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Abstract

The EU Services Directive has caused an intense debate across Europe. Its
purpose is to remove trade barriers and to open up the public sector to increased
competition. The Swedish labour movement has been deeply involved in the
policy process, and union leaders have proclaimed the compromise reached in the
European Parliament in April 2006 as a success.

In the paper two major aspects have been considered: the meaning of the
Swedish model and the process of Europeanization. The Swedish model
previously allowed for a strong labour movement, through a social democratic
hegemony, but the EU membership has implied new conditions for union
influence. The paper examines how this change has affected the strategic choices
of the Swedish labour movement, and how it has been manifested in the union’s
work with the Services Directive. The analysis is based on interviews with
representatives from the two parties on the labour market, LO/TCO (the Swedish
Trade Union Congress) and Svenskt Näringsliv (The Confederation of Swedish
Enterprise).

The main conclusion from the study is that the process of the EU Services
Directive has illustrated a two-sided problem: the labour movement has lost
influence over the overall political direction, compared to the Swedish Model,
whereas it has gained influence over legal details. The co-operative approach
shows that the labour movement has adapted to demands stemming from the
Europeanization and accepted the new European pluralistic framework. In the
long term, this can be seen as a contributing factor to the weakening of the labour
movement.

Keywords: Services Directive, the Swedish Model, Europeanization, Strategic
Choice, LO, TCO, Svenskt Näringsliv
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1 Inledning

Den fackliga fronten ser sig som segrare i striden kring tjänstedirektivet. Näringslivet talar om

ett skott i foten (Göteborgs-Posten 060217).

Tjänstedirektivet har utvecklats till en av EU:s mest debatterade frågor. Det
handlar om utvidgandet av den interna marknaden, om undanröjandet av
handelshinder och om ökad konkurrens på tjänsteområdet. Den svenska
fackföreningsrörelsen har engagerat sig och varit pådrivande i ärendet, och
företrädare anser att man har nått fackliga framgångar på ett sätt som inte har
motsvarighet i tidigare EU-frågor.

1.1 Problem

I Sverige har demokratin länge varit förknippad med en stark
fackföreningsrörelse. Den så kallade ”svenska modellen” har präglats av en
strävan efter konsensus mellan arbetsmarknadens parter. I praktiken har systemet
också varit byggt på det långvariga socialdemokratiska styret.

Idag har europeiseringen och det nya fokus på internationella
arbetsmarknadsfrågor som följt därav, inneburit förändrade villkor för inflytande
jämfört med förutsättningarna i den svenska modellen. I uppsatsen analyseras de
nya fackliga strategier som följer av detta. Utgångspunkten är det föreslagna
tjänstedirektivet, eftersom det är tänkt att utgöra en ny grundstomme för EU:s
interna marknad. Tjänstedirektivet står som exempel på en ny övernationell
ordning i enlighet med EU:s logik, som varje medlemsstat och inomeuropeisk
arbetsmarknadsaktör måste förhålla sig till.

Eftersom fackföreningar är det medel genom vilket arbetstagare främst
framför sina rättigheter och intressen, är de strategiska valen – samverkan eller
motstånd och på vilket sätt detta sker – av betydelse för den
arbetsmarknadspolitiska utvecklingen. Uppsatsen behandlar komponenterna i
fackets nya strategier och diskuterar problematiken kring påverkansmöjligheterna
inom EU.
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1.1.1 Syfte och frågeställning

Ambitionen är att undersöka de fackliga strategier som använts i kampen mot
EU:s föreslagna tjänstedirektiv och hur dessa kan förstås utifrån teorier om den
svenska modellen och europeiseringen. I uppsatsen analyseras de valda
strategiernas betydelse för fackligt inflytande. Syftet kan formuleras i en
övergripande fråga:

• Vad innebär de strategier som den svenska fackföreningsrörelsen använt i
arbetet med tjänstedirektivet för det fackliga inflytandet i EU?

1.2 Disposition

Det kommande bakgrundskapitlet ger en informativ ingång till uppsatsens ämne –
tjänstedirektivet. Läsaren får en snabb inblick i dess viktigaste och mest
uppmärksammade beståndsdelar. Teorikapitlet täcker de två teoriområden som
analysen grundas på: den svenska modellen och europeiseringen. I metodavsnittet
beskrivs uppsatsens metodologi och metod, det vill säga ansatsen och själva
genomförandet av undersökningen. Dessutom förs en diskussion kring de
problematiska element som kvalitativ metod innebär, och de sätt på vilka
uppsatsen avser hantera dem. I det efterföljande avsnittet analyseras resultaten
från intervjuundersökningen utifrån de metodologiska och teoretiska
utgångspunkterna och slutligen dras slutsatserna från undersökningen.
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2 Bakgrund – tjänstedirektivet

Tjänstedirektivet är tänkt som en gemensam rättslig ram för den europeiska
marknaden för tjänster. Målsättningen är att underlätta den fria rörligheten i
Europa genom att göra det lika lätt att köpa tjänster mellan två EU-länder som
inom ett land. Hinder och regler som försvårar tjänsteutövande över gränserna tas
bort i så stor utsträckning som möjligt.

I det första förslaget till tjänstedirektiv var principen om ursprungsland central
(Förslag 2004). Den innebär bland annat att tillfälligt utförda tjänster i en
medlemsstat är bundna av reglerna i hemlandet. Det är myndigheterna i det land
där företaget är registrerat som ska kontrollera att lagstiftningen följs. Om
däremot ett företag etablerar sig permanent i ett annat land, är det lagstiftningen
där som gäller (värdlandsprincipen). I direktivet görs vissa undantag, exempelvis
om sådant som rör allmän säkerhet, skyddet av folkhälsan och statsplaneringen.
Undantag görs även för EU:s utstationeringsdirektiv, vilket betyder att när ett
företag tar med arbetskraft till ett annat land gäller de anställnings- och
arbetsvillkor som finns där. Det finns inget formellt i tjänstedirektivet som
påverkar rätten att teckna kollektivavtal eller att vidta stridsåtgärder mot företag.

I februari 2006 röstade Europaparlamentet om direktivet. Den rapport som
kommissionen överräckte till EU:s ministerråd två månader senare byggde på en
kompromiss mellan de stora partigrupperna i parlamentet, bestående av socialister
och kristdemokrater (Ändrat förslag 2006). I kompromissen undantas vissa
sektorer från direktivet, bland annat bemanningsbranschen, bevakningsbranschen,
det statliga skolsystemet, vård och omsorg, spel och audiovisuella tjänster.
Dessutom är ursprungslandsprincipen ersatt med en allmän huvudregel om att
medlemsländerna inte får hindra tillträdet till den egna tjänstemarknaden.

Den 29 maj ställde sig ministerrådet bakom överkommelsen. Tjänstedirektivet
beräknas börja gälla år 2010.
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3 Teori

Nedan diskuteras uppsatsens två teoretiska utgångspunkter: 1) den svenska
modellen, som bland annat handlar om betydelsen av kollektivavtal och
fackföreningsrörelsens ställning, samt 2) den pågående europeiseringen, som har
att göra med nationella politiska institutioners anpassning till EU:s ramverk,
tänkesätt och logik.

3.1 Den svenska modellen

Ett gemensamt drag i alla definitioner av den svenska modellen är ”förmågan hos
de politiska motparterna att mötas och diskutera sina meningsskiljaktigheter”,
skriver Micheletti. Det handlar om att man i Sverige ofta har låtit dialog och
ömsesidig respekt i stället för konflikt och misstro vara ett instrument i
integrationen mellan samhällsklasserna (Micheletti 1994, s.94).

Begreppet den svenska modellen utnyttjas i åtminstone tre olika betydelser,
enligt Åmark. Han talar om 1) den svenska handlingsmodellen (som syftar på
förhandlingsprocesser mellan arbetsmarknadens parter där problemen löses utan
konflikter och utan statlig inblandning), om 2) den svenska välfärdsstaten och om
3) det korporativa Sverige (som kännetecknas av en särskild form av byråkrati där
alla legitima intressen samverkar och där beslut fattas efter grundliga utredningar,
kompromisser och förhandlingar) (Åmark 1991, s.27).

Enligt Huzzard är det den första aspekten som traditionellt ansetts vara den
viktigaste, i och med att ”representanterna för kapital och arbete i Sverige har
delat uppfattningen att de själva är bäst lämpade att reglera deras gemensamma
aktiviteter utan tillgripandet av lagstiftning”. Denna grundläggande
systemegenskap har resulterat i ett omfattande institutionellt ramverk för kollektiv
förhandling i Sverige (Huzzard 2000, s.156).

Den svenska modellen utgår således från en form av maktbalans mellan
arbetsgivar- respektive arbetstagarsidan. Bruhn menar att skaparna av modellen
såg en ”lugn och fredlig utveckling på arbetsmarknaden som en garanti för
ekonomisk tillväxt och en rättvis fördelning av de värden denna skapade”.
Strejker kunde undvikas genom kollektivavtal som ingicks centralt och i
samförstånd mellan arbetsmarknadens parter (Bruhn 1999, s.15).

Enligt Forsberg har det varit utmärkande för den svenska modellen att de
institutioner som skapats av arbetsmarknadens parter, med eller utan medverkan
från statens sida, samtidigt betonat ekonomisk tillväxt och social trygghet. Detta
skiljer sig från de relationsmönster mellan kapital och arbete som finns i många
andra länder. Den svenska modellen, skriver hon, har inneburit att ”en speciell
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balans upprättats mellan demokratisk parlamentarism och klassbaserad
organisationsmakt”. Denna speciella balans har innefattat skapandet av utrymme
för intresseorganisationernas deltagande och makt. Enligt Forsberg var en
förutsättning för de nationella korporativa särdragen inom arbetsmarknad, politik,
ekonomi och administration den kompromiss- och samförståndskultur som
utvecklades samtidigt med den svenska modellen (Forsberg 2000, s.123-125).

En del av det administrativa korporativa arrangemanget i den svenska
modellen – det Forsberg kallar förvaltningskorporatismen – har inneburit att de
dominerande intressena på arbetsmarknaden via sina organisationer kunnat få ett
starkt inflytande över förvaltningsbeslut och politiska beslut. De stora
intresseorganisationerna har varit representerade i de flesta viktiga institutioner på
arbetsmarknaden och inom andra delar av statsförvaltningen. Genom sin
representation i myndigheternas styrelser har såväl de organiserade arbetsgivarna
som fackföreningarnas kunnat delta i, och få inflytande över, utformningen av den
praktiska politiken (Forsberg 2000, s.126).

I samma anda hävdar Micheletti att grunden för det svenska
klassöverskridande samarbetet har varit en politisk möjlighetsstruktur som gett
medborgarsammanslutningar del i den politiska makten. Strukturen har varit
selektivt öppen på grund av att vissa organisationer – särskilt
arbetsmarknadsrelaterade – haft en central roll medan andra hållits på distans. I en
öppen politisk möjlighetsstruktur har organisationer tillgång till samtliga faser av
det politiska beslutsfattandet. Alla typer av organisationer kan i princip använda
samma påverkansmetoder och har möjlighet att driva upp frågor till den politiska
agendan genom informella diskussioner, remissyttranden eller minister-
uppvaktningar. Sveriges ”selektivt öppna karaktär”däremot, har demonstrerats av
den betydelse som korporativa organisationer har getts i och med konfidentiella
kontakter med regeringen. Detta, skriver Micheletti, förklarar varför lobbying
aldrig fått fäste som ett politiskt instrument (Micheletti 1994, s.97-98).

Maktdelningen i den svenska modellen har dock inte inneburit ett jämlikt
inflytande. Ledare inom näringslivsorganisationer uppfattade ofta att de
framgångsrikt påverkade detaljer i den policyskapande processen, men att de
överlag misslyckades med att ändra den huvudsakliga inriktningen. LO å sin sida
utövade inflytande på breda, ideologiska välfärdsfrågor, medan deras reaktioner
på detaljer i stort sett ignorerades. Denna obalans, menar Micheletti, reflekterar
den socialdemokratiska politiska hegemonin, som betydde att socialdemokraterna
definierade vilka ämnen som var politiska och hur de debatterades i offentligheten
(Micheletti 1994, s.98).

Den svenska strukturen har alltså kunnat beskrivas som korporatistisk
eftersom endast vissa medborgarsammanslutningar tillåtits regelbunden och
rutinmässig tillgång till regeringen. Organisationer som inte bygger på klass och
arbete har funnit det svårt att få offentlig uppmärksamhet, vilket är en konsekvens
av en mycket aktiv, intervenerande stat och den historiskt stabila
socialdemokratiska hegemonin (Micheletti 1994, s.40).

Den politiska hegemonin har försäkrat fackföreningsrörelsen om att den
parlamentariska demokratin har kunnat användas för att lösa klassproblem. Det
långa maktinnehavet har fått människor att betrakta det socialdemokratiska partiet
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som den utgångspunkten för politiska diskussioner, medan övriga partier ”har
förvisats till rollen som andra rangens politiska aktörer som har reagerat på
socialdemokratiska förslag och argumenterat sinsemellan om de politiska
initiativen” (Micheletti 1994, s.220-221).

Flertalet forskare är idag överens om att den svenska modellen befinner sig i
kris. Under de senaste två decennierna har arbetsgivarpositionerna stärkts på
bekostnad av den fackliga rörelsen, hävdar till exempel Bruhn.

Enligt Forsberg, som inte ser den svenska modellens eventuella död som
problematisk, handlar det om att en ny form av samverkans- och beslutsprocess
växer fram på dagens arbetsmarknadspolitiska område som en följd av Sveriges
medlemskap i EU. Att lämna den svenska modellen, menar hon, sågs som en
viktig signal till en pluralistisk och liberal omvärld om förändringsberedskap inför
ansökan om medlemskap i unionen (Forsberg 2000, s.124-125).

Micheletti påstår att medborgarsammanslutningar ”måste anpassa sig till den
nya politiska möjlighetsstrukturen genom att använda de valmöjligheter till
politiskt inflytande och handling som kommer att stå öppna för dem”.
Fackföreningsrörelsens största dilemma, menar Micheletti, är att den har förlorat
sin ”innovativa kapacitet” och att ”klassintressena inte längre sammanfaller med
nationens intressen” (Micheletti 1994, s.227).

Enligt Micheletti är en viktig aspekt av den balans av politisk förhandlings-
makt som håller på att växa fram den nya synen på kapitalism. Idag ses marknads-
relationer allt oftare som huvudinstrumentet för reformer, vilket kontrasterar
avsevärt mot den svenska modellens ideologi, i vilken reglering och en planerad
ekonomi sågs som tillbörliga regeringsuppgifter (Micheletti 1994, s.170).

Således är fackföreningsrörelsen mer utlämnad till sin egen organisation och
styrka än tidigare. Micheletti skriver att många svenska medborgar-
sammanslutningar har insett att de måste delta i europeiska organisationer för att
påverka policyskapandet inom EU, och att de har förstått vikten av att utveckla en
”Bryssel-strategi”. Det finns dock problematiska element med detta eftersom
svenska organisationer ofta upplever EU:s pluralistiska politiska kultur som
främmande. ”Den är mer pluralistisk än den svenska och
medborgarsammanslutningarna uppfattar lobbying som ett nytt och ovant sätt att
utöva inflytande” (Micheletti 1994, s.219).

En viktig anledning för svenska fackföreningar att gå med i europeiska
sammanslutningar är dessas förmåga att hålla sig à jour med den europeiska
utvecklingen. De har tillgång till beslutsfattande organ, de har kunskap och
expertis, samt transnationella nätverk av likasinnade individer och föreningar.
Dessutom kan medlemskap i en europeisk sammanslutning försäkra att EU-
utvecklingen inte går i en, för den svenska organisationens intressen, motsatt
riktning. ”Det är mycket viktigt att behålla sin närvaro i Bryssel”, skriver
Micheletti. Investeringar i ”euro lobbying” och i opinionsbildande verksamhet har
ofta varit framgångsrika. Huvudmålet för lobbyister är kommissionen, eftersom
man där kan börja påverka långt innan en potentiell lagstiftningsidé blir ett
formellt kommissionsförslag (Micheletti 1994, s.218-219).

Lewin drar slutsatsen att EU:s alltmer pluralistiska struktur har lett till en
försvagning av korporativ intressepolitik. Motmedlet, enligt honom, är lobbyism.
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För de nationella fackliga organisationerna är europafacket (EFS) en viktig kanal
för att vinna kontroll över utvecklingen av nya europeiska strukturer som påverkar
de egna intressena (Lewin 1992, s.124-125).

Men om Lewin och Micheletti pekar på vikten av öppenhet inför förändring,
anser Forsberg att organisationer tvingats in i institutionaliserade former av
samarbete genom de organ som skapas och styrs av Europeiska unionen. Det är
viktigt, skriver hon, att komma ihåg att EU till sin karaktär är ett i huvudsak
liberalt projekt – alltså raka motsatsen till den politisering och reglering av
relationer som den svenska modellen inneburit (Forsberg 2000, s.136).

Micheletti instämmer i analysen när hon menar att Sverige har genomgått en
utveckling bort från det starka samhället mot ett mer oberoende svenskt civilt
samhälle, och att detta stämmer väl med uppkomsten av en europeisk pluralism
och ett globalt civilt samhälle (Micheletti 1994, s.162-163).

Integrationen inom Europa rör både ekonomiska frågor (frihandel) och politiska (skapande av

nya lojaliteter). Den innebär skapandet av en ny svensk nationell identitet och politiska

möjlighetsstruktur samt överföring av politiska och territoriell makt till EU (Micheletti 1994,

s.219).

3.2 Europeiseringen

Det relativt färska område som forskning kring europeisering utgör, består i stor
utsträckning av en begreppsförvirring. Nedan behandlas dels olika definitioner av
europeisering och dels olika forskares teorier kring dess innebörd och aspekter.

En vag och tämligen allomfattande beskrivning ger Featherstone när han
hävdar att europeisering bör ses som en process av strukturella förändringar, som
på olika sätt påverkar aktörer och institutioner, idéer och intressen. Ofta, menar
han, associeras europeisering till ”domestic adaption to the pressures emanating
directly or indirectly from EU membership”, det vill säga hur inrikespolitiska
institutioner anpassar sig till de krav som ett EU-medlemskap innebär
(Featherstone 2003, s.3-7).

En av de mest kända definitionerna av europeisering står Cowles, Caporaso
och Risse för i boken Transforming Europe: Europeanization and Domestic
Change.

We define Europeanization as the emergence and development at the European level of

distinct structures of governance, that is, of political, legal, and social institutions associated

with political problem-solving that formalize interactions among the actors, and of policy

networks specializing in the creation of authoritative European rules (Cowles et al. 2001, s.3).

Europeisering ses här som en top-down-process, där institutionsbyggande på
europeisk nivå har betydelse för europeiseringens påverkan på medlemsstater. I
artikeln Europeanization of Social Partnership in Smaller European
Democracies? ansluter sig Falkner och Lieber till ansatsen och menar att EU har
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ett top-down-inflytande på interaktionen mellan staten och
arbetsmarknadsparterna. Uppflyttandet av befogenheter och makt har påverkat det
möjliga spelrummet för nationell korporatism, menar de. Om
arbetsmarknadsparterna tidigare spelade en betydande roll på den nationella
politiska arenan, kan de uppleva detta som en förlust av inflytande. Till en viss
utsträckning kan maktomstruktureringen ersättas genom korporativa
överenskommelser på EU-nivå, i och med att nationella aktörer kan spela en roll
som medlemmar av Eurofederalistiska sammanslutningar, men det uppväger inte
nödvändigtvis förlusten av inflytande på nationell nivå (Falkner/Lieber 2004).

Radaelli ifrågasätter Cowles med fleras definition, och argumenterar istället
för att europeisering ska inkludera flera processer. Europeisering, menar han, bör
syfta på:

processes of a) construction, b) diffusion and c) institutionalizm of formal and informal rules,

procedures, policy paradigms, styles, ’ways of doing things’, and shared beliefs and norms

which are first defined and consolidated in the making of EU public policy and politics and

then incorporated in the logic of domestic discourse, identities, political structures, and public

policies (Radaelli 2003, s.30).

Radaellis definition fokuserar på betydelsen av förändring i logiken hos politiskt
beteende. Enligt Radaelli bör europeisering förklara kulturella
förändringsprocesser, nya identitetsformationer, policyförändring, administrativ
förnyelse och modernisering (Radaelli 2003, s.30-32).

Radaelli skriver vidare att det finns två typer av mekanismer, ”vertikal” och
”horisontell” europeisering. Vertikala mekanismer gör en tydlig åtskillnad mellan
EU-nivån (där politiken definieras) och den inrikespolitiska nivån (där politiken
ska inlemmas). Horisontella mekanismer däremot handlar om en form av
anpassning mot Europa baserad på marknaden och socialiseringsmönster. Enligt
detta synsätt är europeiseringen inte något där en medlemsstat ska rätta sig efter
EU i en slags hierarkisk befallningskedja (Radaelli 2003, s.41).

Featherstone menar att en viktig aspekt av europeiseringen är att det sker en
omstrukturering av strategiska möjligheter för inrikespolitiska aktörer. Ett EU-
engagemang fungerar till exempel som en källa till inflytande (Featherstone 2003,
s.20).

Olsen utvecklar tankegångarna och skissar upp två anpassningsprocesser inom
ramen för europeiseringen som kan innebära förändringar i det inrikespolitiska
systemet. Han kallar dem experiential learning (lärdom genom erfarenhet) och
competitive selection (konkurrensmässigt urval). Enligt den första förändras
institutioner på grund av sina erfarenheter från, och tolkningar av, andra aktörers
reaktioner på alternativa former av inrikespolitisk organisation. Aktörer i
omgivningen kan vara likgiltiga inför institutionella förändringar eller aktivt
arbeta för nya former. De fall som uppfattas som lyckade har sannolikhet att
upprepas och utvecklas, medan misslyckade fall tenderar att undvikas. Enligt den
senare, konkurrensmässigt urval, är omgivningens förutsättningar drivande för
förändringsprocessen. Institutioner och aktörer är fixa och deras överlevnad och
utveckling beror på deras prestationer, komparativa fördelar och hur väl de
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”matchar” sin förändrade omgivning. Endast de mest effektiva institutionerna
överlever, de andra försvinner (Olsen 2002).

En gemensam nämnare för de flesta teorier kring europeisering är betoningen
av ”adaptional pressure” – anpassningstryck. Trycket innebär en form av tvång för
EU-medlemsstater att anpassa sig till Europa och det genereras av det faktum att
den europeiska politiken omfattar strukturer av auktoritativt beslutsfattande som
kan krocka med nationella politiska strukturer, och att EU-medlemsstater inte kan
välja att utträda ur unionen (Börzel/Risse 2003, s.61).

Nivån på anpassningstrycket är dock beroende av det som inom forskningen
kallas ”misfit”, det vill säga missanpassning, mellan politiska och institutionella
processer på EU-nivå respektive nationell nivå. När anpassningstrycket är lågt, till
exempel på grund av att medlemsstatens folk är nöjda med EU-politiken, finns
inget behov av förändring i inrikespolitiska institutioner. Det finns alltså en bra
”fit”, avpassning, mellan den nationella politiken och EU. Som Radaelli skriver är
det ”lätt för medlemsstaten att absorbera EU”. När det däremot finns en betydande
distans mellan europeisk och nationell politik kommer medlemsstaten att finna det
svårt att ”smälta och metabolisera” EU-politiken. Graden av förändring blir stor
när anpassningstrycket faller mellan dessa två extremer (Radaelli 2003, s.42-45).

Enligt Börzel och Risse ger en missanpassning mellan politiska processer och
institutioner på europeisk respektive nationell nivå aktörer nya möjligheter och
begränsningar att driva sina intressen. Huruvida det sedan leder till en effektiv
omfördelning av resurser på det inrikespolitiska planet, beror på aktörers kapacitet
att utnyttja möjligheterna och undvika begränsningarna. Det räcker således inte
med en missanpassning för att europeiseringen ska ge en annan maktfördelning på
den nationella nivån. Av betydelse är även aktörers och institutioners svar på
anpassningstrycket (Börzel/Risse 2003, s.58-59).

Europeiseringens betydelse för inrikespolitiken delas av Knill och Lehmkuhl
in i tre mekanismer: positiv integration, negativ integration och ”ramskapande”
integration. Den första formen innebär att europeiskt beslutsfattande kan leda till
förändringar i medlemsstaters inrikespolitik genom konkreta institutionella krav
som medlemsstaterna ska följa. De inrikespolitiska arrangemangen måste
anpassas efter en föreskriven institutionell modell (Knill/Lehmkuhl 1999).

Negativ integration innebär att europeisk lagstiftning påverkar inrikespolitiska
system genom en förändring av spelets regler. Europeiska influenser omdanar
inrikespolitiska möjlighetsstrukturer, och på så vis även makt- och
resursfördelningen mellan inrikespolitiska aktörer. Förändringarna kan innebära
att det existerande institutionella jämviktsläget inom en stat utmanas, vilket
innebär att nya strategiska val uppenbarar sig medan andra strategier kanske inte
längre är genomförbara. Den europeiska politiken baseras ofta på ”market-
making” och säkrandet av en fungerande marknad. Den är inriktad mot
liberalisering och avreglering för den gemensamma marknaden. Målet är att skapa
integrerade marknader genom investeringar, etableringsfrihet, fri rörlighet för
människor och undanröjande av handelshinder, vilket sätter tryck på
medlemsstater att omskapa de inrikespolitiska marknadsregleringarna för att
underlätta konkurrens (Knill/Lehmkuhl 1999).
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Den negativa integrationspolitiken säger inte genom vilka institutioner
marknaderna ska styras, men betonar vikten av ömsesidigt erkännande när
hindrena väl är borttagna. Nyckelmekanismen i den negativa integrationen är
internationell regleringskonkurrens. När marknader öppnas och vissa frågor
utesluts från inrikespolitiken, utmanas den existerande balansen på det nationella
planet. Negativ integration handlar således om förändring i den inrikespolitiska
möjlighetsstrukturen snarare än om graden av överensstämmelse mellan EU- och
inrikespolitik (Radaelli 2003, s.42).

”Ramskapande” integration påverkar de inrikespolitiska arrangemangen mer
indirekt, genom en förändring av uppfattningar och förväntningar hos
inrikespolitiska aktörer. Förändringarna påverkar strategier och preferenser hos
aktörerna, vilket i sin tur kan leda till motsvarande institutionella anpassningar.
Enligt den ramskapande integrationen är inflytandet på inrikespolitiken
huvudsakligen baserat på en kognitiv logik. Syftet är att förändra det
inrikespolitiska klimatet genom att stimulera och stärka stödet för bredare
europeiska reformmål (Knill/Lehmkuhl 1999).
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4 Metod

I detta kapitel görs åtskillnad mellan metodologi och metod. Det förra är
analysverktyget, medan det senare är det konkreta tillvägagångssättet. De båda
diskuteras i de följande avsnitten, följt av ett resonemang kring uppsatsens
metodproblem.

4.1 Metodologi: Strategiska val

För att förstå hur de fackliga organisationerna väljer att agera i ett föränderligt
Europa utgår uppsatsen från en strategisk ansats. Denna innebär i princip att
aktörer har ett handlingsutrymme och att de kan påverka sin framtid genom sina
strategiska val. Det förutsätts att aktörer gör målmedvetna val, att de övervakar sin
omgivning och, efter bästa förmåga, väljer den strategi som bäst möter deras
subjektivt definierade mål (Lake/Powell 1999, s.6-7).

Strategiska val kan analyseras utifrån olika aspekter och av relevans för
uppsatsen är den modell som presenteras i Strategic Unionism and Partnership:
Boxing or Dancing? Enligt modellen kan fackliga organisationers strategiska val
delas upp i fyra nivåer (Huzzard 2004, s.27-32).

Nivå 1: Val av uppdrag, ideologi och identitet. Handlar om fackföreningens
förhållningssätt till marknad, klass och samhälle. De ideologiskt formade
uppgifterna skapar organisationens identitet.

Nivå 2: Val av inriktning och aktiviteter. Handlar om hur facket beslutar i de
ämnen som dess aktiviteter omfattar. Val av arbetsområden som ska ingå i
verksamheten, aktiviteter att åta sig, relationer att gå in i, mobilisering och
värvning av medlemmar är exempel på val på denna nivå.

Nivå 3: Val av sätt att förhålla sig till arbetsgivare, medlemmar, andra fack
och det civila samhället. Handlar om hur man agerar gentemot arbetsgivare,
medlemmar och samhället i övrigt. Det grundläggande valet står mellan konflikt
och samarbete.

Nivå 4: Val av facklig struktur, processer och kapaciteter. Handlar om interna
angelägenheter såsom fackets strukturer, processer, teknologi och
inlärningskapacitet.
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Analysen i uppsatsen utgår från de strategiska val som nivå 3 och 4 innefattar.
Dessa kan syfta på fackets omgivning och inre funktion i ett enskilt fall, till
skillnad från nivå 1 och 2 som avser övergripande, långsiktig facklig verksamhet.
I analysdelen översätts de två nivåerna 3 och 4 till fackets externa respektive
interna strategi. Nivåerna delas i sin tur upp i två avsnitt. Fackets externa strategi
behandlar förhållandet till europeiska institutioner och till arbetsgivaren, och den
interna strategin tar upp inlärningskapaciteten och den demokratiska processen.
Eftersom den svenska modellen är en statisk beskrivning av en samhällsordning,
medan europeiseringen åsyftar en pågående politisk process, integreras de båda
teorierna löpande i analysen.

För att få klarhet i analysen behöver dock de centrala begreppen konflikt och
samverkan definieras. Definitionerna som ges av Huzzard har fördelen att de utgår
just från facklig strategi, varför de blir användbara även här (Huzzard 2004, s.35).

Konflikt: Samverkan:
Episodisk Fortlöpande process
Begränsad i omfattning Potentiellt stor i omfattning (men 

kan vara ämnesspecifik)
Begränsad tillgång till information Hög nivå av informationsflöde
Ritualistisk och försvarande Gemensam problemlösning och 

fördelning av ömsesidiga vinster
Stöttas på positionellt tänkande Stöttas på processtänkande
Handlar om att svara på beslut Handlar om att forma beslut
Baseras på lågt förtroende Baseras på högt förtroende

Ovanstående uppdelning ska ses som renodlade idealtyper. I praktiken, skriver
Huzzard, är de strategiska valen av samverkan och konflikt sällan eller aldrig ett
självklart fall av ”antingen eller” (Huzzard 2004, s.35).

4.2 Metod: Delvis strukturerade intervjuer

4.2.1 Genomförande

Studien baseras på intervjuer med företrädare från centralorganisationerna inom
LO, TCO och Svenskt Näringsliv som varit aktiva i arbetet med tjänstedirektivet.
Dessa presenteras närmare i inledningen till analyskapitlet.

Fem av intervjuerna har genomförts via personliga möten, medan en skett över
telefon. Samtliga intervjuer har dokumenterats genom anteckningar, och fyra av
intervjuerna har dessutom spelats in med bandspelare och transkriberats.
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4.2.2 Metodproblem

Enligt Kvales välkända definition är syftet med den kvalitativa
forskningsintervjun ”att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i syfte
att tolka det beskrivna fenomenets mening” (Kvale 1997, s.13). Karaktäriserande
för den form av kvalitativ forskningsintervju som kallas delvis strukturerad är att
intervjuobjektet får resonera öppet, men att intervjun rör sig kring vissa teman.
Metoden innebär att forskaren har en viss kännedom om ämnet i fråga. Hon eller
han har en viss teoretisk och empirisk kunskap om de fenomen som studeras, men
är samtidigt öppen för nya synvinklar och informationer som den intervjuade kan
komma med. Som regel är det en rad förhållanden som ska belysas och som
intervjuaren prickar av under intervjuns gång (Andersen 1998, s.162).

För uppsatsen räkning handlar dessa teman om arbetet med tjänstedirektivet,
den svenska modellen, relationen mellan den svenska fackföreningsrörelsen och
Svenskt Näringsliv, samt politiskt inflytande i EU och i Sverige.

Holme och Solvang tar upp fyra huvudelement som är avgörande för hur ett
intervjubaserat resultat blir: undersökningens olika teman, roller, aktörer och
kulisser (Holme/Solvang 1997, s.106-107).

Det mest problematiska inslaget i uppsatsintervjuerna är framför allt det första,
att ett tema kan vara laddat eller politiskt känsligt. Tjänstedirektivet är fortfarande
aktuellt och utgången av förhandlingarna är ännu inte är given. Det är vanskligt att
avgöra i vilken utsträckning detta har påverkat resultatet – om och på vilket sätt
intervjupersonerna undanhållit information som uppfattas som riskabelt att prata
om. Problemet är dock marginellt i och med att tjänstedirektivet föregåtts av en
offentlig debatt där aktörernas ståndpunkter varit tydliga och allmänt ventilerade.

Enligt Marshall och Rossman bör de intervjuer som görs i uppsatsen kallas
elitintervjuer, eftersom personerna har valts på grund av sin expertis inom
områden som är relevanta för studien. Elitpersoner är de som anses vara
”inflytelserika, framstående och/eller välinformerade människor i en organisation
eller samhälle” (Marshall/Rossman 1999, s.113).

Marshall och Rossman argumenterar för elitintervjuns många fördelar.
Värdefull information kan erhållas från elitpersoner, på grund av de positioner
som de besitter i sociala, politiska, finansiella eller administrativa verksamheter.
Elitpersoner kan vanligtvis ge en övergripande bild av en organisation eller dess
relationer till andra organisationer. Det är större sannolikhet att dessa personer har
kännedom om legala och finansiella strukturer inom organisationen. Elitpersoner
kan också berätta om en organisations policies, tidigare historia, och framtida
planer från ett särskilt perspektiv (Marshall/Rossman 1999, s.113).

Det är kärnan i dessa tankegångar som gör intervjun till en lämplig metod för
uppsatsens syfte. Tjänstedirektivet har engagerat endast ett fåtal personer i
Sverige, och information om den fackliga strategin i arbetet finns inte att tillgå på
annat sätt än genom intervjuer med dessa personer. Framför allt ger muntlig
information från dem som varit involverade en sammantagen bild av de dilemman
och svårigheter som man stått inför, vilket är fundamentalt för analysen av de
strategiska val som gjorts.
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En nackdel med elitintervjuer är dock att elitpersonerna är mycket aktiva och
välartikulerade, och de är vana vid att få uppmärksamhet och respekt, att få föra
talan, ta initiativ, ge order och fatta beslut. De är också vana vid att sitta i
förhandlingar, att diskutera och försvara sina åsikter (Andersen 1998, s.176). De
är vältränade på att möta allmänheten och att ha kontroll. De kan därför vända
intervjun och själv ta kommandot (Marshall/Rossman 1999, s.114).

Gränsen mellan intervjupersonens ”kommando” och ”frihet att prata om
ämnet” är hårfin. I uppsatsen har denna balansgång skett genom att jag gett
intervjupersonerna utrymme att berätta om sin syn på problemet, samtidigt som
jag kontrollerat att de ovan nämnda huvudpunkterna tagit upp. Jag har tagit
initiativet vid intervjuns början och förklarat syftet med intervjun och temat för
uppsatsen. Risken för att intervjupersonen ska hamna i ett sådant överläge som
Marshall och Rossman åsyftar, reduceras i och med mina förkunskaper om
uppsatsens ämne och min vana som journalist från intervjusituationer.

4.2.3 Objektivitet och generaliserbarhet inom kvalitativ metod

Även om den kvalitativa metoden ger möjligheter att komma ett enskilt problem
nära, innebär den samtidigt vissa bekymmer när det gäller generaliserbarhet och
objektivitet. Enligt Marshall och Rossman är en av svagheterna med kvalitativ
metod svårigheten att överföra undersökningsresultaten till andra sammanhang.
För att motverka detta, menar Marshall och Rossman, kan forskaren referera till
det teoretiska ramverket för att visa hur materialinsamling och analys guidats av
olika begrepp och modeller (Marshall/Rossman 1999, s.114).

För uppsatsens räkning kan sådan guidning hämtas i de teoretiska och
metodologiska kapitlen ovan. Till stor del har upplägget utarbetats efterhand,
vilket inte bör ses som problematiskt enligt Bryman:

Att specificera teorin i förväg brukar vara något man undviker på grund av risken att dra för

snabba slutsatser eller skapa en felaktig förhandsbild av de frågor som ska studeras. Man

menar också att det finns en fara i att de teoretiska begreppen i alltför stor utsträckning avviker

från vad aktörerna i en viss social miljö tycker och tänker (Bryman 1995, s.99).

Den syn som Bryman redogör för ger ett stort handlingsutrymme och ansvar åt
forskaren, vilket kan vara positivt om han eller hon kan genomföra studien
trovärdigt och argumentera för sina teori- och begreppsval i efterhand, men den
ger samtidigt ökade svårigheter att uppnå objektivitet.

Vad det gäller intervjustudier menar Kvale att objektivitet ska diskuteras
utifrån tre aspekter: frihet från förutfattade meningar, intersubjektivitet och
spegling av objektets natur. För det första handlar frihet från förutfattade
meningar om att kunskapen som erhålls från intervjuer ska vara tillförlitlig,
verifierad och oförvanskad av personliga fördomar. För det andra handlar
intersubjektivitet om den risk som finns att intervjuare och intervjuperson har ett
överensstämmande förhållningssätt till ett problem, vilket leder till svårigheter att
upprepa den enskilda intervjun. Enligt Kvale kan dock olika intervjuare, om de
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följer liknande procedurer enligt en gemensam intervjuguide, få fram ganska
likartade intervjuer från sina intervjupersoner. För det tredje betyder spegling av
objektets natur att intervjupersonen får komma till tals, att hans eller hennes
verkliga natur kommer till uttryck (Kvale 1997, s.64-66).

Om ovanstående resonemang appliceras på uppsatsen kan konstateras att
problem, metodologi och teori utvecklats i förhållande till varandra i en
fortlöpande process, men att det är först när denna ram stått klar som analysen
påbörjats. Detta torde garantera att de slutsatser som dras i undersökningen följer
en konsistent linje.

Ett annat objektivitetsproblem som Svenning pekar på är intervjuareffekter.
Det är lätt att ”med hjälp av inpass, utrop och minspel styra intervjun i en
oförutsägbar riktning”, skriver han (Svenning 2000, s.155). Detta, liksom
personliga åsikter och idéer om det ämne som studeras, är ofrånkomliga
dilemman. Jag har minimerat risken för en fördomsfullt präglad analys genom att
göra enskilda intervjuer med representanter för båda arbetsmarknadsparterna, låta
intervjuerna vara upplagda på samma sätt och undvika ledande och slutna frågor.

Slutligen kan uppsatsens objektivitet ifrågasättas när det gäller det praktiska
utförandet. Silverman skriver: ”När människors aktiviteter spelas in och
transkriberas, kan reliabiliteten för tolkningarna av transkriberingarna bli gravt
försvagad genom ett misslyckande att transkribera uppenbart triviala, men ändock
avgörande, pauser och överlappningar” (Silverman 2001, s.230).

De svårigheter som Silverman pekar på har blivit uppenbara i arbetet med
transkriberingen av intervjuerna. Bandspelarens kvalitet och batterihållbarhet har
lett till att tre av de transkriberade intervjuerna (med Nyberg, Jivmark och
Rudeberg) är av mindre tillförlitlig karaktär än de övriga två. Där den exakta
ordalydelsen har gått förlorad har dock anteckningarna kunnat försäkra att
innebörden blivit korrekt. För den icke-bandade telefonintervjun har
sanningsenligheten säkrats genom att intervjupersonen (Hamskär) läst igenom
anteckningarna och meddelat om det återfunnits innehållsmässiga felaktigheter.
Vid beaktandet av dessa risker bör emellertid hållas i åtanke vad Silverman
skriver:

Det är viktigt att vi inte lurar oss själva att söka en ”perfekt” transkribering. Transkriberingar

kan alltid förbättras och jakten på perfektion är illusorisk och tidskrävande. Snarare är målet att

uppnå en transkribering som lämpar sig för uppgiften. (Silverman 2001, s.231)
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5 Analys

Analyskapitlet är uppdelat i två block där fackets externa respektive interna
strategier i tjänstedirektivprocessen analyseras utifrån den svenska modellen och
europeiseringen. I början av de två blocken ges en sammanfattning av de
viktigaste komponenterna i de båda strategierna. Analysen bygger på intervjuer
med följande personer:

Leif Dergel, internationell sekreterare, TCO
Ingemar Hamskär, chefsjurist, TCO
Dan Holke, chefsjurist LO-TCO:s Rättsskydd
Eva Jivmark, tjänstehandelsansvarig, Svenskt Näringsliv
Lars Nyberg, utredare, LO
Sverker Rudeberg, arbetsmarknadsansvarig, Svenskt Näringsliv

5.1 Fackets externa strategi

5.1.1 Sammanfattning

Facket har ställt sig positiv till tanken med ett tjänstedirektiv, men har invänt mot
inskränkningar i arbetsrätten. Relationerna till europafacket har varit intensiva och
en del av det externstrategiska arbetet har ägnats åt att övertyga andra fack om de
potentiellt negativa effekterna av ett tjänstedirektiv. Många aktiviteter har syftat
till att förklara och hävda den svenska modellens betydelse.

5.1.2 Förhållandet till europeiska institutioner

Den svenska fackföreningen har i tjänstedirektivfrågan valt en öppen inställning,
där de idéer om förändring som tjänstedirektivet står för accepteras. Man har
inriktat sig på de allvarligaste problemen i direktivet.

Det är bra med ett direktiv eftersom Sverige är ett litet, utlandsberoende samhälle och

ekonomi. Facket i Sverige har alltid accepterat konkurrens, frihandel, strukturomvandling och

så vidare som facket i andra länder i Europa inte har gjort, de har varit rädda. Men

förändringarna kommer, det gäller bara att de ska bli så bra som möjligt. Förändringarna i

direktivet ser vi inga problem med. (Holke)
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Det svenska facket uppfattas vara en öppen, mottaglig organisation som skiljer sig
från sina europeiska motsvarigheter. En tjänstemarknad som förändras i enlighet
med tjänstedirektivets principer anses oproblematiskt, vilket tyder på att man
undviker ett positionellt tänkande. Det finns en ”missanpassning” mellan den
politiska processen på europeisk och nationell nivå endast när det gäller den del i
direktivet som handlar om tillfälligt tjänsteutövande.

Där tjänstedirektivet är nu, tror jag är bra, det tror jag kommer att hjälpa tjänstemarknaden.

Med undantag för den lilla delen, tillfälligt tjänsteutövande, där ursprungslandsprincipen

finns, är tjänstedirektivet en bra idé för att undanröja byråkratiska hinder och kunna verka i

hela EU. Det gynnar Sverige. (Dergel)

Synsättet visar att facket är beredd att ställa upp på europeiseringen av den
nationella politiken. De allmänna liberala idéerna i tjänstedirektivet anammas, och
det ses som en betydande framgång att ha påverkat formuleringen i vissa av
tjänstedirektivets paragrafer.

Plötsligt ser vi att texten antagits ordagrant i parlamentet, det är fascinerande att det går att

påverka så. […] Det är positivt att det går att få inflytande på det här viset. Det är svårt att se

något negativt med det. (Holke)

Det fackligt strategiska valet att protestera mot enskildheter och inte mot
grundläggande innehåll demonstrerar både en nyorientering för fackets roll,
jämfört med den svenska modellen, och en okritisk syn på villkoren för det nya
inflytandet. Den största utmaningen bedöms vara den bristande förståelsen för den
svenska modellen inom EU.

Parlamentet har nu gått tillbaka till det som är grunden i EU-fördraget. Men man förstår oss

inte helt. Gång på gång glömmer de det här med att allt bygger på avtal. Alla som gör regler i

EU tänker bara lagar, myndigheter, advokater, poliser och fängelser. Fackliga organisationer,

kollektivavtal, strejker, fredsplikt och sådant, det glömmer de helt och hållet. (Dergel)

Frågorna är alltså inte i hamn, ens om det blir ett tjänstedirektiv. Hela tiden får vi vara med

och påpeka ”det här får oönskade effekter för den svenska modellen”. (Hamskär)

Där den svenska modellen inneburit en för fackföreningsrörelsen ”regelbunden
och rutinmässig tillgång” till regeringsmakten, präglas möjlighetsstrukturen inom
EU av en distans mellan fackets och beslutsfattarnas värderingar. För att uppnå
inflytande i utarbetandet av tjänstedirektivet har därför ett betydande engagemang
lagts vid förklarandet av den svenska modellens principer för europafacket och
andra europeiska institutioner, vilket tyder på en samverkansambition.
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Sen har man ju parlamentet och där är det ett rent politiskt arbete, att få dem att förstå vår

arbetsmarknadsmodell. De kan lägga förslag av rent oförstånd som sabbar ganska mycket

utan att det är deras avsikt ens, för att de inte har kläm på hur det ser ut. Vi får förklara oss,

och ha lobbying mot kommissionen. Det har skett väldigt mycket nu inför det här senaste

förslaget, det vet jag. (Holke)

Att facket har antagit lobbying som strategiskt medel visar på ett samarbetspräglat
utnyttjande av nya valmöjligheter som kommit att stå öppna i och med Sveriges
medlemskap i EU, som Michelettis resonemang gör gällande. Ändamålet med
lobbyarbetet i tjänstedirektivprocessen har varit att få EU-lagstiftarna att undvika
oavsiktliga misstag, som förstör premisserna för den svenska modellen. Således
har den fackliga kampen skett framför allt på grund av en upplevd kunskapsbrist
inom EU, och inte utifrån en ideologisk basis. Med Radaellis ord kan här sägas ha
skett en horisontell europeisering. Facket har följt de nya socialiseringsmönster
som EU-medlemskapet fört med sig, som bland annat innebär att aktörer utövar
inflytande genom lobbyarbete.

Tjänstedirektivet är en speciell fråga, eftersom vi lagt ner så pass mycket jobb, och prioriterat

den så mycket. Vi har haft återkommande möten med näringsdepartementet i UD:s

tankesmedja. Vi har uppfattats som hjälpsamma, inte skrikit nej, utan sagt ”det här är dåligt,

vi vill göra ändringar på det här”. Vi kommer in på banan, hade vi bara stått som en talkör på

gatan hade det inte hänt mycket. (Dergel)

Problematiken här ligger i att den strategiskt valda ”hjälpsamma” framtoningen
kan ses som det enda alternativet facket står inför med hänsyn till det
anpassningstryck som europeiseringen medför. Med utgångspunkt i Radaellis
teori om att avgörande förändringar uppstår när inrikespolitiska aktörer är beredda
att ta till sig av den nya EU-politiken, ökar fackets samverkan sannolikheten för
att även kommande ”missanpassningar” mellan europeisk och nationell nivå
kommer åtgärdas utan förväntningar på facket som en kritisk aktör. I
förlängningen innebär detta att facket bidrar till europeiseringsutvecklingen. Inom
facket finns dock en annan uppfattning.

Parlamentet och kommissionen och rådet är borgerligt, men allt tyder på att vi får ett förslag

som vi gillar. […] Man drar sig nog för att lägga fram något som stöter sig med oss. (Nyberg)

Uppfattningen att det fackliga agerandet i tjänstedirektivprocessen gett ett
avgörande inflytande bortser från förändringens villkor – vad Knill och Lehmkuhl
kallar negativ integration. Europeiseringen har gett en förändring av spelets regler,
och förändrat inrikespolitiska aktörers möjlighetsstrukturer. Nya strategiska val
har öppnat sig, medan andra stängts. Arbetet med tjänstedirektivet visar att de
fackliga påverkansmöjligheterna vad det gäller innehållsmässiga enskildheter kan
bli betydande när de anpassas till EU:s pluralistiska kultur, men processen
bekräftar samtidigt att fackföreningsrörelsens inflytande i en övergripande
välfärdspolitik har minskat jämfört med hur det fungerade i den svenska
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modellen. I stället för att vila på en närhet till makten, har facket aktiverat sig i att
ena potentiella kritiker i Europa.

Vi fick ganska snabbt med oss regeringen på att det här inte var så värst bra. Svenska

regeringen hade nog annars varit pådrivande i arbetet med ett direktiv. […] Facket i Sverige

var först i Europa, och det var svårt att övertyga andra fack om att detta inte är ett bra direktiv

ur facklig synvinkel. […] Vi fick jobba ganska intensivt för att försöka förklara våra

invändningar, dels att analysera vad det var och få med sig facken nere i Europa och få med

svenska regeringen på det, och dels att ena LO/TCO/Saco i Sverige. (Holke)

Regeringen har varit en bland flera instanser att mobilisera, vilket är en skillnad
från den svenska modellen, där banden mellan facket och statsmakten var mer
förutsättningslöst starka. Fackets lobbyarbete är således ett tecken på den svenska
modellens försvagning, men samtidigt ett bevis för en förstärkt position för facket
i EU-sammanhang. En viktig del i agerandet har varit att redan innan
tjänstedirektivet blev ett formellt förslag ha gått ut i debatten.

Förslaget kom i januari 2004, men debatten började först i april-maj 2005 med alla möjliga

överdrifter. Att då upptäcka vad som var på g hade varit lite väl sent. (Dergel)

Det som var bra här var att vi var så tidigt ute. Antag att vi inte hade fattat detta från början

och den svenska regeringen var jättepositiv, det hade naturligtvis varit svårt för dem att

vända. Om vi hade vaknat efter ett halvår och börjat hojta hade processen ändå rullat på. Det

gick enklare nu. (Holke)

Om man inte hade varit ute för tidigt, undrar jag om vi hade fått acceptans för våra frågor, för

det som är specifikt nordiskt. Det är inte säkert att vi skulle få samma hjälp av europafacket.

De prioriterar det som är gemensamt för länderna. Jag hade varit mer orolig om vi inte varit

så tidigt ute. (Hamskär)

Den främsta vinsten med den tidiga reaktionen anses vara de
påverkansmöjligheter som uppenbarar sig, både gentemot regeringen och
europeiska institutioner. Synen grundar sig i en övertygelse om
samverkanseffekter och bottom-up-processer inom EU. Det är alltså inte endast
fackföreningsrörelsen som påverkas av, och ska anpassas till, produkterna från
politiska, juridiska och sociala institutioner på europeisk nivå. Även den formellt
sett underordnade instansen har möjligheter att förändra utgången av förslag
framlagda inom EU. Utifrån detta perspektiv är fackföreningsrörelsens val av
tidig reaktion vid inledningen av tjänstedirektivprocessen ett förtjänstfullt
utnyttjande av omstruktureringen av strategiska möjligheter.

Jämfört med den svenska modellen innebär dock premisserna i EU en reaktiv
snarare än en förändringsinitierande position för facket. De uppnådda
framgångarna ger därför uttryck för att de anpassade externa strategierna förstärkt
facket, men att de skett inom ett snävare manöverutrymme.
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5.1.3 Förhållandet till arbetsgivaren

Under tjänstedirektivprocessen har facket valt att gå från en konfliktinriktad till en
kompromissartad strategi. Inför valet till Europaparlamentet 2004 valde LO och
det socialdemokratiska partiet att demonstrera i ett förstamajtåg under parollen
”Rädda våra jobb, rädda våra liv – stoppa EU:s tjänstedirektiv”, vilket
arbetsgivarsidan reagerade på.

Det här ”Rädda våra jobb, rädda våra liv – stoppa EU:s tjänstedirektiv”, det blev en väldig

slagdänga om det här, kunde vi tycka. […] Vi höll oss liksom någorlunda tillbakadragna. Vi

försökte vara sakliga när folk frågade ”vad innebär det här?”. (Jivmark)

Enligt Svenskt Näringsliv har sakfrågan hamnat i bakgrunden för en ideologisk
debatt, vilket tyder på ett godkännande av tjänstedirektivets innehåll. Det är
utformningen som ska dryftas, inte innebörden. Ända sen processen påbörjades
har den svenska arbetsgivarsidan försvarat det ursprungliga förslaget till
tjänstedirektiv och man har undvikit ett tillmötesgående av fackliga krav.

Det var skrämselpropaganda. Facket gick ut väldigt hårt, hotade liksom med social dumpning

och sådär, att det skulle vara förfärligt om direktivet går igenom. Vi sa att vi inte går in i den

debatten, inte bemöter facket och går ut och slåss, utan vi försökte vara mer sakliga.

(Jivmark)

Svenskt Näringsliv har genom sitt agerande frångått den ”maktbalans mellan
arbetsgivar- respektive arbetstagarsidan” som enligt Bruhn präglade den svenska
modellen. Valet att inte söka samförstånd i tjänstedirektivfrågan visar att Svenskt
Näringsliv intagit en konfliktställning som är annorlunda från den tidigare
relationen mellan arbetsmarknadsparterna, där man gemensamt förespråkade den
svenska modellen.

De senaste två åren har det varit en drive från vår sida att förklara och få ökad förståelse för

hur vår modell fungerar. Det har aldrig funnits intresse för våra frågor. […] När Sverige

skulle komma med i EU fanns uppfattningen ”va, har ni ingen lagstiftning?”. Då gjordes en

samlad svensk insats med regeringen, facket och Svenskt Näringsliv för att förklara systemet.

Sen kom utstationeringsdirektivet och så Montiförordningen. Nu är det fjärde gången vi

förklarar den svenska modellen. (Nyberg)

Från att det har varit ett betydande samarbete mellan arbetsmarknadsparterna i
argumentationen för den svenska modellen, har arbetsgivaren i tjänstedirektivet
gjort en kraftig omsvängning. Genom att välja ett konfliktbaserat agerande har
Svenskt Näringsliv inte ställt upp på den svenska modellens principer.

Balansen har dessutom rubbats genom att definitionen av den svenska
modellen skiljer sig mellan arbetsmarknadsparterna. Där fackliga representanter
pekar på kollektivavtalens juridiska betydelse och fackföreningarnas starka
position som den viktigaste egenskapen hos den svenska modellen menar man
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från arbetsgivarsidan att den fackliga styrkan i ett internationellt perspektiv
handlar om en ”gradskillnad” och inte en ”artskillnad”.

Täckningsgraden till följd av direkt kollektivavtalstecknande är ju högre i Sverige och i

Danmark än i många andra länder, men det är en gradskillnad och ingen artskillnad jämfört

med hur det är i andra länder. […] Den mytbildning som man ägnar sig åt att Sverige skulle

vara unikt och att andra medborgare är begravda i armod, det är en variant av det här ”blott

Sverige svenska krusbär har”, det är ju det som präglar fackföreningsrörelsen. Det är ju mer

det som kommer till uttryck än fackets oro att andra inte förstår hur vi har det. (Rudeberg)

Svenskt Näringslivs uppfattning av den svenska modellen är den främsta orsaken
till att korporatismen, som den definieras av Åmark, inte kännetecknat relationen
mellan arbetsmarknadsparterna i tjänstedirektivprocessen. Fackföreningsrörelsen
har betraktat den svenska modellen som rådande, medan Svenskt Näringsliv inte
har haft samma inställning, vilket innebär att parterna har handlat utifrån olika
förutsättningar. På så sätt har fackföreningsrörelsen haft en försvagad position
gentemot arbetsgivaren i dubbelt hänseende: tjänstedirektivets övergripande idé
överensstämmer med arbetsgivarens ståndpunkter samtidigt som arbetsgivaren
inte följt den svenska modellens principer om kompromisser och samverkan
mellan legitima intressen.

Enligt Svenskt Näringsliv har den svenska modellen överlevt huvudsakligen i
betydelsen en socialdemokratisk hegemoni.

Det är en myt att det är så öppet och transparent i Sverige. Det är politikerstyrt, och

verkligheten spelar en underordnad roll. Det är politiska värderingar som styr från väldigt

tidigt stadium. I EU finns det generellt sett ett större intresse för verkligheten, man är lyhörd

och intresserad och det är lätt att få komma till och tala med höga kommissionstjänstemän.

(Rudeberg)

Förhållandet mellan facket och arbetsgivaren har således förändrats, men inte
blivit exakt omvänd. Som Micheletti framhåller lyckades arbetsgivarsidan i den
svenska modellen ofta påverka detaljer, medan de ideologiska riktlinjerna indirekt
bestämdes av fackföreningsrörelsen. Trots att arbetsgivaren tidigare hade rollen
som detaljjusterare och accepterade att socialdemokratisk klasskonfliktspolitik var
styrande har man i utarbetandet av tjänstedirektivet reagerat mot att den
europeiska ideologin inte antagits i sin helhet. Fackliga paragrafjusteringar i
tjänstedirektivets del om tillfälligt utövande uppfattas som att facket fått för
mycket att säga till om.

I tjänstedirektivet vill de vara lite övertydliga. Det är primärt kollektivavtal, sen tjänster. Jag

tycker kanske att fackföreningarna fick väldigt mycket som de vill. (Jivmark)

Detta innebär att facket på sikt riskerar att få mindre inflytande i det europeiska
pluralistiska sammanhanget än vad arbetsgivaren hade i den svenska modellen.
Om det fanns en avsevärd ”fit” mellan fackföreningsrörelsen och statsmakten i
den svenska modellen finns motsvarande ”fit” mellan den svenska
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arbetsgivarsidan och den strukturella ordningen i EU med ökande
marknadsintegration och fri rörlighet av varor, arbete och kapital. Det
förhållningssätt som facket valt i tjänstedirektivprocessen tyder dock på ett fortsatt
agerande enligt den svenska modellen principer. Accepterandet av arbetsgivar-
sidans utgångspunkt visar på en strävan efter dialog och en gemensam plattform.
Inställningen blir emellertid problematisk eftersom arbetsgivarsidan inte uppvisat
samma ambitioner. Fackets protester mot delen i tjänstedirektivet om tillfälligt
tjänsteutövande som ledde till kompromissen från Europaparlamentet i februari
2006 undergräver hela förslaget, menar Rudeberg. Efter omröstningen skrev han
ett pressmeddelande med rubriken Bättre om det inte blir ett tjänstedirektiv.

Det jag skrev den fjärde april var ett uttryck för att det i sig var ett bättre förslag men inte det

direktiv vi vill ha. […] Man ska inte säga att det är bättre med ett dåligt, men tydligt direktiv

för det är klart att det inte är. (Rudeberg)

Enligt arbetsgivarsidan kan alltså ett tjänstedirektiv som påverkats av fackliga
krav inte godkännas, vilket markerar en ovilja att kompromissa. Således har
samarbetsambitionen övergetts i takt med att den nya, som Forsberg skriver,
liberala möjlighetsstrukturen i Europa erbjudit Svenskt Näringsliv samma
inflytande som den svenska modellen gav facket. När arbetsgivaren har hamnat i
överläge har man tagit avstånd från principer om problemlösning utan konflikter.

Det har varit en positionering i den här frågan. Jag var nästan upprörd när jag såg Svenskt

Näringslivs reaktioner om kompromissen i Europaparlamentet att ”då kunde man lika gärna

vara utan”. De stora hindren ligger i etableringsdelen, och den delen är orörd. Det säger de

ingenting om trots att vi tycker i princip lika där. När det gäller tillfälligt arbete i andra länder,

och det då inte bra, då kan man lika gärna skita i det, då kan man vara utan alltihopa. Men

potentialen ligger i etableringsdelen, det var därför de konservativa ställde upp i

departementet. De offentliga arbetsgivarna gjorde tummen upp, men inte Svenskt Näringsliv.

Det är politiserat från deras sida. (Hamskär)

I den svenska modellen förespråkade båda arbetsmarknadsparterna ömsesidig
dialog under en aktiv, intervenerande stat och den socialdemokratiska hegemonin.
Frånvaron av detta i det europeiska sammanhanget har inneburit ett förändrat
jämviktsläge för de svenska arbetsmarknadsparterna, där antingen arbetsgivaren
eller facket upplever att de har inflytande.

Vi har vunnit kan man säga nu då, uppnått det vi vill åstadkomma, men det är inte säkert att

det är här allt. Om något år kanske vi tvingas in i något hörn. (Dergel)
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5.2 Fackets interna strategi

5.2.1 Sammanfattning

Facket har haft ett djupt engagemang i tjänstedirektivet och den har satts högt på
dagordningen. Ett fåtal personer har varit insatta i frågan och den organisatoriska
strategin har utgjorts av uppsökande verksamhet, snabbhet och lobbyarbete. En
viktig komponent i agerandet har varit författandet av konkreta juridiska
ändringsförslag.

5.2.2 Inlärningskapaciteten

Den internfackliga strategin med tjänstedirektivet har i flera avseenden influerats
av att EU-aspekter allmänt präglar hela det fackliga arbetet.

Det har förskjutits, det är mer och mer nu att alla frågor är EU-frågor. Varenda sak du håller

på med har någon EU-aspekt. Alla som jobbar här på TCO har någon kontaktperson i Bryssel,

det har mer och mer kommit att växa in i hela organisationen. (Dergel)

Orsaken till de valda strategierna i tjänstedirektivprocessen är att fackförenings-
rörelsen har genomgått en inlärningsprocess. Resultatet har främst varit skapandet
av en uppsökande organisation, eftersom den formella gången för förslag och
beslut inom EU upplevs vara oklar.

I början var det mer teoretiskt, med tiden har vi blivit duktigare. Vi har lärt oss mer om

maskineriet, fått bättre kontaktnät och relationer. Men ofta hittas frågor mer eller mindre av

en slump. Tjänstedirektivet bevisar att vi lärt oss ganska mycket om de här frågorna. Ibland

föreslås frågor som berör arbetsrätt inom ett helt annat område. Det gäller då att hitta det.

(Holke)

Svårigheten för facket att bevaka sina intressen i EU handlar om det företräde till
statsmakten som den svenska regeringens ”selektivt öppna karaktär” gett fack-
föreningsrörelsen i den svenska modellen. Den har ingen motsvarighet inom EU,
varför tilliten till konfidentiella kontakter inte längre är ett fungerande förhåll-
ningssätt, såsom Knill och Lehmkull hävdar. Den informationsgång i Sverige som
av facket uppfattas ligga självklart i systemet anses vara godtycklig inom EU.

Vi är väldigt alerta nu, det var vi inte från början. Tidigare kom det mer på ett naturligt sätt.

Det ingår i systemet här, det är rent naturligt. I EU är det svårt att veta vad som är på gång,

hur förslagen kommer, var de kommer fram. Man måste lära sig att om något redan har

beslutats så går det inte att ändra. Det är oerhört lätt att påverka innan beslutet är taget.

(Nyberg)
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Under det svenska EU-medlemskapet har alltså facket kommit att lära sig utnyttja
de möjligheter som Börzel och Risse menar att europeiseringen medför. Facket
har således lyckats utöva inflytande i bearbetningen av tjänstedirektivet på grund
av en hög anpassningsförmåga.

Tidigare har det varit så att vi först sagt någonting, sen har det varit klart. Nu har vi varit djupt

inblandade i beslutsprocessen, och haft ett intimt samarbete med europafacket. (Nyberg)

Synen på facket som en lärande organisation är direkt relaterat till den
anpassningprocess som Olsen benämner experiential learning (lärdom genom
erfarenhet). Enligt den har fackföreningsrörelsen förändrat sin strategi för
inflytande utifrån iakttagelser av andra aktörer, och har efter eget övervägande
nått slutsatsen att ett aktivt arbete ger störst möjligheter för inflytande.
Utvecklingen innebär dock att fackföreningsorganisationerna införlivats i den
ramskapande integrationen, som förändrar uppfattningar och förväntningar hos
inrikespolitiska aktörer. I förlängningen ökar detta sannolikheten för att
fackföreningsrörelsen vid framtida föreslagna EU-reformer antar en strategi som
följer logiken i tjänstedirektivprocessen, det vill säga ett grundläggande positivt
förhållningssätt med fokus på enskildheter.

Acceptansen för de nya villkoren för inflytande i EU och ökat stöd för bredare
europeiska omstruktureringar försvagar facket som förväntad kritisk aktör, och
cementerar den europeiska uppbyggnaden. Vad det gäller tjänstedirektivet har den
fackliga positionen dock varit stark genom det strategiska valet att arbeta som en
snabb och konkret organisation.

När vi började sätta oss in i detta tänkte vi ”här måste vi agera”, vi måste lägga annat åt sidan.

Det fortsatte sen genom snabba, gemensamma insatser mellan oss och europafacket. (Nyberg)

Eftersom den svenska modellen tidigare garanterade påverkanskanaler till makten
visar tjänstedirektivprocessen på en omdirigering för den svenska
fackföreningsrörelsen användande av sina lärdomar. De ”formellt lika villkor”
som enligt Micheletti karaktäriserar EU:s öppna politiska möjlighetsstruktur, har
för fackföreningsrörelsens del inneburit att man i utarbetandet av tjänstedirektivet
ställts inför en form av icke-val: att protestera mot den generella politiska
målsättningen och därmed mista inflytande, eller att ta avstånd från
konfliktbaserade strategier och öka möjligheterna att påverka, men samtidigt
acceptera ett snävare spelrum. Detta är det primära dilemmat som kommit av
uppflyttandet av befogenheter och makt. Inom facket negligeras dock denna
aspekt.

De första tio åren i EU var vi bra på att förhindra katastrofer, mobilisera och säga nej. Vi var

mindre bra på att vara inne tidigt och påverka en process. Vi är mer proaktiva nu. I detta fallet

analyserade vi förslag och tog fram egna texter. LO/TCO tog tidigt fram texter där vi inte

bara sa ”nej, det här går vi aldrig med på”. Vi sa hur vi ville att det skulle se ut, vi översatte

och uppvaktade EU:s institutioner. […] Svenska facket fick nästan en expertroll, vi satt
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bisittare och sådär i EU-processen. Det är en modell för hur man kan jobba: Tidiga, bra

juridiska analyser av förslagen, konsekvensanalyser och konstruktiva egna förslag. (Hamskär)

Arbetet med tjänstedirektivet har visat att fackets djupa EU-engagemang lönat sig.
Detta ligger i linje med europeiseringens funktion, som Olsen avser den. Facket
har garanterat sin egen fortlevnad genom att i framställandet av tjänstedirektivet
undvika de misslyckanden som ett konfliktbaserat handlande tidigare lett till.

Vi har lagt ner mycket krut på att förklara och informera och det har betalat sig. Vi har visat

”såhär vill vi ändra en artikel…” istället för att bara skrika slagord. Facket har kommit med

textförslag och varit väldigt väldigt påläst. Facket har jobbat lite som en lobbyorganisation,

och slagit näven i bordet. (Dergel)

Sammantaget ska dock den uppsökande, snabba, konkreta och lobbybedrivande
organisationen ses som en förändring i logiken hos det fackliga beteendet, såsom
Radaelli avser. Tjänstedirektivprocessen har visat att fackföreningsrörelsen kan
påverka så länge aktiviteterna följer de inhämtade, anpassade kunskaperna. För
fackföreningsrörelsens räkning har således europeiseringen inneburit ett villkorat
inflytande, där påverkan endast kan ske inifrån, inom EU.

5.2.3 Den demokratiska processen

Det är en liten skara människor som varit inblandade i det svenska arbetet med
tjänstedirektivet, vilket Rudeberg vittnar om:

Direktivet i sak är det ju väldigt få som har satt sig in i. Det är strängt taget

näringsdepartementet, kommerskollegium, LO, TCO, Saco, så att det är inga andra som har

begripit det… Eller begripit det, det är inga andra som har försökt egentligen. Det är ett fåtal

personer, vi är samma tio människor som träffas. (Rudeberg)

Beroendet av ett fåtal insatta personer framkallar demokratiska svårigheter. För
fackets del har de framför allt yttrat sig genom den väldiga apparat som det
eurofederalistiska samarbetet utgör. Eftersom arbetsmarknadsparterna i den
svenska modellen spelat en betydande roll på den nationella politiska arenan, som
Falkner och Liebers teori gör gällande, är det problematiskt att medlemskapet i
europafacket, som till en viss utsträckning skulle kunna låta facket återvinna
makt, lett till en förlust av inflytande genom den mängd information
medlemskapet innebär.

Det är våldsamma mängder info som ofta kommer sent. Det är europafackstyrelsemöte på

tisdag säger vi, då kan jag ha torsdag-fredag veckan före på mig att läsa mycket text på

engelska, och så ut med det till alla andra – ”är det här något som era verksamheter reagerar

på?” Rent praktiskt är det svårt. Man ska läsa tjocka EU-dokument och analysera dem och så,

och så måste alla veta ”aha, såhär såg papperet ut för en månad sen”. Med tjänstedirektivet nu

har jag följt det så pass länge att jag känner igen frågorna och vad som är på g. (Dergel)
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I detta perspektiv har top-down-processen, som Cowles med flera teoretiserar
kring, inverkat på den interna verksamheten i den svenska fackföreningsrörelsen.
Det är först när enskilda fackföreningsföreträdare har kommit att delta i
beslutsfattandet som det fackliga arbetet har fått effekt inom EU. Fördelarna med
framläggandet av konkreta textförslag har således åtföljts av eventuella nackdelar
med brist på demokratisk förankring.

Facket i Sverige har skrivit rena direktivtexter – ”såhär tycker vi att man ska skriva”. I

parlamentet antogs en del av dessa rakt upp och ner och det är väl också något man kan lära

sig. Men man måste orka och ha tid för det första att helt enkelt skriva texter. Det är klart att

exempelvis en parlamentariker tycker det här är bra att få en färdig text. Det fick ett väldigt

bra genomslag, för att de var så pass konkreta. Men det är samtidigt lite otäckt, du måste vara

hemskt säker på att du inte missat något eller att det är något fel på texten. (Holke)

Avvägandet mellan effektivitet/genomslag och ett internt betryggande stöd är ett
nytt inslag i fackföreningsrörelsens strategiska beteende. Det är direkt kopplat till
Michelettis tes om att fackföreningsrörelsen blivit allt mer utlämnad till sin egen
styrka och resursbas. Inom facket upplevs detta dock inte som en motgång.

Vi har lärt oss arbeta på ett sätt så att vi kunnat få lite mer inflytande i EU-frågor. Gör man en

riktig kraftsamling på en fråga så kan det gå. Jag ser inte idag att de vägrat lyssna på oss

tidigare inom EU, jag ser inget fel, snarare är det vi som inte utnyttjat möjligheterna. (Dergel)

I den svenska modellen tenderade fackliga intressen att tillvaratas trots avsaknad
av kraftfulla reaktioner och värdegrundsförklaringar, i större utsträckning än i EU.
Den svenska fackföreningsrörelsens svårigheter med intern demokratisk
förankring beror således på ett icke-problematiserande erkännande av, och
anpassning till, EU:s pluralistiska villkor. Krav ställs på fackföreningsföreträdare
att hastigt och ofta ta ställning i EU-frågor.

På EU-nivå funkar det ju sådär att om man väl godtagit någonting kan inte komma och säga

”oj då, det var något vi missade”, utan man måste hela tiden reservera sig. […] Det är typiskt

EU att ofta ska man ha synpunkter på texter inom några dagar, och det förutsätter ju att man

är insatt och har hängt med, annars har man inte en chans. […] Vi tycker ju hela tiden att vi

får allting för sent och att det alltid är bråttom, det tycker ju alla. Det hänger på om man vågar

ha en uppfattning, att om vi får frågan ”kan vi göra den här ändringen?”, att vi då säger ja.

Det är svårt att få någon riktigt bra demokratisk förankring. (Holke)

Europeiseringen ökar utrymmet för individuell handlingskraft, vilket urholkar den
demokratiska processen. I tjänstedirektivfrågan har det dock förutsatts att fackets
position varit klar.

Vi körde, vi visste vad vi skulle kritisera. (Nyberg)
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Agerandet kan kopplas till fackets vana av den svenska modellens mekanismer,
där statsmakten kunnat användas för att lösa klassproblem, som Micheletti hävdar.

I tjänstedirektivfrågan har samarbetsstrategin, där få målinriktade personer
varit med och format beslut, ansetts kompensera den eventuella förlusten av
inflytande som denna omstrukturering inneburit. På sikt kan det emellertid
förväntas att utvecklingen leder till att allt färre EU-frågor är uttryck för
”missanpassningar”, i Radaellis mening. Om distansen mellan EU och den
svenska fackföreningsrörelsen minskar tenderar facket att i allt högre grad att
”smälta” och ”absorbera” EU-politiken. Att den interna verksamheten anpassats
efter pluralistiska förutsättningar kan således i förlängningen leda till att facket
bidrar till sin egen försvagning.
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6 Slutsatser

I tjänstedirektivprocessen har den svenska fackföreningsrörelsen huvudsakligen
byggt sin strategi på samverkan. Detta val har två fundamentala aspekter: 1)
anpassningen efter EU:s pluralistiska villkor har ökat fackets
påverkansmöjligheter men 2) det är uttryck för fackets minskade ramar.

Utifrån det anpassningstryck som europeiseringen innebär har fackets val gett
utökat inflytande, men vid jämförelse med den svenska modellen arbetar facket
efter inskränkta förutsättningar. Arbetet med tjänstedirektivet visar att
fackföreningsrörelsen kan ha ett betydande inflytande på enskildheter, vilket i allt
väsentligt är diametralt motsatt från den svenska modellen, där facket påverkade
den övergripande politiska inriktningen.

För fackföreningsrörelsens del har det i arbetet med tjänstedirektivet inte
handlat om att verka enligt den svenska modellens principer, utan om att hävda
dem i europeiska sammanhang. Detta arbete har påverkats av den rubbade
balansen till arbetsgivaren. Enligt Svenskt Näringsliv har den svenska modellen
överlevt i avseendet socialdemokratisk politisk hegemoni, men inte när det gäller
dialog och ömsesidig respekt mellan arbetsmarknadsaktörerna. Således har
strävan efter samverkan ersatts av en arbetsgivarsida som drar fördelar av den
liberala möjlighetsstrukturen inom EU.

I kampen mot tjänstedirektivet har den svenska fackföreningsrörelsen förstärkt
sin position inom EU genom valet av en samverkansstrategi. Samtidigt har
rörelsen försvagats på sikt genom att agerandet inneburit en acceptans av
pluralistiska villkor, och därigenom varit ett bidrag till
europeiseringsutvecklingen.
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