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1.4 Facklig organisationsgrad
Den fackliga organisationsgraden för hela arbetsmarknaden har minskat. Under
2008 var den 71 procent, mot 73 procent under 2007 och 77 procent under
2006.
I tabellerna nedan visas andelen fackligt anslutna inom bygg- handels-, hotelloch restaurang- samt städbranscherna 2007.1
Tabell 1.3 Facklig organisationsgrad för anställda
i vissa branscher i privat sektor 2007
Bransch

Anställda inklusive
studerande

Anställda exklusive
studerande

Bygg

74 procent

75 procent

Handel

57 procent

60 procent

Hotell och restaurang

42 procent

49 procent

Städ

56 procent

59 procent

65 procent

68 procent

Totalt privat sektor

Tabell 1.4 Facklig organisationsgrad
för privatanställda arbetare och tjänstemän i vissa branscher 2007
Arbetare
inklusive
studerande

Arbetare
exklusive
studerande

Tjänstemän
inklusive
studerande

Bygg

75 procent

77 procent

68 procent

68 procent

Handel

55 procent

61 procent

58 procent

59 procent

Hotell och
Restaurang

39 procent

47 procent

52 procent

54 procent

Bransch

Städ
Totalt privat
sektor

Tjänstemän
exklusive
studerande

57 procent

60 procent

49 procent

51 procent

66 procent

70 procent

64 procent

66 procent

Med studerande menas heltidsstuderande som arbetar vid sidan av studierna
……

Avtalens täckningsgrad i vissa branscher i privat sektor 2007
I tabellerna nedan redovisas anställda under kollektivavtal inom bygg-, hotelloch restaurang-, handels- samt städbranscherna 20072.
Tabell 1.5 Kollektivavtalens täckningsgrad 2007 för anställda arbetare
och tjänstemän i vissa branscher i privat sektor, antal och procent
Antal
anställda

Antal under
kollektivavtal m
arbetsgivarorg.

Antal under
hängavtal

Totalt antal
under
kollektivavtal

Bygg

204 000

162 400 (79,6)

28 200 (13,8)

190 600 (93,4)

Handel

462 900

318 800 (68,9)

19 500 (4,2)

338 300 (73,1)

Hotell och
Restaurang

110 700

73 800 (66,7)

18 000 (16,3)

91 800 (83,0)

43 100

34 700 (80,6)

2 500 (5,8)

37 200 (86,4)

2 625 800

2 035 000 (77,5)

251 500 (9,6)

2 286 500 (87,1)

Bransch

Städ
Totalt privat
sektor

1
2
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Tabell 1.6 Kollektivavtalens täckning 2007
för samtliga anställda i vissa branscher i privat sektor
Bransch

Exklusive hängavtal

Inklusive hängavtal

Bygg

80 procent

93 procent

Handel

69 procent

73 procent

Hotell och Restaurang

67 procent

83 procent

Städ

81 procent

86 procent

78 procent

87 procent

Totalt privat sektor

Tabell 1.7 Kollektivavtalens täckningsgrad 2007
för arbetare i vissa branscher i privat sektor, antal och procent
Bransch

Antal
anställda

Antal under
kollektivavtal med
arbetsgivarorg.

Antal under
hängavtal

Totalt antal
under
kollektivavtal

Bygg

160 600

125 200 (78,0)

28 200 (17,5)

153 400 (95,5)

Handel

271 400

206 100 (76,0)

19 500 (7,1)

225 600 (83,1)

Tabell 1.8 Kollektivavtalens täckningsgrad 2007
för tjänstemän inom vissa branscher i privat sektor, antal och procent
Bransch

Bygg
Handel

Antal
anställda

Antal under
kollektivavtal med
arbetsgivarorg.

Antal under
hängavtal

Totalt antal
under
kollektivavtal
(procent)

43 400

37 200

37 200 (85,7)

191 500

112 600

112 600 (58,8)

Siffrorna är avrundade till närmaste hundratal. Alla uppgifter avser privat
sektor.
Till byggbranschen räknas bl.a. anläggning av vägar, vattenbyggnad,
elinstallationer, VVS-arbeten, måleri- och glasmästararbeten.
Handeln omfattar, förutom detalj- och partihandel, reparationer av
motorfordon, bensin- och oljehandel, trävaruhandel samt Systembolaget och
Apoteksbolaget. Hotell- och Restaurangbranschen inkluderar drift av
personalmatsalar, catering och centralköksverksamhet.
Städbranschen omfattar endast städfirmor som städar byggen, hushållsstädning,
städning av kontor och fabriker. Ungefär hälften av städföretagen använder sig
av underleverantörer. Många inom branschen arbetar deltid

