
Föreställningen om grunden för och syftet
med arbetarrörelsens internationella samver-
kan har skiftat mycket under de mer än hund-
ra år då nordiska politiska och fackliga orga-
nisationer har deltagit i detta samarbete. Mot
slutet av artonhundratalet kunde internationa-
lismen framstå som central väg till arbetar-
klassens befrielse och makttagande. Även om
dagens s k globalisering och kapitalets in-
terna-tionalisering i mycket påminner om den
beskrivning som vi möter för hundra år sedan,
är den terminologi som nu används inom den
organiserade internationella arbetarrörelsen en
annan, samarbetsformerna är konkreta och be-
gränsade, och optimismen minst sagt dämpad.

Dagens fackliga internationalism – det är
denna som här stor i fokus – finner sitt ut-
tryck, förutom genom de fackliga huvudorga-
nisationernas och förbundens traditionella in-
ternationaler, i nya samarbetsformer inom oli-
ka branscher, inom ram för transnationella
koncerner, och inte minst på regional och t o m
subregional nivå, främst i Europa. Utvecklin-
gen i (Väst-)Europa under tiden efter andra
världskriget har styrt inriktningen för regio-
nens fackliga samarbete och dess organisato-
riska uttrycksformer.

Internationalism och internationellt samar-
bete kan skildras och analyseras från två i
princip helt motsatta utgångspunkter: den in-
ternationella organisationens som har till upp-
gift att formulera gemensamma mål,1 och den
nationella medlemsorganisationens, vars med-
verkan och engagemang är en förutsättning
för att kunna uppnå gemensamma mål. Det är
denna andra infallsvinkel som är den styrande
för mina studier om internationellt fackligt
samarbete.2

Internationalism under diskussion
I ett längre historiskt perspektiv och visst av-
seende kan samarbetet mellan (Väst-)Europas
fackföreningsrörelser under de senaste årtion-
dena jämföras med den europacentrering som
präglade internationalens första årtionden.
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Samtidigt fortsätter världsinternationalen
(Fria Fackföreningsinternationalen, FFI; på
engelska: International Confederation of Free
Trade Unions, ICFTU) sin verksamhet och
utvidgas. Troligen kan något liknande sägas
om de socialdemokratiska och socialistiska
partiernas internationella och europeiska sam-
arbete.

Internationell facklig verksamhet har alltid
präglats av ett dialektiskt förhållande. Å ena
sidan återfanns i arbetarpartiers, fackens och
deras internationella organisationers program-
förklaringar högtidliga bekännelser till den
internationella arbetarklassens gemensamma
kamp över de nationella gränserna för att be-
fria sig från “kapitalismens bojor”, som en
väsentlig del av arbetar- och fackförenings-
rörelsens ideologiska identitet. Å andra sidan
tilläts de internationella organisationer som
arbetarrörelsen skapade som instrument för
att uppnå detta mål inte att styra de nationella
medlemsorganisationerna. Arbetarrörelsens
nationella sammanslutningar har liksom stater
svårt att medge inskränkningar i sin suverä-
nitet och alltid slagit vakt om sina egna intres-
sen. Ömsesidigt ekonomiskt stöd mellan
nationella organisationer och andra solidari-
tetsaktioner har inte kunnat dölja att den reellt
existerande internationalismen mest består av
utbyte av synpunkter och visst samarbete
kring konkreta projekt så länge dessa inte
inkräktar på medlemsorganisationernas hand-
lingsfrihet.3

Vid resonemang om internationalismen lig-
ger det nära till hands att ritualmässigt börja
med Marx och Engels: “Proletärer i alla land,
förenen eder!”.4 Men uppenbarligen har just
Marx och Engels inte kunnat förstå eller
förutse den starka attraktions- och sprängkraft
som patriotism, nationalism och t o m etni-
cism skulle ha eller få även för “proletariatet”,
arbetarklassen, och för senare tiders sociali-
ster – inte minst de som med nationalismens
hjälp fram till idag söker tilltvinga sig makt
och inflytande. Detta har påpekats av många,
och senare års erfarenheter har inte falsifierat
intrycket.5 Det torde vara få idag som inte är
skeptiska till en doktrin som vill tillskriva in-

ternationalismen en roll som politikstyrande
princip. Och det kan inte förutsättas att arbe-
tarrörelsens framväxt och tilltagande inflytan-
de medför mer av internationalism. Tvärtom:
där arbetarrörelsen har vunnit mer inflytande,
har internationalismen som instrument för att
utöva makt snarast förlorat i styrka. Nationell
framgång har paradoxalt nog lett till att beho-
vet av arbetarrörelsens internationella samver-
kan har minskat.6 Utvecklingen har lett till att
arbetarrörelsen åtminstone i väst och nord (för
att inte tala om öst) blev alltmer nationellt in-
tegrerad, och har allt mer identifierat sig med
sin egen stat, med dess välfärdssystem, dess
homogenitet och exklusivitet.7 Om inte på an-
nat sätt, så kan detta exemplifieras med den
europeiska arbetarrörelsens invandrar- och in-
vandringspolitik. Internationalism var och är
något som i regel mindre existerade för arbe-
tarna i det dagliga livet, än i ledarnas (eller de
intellektuellas) huvuden. Det fanns och finns
ännu inga “globala klasser” som en förutsätt-
ning för “verklig” internationalism.

Vad är då, närmare bestämt, “internationa-
lism”? Enligt den nederländska forskaren Pe-
ter Waterman, som har sysslat mycket med
fackligt internationellt samarbete, innebär in-
ternationalism att man lämnar bakom sig nati-
onalstatens struktur och identitet (“the surpas-
sing of nationstate structure and identity”),
vilket också medför att relationerna mellan
staterna förlorar i betydelse (“surpassing in-
terstate relations”). Det handlar alltså om
något annat än “internationell aktivitet”, t ex
mellanstatlighet (“interstatism”).8 En sådan
internationalism finns inte inom arbetar- re-
spektive fackföreningsrörelsen, menar Water-
man, åtminstone inte som äkta “shopfloor-”
eller “gräsrotsinternationalism”. Och organi-
sationerna med sin byråkratisk-diplomatiska
praxis är enligt honom inga verkliga bärare av
en internationalistisk ideologi. Dessutom har
även flera nationella organisationers interna-
tionella solidaritetsverksamhet blivit ekono-
miskt alltmer beroende av nationalstatens
finansiella stöd. Detta gäller t ex för Sverige.

Flera forskare påtalar den uppenbara kon-
flikten mellan internationalismens “anspråk
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och realitet”.9 Några koncentrerar sig mer på
de begränsningar som finns hos de internatio-
nella organisationerna som sådana, dvs dessa
författare behandlar mindre de nationella
förutsättningarna för att internationella orga-
nisationer skall kunna verka. Internationell so-
lidaritet utövad via internationella fackliga or-
ganisationer har hindrats dels av bristande
resurser, kompetens och auktoritet, dels av po-
litisk fraktionell indelning, men givetvis även
av de stora skillnaderna mellan de internatio-
nella organisationernas nationella medlemsor-
ganisationer.

I Sverige har Bernt Schiller och John Logue
skrivit om facklig internationalism.10 Schiller
har i flera uppsatser och i opublicerade manu-
skript diskuterat internationalismens innebörd
och komplikationer. Han menar “att en renod-
lad internationalism kan definieras som en
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transnationell identifikation i intresse och
handling som i princip är motsatt nationell
identifikation och har en universalistisk in-
riktning.” Han lägger till att en sådan “renod-
lad internationalism ... är sällsynt.”11 Defini-
tionen påminner om Watermans. Schiller
påpekar liksom han att internationalism inte är
identisk med “internationalisering”, ökade in-
ternationella kontakter. Men är definitionen
användbar?12 Ett grundläggande problem lig-
ger i det att organisationernas demokratiska
legitimitet bygger på att de verkar för med-
lemmarnas (materiella) intressen, vilket inne-
bär både en drivkraft och en begränsning, be-
roende på situation och nationella förutsätt-
ningar. Schiller själv, liksom andra författare,
anser också att internationella och nationella
intressen givetvis kan eller bör sammanfalla
om internationalismen skall kunna få någon
genomslagskraft.

Mest intressanta i detta sammanhang är
amerikanen John Logues resonemang i hans
skrift Toward a Theory of Trade Unions Inter-
nationalism,13 låt vara att hans utgångspunkter
skall sökas i förhållandena före 1980-talet.
Även Logue konstaterar att behovet av inter-
nationellt samarbete har minskat i industrilän-
derna, samtidigt som de nationella fackliga
rörelsernas (politiska) makt har ökat. Då öka-
de även avståndet mellan i-ländernas och u-
ländernas arbetare. I-ländernas fack blev allt
mer indragna i sina egna staters ekonomiska
liv och involverade i samhällets ekonomiska
interventionism.14 Tredje världens nationella
fackliga organisationer blev i sin tur ofta un-
derordnade statlig maktutövning i samband
med frigörelseprocessen. Även i flera av de då
ekonomiskt snabbt avancerande östasiatiska
staterna fanns en nära samverkan mellan sta-
ten och fackföreningsrörelsen.

Fackets växande nationella roll medförde
enligt Logue också att internationella aktivite-
ter framstod som allt mer marginella för med-
lemmarna. Detta gav i sin tur, på det interna-
tionella planet, ledarna allt friare händer. In-
ternationalisterna professionaliserades. Inter-
nationell aktivitet institutionaliserades och by-
råkratiserades, ofta utan att direkta samband

med medlemsintressen gick att avläsa. Ökan-
de internationell verksamhet kunde då allt mer
bedrivas vid sidan om medlemmarnas insyn.15

Byråkratiers och byråkraters egenintresse och
deltagandet i internationellt arbete kan också
generera sina egna mål, avskilt från organisa-
tionens medlemmar och till – i absoluta tal –
inte obetydliga kostnader.16 Det finns också
en “kulturell eftersläpning”, ett ideologiskt
“kvarhängande”.17 Det är svårt att låta inter-
nationella organisationer försvinna när för-
utsättningarna ändras. Organisationer har, och
detta gäller inte bara arbetarrörelsen, genom
sin blotta existens konserverande drag. De har
ju en gång byggts på och förstärkt en känsla
av internationell solidaritet, en högtidstalens
“klassidentifikation”. De har odlat egna “in-
ternationalistiska traditioner”, som kan leva
sitt eget liv och till synes ge mening och inne-
håll.18

Generellt sett medför eller förutsätter en or-
ganisations internationella aktivitet (uni-, bi-
eller multilateral) således inte nödvändigtvis
ett större internationellt intresse bland med-
lemmarna. Trots talet om internationell solida-
ritet dominerar i regel nationella mål.19 I   li-
khet med vad som gäller andra sammanhang
och grupper motsvarar de deklarerade moti-
ven inte alltid de verkliga. Men det finns allt-
så flera förklaringar till att internationella ak-
tiviteter fortsätter eller t o m kan öka trots att
det direkta medlemsintresset kanske minskar.
Det kan t ex uppstå nya internationella krav
som medlemskåren inte uppfattar som sina ef-
tersom de (skenbart) ligger på en nivå fjärran
från vardagen, trots stora konsekvenser på
sikt.

Men denna något negativa beskrivning ger
inte hela sanningen och kräver modifikatio-
ner. Även traditioner kan bilda en anknyt-
ningspunkt till nya samarbetsformer, grunda-
de på nya krav. Detta är en aspekt som Logue
inte riktigt uppmärksammar. Facklig interna-
tionell aktivitet är visserligen inte längre – re-
spektive har aldrig varit – en internationell
revolutionär strid mot kapitalet som inte kan
föras inom nationens gränser. Men de stora
företagen (även samhällsägda) har mer än
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någonsin sprängt de nationella gränserna. Det
internationella ekonomiska samarbetet expan-
derar mer än någonsin, både mellan och inom
företag och mellan stater. Och även om mån-
ga fackliga mål har kunnat uppnås inom det
egna landet, ofta med hjälp av politiska me-
del, och internationellt fackligt samarbete
mer sällan har kunnat användas som hjälp-
medel vid nationell facklig maktutövning,20

så ställer sig frågan om inte utvecklingen un-
der de senaste årtionde återigen påminner om
slutet av 1800-talet, med nygamla krav på
den internationella fackföreningsrörelsen. Be-
hovet av ett gränsöverskridande fackligt sam-
arbete växer, vid sidan om att fackliga organi-
sationer använder sig av sin egen stat (sin
egen regering) även för att uppnå internatio-
nella mål!21 Utvecklingen tycks alltså inte
vara entydig, utan motsägelsefull. Å ena si-
dan har arbetar- och fackföreningsrörelsens
nationella framgångar och styrka lett till min-
dre starka behov av internationell samverkan;
därmed står påverkan av nationella institutio-
ner framgent i förgrunden även för att gagna
internationella syften. Å andra sidan tvingar
internationella företags och inte minst institu-
tioners växande betydelse på bekostnad av
nationalstatens suveränitet fram en starkare
internationell orientering inom arbetarrörel-
sen, just för att kunna behålla de landvinning-
ar som har gjorts.

Mot denna bakgrund är det europeiska
fackliga samarbetet av särskilt intresse, som
uttryck för en regional internationalism: euro-
internationalism eller euro-unionism. Denna
euro-unionism är intressant som illustration
på att internationella mål nås både genom in-
ternationellt samarbete och gemensamma in-
ternationella påtryckningar och samtidigt ge-
nom att använda den nationella vägen, dvs de
egna nationella institutionerna (regering, riks-
dag). Det europeiska fackliga samarbetet se-
dan 1973 inom den Europeiska fackliga sam-
organisationen (EFS; på engelska European
Trade Union Confederation, ETUC) går ofta
just ut på att samordna nationella påtryckning-
ar. Nationella organisationer enas med andra
ord internationellt om vilka medel de skal sök

använda som de mest effektiva i sina egna na-
tionella miljöer.

För att summera: fackliga rörelsers interna-
tionalism är grundad i och får sin begränsning
av det som bildar en facklig rörelses funda-
ment, nämligen att bevaka och främja lönta-
garnas intressen, vilket inte kan ske enbart in-
om en nationell ram. Förhållandet har från
början också fått en ideologisk motivering,
speciellt när det rör sig om en facklig organi-
sation med socialistisk eller socialdemokratisk
inriktning. Även om denna ideologiska moti-
vering har tonats ner, så har framväxten av
nya och allt starkare ekonomiska och politiska
krafter på den internationella arenan, trans- el-
ler multinationella företag och ökande inter-
nationell institutionalisering, krävt nya och ef-
fektivare former för fackligt internationellt
samarbete. Facklig internationell biståndspoli-
tik, som ofta anförs som uttryck för facklig in-
ternationalism, är då bara en och uppenbarli-
gen en allt mindre central aspekt i ett större
sammanhang, som utgörs av en blandning av
ideologisk kvarleva, solidaritet och humanitet
med starka egenintressen. Utvecklingen i den
europeiska fackföreningsrörelsens samarbete,
periodvis hårt kritiserad av utomeuropeiska
fackliga representanter, illustrerar detta.

Idéernas export och 
internationell öppenhet
Det finns alltså ett samband mellan internatio-
nalism och intresse. För att kunna arbeta med
ett – som jag ser det – meningsfullt begrepp i
mina studier använder jag en omskrivning av
facklig internationalism (knuten till den
enskilda fackliga organisationen, här den na-
tionella huvudorganisationen) som är opera-
tionell. Som facklig internationalism beteck-
nar jag facklig internationell aktivitet, även
facklig utrikespolitik för att åstadkomma
förändringar i internationella sammanhang,
vilka ligger i den egna och utländska fackliga
organisationers och deras medlemmars in-
tressen. Begreppet facklig internationell soli-
daritet uttrycker internationalismens moralis-
ka innehåll och har att göra med hållningen
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gentemot omvärlden. En viktig fråga i min eu-
ropastudie är om euro-unionismen eller euro-
internationalismen innebär att det egna intres-
set, identifierat som regionalt begränsat intres-
se, ställs mot och även dominerar över vidare
internationella hänsyn och därmed innebär en
inskränkning av solidariteten.

Diskussionen om internationalism och soli-
daritet leder över till frågan om det finns en
socialistisk utrikespolitik “präglad av interna-
tionella värderingar” (Schiller), en utrikespoli-
tik alltså som skiljer sig från annan utrikespo-
litik just genom att den har en “internationali-
stisk inriktning” som gör den till något annat,
till något mer “solidariskt”, än andra partiers
(rörelsers) utrikespolitik.22 Och kan man tala
om en facklig utrikespolitik som är besläktad
med en sådan socialistisk utrikespolitik?

En följdfråga är om Sverige, svensk social-
demokrati och svensk fackföreningsrörelse
har gått i spetsen när det gäller en internatio-
nalistisk, solidariskt orienterad utrikespolitik?
Här har länge föreställningar om en svensk
särroll omhuldats. Frågan kan låta naiv, dels
med tanke på att retorik och spektakulära ak-
tioner ofta kan ha andra (bi-)syften än de di-
rekt synliga; dels därför att det är mycket
svårt eller omöjligt att verifiera sådana på-
ståenden genom internationella jämförelser.23

Men frågan kan inte helt kringgås eftersom
mycket i den svenska arbetarrörelsens syn på
sin egen roll och identitet har varit präglat av
sådana ofta tydligt artikulerade föreställning-
ar, vilka under efterkrigstiden också har fått
internationell näring. Senare års diskussioner
kring tvetydigheter i och de dolda sidorna av
svensk neutralitetspolitik under och efter kri-
get ger anledning till kritiska omvärderingar.
Dessa spörsmål kan dock inte behandlas
här.24

“På samma sätt som andra länders landsor-
ganisationer försöker vi exportera våra idéer
till andra länder”, skriver 1977 Svenska Me-
tallindustriarbetareförbundets representant i
den svenska Landsorganisationens (LO) inter-
nationella kommitté i ett internt diskussions-
papper.25 Den citerade, föga sensationella me-
ningen har också giltighet i samband med det

europeiska fackliga samarbetet och de sven-
ska och nordiska representanternas insatser
därstädes. ‘Idéernas export’ sammanbinder ett
nationellt och ett internationellt perspektiv.
LO är medlem i internationella fackliga orga-
nisationer. Dessa organisationers roll är att
framträda inom sina verksamhetsområden
med universella och till synes regulativa an-
språk på medlemsorganisationerna, även om
dessa anspråk i regel är relativt svagt formu-
lerade, i kompromissandets tecken, och upp-
fattas av medlemsorganisationerna i sin tur i
realiteten inte som bindande. Men kraven
finns där och LO är med om att formulera
dem, samtidigt som den nationella organisa-
tionen också framträder som del av ett natio-
nellt system, med nationella anspråk och reg-
ler. Internationell samverkan öppnar då för
möjligheten att låta nationella värderingar
transformeras till internationella (universella)
regelverk. Här finns både ett export- och ett
potentiellt konfliktområde där “internationella
värderingar” sätts på prov.

Hur central för LO är då det internationella
samarbetet jämfört med organisationens verk-
samhet i sin helhet, mot bakgrund av resone-
mangen om internationalismens relevans och
innebörd? Vilka följder har det? Rör det sig
mer om en bisak, lätt att försumma, medan de
verkliga aktiviteterna äger rum på den inrikes-
politiska scenen? Visserligen är LOs (liksom
förbundens) internationella engagemang om-
fattande och vittförgrenat, men frågan är vad
man konkret åstadkommer, och vilken plats
det intar på intresse- och aktivitets-, även
resursskalan (eventuellt även prestigeskalan).
Det finns naturligtvis ärenden, t ex de som av-
handlas i Internationella arbetsbyrån (ILO), i
vilka LOs egenintresse direkt kan föras in,
samtidigt som det handlar om internationell
solidaritet, och situationer då solidaritetspoli-
tik kan vara ett instrument för egen intresse-
politik (även inåt, dvs inrikespolitiskt); eller
då den nationella organisationen kan användas
– eller ställer sig till förfogande – för statens
utrikespolitik, även om den inte kan betecknas
som en “funktion” i nationalstaten.26

Uppmärksamhet måste också riktas på
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spänningar mellan och inom de nationella
fackliga organisationerna, vilka representerar
olika intressen även med tanke på den interna-
tionella verksamheten, t ex för och emot inter-
nationell, främst europeisk integration. En
konsekvens kan vara att internationella spörs-
mål flyttas ner eller stannar på en lägre nivå
än huvudorganisationens, dvs på förbunds-,
koncerns- eller företagsnivå.

I litteraturen behandlas ofta fackförbunden
och deras internationella organisationer som
bärare av internationell facklig solidaritet, i
och med att dessa är direkt knutna till bran-
scher och företag i många länder, och därför
att de genom sina internationella sekretariat
(International Trade Secretariats, ITS) kanali-
serar merparten av det fackliga biståndet.
Därför kan fackförbunden och deras yrkesse-
kretariat anses vara lämpligare objekt för att
studera facklig internationalism än en huvud-
organisation som LO. Man kan då konstatera
att detta är motiverat när man vill studera hur
internationellt fackligt samarbete (solidaritet)
fungerar i praktiken, t ex i konkreta samar-
betsprojekt (i tredje världen) och gentemot ar-
betsgivarna, speciellt de s k multi- eller trans-
nationella företagen. Men studerar man
facklig internationell politik i en vidare ram,
anpassningen av facklig internationalism till
förändrande internationella strukturer och po-
litiska lösningar, är centralorganisationer giv-
na studieobjekt, allrahelst då det gäller den
europeiska integrationen.27

Vilken relevans kan då internationell och
europeisk verksamhet ha för organisationen
LO som sådan, bortsett från dess nödvändig-
het som konsekvens av fackföreningsrörelsens
ideologiska identitet? Frågan kan sättas i en
vidare ram, nämligen problemställningen var-
för en organisations internationella verksam-
het och roll överhuvudtaget är betydelsefull
och viktig, som samhällsfenomen, och där-
med intressant för forskningen. Nordamerika-
nen Mancur Olson, omstridd och kritiserad
men nog så intressant ekonom(-historiker),
blev flitigt använd av funktionalisterna på
1960- och 1970-talen. Han utkom 1982 med
en uppmärksammad bok, även utgiven på

svenska: Nationers uppgång och fall. Ekono-
misk tillväxt, stagflation och samhällens för-
kalkning.28 Olson är intresserad av att söka ge
ett svar på frågan varför samhällen som under
lång tid har varit framgångsrika och välmåen-
de tydligen nästan obönhörligen till slut ham-
nar i stagnation och kris. Den “felande län-
ken” i traditionella förklaringar är, med hans
egna ord: “Samhällen som är stabila och
lyckas väl under långa perioder har en be-
nägenhet att bygga upp intressegrupper och
organisationer som inte har till syfte att öka
produktionen utan att tillvinna sig allt större
andelar av det som produceras. Denna acku-
mulation av institutioner gör samhället mindre
effektivt och innovativt, stelare och mer kom-
plicerat.”29

Denna omdiskuterade tes med inte så liten
politisk sprängkraft, som enligt Olson gäller
för bl a hela västvärlden (inklusive Sverige
och Norge som Olson intresserar sig särskilt
mycket för), men som han belägger även med
en mängd exempel ur äldre och nyare historia,
är inte det som är mest intressant i detta sam-
manhang. Utan mer relevant är en inskränk-
ning han gör, och den innehåller en viktig ob-
servation även för föreliggande tema: ett land
får “en viss motståndskraft mot den ‘institu-
tionella förkalkningen’”, “om det håller sig
öppet för internationell konkurrens”.30 Olson
kommer i sitt förord till den svenska utgåvan
också in på svenska LO och den svenska ar-
betsgivarföreningen (SAF) som exempel på
breda och insiktsfullt ledda organisationer
som kan motverka utvecklingen till stagnati-
on. Ju bredare en organisation är, desto öpp-
nare är den – i princip – för nya insikter, anser
han.

Jag vill knyta an till dessa tankar: “förkalk-
ningen” kan motverkas av internationell öp-
penhet på basis av och i förening med organi-
satorisk bredd. Den “institutionella förkalk-
ningen” är ju något som inte bara drabbar
samhällen utan också organisationer i samhäl-
let. Öppenhet och bredd är då centrala ele-
ment för att säkra organisationernas fortbe-
stånd.

Det av mig undersökta temat präglas av
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konflikt respektive samklang mellan solidari-
tet och egenintresse.31 Olsons tankegång är
här av värde. Internationell öppenhet är ett
sätt att bevara flexibilitet. Internationell soli-
daritet och samarbete bidrar till att säkra orga-
nisationens, här LOs fortsatta existens och
styrka, dvs de ligger i organisationens egenin-
tresse. Solidaritet och egenintresse betingar
varandra. Om på något område, så gäller detta
för europapolitiken, där internationell öppen-
het kan motverka förstelning också på så sätt
att den bidrar till ökad stabilitet i flexibilite-
ten, något som i högsta grad ligger i parternas
intresse på arbetsmarknaden.32

Forskningsläge
Det finns i Sverige visserligen en rad skrifter
(översikter och debattinlägg), publicerade i
LOs, TCOs och fackförbundens regi eller i
nära anknytning till dessa organisationers
verksamhet, om internationellt fackligt samar-
bete och samarbetet i (Väst-)Europa, men
forskningen har inte ägnat någon större upp-
märksamhet åt den svenska fackförenings-
rörelsens internationella politik och engage-
mang, med några undantag, främst då områ-
den som arbetsrätt och problemen kring trans-
nationella företag och koncernfackligt samar-
bete.33 Den som har sysslat mest med sist-
nämnda område är statsvetaren och forskaren
i industrial relations Nils Elvander.34 Sociolo-
gen Anders Kjellberg har i omfattande studier
jämfört svensk och utländsk fackförenings-
rörelse och arbetslivsrelationer. Det rör sig
dock inte om studier om internationellt samar-
bete.35 Att den svenska historiska forskningen
är mindre intresserad av fackföreningsrörel-
sens internationella och europeiska roll, med
nämnda viktiga undantag,36 avspeglar kanske
även läget i den fackliga opinionen själv. Utri-
kespolitiken intar troligen inte en särskilt
framträdande plats när det gäller allmänhetens
intresse;37 när det gäller inomfackliga med-
lemsopinioner är detta säkert fallet.

Däremot finns en omfattande internationell
vetenskaplig litteratur om det fackliga euro-
peiska samarbetet och den europeiska integra-

tionen, både utifrån nationella och internatio-
nella infallsvinklar. Här kan endast några ex-
empel nämnas. En mycket givande under-
sökning med både historisk överblick och sy-
stematisk analys har presenterats av Barbara
Barnouin: The European Labour Movement
and European Integration.38 Hon uppmärk-
sammar även nordiska organisationers insat-
ser vid den Europeiska fackliga samorganisa-
tionens (EFS) bildande. I bokens fokus står
europafackets organisatoriska struktur och
ideologiska inriktning. Det finns en rad andra
framställningar om och översikter över själva
Europafacket.39 Inte minst (väst-)tyska forska-
re har tagit upp problem kring den europeiska
integrationen och arbetarrörelsen.40 Antologin
Die Gewerkschaften in den 12 EG-Ländern
målar en relativ optimistisk bild av det euro-
peiska fackliga samarbetet. Antologin be-
handlar främst 1980-talet.41

En tänkvärd infallsvinkel har Marguerite
Bouvard i sin undersökning om arbetarrörel-
sen som pressure group inom Gemensamma
marknaden.42 Undersökningen publicerades
1972 innan EFS hade bildats. EEG (EEC) höll
då på att omvandlas till EG, med nio i stället
för sex medlemsstater. Bouvard vänder delvis
på perspektivet genom att bl a framhålla att de
olika EEG-organen, främst kommissionen,
befann sig i underläge gentemot de nationella
regeringarna och därför var angelägna om att
stödja en positiv europaopinion inom intresse-
organisationerna och knyta dem till sig. Det är
alltså inte bara intresseorganisationerna, bland
dessa de fackliga, som söker påverka kom-
missionen och andra EEG/EG-organ, utan
dessa organisationer påverkas själva av kom-
missionen. Kommissionens avsikt skulle då
vara att förmå organisationerna att inom sina
nationella miljöer bearbeta hemmaopinioner
och regeringar i en integrationsvänlig rikt-
ning.43 Detta är en intressant tanke som öpp-
nar för nya frågeställningar även avseende de
svenska centralorganisationernas (LO och
tjänstemannaorganisationen TCO) flitiga del-
tagande i det fackliga europasamarbetet med
såväl EG- som EFTA-ländernas organisatio-
ner främst från 1970-talet.44
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Även Emil Joseph Kirchner har i flera ar-
beten tagit upp fackföreningsrörelsen som
pressure group (lobbying) inom Europeiska
gemenskapen, med tyngdpunkt på åren fram
till mitten av 1970-talet.45 I sina under-
sökningar utgår han från en systematisk och
teoretisk nivå och behandlar både intresse-
gruppernas roll inom EG, deras styrka och in-
flytande på de gemensamma europeiska insti-
tutionerna, och Gemenskapens (EG-kommis-
sionens) inställning och integrationspolitik,
med huvudvikt på socialpolitiken (den sociala
harmoniseringen, dvs även arbetsmarknads-
och medbestämmandefrågor i “den sociala di-
mensionen” respektive “dialogen”).46 – Den
europeiska fackföreningsrörelsens samverkan
med socialistiska och socialdemokratiska par-
tier i integrationssammanhang berörs av t ex
Kevin Featherstone som konstaterar att det
fackliga inflytandet på partiernas europapoli-
tik har varit svagt, svagare åtminstone än i na-
tionella sammanhang.47

Svårigheten att upprätta en verklig “trans-
national unionism at the European level” har
att göra med olika tendenser som pekar i del-
vis olika riktningar. Nationella beslut ersätts
eller påverkas å ena sidan av en supranationell
beslutsprocess, där de fackliga organisatio-
nerna har svårt att hänga med i den snabba
utvecklingen; å andra sidan sker en större de-
centralisering inom olika sektorer av politik
och ekonomi. Interregionalt samarbete och
konkurrens mellan regioner påverkar möjlig-
heten att agera fackligt både nationellt och
transnationellt inom hela branscher eller kon-
cerner.48

Sverige och den svenska fackförenings-
rörelsen förekommer i regel mer i marginalen
i utländska studier av det europeiska fackliga
samarbetet och den europeiska integratio-
nen.49 Och trots att LOs ordförande Arne Gei-
jer på sin tid spelade en central roll inom den
internationella fackföreningsrörelsen, främst
då som FFIs president 1957-1965,50 och trots
LOs relativa internationella styrka berörs Sve-
rige förvånansvärt sällan eller kort åtminstone
inom nordamerikansk, brittisk och tysk veten-
skaplig litteratur om den internationella fack-

föreningsrörelsen. Till detta kan flera förkla-
ringar sökas. Sverige är ingen stormakt, inte
ens en “moralisk”.51 Det svenska fackliga en-
gagemanget har dessutom ofta varit relativt
anonymt genom att LO/TCO har lagt huvud-
vikten på ett multilateralt och inte ett bilateralt
samarbete med t ex tredje världens organisa-
tioner, till skillnad från främst landsorganisa-
tionen i USA (AFL-CIO), Förbundsrepubli-
ken Tysklands DGB och brittiska TUC.52 Or-
ganisationer som TUC och DGB har givetvis
genom sin stora numerär en dominerande
ställning i det europeiska fackliga samarbetet,
och därutöver kan den ekonomiska styrka som
dessa organisationer eller deras stater uppvisar
influera andra länders fackliga organisationers
ställningstaganden.53

I den internationella litteraturen har även ri-
skerna för en europeisk facklig exklusivitet –
eller: bristande “internationalism” – diskute-
rats. En sådan exklusivitet skulle enligt främst
utomeuropeiska kritiker på 1970- och 1980-
talen utvecklas ur eurofackets samarbete, i
kombination med västeuropéernas försvagade
motstånd mot eller rentav deras eftergifter till
kommunism och ett sovjetiskt dominerat Öst-
europa. Bland forskarna har John P Windmul-
ler, som har publicerat en lång rad studier om
den internationella fackföreningsrörelsen,
också tagit upp kritiken mot den fackliga
eurocentrismen.54 Samtidigt har eurofackets
maktlöshet gentemot de västeuropeiska multi-
nationella företagen betonats. Dessa företag är
ju i själva verket oftast globala och behöver
påverkas globalt; de har verkligen “tagit Marx
på allvar”, som det någon gång uttrycks på
fackligt håll.55 De multi- eller transnationella
företagen har naturligtvis länge stått i centrum
för den internationella fackliga kampen, inte
minst på europeisk nivå. Det finns en mycket
omfattande både internationell och svensk lit-
teratur om därmed sammanhängande pro-
blem, “industrial relations” och en ny kon-
cernfacklig internationalism på europeisk ni-
vå, men detta forskningsfält måste här helt
lämnas åt sidan. Litteraturen är mycket omfat-
tande, både i Sverige och utomlands.56

De ovan nämnda synpunkterna anslutar till
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den kritik som främst har formulerats av bl a
den nordamerikanska landsorganisationen
AFL-CIO, som vid EFS bildande 1972/1973
stod utanför FFI, och av representanter för
tredje världen inom FFI.57 Det nära samarbe-
tet i Europa mellan fackföreningsrörelsen och
socialistiska eller socialdemokratiska (rege-
rings-)partier var ytterligare en anledning till
nordamerikansk kritik mot “euro-unionis-
men”. Denna kritik korresponderar med det
föga överraskande konstaterande, “att intres-
seorganisationer tenderar anpassa sig till rege-
ringarnas utrikespolitiska ramar”, ett av resul-
taten av 1970-talets historiska forskningar
kring internationalism i Göteborg, som knap-
past falsifieras i de av mig företagna under-
sökningarna.58

Euro-internationalism?
Den svenska fackliga arbetarrörelsens ställ-
ning hade försvagats på 1980- och 1990-talen
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som följd av en rad faktorer, inte minst genom
att Sverige blev alltmer internationellt beroen-
de och integrerat. Mot denna bakgrund är det
särskilt intressant att ställa frågan hur den
svenska fackföreningsrörelsens internationella
roll utvecklades, t ex om en allt starkare mar-
kering av en europeisk inriktning skedde på
bekostnad av en mer universell internationa-
lism. Huvudproblemet för LO som för övriga
fackliga organisationer i (Väst-)Europa var
om det skulle lyckas att genom samarbete in-
om EG (EU) “öka det demokratiska inflytan-
det, minska arbetslösheten, stärka löntagarnas
och fackets inflytande, förbättra välfärden och
miljön”.59 Skulle Landsorganisationen i Sveri-
ge – så samme LO-författare – se sig främst
som gren av “en mer enhetlig facklig arbetar-
rörelse med likartade mål och principer för
verksamheten nationellt och internatio-
nellt”?60 Skulle detta bli utvecklingens slut-
punkt? En internationalism på europeisk nivå
– dvs en visserligen resultatinriktad, men även
i sin tendens exklusiv euro-internationalism?

Om euro-internationalism innebär minskad
eller ökad internationell solidaritet får förbli
en öppen fråga. Euro-internationalism är ut-
tryck för intressepolitik, ett samarbete i med-
lemmarnas intresse mellan organisationer med
likartade mål och med en eller flera konkreta
gemensamma parter eller motståndare,
“adresser” om man så vill; i första hand den
Europeiska unionens olika institutioner och de
transnationella företagen i Europa. Koncern-
fackligt samarbete och medbestämmande,
åtgärder mot social dumpning, påverkan av
lagstiftning, direktiv och handlingsplaner på
europeisk nivå, det är handfasta mål där de
europeiska löntagarnas intressen står i för-
grunden, inte solidariteten med folken utanför
även om dessa inte glöms – vilket inte bara är
retorik som t ex LO/TCOs fortsatta bistånds-
insatser visar.

Solidaritet (beredskap att offra något av eg-
na värden för andra, utan hänsyn till vad man
eventuellt kan få tillbaka) kan påverka hand-
landet i enskilda, konkreta situationer, men in-
te vara grunden för enhetsbygget, varken när
det gäller EUs medlemsstater eller fackliga

organisationer, om inte samtidigt de egna in-
tressena får komma till sin rätt. Det kan stri-
das kring frågan om det europeiska fackliga
samarbetet är uttryck för “internationell soli-
daritet” i traditionell mening, men det är up-
penbart att solidariskt handlande vilket inte
samtidigt tar hänsyn till medlemmarnas in-
tressen, lär inte kunna bli långvarigt i demo-
kratiskt uppbyggda fackliga organisationer.
Internationalismens bärande delar måste vara
både intresse och solidaritet. På så sätt är det
europeiska fackliga samarbetet (liksom hela
EU-tanken) uttryck för en realistisk interna-
tionalism, en internationalistisk hållning som
ger och tar.

Euro-internationalismen utvecklades inom
ramen för tydligt identifierade flerpartsrelatio-
ner, något som inte gäller på samma sätt för
Fria Fackföreningsinternationalen (FFI). Den
Europeiska fackliga samorganisationen (EFS)
har motpoler: de privata och offentliga arbets-
givarnas europeiska samorganisationer, men
framförallt EG/EU, i någon mån tidigare
EFTA. Det var främst motparten EG som fick
organisationen att fungera, som var EFS
“kitt”.61 Detta ger perspektiv åt problemet
euro-internationalism kontra “universell” in-
ternationalism. FFI är en svag organisation.
Dess gamla europaregional (ERO) på 1950-
och 60-talen var det ännu mer. EFS kan bli en
stark organisation, om inte den europeiska po-
litiska utvecklingen skapar allt för negativa
förutsättningar. FFI kan inte spela en sådan
roll, bortsett från vilken politik det internatio-
nella samfundet för. Som medlemmar i FFI
men utan europafack skulle LO och TCO inte
kunna nå de praktiska resultat som behövs.
Inom FFI är LO och TCO främst givare, inom
EFS är de intressenter och kan fungera som
pådrivare, samtidigt som de kan ta del av för-
delarna, även om EFS ännu inte åstadkommer
det organisationen borde åstadkomma. Ett hu-
vudskäl för den svaga och defensiva roll som
EFS trots allt ännu spelar, är att det är lättare
att nå fram till EUs (tidigare EGs) organ än
till motparterna på arbetsmarknaden, de priva-
ta men även de offentliga arbetsgivarna.62

Det är, med andra ord, den internationella

FACKLIG INTERNATIONATIONALISM, SVERIGE OCH EUROPA 37



miljön och motparten som ger ramar och be-
stämmer formerna för en fungerande facklig
internationalism. Då är det inte så överraskan-
de att denna fackliga internationalism för när-
varande får ett starkare uttryck på europeisk
än på världsnivå: för att åstadkomma förän-
dringar i internationella sammanhang, vilka
ligger i den egna och utländska fackliga orga-
nisationers och deras medlemmars intressen.
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Abstract
Klaus Misgeld: Trade union internationalism
and the national trade union organisation in
Sweden and Europe – an overview of rese-
arch, Arbejderhistorie 4/1998, p. 26-45.
In the 1980`s the Swedish trade union leader-
ship and the national organisation turned the
focus of their international engagement more
towards Europe. The West European trade
union collaboration really began to accelera-
te from 1970, with the involvement of the
Scandinavian national trade union organisati-
ons, a development which, in part, was to the
detriment of a more universal trade union co-
operation. This development took place simul-
taneously with an increasing  internationali-
sa-  tion of business life as a whole and an
ever stronger  international institutionalisati-
on; yet again it raises questions about the na-
ture of the labour movement’s internationa-
lism. In the article trade union internationa-
lism in Europe and the state of research on
the subject is discussed.
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