % 0.3 %

Magistre 0.0 % 1.3 % 5.1 % 0.1 % 62.3 % 0.2 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 3.3 % 4.4 % 5.1 % 0.9 % 0.0 %

Akademikere 0.0 % 0.6 % 9.5 % 0.1 % 31.2 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 6.3 % 3.0 % 13.4 % 0.3 % 0.0 %

Funktionærer og Tjenestemænd 0.2 % 2.5 % 36.6 % 0.2 % 6.6 % 8.0 % 0.2 % 0.1 % 0.1 % 2.1 % 7.7 % 4.1 % 0.7 % 0.1 %

ASE-a-kasse for Selvstændige 5.2 % 6.0 % 6.2 % 3.4 % 7.1 % 2.8 % 0.6 % 2.8 % 2.8 % 6.5 % 3.9 % 6.5 % 2.8 % 2.2 %

DANA-a-kasse for Selvstændige 6.9 % 7.6 % 4.4 % 2.1 % 7.4 % 3.4 % 0.7 % 4.8 % 5.3 % 5.7 % 1.7 % 5.7 % 1.6 % 2.5 %

T-faget og Merkonomer 0.5 % 2.3 % 9.7 % 0.5 % 1.3 % 0.3 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 2.9 % 8.6 % 4.7 % 0.4 % 0.0 %

Kun a-kasse 4.6 % 10.3% 8.7 % 2.6 % 3.1 % 4.7 % 0.8 % 2.2 % 2.9 % 6.4 % 9.7 % 6.7 % 3.9 % 2.8 %

Kun fagforening 5.8 % 10.5% 6.6 % 3.5 % 4.7 % 4.2 % 1.0 % 2.0 % 1.9 % 3.5 % 7.6 % 2.6 % 7.5 % 1.2 %

Uorganiseret 3.7 % 28.4% 4.2 % 4.6 % 1.5 % 10.1 % 1.3 % 2.4 % 2.1 % 2.8 % 5.2 % 1.9 % 7.0 % 2.0 %

Total 5.9 % 11.8 % 5.9 % 5.6 % 3.5 % 5.5 % 1.1 % 2.8 % 2.3 % 3.6 % 7.9 % 4.9 % 7.9 % 2.4 %

Bilagstabel 13 
Dobbeltmedlemmer i a-kasser fordelt efter segmenter i 2007 (Rækker summer til 100 %)



Det mobile danske arbejdsmarked og organisering af lønmodtagere  I  Side 217

Akasse/Segmentkode 4.4 4.3 4.2 4.1 3.9 3.7 3.6 3.5 3.4 3.18 3.17 3.15 3.14 3.12

Træ-Industri-Byg 2.5 % 2.0 % 0.2 % 10.0 % 0.2 % 0.9 % 0.7 % 3.7 % 72.6 % 0.4 % 0.5 % 0.5 % 0.4 % 0.9 %

Journalistik Kommunikation og Sprog 0.1 % 2.6 % 5.0 % 0.1 % 4.9 % 0.4 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 1.9 % 23.9 % 2.7 % 0.7 % 0.1 %

Socialpædagoger 0.0 % 0.3 % 0.1 % 0.1 % 3.3% 0.3 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 2.9 % 0.6 % 0.0 % 85.7 % 0.1 %

Faglig fælles a-kasse (3F) 6.7 % 11.0 % 0.3 % 24.0 % 0.1 % 12.2 % 1.8 % 16.5 % 0.9 % 0.3 % 1.4 % 0.6 % 1.8 % 12.1 %

Fag Og Arbejde (FOA) 0.1 % 0.6 % 0.1 % 0.2 % 0.4 % 5.9 % 2.6 % 0.4 % 0.0 % 0.5 % 1.3 % 0.2 % 27.5 % 1.0 %

Folkeskolelærere 0.0 % 0.3 % 0.2 % 0.0 % 7.8 % 0.4 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 4.0 % 1.7 % 0.1 % 2.8 % 0.0 %

Danske lønmodtagere 8.7 % 14.7 % 4.7 % 9.9 % 0.7 % 8.4 % 1.3 % 3.4 % 2.5 % 1.7 % 11.1 % 5.5 % 4.3 % 5.1 %

Metalarbejdere 69.5 % 2.9 % 0.4 % 5.3 % 0.4 % 0.5 % 1.3 % 2.3 % 0.7 % 0.5 % 1.7 % 7.4 % 0.3 % 1.5 %

Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere 0.7 % 2.7 % 0.1 % 85.1 % 0.1 % 3.2 % 0.3 % 0.7 % 0.3 % 0.3 % 0.6 % 0.3 % 0.8 % 2.8 %

Blik og Rør 85.5 % 0.8 % 0.0 % 0.6 % 0.3 % 0.2 % 0.6 % 1.6 % 0.2 % 0.4 % 0.3 % 1.8 % 0.3 % 0.4 %

El-faget 84.3 % 0.8 % 0.1 % 2.0 % 0.1 % 0.2 % 0.7 % 1.4 % 0.2 % 0.4 % 0.5 % 6.2 % 0.1 % 0.8 %

Malerfaget og Maritim 1.3 % 1.1 % 0.1 % 4.9 % 0.2 % 0.4 % 0.5 % 1.1 % 0.5 % 0.3 % 0.2 % 0.2 % 0.4 % 0.4 %

Handels- og Kontorfunktionærer 0.3 % 18.6 % 11.1 % 1.0 % 0.6 % 1.0 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 1.8 % 41.1 % 5.3 % 1.1 % 0.2 %

Stats- & Teleansatte 3.4 % 31.0 % 6.8 % 0.7 % 0.9 % 1.7 % 1.3 % 1.2 % 0.2 % 0.5 % 9.6 % 8.1 % 0.6 % 1.9 %

Funktionærer og Servicefag 1.4 % 7.5 % 2.1 % 6.1 % 1.1 % 9.2 % 29.0 % 0.8 % 0.3 % 3.1 % 3.9 % 6.1 % 0.6 % 0.8 %

Arbejdsledere og Værkstedsfunktionærer 5.9 % 7.6 % 6.9 % 3.4 % 1.2 % 2.3 % 0.6 % 2.2 % 1.3 % 24.2 % 14.4 % 13.3 % 1.1 % 0.9 %

Teknikernes a-kasse 3.2 % 2.7 % 1.9 % 1.5 % 0.9 % 0.7 % 0.4 % 0.5 % 0.4 % 2.5 % 7.5 % 61.7 % 1.1 % 0.2 %

Kristelig 6.1 % 15.0 % 5.3 % 8.2 % 1.2 % 11.0 % 1.1 % 3.5 % 2.1 % 1.9 % 10.0 % 2.9 % 6.2 % 4.3 %

Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 0.0 % 0.1 % 0.2 % 0.0 % 1.6 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.7 % 0.3 % 7.3 % 0.2 % 0.0 %

Børne- og Ungdomspædagoger 0.0 % 0.2 % 0.1 % 0.0 % 0.6 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 10.8 % 0.2 % 0.0 % 83.3 % 0.0 %

Business 0.8 % 10.6 % 6.0 % 0.6 % 0.4 % 0.4 % 0.2 % 0.2 % 0.3 % 7.2 % 6.4 % 2.4 % 0.3 % 1.2 %

Frie Funktionærer (FFA) 2.0 % 11.4 % 18.2 % 1.9 % 0.6 % 1.3 % 0.5 % 0.4 % 0.4 % 4.0 % 33.7 % 6.6 % 1.2 % 0.7 %

Ingeniører 1.3 % 0.5 % 3.5 % 0.4 % 5.6 % 0.1 % 0.7 % 0.2 % 0.0 % 8.9 % 2.8 % 57.5 % 0.1 % 0.3 %

Magistre 0.0 % 1.3 % 5.1 % 0.1 % 62.3 % 0.2 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 3.3 % 4.4 % 5.1 % 0.9 % 0.0 %

Akademikere 0.0 % 0.6 % 9.5 % 0.1 % 31.2 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 6.3 % 3.0 % 13.4 % 0.3 % 0.0 %

Funktionærer og Tjenestemænd 0.2 % 2.5 % 36.6 % 0.2 % 6.6 % 8.0 % 0.2 % 0.1 % 0.1 % 2.1 % 7.7 % 4.1 % 0.7 % 0.1 %

ASE-a-kasse for Selvstændige 5.2 % 6.0 % 6.2 % 3.4 % 7.1 % 2.8 % 0.6 % 2.8 % 2.8 % 6.5 % 3.9 % 6.5 % 2.8 % 2.2 %

DANA-a-kasse for Selvstændige 6.9 % 7.6 % 4.4 % 2.1 % 7.4 % 3.4 % 0.7 % 4.8 % 5.3 % 5.7 % 1.7 % 5.7 % 1.6 % 2.5 %

T-faget og Merkonomer 0.5 % 2.3 % 9.7 % 0.5 % 1.3 % 0.3 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 2.9 % 8.6 % 4.7 % 0.4 % 0.0 %

Kun a-kasse 4.6 % 10.3% 8.7 % 2.6 % 3.1 % 4.7 % 0.8 % 2.2 % 2.9 % 6.4 % 9.7 % 6.7 % 3.9 % 2.8 %

Kun fagforening 5.8 % 10.5% 6.6 % 3.5 % 4.7 % 4.2 % 1.0 % 2.0 % 1.9 % 3.5 % 7.6 % 2.6 % 7.5 % 1.2 %

Uorganiseret 3.7 % 28.4% 4.2 % 4.6 % 1.5 % 10.1 % 1.3 % 2.4 % 2.1 % 2.8 % 5.2 % 1.9 % 7.0 % 2.0 %

Total 5.9 % 11.8 % 5.9 % 5.6 % 3.5 % 5.5 % 1.1 % 2.8 % 2.3 % 3.6 % 7.9 % 4.9 % 7.9 % 2.4 %



Side 218  I  LO-dokumentation nr. 1/2015 

Akasse/Segmentkode 3.1 2.7 2.48 2.47 2.45 2.41 2.4 2.40 2.34 2.31 2.29 2.23 2.22 2.20

Træ-Industri-Byg 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.4 % 0.0 % 2.2 % 0.6 % 0.0 % 0.0 %

Journalistik Kommunikation og Sprog 0.0 % 49.6 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 1.2 % 0.0 % 0.4 % 0.0 % 0.7 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.3 %

Socialpædagoger 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 4.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

Faglig fælles a-kasse (3F) 0.3 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 1.3 % 0.4 % 0.0 % 1.1 % 3.5 % 0.0 % 0.1 %

Fag Og Arbejde (FOA) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.7 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 57.4 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.4 % 0.0 % 0.0 %

Folkeskolelærere 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

Danske lønmodtagere 0.1 % 0.5 % 0.6 % 0.5 % 0.1 % 0.3 % 0.1 % 5.4 % 0.6 % 0.3 % 0.4 % 1.0 % 0.0 % 0.3 %

Metalarbejdere 1.2 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.7 % 0.0 % 0.1 %

Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.8 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.3 % 0.0 % 0.0 %

Blik og Rør 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 5.7 % 0.0 % 0.0 % 0.6 % 0.0 % 0.0 %

El-faget 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.7 % 0.0 % 0.0 %

Malerfaget og Maritim 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.4 % 0.2 % 87.0 % 0.0 % 0.1 % 0.2 % 0.0 % 0.0 %

Handels- og Kontorfunktionærer 0.0 % 0.7 % 4.5 % 0.1 % 0.0 % 0.4 % 0.0 % 0.7 % 0.0 % 1.3 % 0.1 % 0.2 % 0.0 % 2.1 %

Stats- & Teleansatte 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.2 % 2.1 % 0.8 % 0.1 % 0.3 % 0.0 % 2.7 % 11.4 % 0.1 %

Funktionærer og Servicefag 3.7 % 0.7 % 0.5 % 0.1 % 0.3 % 8.0 % 0.1 % 0.6 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 10.8 % 0.0 % 0.1 %

Arbejdsledere og Værkstedsfunktionærer 0.7 % 0.6 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.9 % 0.1 % 0.3 % 0.3 % 0.0 % 0.3 % 0.8 % 0.0 % 0.3 %

Teknikernes a-kasse 0.0 % 4.2 % 0.1 % 0.8 % 0.1 % 0.2 % 0.0 % 0.7 % 0.1 % 0.0 % 0.8 % 0.2 % 0.0 % 0.1 %

Kristelig 0.1 % 0.7 % 0.9 % 0.6 % 0.1 % 0.5 % 0.1 % 6.8 % 0.6 % 0.3 % 0.5 % 1.1 % 0.1 % 0.3 %

Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 72.0 % 0.0 % 16.4 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

Børne- og Ungdomspædagoger 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 1.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

Business 0.0 % 0.6 % 0.1 % 0.1 % 0.2 % 0.5 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.1 %

Frie Funktionærer (FFA) 0.0 % 0.8 % 0.2 % 0.2 % 0.1 % 0.4 % 0.0 % 1.1 % 0.1 % 0.6 % 0.1 % 0.5 % 0.1 % 0.2 %

Ingeniører 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.6 % 0.7 % 0.6 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 %

Magistre 0.0 % 2.5 % 0.0 % 0.2 % 2.5 % 1.7 % 0.0 % 0.4 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 %

Akademikere 0.0 % 0.8 % 0.0 % 0.1 % 18.4 % 2.1 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.5 % 0.0 % 0.0 %

Funktionærer og Tjenestemænd 0.2 % 1.4 % 0.6 % 0.3 % 0.3 % 0.7 % 0.0 % 0.5 % 0.0 % 1.6 % 0.0 % 5.5 % 0.0 % 0.0 %

ASE-a-kasse for Selvstændige 0.7 % 2.0 % 1.5 % 0.7 % 6.1 % 12.2 % 0.2 % 2.3 % 1.5 % 0.2 % 0.4 % 1.2 % 0.1 % 0.2 %

DANA-a-kasse for Selvstændige 0.0 % 3.7 % 2.1 % 0.7 % 5.5 % 11.3 % 0.2 % 1.3 % 2.0 % 0.0 % 0.9 % 1.8 % 0.0 % 0.2 %

T-faget og Merkonomer 0.0 % 0.8 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.2 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.1 %

Kun a-kasse 0.1 % 2.1 % 2.1 % 1.0 % 0.5 % 1.5 % 1.1 % 3.0 % 0.8 % 0.3 % 0.4 % 0.7 % 0.0 % 0.2 %

Kun fagforening 0.3 % 1.1 % 0.8 % 2.8 % 3.6 % 1.4 % 0.1 % 5.7 % 0.7 % 3.9 % 0.2 % 3.8 % 0.2 % 0.2 %

Uorganiseret 0.0 % 0.9 % 0.8 % 0.6 % 0.3 % 0.8 % 0.3 % 5.0 % 0.6 % 0.1 % 0.2 % 3.0 % 0.0 % 0.1 %

Total 0.2 % 1.1 % 0.9 % 2.7 % 1.0 % 1.3 % 0.3 % 6.2 % 0.7 % 0.6 % 0.3 % 1.9 % 0.1 % 0.3 %

Bilagstabel 13 
Dobbeltmedlemmer i a-kasser fordelt efter segmenter i 2007 (Rækker summer til 100 %) 
fortsat



Det mobile danske arbejdsmarked og organisering af lønmodtagere  I  Side 219

Akasse/Segmentkode 3.1 2.7 2.48 2.47 2.45 2.41 2.4 2.40 2.34 2.31 2.29 2.23 2.22 2.20

Træ-Industri-Byg 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.4 % 0.0 % 2.2 % 0.6 % 0.0 % 0.0 %

Journalistik Kommunikation og Sprog 0.0 % 49.6 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 1.2 % 0.0 % 0.4 % 0.0 % 0.7 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.3 %

Socialpædagoger 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 4.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

Faglig fælles a-kasse (3F) 0.3 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 1.3 % 0.4 % 0.0 % 1.1 % 3.5 % 0.0 % 0.1 %

Fag Og Arbejde (FOA) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.7 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 57.4 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.4 % 0.0 % 0.0 %

Folkeskolelærere 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

Danske lønmodtagere 0.1 % 0.5 % 0.6 % 0.5 % 0.1 % 0.3 % 0.1 % 5.4 % 0.6 % 0.3 % 0.4 % 1.0 % 0.0 % 0.3 %

Metalarbejdere 1.2 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.7 % 0.0 % 0.1 %

Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.8 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.3 % 0.0 % 0.0 %

Blik og Rør 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 5.7 % 0.0 % 0.0 % 0.6 % 0.0 % 0.0 %

El-faget 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.7 % 0.0 % 0.0 %

Malerfaget og Maritim 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.4 % 0.2 % 87.0 % 0.0 % 0.1 % 0.2 % 0.0 % 0.0 %

Handels- og Kontorfunktionærer 0.0 % 0.7 % 4.5 % 0.1 % 0.0 % 0.4 % 0.0 % 0.7 % 0.0 % 1.3 % 0.1 % 0.2 % 0.0 % 2.1 %

Stats- & Teleansatte 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.2 % 2.1 % 0.8 % 0.1 % 0.3 % 0.0 % 2.7 % 11.4 % 0.1 %

Funktionærer og Servicefag 3.7 % 0.7 % 0.5 % 0.1 % 0.3 % 8.0 % 0.1 % 0.6 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 10.8 % 0.0 % 0.1 %

Arbejdsledere og Værkstedsfunktionærer 0.7 % 0.6 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.9 % 0.1 % 0.3 % 0.3 % 0.0 % 0.3 % 0.8 % 0.0 % 0.3 %

Teknikernes a-kasse 0.0 % 4.2 % 0.1 % 0.8 % 0.1 % 0.2 % 0.0 % 0.7 % 0.1 % 0.0 % 0.8 % 0.2 % 0.0 % 0.1 %

Kristelig 0.1 % 0.7 % 0.9 % 0.6 % 0.1 % 0.5 % 0.1 % 6.8 % 0.6 % 0.3 % 0.5 % 1.1 % 0.1 % 0.3 %

Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 72.0 % 0.0 % 16.4 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

Børne- og Ungdomspædagoger 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 1.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %

Business 0.0 % 0.6 % 0.1 % 0.1 % 0.2 % 0.5 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.1 %

Frie Funktionærer (FFA) 0.0 % 0.8 % 0.2 % 0.2 % 0.1 % 0.4 % 0.0 % 1.1 % 0.1 % 0.6 % 0.1 % 0.5 % 0.1 % 0.2 %

Ingeniører 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.6 % 0.7 % 0.6 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 %

Magistre 0.0 % 2.5 % 0.0 % 0.2 % 2.5 % 1.7 % 0.0 % 0.4 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 %

Akademikere 0.0 % 0.8 % 0.0 % 0.1 % 18.4 % 2.1 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.5 % 0.0 % 0.0 %

Funktionærer og Tjenestemænd 0.2 % 1.4 % 0.6 % 0.3 % 0.3 % 0.7 % 0.0 % 0.5 % 0.0 % 1.6 % 0.0 % 5.5 % 0.0 % 0.0 %

ASE-a-kasse for Selvstændige 0.7 % 2.0 % 1.5 % 0.7 % 6.1 % 12.2 % 0.2 % 2.3 % 1.5 % 0.2 % 0.4 % 1.2 % 0.1 % 0.2 %

DANA-a-kasse for Selvstændige 0.0 % 3.7 % 2.1 % 0.7 % 5.5 % 11.3 % 0.2 % 1.3 % 2.0 % 0.0 % 0.9 % 1.8 % 0.0 % 0.2 %

T-faget og Merkonomer 0.0 % 0.8 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.2 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.1 %

Kun a-kasse 0.1 % 2.1 % 2.1 % 1.0 % 0.5 % 1.5 % 1.1 % 3.0 % 0.8 % 0.3 % 0.4 % 0.7 % 0.0 % 0.2 %

Kun fagforening 0.3 % 1.1 % 0.8 % 2.8 % 3.6 % 1.4 % 0.1 % 5.7 % 0.7 % 3.9 % 0.2 % 3.8 % 0.2 % 0.2 %

Uorganiseret 0.0 % 0.9 % 0.8 % 0.6 % 0.3 % 0.8 % 0.3 % 5.0 % 0.6 % 0.1 % 0.2 % 3.0 % 0.0 % 0.1 %

Total 0.2 % 1.1 % 0.9 % 2.7 % 1.0 % 1.3 % 0.3 % 6.2 % 0.7 % 0.6 % 0.3 % 1.9 % 0.1 % 0.3 %



Side 220  I  LO-dokumentation nr. 1/2015 

Akasse/Segmentkode 2.2 2.14 2.1 1.88 1.48 1.47 1.43 1.3 1.22 1.15 1.126 1.12 1.114 Total

Træ-Industri-Byg 0.3 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.3 % 32.866

Journalistik Kommunikation og Sprog 0.0 % 1.5 % 0.2 % 0.0 % 2.1 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.2 % 0.9 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 11.368

Socialpædagoger 0.1 % 0.0 % 1.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.8 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 24.860

Faglig fælles a-kasse (3F) 2.5 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.3 % 0.0 % 0.0 % 196.404

Fag Og Arbejde (FOA) 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 142.201

Folkeskolelærere 0.0 % 0.0 % 0.3 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 81.7 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 57.361

Danske lønmodtagere 0.8 % 2.7 % 0.4 % 0.0 % 3.3 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.4 % 0.1 % 0.0 % 0.2 % 34.531

Metalarbejdere 0.2 % 1.1 % 0.1 % 0.0 % 0.7 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.4 % 58.498

Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere 0.2 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.0% 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 24.582

Blik og Rør 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.3 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 6.397

El-faget 0.1 % 0.5 % 0.0 % 0.0 % 0.5 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 17.295

Malerfaget og Maritim 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 6.568

Handels- og Kontorfunktionærer 0.1 % 3.0 % 1.4 % 0.0 % 2.8 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 151.398

Stats- & Teleansatte 0.5 % 1.4 % 0.2 % 10.1 % 1.3 % 0.0 % 0.0 % 0.5 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 20.493

Funktionærer og Servicefag 0.4 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.6 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 1.9 % 12.169

Arbejdsledere og Værkstedsfunktionærer 0.7 % 3.1 % 0.2 % 0.0 % 6.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 58201

Teknikernes a-kasse 0.1 % 3.4 % 0.1 % 0.0 % 3.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.3 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 15.985

Kristelig 1.4 % 1.8 % 0.4 % 0.0 % 2.9 % 0.1 % 0.1 % 0.2 % 0.0 % 1.4 % 0.1 % 0.0 % 0.2 % 63.425

Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.3 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 63.955

Børne- og Ungdomspædagoger 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 3.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51.349

Business 0.2 % 0.9 % 0.3 % 0.0 % 59.3 % 0.3 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 14.691

Frie Funktionærer (FFA) 0.2 % 3.8 % 0.4 % 0.0 % 7.2 % 0.2 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.6 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % 9.242

Ingeniører 0.1 % 12.1 % 0.0 % 0.0 % 3.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 33.246

Magistre 0.1 % 3.8 % 0.5 % 0.0 % 0.7 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.9 % 3.5 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 27.437

Akademikere 0.2 % 1.8 % 0.2 % 0.0 % 0.7 % 0.0 % 0.0 % 1.4 % 6.6 % 0.5 % 0.0 % 2.0 % 0.0 % 49.406

Funktionærer og Tjenestemænd 0.2 % 4.3 % 9.6 % 0.0 % 0.8 % 0.1 % 4.0 % 0.1 % 0.0 % 0.6 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 87.278

ASE-a-kasse for Selvstændige 3.0 % 2.1 % 0.4 % 0.0 % 2.2 % 0.2 % 0.2 % 0.1 % 0.0 % 1.2 % 0.0 % 2.8 % 0.3 % 14.433

DANA-a-kasse for Selvstændige 2.8 % 1.9 % 0.8 % 0.1 % 2.7 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.7 % 0.0 % 1.2 % 0.4 % 2.764

T-faget og Merkonomer 0.1 % 63.7 % 0.0 % 0.0 % 2.4 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 8.074

Kun a-kasse 4.3 % 4.3 % 0.5 % 0.0 % 4.6 % 0.3 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 2.0 % 0.0 % 0.0 % 0.4 % 269.253

Kun fagforening 0.7 % 1.3 % 0.5 % 0.3 % 1.1 % 0.0 % 0.3 % 0.4 % 0.2 % 7.0 % 0.0 % 0.4 % 0.1 % 245.836

Uorganiseret 4.2 % 1.6 % 0.3 % 0.0 % 1.8 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.2 % 1.7 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 428.295

Total 1.7 % 2.1 % 0.7 % 0.1 % 2.2 % 0.1 % 0.2 % 0.1 % 0.2 % 3.7 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 2.239.861

Bilagstabel 13 
Dobbeltmedlemmer i a-kasser fordelt efter segmenter i 2007 (Rækker summer til 100 %) 
fortsat
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Akasse/Segmentkode 2.2 2.14 2.1 1.88 1.48 1.47 1.43 1.3 1.22 1.15 1.126 1.12 1.114 Total

Træ-Industri-Byg 0.3 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.3 % 32.866

Journalistik Kommunikation og Sprog 0.0 % 1.5 % 0.2 % 0.0 % 2.1 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.2 % 0.9 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 11.368

Socialpædagoger 0.1 % 0.0 % 1.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.8 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 24.860

Faglig fælles a-kasse (3F) 2.5 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.3 % 0.0 % 0.0 % 196.404

Fag Og Arbejde (FOA) 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 142.201

Folkeskolelærere 0.0 % 0.0 % 0.3 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 81.7 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 57.361

Danske lønmodtagere 0.8 % 2.7 % 0.4 % 0.0 % 3.3 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.4 % 0.1 % 0.0 % 0.2 % 34.531

Metalarbejdere 0.2 % 1.1 % 0.1 % 0.0 % 0.7 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.4 % 58.498

Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere 0.2 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.0% 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 24.582

Blik og Rør 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.3 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 6.397

El-faget 0.1 % 0.5 % 0.0 % 0.0 % 0.5 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 17.295

Malerfaget og Maritim 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 6.568

Handels- og Kontorfunktionærer 0.1 % 3.0 % 1.4 % 0.0 % 2.8 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 151.398

Stats- & Teleansatte 0.5 % 1.4 % 0.2 % 10.1 % 1.3 % 0.0 % 0.0 % 0.5 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 20.493

Funktionærer og Servicefag 0.4 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.6 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 1.9 % 12.169

Arbejdsledere og Værkstedsfunktionærer 0.7 % 3.1 % 0.2 % 0.0 % 6.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 58201

Teknikernes a-kasse 0.1 % 3.4 % 0.1 % 0.0 % 3.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.3 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 15.985

Kristelig 1.4 % 1.8 % 0.4 % 0.0 % 2.9 % 0.1 % 0.1 % 0.2 % 0.0 % 1.4 % 0.1 % 0.0 % 0.2 % 63.425

Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.3 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 63.955

Børne- og Ungdomspædagoger 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 3.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 51.349

Business 0.2 % 0.9 % 0.3 % 0.0 % 59.3 % 0.3 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 14.691

Frie Funktionærer (FFA) 0.2 % 3.8 % 0.4 % 0.0 % 7.2 % 0.2 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.6 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % 9.242

Ingeniører 0.1 % 12.1 % 0.0 % 0.0 % 3.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 33.246

Magistre 0.1 % 3.8 % 0.5 % 0.0 % 0.7 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.9 % 3.5 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 27.437

Akademikere 0.2 % 1.8 % 0.2 % 0.0 % 0.7 % 0.0 % 0.0 % 1.4 % 6.6 % 0.5 % 0.0 % 2.0 % 0.0 % 49.406

Funktionærer og Tjenestemænd 0.2 % 4.3 % 9.6 % 0.0 % 0.8 % 0.1 % 4.0 % 0.1 % 0.0 % 0.6 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 87.278

ASE-a-kasse for Selvstændige 3.0 % 2.1 % 0.4 % 0.0 % 2.2 % 0.2 % 0.2 % 0.1 % 0.0 % 1.2 % 0.0 % 2.8 % 0.3 % 14.433

DANA-a-kasse for Selvstændige 2.8 % 1.9 % 0.8 % 0.1 % 2.7 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 0.0 % 0.7 % 0.0 % 1.2 % 0.4 % 2.764

T-faget og Merkonomer 0.1 % 63.7 % 0.0 % 0.0 % 2.4 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 8.074

Kun a-kasse 4.3 % 4.3 % 0.5 % 0.0 % 4.6 % 0.3 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 2.0 % 0.0 % 0.0 % 0.4 % 269.253

Kun fagforening 0.7 % 1.3 % 0.5 % 0.3 % 1.1 % 0.0 % 0.3 % 0.4 % 0.2 % 7.0 % 0.0 % 0.4 % 0.1 % 245.836

Uorganiseret 4.2 % 1.6 % 0.3 % 0.0 % 1.8 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % 0.2 % 1.7 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 428.295

Total 1.7 % 2.1 % 0.7 % 0.1 % 2.2 % 0.1 % 0.2 % 0.1 % 0.2 % 3.7 % 0.0 % 0.1 % 0.1 % 2.239.861
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Modtager 1996 1997 1998

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Uorganiseret 30.181 58,6 % 30.888 58,0 % 30.931 56,1 %

Gule organisationer 9.392 18,2 % 9.811 18,4 % 10.617 19,3 %

Røde organisationer 11.968 23,2 % 12.521 23,5 % 13.585 24,6 %

Total 51.541 100,0 % 53.220 100 % 55.133 100 %

Modtager 2002 2003 2004

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Uorganiseret 29.745 57,3 % 30.037 58,2 % 27.681 60,4 %

Gule organisationer 11.372 21,9 % 12.552 24,3 % 10.115 22,1 %

Røde organisationer 10.816 20,8 % 9.007 17,5 % 8.048 17,6 %

Total 51.933 100 % 51.596 100 % 45.844 100 %

Modtager 1999 2000 2001

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Uorganiseret 29.322 58,0 % 36.696 62,7 % 35.809 62,9 %

Gule organisationer 8.301 16,4 % 10.507 18,0 % 9.860 17,3 %

Røde organisationer 12.943 25,6 % 11.304 19,3 % 11.246 19,8 %

Total 50.566 100 % 58.507 100 % 56.915 100 %

Bilagstabel 14 
Årlig afgang af medlemmer fra LO fordelt efter modtagerdestination, brutto
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Modtager 2005 2006 2007 

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Uorganiseret 27.409 54,7 % 23.660 41,7 % 21.736 40,2 %

Gule organisationer 13.878 27,7 % 23.546 41,5 % 20.625 38,1 %

Røde organisationer 8.786 17,5 % 9.485 16,7 % 11.706 21,7 %

Total 50.073 100 % 56.691 100 % 54.067 100 %

Modtager 2008 2009 2010 

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Uorganiseret 20.839 44,0 % 19.705 48,5 % 20.933 49,4 %

Gule organisationer 16.500 34,8 % 12.588 31,0 % 14.108 33,3 %

Røde organisationer 10.068 21,2 % 8.322 20,5 % 7.354 17,3 %

Total 47.407 100 % 40.615 100 % 42.395 100 %

Modtager 2011 2012

Antal Procent Antal Procent

Uorganiseret 22.796 45,6 % 23.439 50,5 %

Gule organisationer 18.046 36,1 % 16.380 35,3 %

Røde organisationer 9.167 18,3 % 6.608 14,2 %

Total 50.009 100 % 46.427 100 %
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Afsender 1996 1997 1998

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Uorganiseret 44.981 85,3 % 42.996 83,7 % 43.590 82,6 %

Gule organisationer 3.193 6,1 % 3.618 7,0 % 4.483 8,5 %

Røde organisationer 4.567 8,7 % 4.754 9,3 % 4.682 8,9 %

Total 52.741 100 % 51.368 100 % 52.755 100 %

Afsender 2002 2003 2004

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Uorganiseret 38.164 82,3 % 31.796 78,7 % 32.542 82,2 %

Gule organisationer 3.370 7,3 % 2.952 7,3 % 2.842 7,2 %

Røde organisationer 4.845 10,4 % 5.645 14,0 % 4.181 10,6 %

Total 46.379 100 % 40.393 100 % 39.565 100 %

Afsender 1999 2000 2001

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Uorganiseret 38.584 81,4 % 37.552 80,3 % 40.522 81,7 %

Gule organisationer 3.542 7,5 % 3.757 8,0 % 3.402 6,9 %

Røde organisationer 5.275 11,1 % 5.435 11,6 % 5.704 11,5 %

Total 47.401 100 % 46.744 100 % 49.628 100 %

Bilagstabel 15 
Årlig tilgang af medlemmer til LO fordelt efter afsenderdestination, brutto
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Afsender 2005 2006 2007 

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Uorganiseret 32.204 81,7 % 29.825 80,7 % 32.053 75,3 %

Gule organisationer 3.231 8,2 % 3.051 8,3 % 5.398 12,7 %

Røde organisationer 4.000 10,1 % 4.062 11,0 % 5.132 12,1 %

Total 39.435 100 % 36.938 100 % 42.583 100 %

Afsender 2008 2009 2010 

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Uorganiseret 25.591 71,1 % 25.814 75,3 % 26.950 76,9 %

Gule organisationer 5.854 16,3 % 5.409 15,8 % 5.611 16,0 %

Røde organisationer 4.544 12,6 % 3.063 8,9 % 2.481 7,1 %

Total 35.989 100 % 34.286 100 % 35.042 100 %

Afsender 2011 2012

Antal Procent Antal Procent

Uorganiseret 27.236 78,8 % 28.403 76,3 %

Gule organisationer 5.041 14,6 % 6.181 16,6 %

Røde organisationer 2.286 6,6 % 2.642 7,1 %

Total 34.563 100 % 37.226 100 %
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Destination 1996 1997 1998

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Uorganiseret 14.800 1,18 % 12.108 0,98 % 12.659 1,05 %

Gule organisationer -6.199 -0,49 % -6.193 -0,50 % -6.134 -0,51 %

Røde organisationer -7.401 -0,59 % -7.767 -0,63 % -8.903 -0,74 %

Total 1.200 0,10 % -1.852 -0,15 % -2.378 -0,20 %

LO-medlemmer 1.253.534 1.230.006 1.205.084

Destination 2002 2003 2004

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Uorganiseret 8.419 0,76 % 1.759 0,16 % 4.861 0,46 %

Gule organisationer -8.002 -0,72 % -9.600 -0,89 % -7.273 -0,69 %

Røde organisationer -5.971 -0,54 % -3.362 -0,31 % -3.867 -0,37 %

Total -5.554 -0,50 % -11.203 -1,04 % -6.279 -0,60 %

LO-medlemmer 1.109.077 1.075.207 1.048.026

Destination 1999 2000 2001

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Uorganiseret 9.262 0,78 % 856 0,07 %  4.713 0,42 %

Gule organisationer -4.759 -0,40 % -6.750 -0,58 % -6.458 -0,57 %

Røde organisationer -7.668 -0,65 % -5.869 -0,51 %   -5.542 -0,49 %

Total -3.165 -0,27 % -11.763 -1,02 %   -7.287 -0,64 %

LO-medlemmer 1.182.995 1.158.138 1.133.058

Bilagstabel 16 
LO’s årlige medlemsvækst fordelt efter destination, netto  
(brutto tilgang fratrukket brutto afgang)
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Destination 2005 2006 2007 

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Uorganiseret 4.795 0,47 % 6.165 0,64 % 10.317 1,11 %

Gule organisationer -10.647 -1,05 % -20.495 -2,12 % -15.227 -1,64 %

Røde organisationer -4.786 -0,47 % -5.423 -0,56 % -6.574 -0,71 %

Total -10.638 -1,05 % -19.753 -2,04 % -11.484 -1,23 %

LO-medlemmer 1.182.995 1.158.138 1.133.058

Destination 2008 2009 2010 

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Uorganiseret 4.752 0,50 % 6.109 0,66 % 6.017 0,66 %

Gule organisationer -10.646 -1,12 % -7.179 -0,77 % -8.497 -0,93 %

Røde organisationer -5.524 -0,58 % -5.259 -0,57 % -4.873 -0,54 %

Total -11.418 -1,20 % -6.329 -0,68 % -7.353 -0,81 %

LO-medlemmer 953.946 929.476 910.371

Destination 2011 2012

Antal Procent Antal Procent

Uorganiseret 4.440 0,51 %   4.964 0,59 %

Gule organisationer -13.005 -1,49 % -10.199 -1,21 %

Røde organisationer -6.881 -0,79 %  -3.966 -0,47 %

Total -15.446 -1,76 %  -9.201 -1,09 %

LO-medlemmer 875.409 843.585
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