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Titel  

Vem vill jobba i EU? 

En diskursteoretisk studie av fackförbunden Jusek och Kommunals medlemstidningar 
 
 
 
Sammanfattning 

 
Sverige har varit medlem i EU sedan 1995. Tack vare medlemskapet har vi fått ökade möjligheter att ta arbete 
i ett annat EU-land och medborgare från andra EU-länder kan ta arbete i Sverige. Men vilka är egentligen som 
bereds möjligheten att arbeta utomlands och hur framställs EU för olika yrkesgrupper? Dessa frågor lyft och 
behandlas i uppsatsen genom en granskning av fackförbunden Jusek och Kommunals medlemstidningar. 
Uppsatsen behandlar vilka diskurser som framkommit ur respektive tidning samt vilka förklaringar det kan 
finnas till dem. Främst är det den del av EU som berör arbetslivet som behandlas i uppsatsen. Den metod 
som använts för undersökningen är diskursanalys med inriktning på diskursteori. Teoretisk utgångspunkt tas i 
Socialkonstruktionism, vilken diskursanalysen grundar sig på men även valda teorier som behandlar sociala 
klasser och vissa inslag av politisk teori har tagits med.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 
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Förord 
Ett stort tack vill jag rikta till alla er som hjälpt till att göra denna uppsats möjlig. Mamma, pappa 
o Arne för er hjälp med insamlandet av empiriskt material. Ida, Camilla, Elli, Sara, Monica m.fl. 
för det stöd och sällskap ni gett då vi har pluggat tillsammans.   
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Inledning 
När Sverige gick med i EU talades det om att det skulle bli lättare att söka jobb för svenskar i 
andra EU-länder. Vi skulle helt enkelt få en större arbetsmarknad att röra oss på, vilket också 
betydde att andra européer skulle kunna komma in på den svenska arbetsmarknaden. Hur har det 
då gått? Är det fler som väljer att ta arbete utomlands och vilka yrkesgrupper är det i så fall som 
gör det? Ur dessa frågor väcktes idén till denna uppsats. Jag började av insamlandet av material 
med att övergripande läsa två olika fackförbunds medlemstidningar för att se om jag kunde 
upptäcka skillnader jag ville undersöka närmre i hur arbetslivet i EU framställdes. Med arbetslivet 
inom EU menar jag den rörliga arbetskraften mellan länderna till exempel svenskar som jobbar i 
Tyskland och tvärtom. Där väcktes mitt intresse för att undersöka hur det skrivs om arbetslivet 
inom unionen. Att arbeta är något som i dagens samhälle ses som norm1, vilket gör att arbetet 
blir en viktig del av en människas liv, varpå hon också identifierar sig med sitt arbete. 
Yrkesidentiteten är kopplad till samhällsklass och på så sätt blir också fackförbunden förespråkare 
för olika samhällsklasser, eftersom medlemmarna ansluter sig till olika fack beroende på vilket 
yrke de har. Hur ett fackförbund framställer arbetslivet inom EU återspeglar enligt min 
uppfattning också hur de olika yrkesgrupperna som är anslutna till fackförbundet ställer sig till 
den rörliga arbetskraften inom EU. Därför finner jag det viktigt och intressant att studera 
fackförbundens tidningar. Dessa tidningar handlar till största del om de yrkesgrupper som är 
anslutna till fackförbundet och det som står i tidningarna kommer enligt min uppfattning att 
påverka individens egen uppfattning om EU.  

Syfte 
Mitt syfte med detta projekt är att undersöka hur EU med fokus på de delar som rör arbetslivet 
framställs i Jusektidningen och i Kommunalarbetaren. Vilka diskurser går att urskilja och hur kan 
dessa tolkas? Jag har valt fackförbund för både akademiker och icke akademiker, eftersom jag 
tror att det finns skillnader i hur de framställer arbetslivet i EU. Mitt syfte är också att hitta 
möjliga förklaringar till dessa eventuella skillnader främst ur ett klassperspektiv men också med 
hjälp av viss politisk teori. 

Frågeställningar 
- Vilka diskurser om arbetslivet i EU framkommer i artiklar i Juseks och Kommunals 

medlemstidningar?  
- Hur kan dessa diskurser förklaras? 

 

                                                 
1 Zymunt Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen (Göteborg, 1999), s.13 
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Etiska reflektioner 
Jag kommer att göra en textanalys och därför har jag endast fokuserat på den etik som berör 
textstudier. En text kan till exempel inte kränkas på samma sätt som en människa vid en 
intervjustudie. Däremot måste forskaren i en studie som bygger på texter tänka på hur denna 
förhåller sig till texten, vilka argument finns när forskaren går in och gör en viss tolkning? Kan 
den här tolkningen vara rimlig med tanke på vad det är för text som analyseras? Det faktum att 
jag själv är medlem i fackförbundet Jusek är något som jag hela tiden måste ta i beaktning och 
förhålla mig kritiskt till. 

Material och Avgränsningar 
De fackförbunds medlemstidningar jag har valt är Juseks och Kommunals. Jag valde dessa för att 
Jusek är ett fackförbund för akademiker, bland de 75 000 medlemmarna återfinns främst 
systemvetare, civilekonomer, jurister, samhällsvetare och personalvetare.2 Kommunal 
representerar främst yrkesgrupper som saknar akademisk utbildning. Fackförbundet har ca 570 
000 medlemmar i flera yrkesgrupper men främst är det undersköterskor, vårdbiträden och 
barnskötare som är medlemmar. Också brandmän och fritidsledare och annan personal inom 
skolomsorgen återfinns dock bland kommunals medlemmar.3 Jag valde dessa tidningar eftersom 
jag är intresserad av att undersöka hur EU och att arbeta i unionen framställs för olika 
yrkesgrupper, därför ansåg jag dessa fackförbund lämpliga. Det ska också tilläggas att jag hade 
goda möjligheter att få tillgång till dessa fackförbundstidningar då jag själv är medlem i Jusek och 
känner människor som är medlemmar i Kommunal. Jag har avgränsat mig till att endast titta på 
reportage och nyheter som handlar om arbetslivet inom EU, inga insändare, ledare eller dylikt 
kommer att tas med. Anledningen till denna avgränsning är att jag finner nyheter och reportage 
mer intressanta och jag anser att de har en annan påverkan på läsaren genom att de har en högre 
trovärdighet än vad till exempel en insändare har. Jag har valt att avgränsa mig till tidningsartiklar 
publicerade mellan augusti 2005 till mars 2006 för att få så färska artiklar som möjligt. Denna 
avgränsning gjordes för att det empiriska materialet inte skulle bli för stort och för att alla artiklar 
skulle hamna inom samma tidsperiod.   

Teori  
Inom diskursteorin ska teori och metod vara sammanlänkade men det går att kombinera en teori 
med en metod även om de från början inte presenterades som ett komplett analysverktyg med 
tillhörande teori.4  Det är något jag har valt att göra i min uppsats. Jag kommer nedan att 
presentera de övergripande teorierna som jag kommer att använda för att tolka de diskurser som 
framkommit ur mitt empiriska material. Jag kommer främst att använda mig av teorier om 

                                                 
2 http://www.jusek.se/templates/JusekSimplePage.aspx?id=2009  
3 http://www.kommunal.se/index.cfm?n=1240  
4 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips Diskursanalys om teori och metod (Lund, 2000), s. 10 

http://www.jusek.se/templates/JusekSimplePage.aspx?id=2009
http://www.kommunal.se/index.cfm?n=1240
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samhällsklasser. Utöver de teorier som presenteras i detta avsnitt kommer jag att använda mig av 
delar av teorier som jag redogör för i analysen.  

Socialkonstruktionism 
Den teori som diskursteori och även övriga angreppssätt inom diskursanalys vilar på kallas 
socialkonstruktionism eller socialkonstruktivism.5 Den har sitt ursprung ur Nordamerikansk och 
Brittisk psykologi och socialpsykologi.6 Socialkonstruktionism förekommer i flera former men 
Vivien Burr tar upp fyra premisser som gäller för alla och binder dem samman. Enligt den första 
premissen i denna teori är den värld vi ofta tar för given socialt skapad och vi är hela tiden med 
och påverkar detta skapande och omskapande. Ingenting kan betraktas som naturligt uppkommet 
och alltid förekommande utan allt är socialt skapat.7 Vi måste därför kunna inse detta faktum och 
kritiskt granska verkligheten och det är det vi gör med hjälp av diskursanalysen. De facktidningar 
som ligger till grund för analysen är med och skapar en bild av EU för sina medlemmar, vilket 
också får konsekvenser. 
 
Den andra premissen tar upp historiska och kulturella sammanhang. Den syn på världen som vi 
har idag, den kunskap som räknas och det vi uppfattar som självklart har inte alltid varit så och 
kommer inte heller att fortgå så i framtiden. Våra liv och identiteter kunde ha sett annorlunda ut i 
en annan tid där andra värderingar rådde. Som exempel nämner Burr hur synen på barn och 
barndom betraktades i olika tidsåldrar. I vårt samhälle är de en egen grupp medan de för hundra 
år sen sågs som små vuxna och hade ingen egen gruppidentitet.8  Detta påverkar i sin tur hur 
man behandlat barn i dessa tidsåldrar. Alltså, den värld vi skapar just vid detta tillfälle får 
konsekvenser.  
 
I den tredje premissen hänger kunskap och sociala processer ihop. Genom interaktion mellan 
människor skapas kunskap. Detta sker främst genom språket, genom språket kommer människor 
tillsammans fram till vad som är sant respektive falskt.9 Språket är något unikt för 
människosläktet. Vi kommunicerar på ett annat sätt än djuren. Detta gör att vi kan skapa en 
socialvärld som också kan konstrueras om. Genom att vi ger vissa begrepp en viss betydelse har 
vi också definierat en viss handling eller identitet som gör att alla andra också kommer att 
uppfatta detta begrepp utifrån vår tolkning. Därmed kan begrepp ändra betydelse över tid till 
exempel begreppet homosexuell har ändrats från att ha varit en handling i forntiden till att ha 
blivit en identitet i nutiden.10  I denna studie syftar den här premissen till att undersöka hur EU 
definieras i de två facktidningarna.  
                                                 
5 M. Winther Jørgensen och L.Phillips s. 11 
6 Vivien Burr Social constructionism (New York, 2004) s.10  
7 Ibid.s.3 
8 Ibid. s.4 
9 Ibid. s. 4  
10 Ibid. s 46ff 
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I den fjärde premissen hänger kunskap samman med social handling. Med det menar Burr att den 
sociala värld vi skapat tillsammans, det vill säga vad som är legitimt och vad som inte är legitimt, 
leder till att människor agerar på olika sätt och blir uppfattade av andra beroende av hur vi valt att 
definiera ett visst tillstånd. Som exempel nämner hon alkoholism. I dag kan det betraktas som en 
sjukdom och de som super sig fulla blir då betraktade som offer för en sjukdom mot tidigare då 
alkoholism betraktades som kriminellt.11   
 
Med hjälp av diskursanalys som metod undersöks hur den sociala världen skapas och omskapas. 
De diskurser som får hegemoni över andra i dagens samhälle kan enligt denna teori mista sin 
makt i en annan kontext eller tid. 

Klassteori 

Diskursteori  
Diskursteori kan inte bara användas som metod utan den hänger samman med en teori. Denna 
teori vilar på både marxistisk och poststrukturalistisk grund. Men till skillnad från Marx som 
hävdar att i det kapitalistiska samhället finns bestämda faktiska klasser anser Laclau och Mouffe 
att samhället är föränderligt och så även de sociala klasserna. Enligt Laclau och Mouffe är allt 
diskurser men det innebär inte att verkligheten skulle upphöra att existera men den är en 
konstruktion av diskurser och den påverkas ständigt av dem.12

Definition av klassbegreppen 
Samhällsklasser delas enligt sociologen Ulrich Beck inte längre in efter den yrkestillhörighet en 
människa har. Han anser att till exempel intressen har fått större betydelse för gruppindelningar i 
det moderna samhället.13 Det kan vara vilka chanser man har att kunna resa eller bosätta sig i ett 
visst bostadsområde.14 Men jag anser att intressen hänger samman med vilket arbete man har och 
därför väljer jag att dela in samhällsklasserna efter yrkestillhörighet. Med begreppet arbetarklass 
avses i denna uppsats de som har yrken där de själva inte äger eller får del av det som de 
producerar. Det vill säga de som säljer sin arbetskraft till andra.15De som räknas till medelklass 
eller mellanskikt är tjänstemännen och dessa är löntagare. Kapitalägare räknas till överklassen och 
dessa tillsammans med tjänstemännen är anslutna till SACO eller TCO.16 Enligt Göran Greider 
har det på senare år skett en förskjutning av medelklassen och den är idag mer välbärgad och 

                                                 
11 Ibid. s.5 
12M. Winther Jørgensen och L. Phillips s.43 
13 Ulrich Beck, Risksamhället (Göteborg, 2000), s.125ff 
14 Göran Ahrne, Hedvig Ekerwald, Håkon Leiulfrud, Klassamhällets förändring (Lund, 1985), s.69 
15 Gunnar Olofsson, Klass, rörelse , socialdemokrati (Lund, 1995), s.38f  
16 Rune Nordin, Facklig arbetarrörelse (Stockholm, 1988), s. 16f  
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innefattar även högre tjänstemän.17 Därför kommer jag att i denna uppsats benämna Kommunals 
medlemmar som arbetarklass och Juseks medlemmar som medelklass och som akademiker.  

Klass i det moderna samhället 
Enligt Beck finns inte klassamhället längre men det betyder inte att det råder jämlikhet i 
samhället. Enligt Beck finns det stora skillnader i hur klasstrukturen ser ut i de Europeiska 
länderna. I till exempel Storbritannien har klass fortfarande stor betydelse och klasskillnader 
förekommer i större utsträckning än i Sverige. Som jag tidigare nämnt anser Beck att 
klassamhället omstruktureras från det traditionella där yrkestillhörigheten delar in människor i 
klasser till ett modernt där bland annat intressen får större betydelse. Han menar att det genom 
denna omstrukturering uppstår en individualism som gör att människor frigörs från de band som 
binder henne till ursprungsklassen. Idag finns det större möjligheter att avancera även om man 
kommer från lägre samhällsklasser.18  
 
Utbildning ger idag inte automatiskt arbete utan man måste ha rätt kontakter, rätt språkkunskaper 
och dessa bestäms av den sociala bakgrund man har.19 Alltså har klass fortfarande betydelse för 
chansen att få arbete. Enligt Greider har medelklassen bättre chanser till att få arbete i Sverige 
och utomlands då de är mer beresta och har goda språkkunskaper.20 En människa med rötter i 
arbetarklassen kan trots sin högskoleexamen få svårigheter med att få jobb för att hon inte har 
rätt kontakter och rätt språk och på så sätt upprätthålls klassamhället. 
 
Skillnaden mellan arbetare och borgare är densamma idag men eftersom båda har fått ökad 
levnadsstandard är inte skillnaderna lika tydliga. De är dock fortfarande lika stora som de alltid 
har varit. Arbetslösheten som är en följd av överproduktion av utbildat folk drabbar de flesta 
klasser och skikt i samhället men främst dem som helt saknar yrkesutbildning, kvinnor och 
ungdomar. Arbetslöshet ses som någonting som inte är långvarigt och bestående, vilket gör det 
svårare för individen när hon blir fortsatt långtidsarbetslös. Tack vare fackföreningarna har 
arbetarna fått det bättre.21  

Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som jag använt mig av är studien Tio år med EU - effekter på arbetsrätt, 
partsrelationer, arbetsmarknad och social trygghet som utförts av Arbetslivsinstitutet. De har undersökt 
hur EU har påverkat bland annat arbetsrätten och kollektivavtalen. Det kapitel som jag fokuserat 

                                                 
17 Göran Greider, Arbetarklassens återkomst  (Skarpnäck, 2001), s.53f 
18 U.Beck. s.125ff 
19 Ibid. s. 142 
20 G. Greider. s.55 
21 U. Beck s.145ff 
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på är skrivet av Niklas Bruun och Jonas Malmberg och handlar främst om EU:s påverkan på 
arbetsrätten och de svenska kollektivavtalen.22

Metod  
Diskursanalysen vilar som jag tidigare nämnt på socialkonstruktionistisk grund. Den betraktas 
som en form av analys som fokuserar på språket och dess betydelse. Genom språket skapas och 
ombildas vår verklighet.23 Hur en text är skriven, vilka ordval som använts och hur meningarna är 
uppbyggda bidrar alltså till att påverka individens skapande av den egna livsvärlden men påverkar 
också samhället genom att individens livsvärld avspeglar sig i samhället. Enligt Marianne Winther 
Jørgensen och Louise Phillips är avsikten med att använda sig av diskursanalys som metod inte 
att få fram bakgrunden till diskurserna eller att spekulera i hur textens författare egentligen kan ha 
menat när denne producerade texten. Diskursanalysen används för att undersöka de utsagor som 
går att utläsa i texten och sedan göra en tolkning av hur de bidrar till att skapa det sociala 
samhället och vilka konsekvenser dessa utsagor får för detta samhälle. Den används också för att 
undersöka hur vissa diskurser får hegemoni och indoktrineras och tillsist uppfattas som naturliga 
i samhället, medan andra inte blir accepterade alls.24   
   
Winther Jørgensen och Phillips menar att diskursanalysen inte kan sättas in i vilket sammanhang 
som helst utan att teori och metod ska hela tiden vara sammanlänkade. Till varje angreppssätt 
som används som metod finns en teori men Winther Jørgensen och Phillips betonar dock att den 
specifika teori inte behöver hänga ihop med det valda angreppssättet utan det går att själv 
kombinera ihop teori och metod. 25 Detta är något som jag gör i denna uppsats.  
 
Den inriktning av diskursanalysen som kommer att användas i denna uppsats är diskursteori. 
Denna kommer jag att använda som angreppssätt i min analys. Grundarna till diskursteorin är 
fransmännen Enersto Laclau och Chantal Mouffe.26 Deras definition av diskurs lyder enligt 
följande:  

…med diskurs menar vi inte en kombination av tal och skrift, utan snarare att tal och skrift i 
sig blott är interna komponenter av diskursiva helheter.27

Tal och skrift är alltså sammanlänkade genom att de ingår i samma diskurs men ändå åtskilda 
genom att de verkar på varsitt håll. Båda behövs, menar jag, för att kunna tillskriva diskursen sitt 
innehåll  
 

                                                 
22 Kerstin Ahlberg (red) Tio år med EU (Stockholm, 2005) 
23 Göran Bergström och Kristina Boréus Textens mening och makt (Lund, 2000) s.221  
24 M. Winther Jørgensen och L. Phillips. s.28 
25 Ibid. 10  
26 G. Bergström och K. Boreus s.225 
27 Ibid. s. 228 
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Laclaus och Mouffes diskursteori har ett antal begrepp som används för att göra en analys av text 
och några av dessa avser jag att använda mig av. Anledningen till att jag inte använder mig av alla 
begrepp som hör till diskursteorin är för att jag avser att använda begreppen som analysverktyg 
och vissa begrepp ter sig mindre relevanta för att belysa diskurserna i de texter som jag ämnar 
analysera. De begrepp jag valt ut kommer jag kort att beskriva nedan.  
 
Inom diskursteorin intresserar sig forskaren för att utläsa hur vissa tecken får sin betydelse i 
texten. Dessa tecken karaktäriseras antingen av bokstäver som skiljer sig åt från andra bokstäver 
och hur de bildar ord eller hur ordens innebörd kan särskiljas från andra ord. Winther Jørgensen 
och Phillips beskriver diskursteorin som ett fisknät där tecknen ses som knutar som tillsammans 
bildar detta nät.28 I en text kan det finnas ord som inte fått en fast betydelse utan kan tillskrivas 
olika innebörder, dessa kallas element och om det är ett tecken som ofta har flera betydelser 
beroende på i vilken diskurs det förekommer kallas tecknet för flytande signifikant. Dessa tecken 
kan vara till exempel demokrati och rättvisa, eftersom de tolkas och tillskrivs olika innebörd 
beroende på i vilket sammanhang de förekommer.29  
 
Kärnan i diskursen är nodalpunkterna kring vilka de övriga tecknen kretsar och det är också här 
de får sin betydelse.30För att undersöka vilken innebörd en nodalpunkt har kan man söka efter 
andra tecken som beskriver och kan associeras till nodalpunkten. Tillsammans bildar dessa tecken 
ett system som kallas ekvivalenskedja och genom att söka efter ekvivalenskedjor i texten får man 
fram vilken betydelse nodalpunkten har i texten och därmed kan också en diskurs urskiljas.31 
Dessa ekvivalenskedjor kan vara både sådana som tillskriver nodalpunkten dess faktiska betydelse 
eller också beskriva motsatsen till nodalpunkten och därmed ge nodalpunkten en betydelse 
genom att ange vad den inte är.32 Eftersom jag är intresserad av att undersöka hur EU framställs 
och beskrivs i facktidningarna kommer jag då jag gör min analys belysa nodalpunkter som till 
exempel begreppet EU och ekvivalenskedjor bestående av begrepp som tillskriver EU en 
innebörd.  
 
Enligt Winther Jørgensen och Phillips anser Laclau och Mouffe att en diskurs fastställs genom att 
utesluta andra möjliga betydelser som ett tecken kan ha. De benämner det som det diskursiva 
fältet, vilket innefattar de möjliga betydelser som skulle ha kunnat ingå i dikursen men som 
uteslutits. Winther Jørgensen och Phillips kritiserar diskursteorin just på grund av detta. De 
menar att det är svårt att veta vad som inte kan ingå i en diskurs och vad som möjligtvis skulle 
kunna ingå. 33 Jag kommer att använda mig av det diskursiva fältet som en avgränsning av 
                                                 
28 Winther Jørgensen och Phillips s. 32 
29 Ibid. s.35 
30 Ibid. s.33 
31 G. Bergström och K. Boréus s. 229 
32 Ibid. s. 230 
33 M. Winther Jørgensen och L. Phillips. s.34 
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diskursen det vill säga att jag endast tar hänsyn till vad som möjligtvis skulle ha kunnat ingå i 
diskursen. Det är inte relevant enligt min mening att söka efter innehåll som inte på ett väsentligt 
sätt skulle ha kunnat ingå i diskursen då det i princip skulle kunna vara allting. Andra begrepp 
som jag avser att använda är antagonism, vilket används då det förekommer en konflikt i 
diskursen. Detta kan uppstå då innehållet i diskursen består av motsatser och därmed kan 
diskursen inte bli entydig.34 Detta begrepp använder jag i min studie för att undersöka om der 
presenteras en enhetlig bild av EU i fackförbundens medlemstidningar eller om det finns 
konflikter i diskurserna. Som tidigare nämnts får vissa diskurser hegemoni i samhället och blir 
tillsist betraktade som självklara. 35  Detsamma kan gälla begrepp i en text som det tas för givet att 
läsaren förstår, trots att begreppet kan vara mångtydigt i vissa kontexter. Dessa begrepp har jag 
valt att kalla naturaliserade begrepp.  

Bakgrund 
För att kunna förstå artiklarna i fackförbundens tidningar måste fackets roll i samhället och för 
medlemmarna först förstås. Därför följer nu ett avsnitt om arbetarklassens historiska bakgrund 
och fackförbundens uppkomst och vilken roll de spelar för medlemmarna. I detta avsnitt avser 
jag även att förklara EU:s institutioner för att öka förståelsen för hur EU:s politiska system är 
uppbyggt. 

Fackets historia   
Industrialismens intåg i Sverige orsakade en samhällsförändring och gav uppkomst till nya 
samhällsklasser. De som arbetade på fabrikerna utgjorde den klass som hade lägst position i 
samhället och dessa kom att benämnas som arbetarklassen.36 Beck tar upp arbetarnas 
levnadsstandard som fram till 1950 var mycket knapp och den största delen av lönen gick till att 
betala livsnödvändiga utgifter som mat och hyra. Idag har varannan arbetare råd att åka på 
semester, något som tidigare varit ett privilegium avsett för välbärgade borgare.37  
 
Det finns en lång historia bakom varje fackförbunds uppkomst men gemensamt för dem alla var 
att de bildades i syfte att hindra människor från att bli utnyttjade i sitt arbete och ge arbetarna 
rättigheter och bättre villkor i arbetslivet.38 Bildandet av fackföreningar kan också ses som en 
organiserad form av klasskamp mellan arbetarna och kapitalägarna, som ägde företagen. 1898 
bildades Landsorganisationen (LO) som en rikstäckande samordnare för arbetarnas 
fackförbund.39 Kommunal bildades först 1910 efter ett beslut om att slå samman de små 
fackförbund som redan fanns för dessa yrkesgrupper. Medlemmarna i kommunal hade ofta 
                                                 
34 Ibid. s. 54f 
35 M. Winther Jørgensen och L. Phillips. 39 
36 R. Nordin. s. 23 
37 U. Beck. s. 125ff 
38 R. Nordin. s.33ff 
39 Ibid. s. 64 
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sämre arbetsvillkor jämfört med dem som arbetade inom samma yrkesgrupp men i privat 
sektor.40  
 
Jusek är anslutet till SACO som står för Svenska Akademikers Centralorganisation. Denna 
organisation är politisk obunden och består av tjugofem fristående fackförbund.41 SACO är ingen 
kamporganisation på samma sätt som LO och organisationen bildades inte förrän 1947 även om 
det tidigare funnits ett intresse för en organisation som skulle finnas till för akademiker. Redan i 
början av 1900-talet bildade studenter en organisation som bedrev frågan om hur deras studier 
skulle finansieras. SACO är idag den snabbast växande organisationen.42 Det framgår inte när 
underavdelningen Jusek bildades och jag tolkar det som att fackförbundet inte finner det relevant 
att beskriva sin historiska bakgrund utan att de koncentrerar sig på vad som sker i nuläget.  

Kollektivavtalen 
Kollektivavtalen utgör en av grundstenarna för den svenska arbetsmarknaden. Omkring nittio 
procent av arbetstagarna i Sverige omfattas av kollektivavtal. Det som regleras i ett sådant avtal är 
bland annat anställningsvillkor och löner.43 Det första avtalet som grundades var 
Saltsjöbadsavtalet, vilket skedde 1938. 44 Detta avtal undertecknades av representanter för LO, 
SAF och av regeringen, vilket ledde till att en större samarbetsvilja infann sig mellan parterna.45 
Kollektivavtalen kom till för att garantera lika villkor för arbetstagare inom samma yrkesgrupp.46 
Beck menar att kollektivavtalen var ett sätt att legalisera arbetarrörelsen genom att det nu fanns 
en lagstiftning som skyddade arbetarna från att bli få för lite betalt för det arbete de utförde.47 
Tack vare kollektivavtalen skyddades nu arbetarna från att bli underbetalda och fick därmed 
bättre arbetsvillkor.  
 

EU:s institutioner 

Europaparlamentet 
Denna institution består av 626 ledamöter som väljs av folket i respektive medlemsland och detta 
sker vart femte år. Den kan därför beskrivas som den institution som också står närmast folket i 

                                                 
40 http://www.kommunal.se/index.cfm?n=1215&o=1238&c=40222 den 28 april 2006 kl 10:53 
41 http://www.saco.se/templates/saco/general.asp?id=1883 den 18 april 2006 kl 15:34 
42 http://www.saco.se/templates/saco/general.asp?id=1903 den 28 april 2006 kl 12:20  
43 K. Ahlberg. (red) s. 26 
44 Ibid. s. 53 
45 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=299490 den 19 april 2006 kl 14:32  
46 K. Ahlberg. (Red) s.15 
47 U. Beck. s.136f 

http://www.kommunal.se/index.cfm?n=1215&o=1238&c=40222
http://www.saco.se/templates/saco/general.asp?id=1883
http://www.saco.se/templates/saco/general.asp?id=1903
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=299490
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nationalstaterna. I Europaparlamentets uppgifter ingår att medverka till att stifta nya lagar och 
fastställa budgeten. Att övervaka och granska kommissionen ingår också i deras uppgifter.48

Kommissionen 
Kommissionen är den institution som ska verka oberoende från medlemsstaterna och 
representera hela EU. Kommissionens uppgifter är att stifta nya lagar och att se till dessa 
efterföljs, samt verka för en gemensam politik i unionen och se till att den införlivas. 
Kommissionen består av representanter från medlemsländerna. De har verkat politiskt på 
hemmaplan. De länder som har varit medlemmar längst har fler representanter än nya 
medlemmar. Sverige har exempelvis en medan Tyskland har två.49  

Ministerrådet 
Ministerrådet är det högsta beslutande organ inom EU, över dem finns Europeiska rådet där 
medlemsländernas stats- eller regeringschefer sitter. Deras uppgifter är att stifta nya lagar och 
även fungera som samordnare för politiken i EU. I ministerrådet sitter regeringsmedlemmar från 
länder i EU. 50

EG-domstolen 
Domstolen är den institution som tolkar EG-rätten och de har också tolkningsföreträde gällande 
EU:s regelverk. Om något medlemsland bryter mot EG-rätten är det EG- domstolen som dömer 
i fallet.51

Europafacket 
Europafacket består av 76 medlemsorganisationer från 35 länder i Europeiska unionen. Vanligen 
förkortas det EFS (Europeiska fackliga samorganisationen) men i mitt empiriska material 
omnämns organisationen endast som Europafacket. Det har funnits sedan 1973 och anledningen 
till att Europafacket bildades var det ökade politiska och rättsliga samarbetet mellan länderna i 
Europa. Den huvudsakliga uppgiften består i att påverka den europeiska lagstiftningen och 
politiken, samt att verka för att dra upp bra avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare. I styrelsen 
finns det två representanter från svenska LO.52    

                                                 
48 Jonas Tallberg, EU:s politiska system (Lund, 2001), s. 99ff 
49 Ibid. s.81ff 
50 Ibid. s.120ff 
51 Ibid. s.156ff 
52 http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/205F5B735145E9ABC1256E4D00356F84  

http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/205F5B735145E9ABC1256E4D00356F84
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Analys 
Gemensamt för både Kommunalarbetaren och Jusektidningen är att det inte har publicerats 
särskilt många artiklar som handlar om EU under den tidsperiod jag valt att undersöka. I 
Kommunalarbetaren återfinns något fler än i Jusektidningen. Vad detta kan bero på återkommer 
jag till i slutdiskussionen. 
 
Målgruppen för båda dessa tidningar är de egna fackmedlemmarna och detta märks bland annat 
genom att vissa begrepp och uttryck som förekommer i texterna inte förklaras utan det tas för 
givet att läsaren känner till dem och förstår innebörden. Dessa begrepp är som jag tidigare nämnt, 
naturaliserade begrepp. Exempel på dessa begrepp som förekommer i Kommunalarbetaren är de 
som jag valt att kalla kampmetaforer, eftersom dessa begrepp kan liknas vid att det förekommer 
en kamp mellan fackförbundet Kommunal och EU. Dessa ord är till exempel strid, stridåtgärder 
och försvar. Det språk som används i artiklarna är enligt min uppfattning skrivet för målgruppen 
som i det här fallet utgörs av arbetarklassen. Enligt Greider har inte arbetarklassen ett lika stort 
ordförråd som akademikerklasserna. Han menar att detta kan bero på att i det inte behövs ett 
omfattande språkbruk i de traditionella arbetarklassyrkena.53 Detta kan förklara varför 
Kommunal använder sig av kampmetaforer i artiklarna då budskapet om att det är frågan om en 
kamp direkt tydliggörs. Nedan följer min analys där jag kommer att redovisa mer specifikt vilka 
diskurser jag funnit och hur dessa kan förklaras.  

En gemenskap eller ett överstatligt hot?  
Den diskurs som synliggörs och som återfinns i alla artiklar i Kommunalarbetaren är att EU är en 
överstatlig organisation. Det framgår också att Kommunal inte tycker att EU borde lägga sig i vad 
som sker på nationell nivå. Samtidigt finns det en förståelse för att vissa beslut måste fattas på 
EU-nivå. EU belyses i samtliga artiklar ut ett makroperspektiv, vilket gör att läsaren sällan hittar 
relevanta personer i texterna att identifiera sig med och EU blir därmed inte mer än en överstatlig 
institution. Fyra av de sex artiklarna i Kommunalarbetaren har redan i rubrikerna använt sig av 
ord som till exempel hot tillsammans med EU. Detta vittnar om att den inställningen till EU som 
finns inte är positiv. En av artiklarna har till exempel fått rubriken: ”EU hot mot svensk 
strejkrätt.” Genom att kombinera dessa ord i rubriken sänds också ett budskap ut till läsaren 
redan innan denne har läst artikeln. Att skriva att EU är ett hot anger samtidigt vilken inställning 
Kommunal har till EU. I artikeln används sedan ord som stridåtgärder och krävde, vilka jag valt 
att kalla för kampmetaforer eftersom de vittnar om att det finns en konflikt och att det pågår en 
kamp kring denna. Eftersom artikeln till stor del handlar om en tvist mellan EU och svenska 
fackförbund kan jag också utläsa en juridisk diskurs där EG-domstolen och civilrättslig tvist är 

                                                 
53 G. Greider s. 52 
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nodalpunkter och regler, huvudregler, tillämpas, dömas, lagen, stämde, överklagades, domen och 
EG-domstolen utgör en ekvivalenskedja.54 Här blir det tydligt att EU är en överstatlig, rättslig 
instans som bestämmer över medlemsländerna och det är något som Kommunal ser som 
negativt. I artikeln framgår att det är domstolen i det land där konflikten uppstår som borde 
döma, vilket också är huvudregeln i EU:s regler enligt artikeln.55  
 
Den institution som Kommunalarbetaren beskriver på ett positivt sätt är Europaparlamentet:  

Men kommissionen och ministerrådet har ännu inte sagt sitt. Signalerna från 
Europaparlamentet var glasklara. Med röstsiffrorna 500 för och 100 emot antogs 
kompromissen mellan socialdemokrater och konservativa i parlamentet.56   

Genom att skriva ut de exakta siffrorna påvisar Kommunalarbetaren den enighet som fanns i 
Europaparlamentet och ordvalet ”glasklart” vittnar också om att det inte finns något att 
ifrågasätta.  
 
Europaparlamentet beskrivs som den institution som står närmast medborgarna i EU:s 
medlemsländer. Anledningen till att Kommunal väljer att framställa Europaparlamentet positivt 
kan vara för att de just är den institution som står närmast folket. De är de första som röstar om 
de frågor som rör folket. I det här fallet har de röstat fram ett beslut som kommer att gynna 
arbetarklassen, vilket sannolikt är skälet till att de omnämns positivt i artikeln.  
 
Genomgående i alla artiklar i Kommunalarbetaren som handlar om EU är som nämnts i 
ovanstående stycke att EU framställs som en överstatlig institution som oftast inte står på 
arbetarnas sida. Detta framgår genom att EU beskrivs som ett hot mot kommunals medlemmar. 
De förslag, lagar eller dylikt som EU sätter upp ställer sig svenska fackförbund emot och facken 
lovar också att de ska ta strid för att bekämpa dessa lagar enligt Kommunalarbetaren. I artikeln 
”EU hot mot svensk strejkrätt” beskrivs EU som ett hot och ett hinder för företag och anställda 
som arbetar i Sverige men även för dem som arbetar i andra EU-länder. De som får uttala sig i 
texten är fackförbunden och företagen. Artikeln beskriver en konflikt mellan fackförbund och 
EU. Det återges detaljer om hur företagen och de anställda verkade medan det om EU:s agerande 
endast återges meningar som exempelvis: ”EG-domstolen säger att Danmark får välja om det är 
dansk eller svensk lag som ska gälla”57 I artikeln framgår också tydligt att facket Kommunal är 
missnöjda med EU:s arbete och att de kommer att vidta åtgärder, ordet stridåtgärder används för 
att förstärka missnöjet och för att påvisa allvaret i denna fråga. Anledningen till att 
Kommunalarbetaren väljer att använda ett språk som vittnar om att det försiggår en kamp mellan 
facket och EU kan vara just för att texten riktar sig till fackets medlemmar, vilka tillhör 

                                                 
54 Stephen Lindholm ”EU hot mot svensk strejkrätt” Kommunalarbetaren 2006: 2 
55 Ibid. 
56 Stephen Lindholm ”Båda sidor jublade Kommunal” Kommunalarbetaren 2006: 4 
57 S. Lindholm  2006: 2 
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arbetarklassen och därmed inte besitter några högre positioner i sitt arbete och därmed inte heller 
i samhället. Kommunal beskriver sig själva som en kamporganisation58 Därför tolkar jag det som 
att Kommunal vill visa att de är ett fack som är beredda att kämpa för sina medlemmar och deras 
rättigheter.  
 
Det diskursiva fältet har tidigare nämnts som det som uteslutits ur diskursen men som kunde ha 
funnits med. I denna diskurs framställs EU som ett hot och en överstatlig institution men det 
som omnämns i texten är inte Europeiska unionen i sig utan endast de beslutsfattande organen 
och därför blir det dessa som egentligen utgör hotet och överstatligheten. Diskursen kan tolkas 
som att Kommunal är negativt inställda till EU som helhet men egentligen finns inget i texten 
som talar för detta, eftersom det enda som nämns om EU är institutionerna. Det är 
institutionerna och bland dem främst EU-kommissionen som behandlar frågor som till exempel 
om arbetsrätten och därför blir det dessa som får representera hela EU. Institutionerna är dock 
bara en del av EU och därför går det inte att dra slutsatsen att Kommunal skulle vara negativt 
inställda till hela EU. Med den förklaringen övergår jag till att tolka diskursen.    
 
EU ses som ett hot mot arbetarklassen då de riskerar att i viss mån glömmas bort. Greider hävdar 
att globaliseringen i sig försämrar möjligheterna för lågutbildade i västvärlden. Om EU skriver 
han att ju rikare och mer homogent Europa blir desto mer glöms de lägre samhällsklasserna 
bort.59 Det kan vara en förklaring till varför Kommunal framställer EU som ett hot mot sina 
medlemmar. De tillhör arbetarklassen och därför riskerar de att drabbas negativt av EU:s regler. 
Som jag nämnde ovan omnämns de högsta institutionerna i EU det vill säga kommissionen, 
ministerrådet och EG-domstolen som överstatliga organ och även om det å ena sidan finns 
förståelse i artiklarna för att dessa fattar besluten som direkt påverkar Kommunals medlemmar så 
finns det å andra sidan en vilja att kämpa emot dessa institutioner. Detta kan bero på att i och 
med det ökade samarbetet mellan länderna riskerar Europa att bli mer homogent och EU kan 
komma att bli en federalstat. Greider skriver att denna federalstat inte skulle gynna arbetarklassen 
eftersom den skulle skapas på medelklassens premisser.60 Det i sin tur leder till att de högre 
samhällsklasserna, det vill säga de som jag benämner som akademiker och kapitalägare tillskrivs 
mer makt, vilket kommer att missgynna arbetarklassen som istället förlorar makt att påverka. 
Därför kan det vara så att Kommunal ser EU som ett hot eftersom vissa lagar redan nu drabbar 
deras medlemmar negativt.  
 
Det samhällsklimat som råder idag kan också vara en påverkansfaktor till varför Kommunal ser 
EU som ett hot. Genom att samhället blir mer individualiserat menar Beck utifrån Marx att detta 
leder till försämrade livsvillkor för arbetarklassen eftersom de ofta agerar kollektivt i frågor som 

                                                 
58 http://www.kommunal.se/index.cfm?n=1215&o=1238&c=54357  
59 G. Greider s. 102ff 
60 Ibid s.102 

http://www.kommunal.se/index.cfm?n=1215&o=1238&c=54357
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rör deras arbete. En hotbild kan göra att de sluter sig ännu mer samman och bildar starka 
kollektiv istället.61 Genom att framställa EU som ett hot mot strejkrätten skapas ett yttre hot mot 
arbetarklassen, vilket ger dem en gemensam fiende att kämpa emot. EU får därmed en negativ 
innebörd för arbetarklassen. 

Att få vara med i gemenskapen   
En av artiklarna i Jusektidningen heter ”Turkiet bygger för EU” och handlar om hur landet 
försöker att anpassa sig för att kunna få bli medlemmar i EU. I denna artikel framställs EU som 
en union där alla länder verkar gemensamt för ett gott samarbete. Det är dock tydligt att det råder 
vissa värderingar som medlemsländerna måste vara beredda att följa för att få vara med. Den 
ekvivalenskedja som beskriver synen på EU i denna artikel är: Öppen marknadsekonomi, icke 
korrupt offentlig förvaltning, rutiner, policy, unionens murar. EU framställs som en sluten union 
mot omvärlden men som gynnar medlemsländerna. Att det ställs vissa krav på dessa 
medlemsländer framgår också i ekvivalenskedjan. En annan ekvivalenskedja som urskiljs i texten 
är den om att EU är det eftersträvansvärda för Turkiet: EU:s hjälp, EU:s utsända, insats, pumpar 
in, EU:s arbete, EU:s representanter. Turkiet beskrivs som passiva mottagare som är tacksamma 
för att EU vill avsätta så mycket tid och resurser till att hjälpa dem:  

Vi är väldigt glada över att jobba med EU-experter i det här projektet. Vi lär oss mycket av 
dem, säger Elif Sahin, en av tre Iskuranställda som i sista stund har fått tillåtelse av landets 
arbetsmarknadsminister att prata med en svensk journalist.62  

EU har expertisen och Turkiet vill lära sig att bli som EU, samtidigt som det förekommer 
antagonister mot denna diskurs i form av uttalanden av människor som lever i Turkiet. Dessa vill 
inte bli en del av EU. De anser att: ”Vill ni inte ha oss vill vi inte ha er”63. Det framgår av artikeln 
att den bild som målas upp av EU som den icke korrupta öppna marknadsekonomin fungerar 
som en motsats till bilden av Turkiet. Det blir särskilt tydligt då Turkiet ännu inte har fått 
klarttecken om medlemskap i EU. Landet är helt enkelt inte är tillräckligt utvecklat när det gäller 
bland annat arbetsmarknaden för att vara med i Europeiska unionen.64   
 
De beskrivningar av EU som framkommer i Jusektidningen och Kommunalarbetaren ger två vitt 
skiljda bilder av EU. I Kommunalarbetaren omnämns EU:s institutioner under begreppet EU 
medan Jusektidningen ger en bild av en union som är bra för medlemsländer men som inte vem 
som helst får bli medlem i.   

                                                 
61 U. Beck s.136f 
62 Marieke Johnson”Turkiet bygger för EU” Jusektidningen 2005: 8.  
63 Johnson 2005: 8  
64 Ibid. s.15   
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Nationalstatens betydelse och EU    
I Kommunalarbetaren spelar nationalstaten stor roll för arbetarna. Det framgår tydligt att 
nationalstaterna i EU ska ha egna lagar för arbetslivet och dessa ska inte stiftas, regleras, eller 
ändras av EU.  Till skillnad från Jusektidningen där nationalstaten ses som en del av EU och det 
som framhävs är hur Sverige som medlem ska kunna vara med och påverka. 
 
Kommunalarbetaren skriver: ”En domstol I England förbjöd stridåtgärder mot Viking Line i 
Finland trots att dessa är tillåtna enligt finsk lag.”65 Budskapet i detta citat är tydligt, England ska 
inte lägga sig i Finlands lagar. Någon bakgrund till konflikten som fick den engelska domstolen 
att förbjuda stridsåtgärder finns inte i artikeln. Det framgår heller inte om det var engelska 
arbetare eller finska som det gällde. Det finns en faktaruta i artikeln som förklarar en lag som 
kallas Lex Britannia och där står att läsa att det är en lag som ”tvingar utländska företag att teckna 
svenska kollektivavtal trots att företaget har ett kollektivavtal från något annat land.”66 Ordet 
tvingar kan ses som ett element eftersom det är flera diskurser som kämpar om att ge det 
betydelse. Dels kan det tolkas som positivt genom att utländska företag faktiskt tvingas att skriva 
på svenska kollektivavtal även om de inte vill, vilket då ses som bra för arbetarna. Den negativa 
tolkningen är att Sverige tvingar utländska företag att underteckna svenska kollektiv avtal och 
därmed förkasta sina egna. Det senare passar bäst in i nationalstatsdiskursen.  
 
Ett annat exempel på att Kommunalarbetaren är förespråkare för nationalstaten som ett 
självbestämmande organ framkommer i artikeln ”Båda sidor jublade”. Där Europaparlamentet 
har röstat fram ett förslag som visserligen underlättar för konkurrensen i EU men som ger 
Sverige rätt att kräva att företag från andra länder som kommer hit måste följa de svenska lagarna 
till skillnad mot innan då ursprungslandsprincipen67 gällde. Förslaget innebär att nationalstaten 
får mer makt. Vidare tas det upp i artikeln att till exempel sjukvård och barnomsorg inte 
innefattas av den fria konkurrensen i EU, vilket ses som positivt från Kommunals sida.   
 
Socialdemokraterna anser att Sverige är utsatt för internationell konkurrens68 och enligt min 
tolkning ser de detta som negativt för nationalstaten Sverige eller i alla fall som ett problem 
eftersom Sverige är ett så litet land. Detta kan förklara varför artiklarna i Kommunalarbetaren 
försvarar nationalstaten och anser att det är viktigt att de beslut som rör arbetsförhållanden i 
nationalstaten också beslutas på nationell nivå och inte av EU. Detta visar på att Kommunal ser 
EU som en union bestående av självständiga nationalstater. 
 

                                                 
65 S. Lindholm 2006: 2 
66 Ibid. 
67 Företagen har rätt att följa de lagar och regler som gäller i hemlandet. 
68 http://www.socialdemokraterna.se/Templates/Page____130.aspx  
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I Kommunistiska manifestet skriver Karl Marx att borgarklassen har skapat en centralisering av 
makten och att länder blivit beroende av varandra.69 Enligt min tolkning av Marx ska 
produktionen helst ske i liten omfattning och makten ska inte vara centraliserad på några få utan 
utspridd på alla för att kunna gynna arbetarklassen. Genom att Sverige är medlem i EU har vi 
också överlämnat en del av makten och beslutsfattandet till EU. Rune Nordin hävdar att det 
kapitalistiska samhället där det är några få som äger kapitalet missgynnar folket. Det ideala för 
folket är istället det socialistiska samhället där staten äger produktionsmedlen som sedan fördelas 
i samhället.70 Denna samhällssyn kan förklara varför Kommunal värnar om nationalstatens 
självständighet emot EU, då fackets medlemmar gynnas mer av ett samhälle där 
produktionsmedlen ägs gemensamt och det kan endast ske i nationalstaten, eftersom Europeiska 
unionen inte är stat därför inte heller kan äga några produktionsmedel som skulle gynna folket. 
Därför är det enligt min uppfattning lättare för privata företag att få fäste i en sådan union som 
den europeiska och det är något som inte kommer att gynna arbetarna enligt den socialistiska 
uppfattningen. Arbetare gynnas mer av att ha självständiga nationalstater eftersom de inte får del 
eller utbyte av det samarbete som sker mellan länderna i EU. För dem är det privata företag som 
härskar oavsett i vilket medlemsland de arbetar. I en nationalstat kan också arbetarna påverka den 
styrande makten lättare genom till exempel demokratiska val.   
 
Europafacket och vänstern framställs alltid som två aktörer som står på samma sida i de frågor 
som tas upp i artiklarna varpå jag uppfattat det som att även Europafacket är kritiska till ett alltför 
intimt samarbete i unionen och istället förespråkar nationalstaternas självbestämmande. En 
antagonism i denna nationalstatsdiskurs finns dock i ett uttalande från generalsekreteraren i 
Europafacket: ”[…] John Monks säger att kompromissen öppnar upp tjänstesektorn samtidigt 
som den säkrar den europeiska sociala modellen.”71 Här anges det alltså att det finns en 
gemensam social modell för länderna i Europeiska unionen och dessutom att det är viktigt att 
den säkras. Detta tyder på att det finns ett gemensamt intresse och en samhörighet 
medlemsländerna emellan.  
 
I artiklarna Jusektidningen beskrivs nationalstaten oftast som en del av en EU. Den största 
skillnaden mot artiklarna i Kommunalarbetaren är att då Sverige förekommer i texten 
förekommer även andra nationalstater som till exempel vad som händer i Storbritannien och 
Frankrike. Detta förstärker bilden av att Sverige är en del av EU. Det finns en vilja att värna om 
svenskheten och svenska förhållningssätt och enligt Jusektidningen sker detta genom att Sverige 
tar en större plats i EU.  

Kunskap om svenska förhållanden är en anledning till att det är viktigt att ha svenskar inom 
EUs institutioner enligt Bengt Johansson. Ett svenskt förhållningssätt där man tänker på 

                                                 
69 Karl Marx Kommunistiska manifestet (Stockholm, 1994) s.24ff 
70 R. Nordin s. 26 
71 S. Lindholm 2006: 4 
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jämställdhet och bidrar till öppenhet, att Sverige är med och betalar och vi ska ha vår andel av 
tjänsterna är andra anledningar.72     

Det här citatet visar på att det inte är Sverige som nationalstat som är det viktigaste, utan det är 
att upprätthålla utan den svenska kulturen och det sätt vi i Sverige tänker och agerar på. 
Jämställdhet som är en flytande signifikant används i detta sammanhang för att förklara vad som 
är bra med det svenska förhållningssättet. I den sista bisatsen i citatet framgår det att Sverige som 
nationalstat faktiskt är med och betalar till EU och därmed också ska ha rätt till ett visst 
inflytande. 
 
Enligt Greider är det främst arbetarklassen som gynnas av att makten inte centraliseras. Juseks 
medlemmar tillhör inte arbetarklassen utan är akademiker och i vissa fall även kapitalägare. Enligt 
min tolkning av Greider gynnas denna samhällsklass mer av en gemensam union som EU, 
eftersom de har större chans att påverka. Det framgår av artikeln att de arbeten som finns för 
Juseks medlemmar är bland annat tjänster i EU-kommissionen. Därmed kan Juseks medlemmar 
ses som en del av den centraliserade makten i EU. Som jag nämnde i föregående avsnitt hävdar 
Greider att medelklassen har lättare att få jobb utomlands eftersom de är mer beresta än 
arbetarklassen. Han menar också att medelklassen ofta har större chans att påverka samhället på 
det sätt som gynnar dem.73

Fackens betydelse  
I de artiklar som jag har valt handlar det, som jag tidigare nämnt, om sysselsättningen i EU. Då 
fackförbund väljs beroende på yrkestillhörighet, blir det intressant att undersöka vilken inställning 
fackförbunden har till EU. Detta påverkar i sin tur den betydelse facken själva anser sig ha i 
unionen. Jag kommer nedan att redogöra för den diskurs om fackets roll och inställning till EU.  
 
En av artiklarna i Kommunalarbetaren har rubriken ”Inget beslut om EU:s arbetstid” och 
handlar om och huruvida ett land ska ha rätt att undantas de regler som kallas Opt out och styr 
arbetstiden. 

Sverige har länge varit motståndare till detta. De svenska facken varnar för att Sverige på lång 
sikt kan tvingas införa opt out-regler för att hävda sig i konkurrensen med övriga Europa.74  

I citatet framkommer det att Sverige motsätter sig dessa regler och genom att 
Kommunalarbetaren använder sig av orden varna och tvinga så befäster denne motståndet 
ytterligare. Att de svenska facken inte ger sitt medgivande till att Opt out-regler införs är tydligt och 
genom att skriva de svenska facken ges ett intryck av att alla fack i Sverige står enade i frågan, 
vilket ökar trovärdigheten för att Opt out-regler inte kommer att gynna arbetskraften i Sverige. 
De svenska fackens uttalande har hegemoni i denna artikel, eftersom det är deras åsikt som anses 
                                                 
72 Thorsell. 2005: 7 
73 G. Greider. s.55 
74 MG ”Inget beslut om EU:s arbetstid” Kommunalarbetaren 2005: 22  
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vara den riktiga. Genom denna hegemoni blir det också tydligt att fackens roll i EU är 
betydelsefull inte minst för att det råder konkurrens på arbetsmarknaden i Europa. Fackens 
uppgift är att verka för medlemmarnas bästa och därför blir de viktiga i EU.  
 
I artikeln ”LO får oväntat stöd av EU” skriver Kommunalarbetaren att svensk näringsliv tycker 
att facken är desperata då de försöker att få EG-domstolen att inte pröva fallet 
”Vaxholmskonflikten”.75 I denna artikel finns dikursen om fackets betydelsefulla roll men också 
en konflikt. EU-kommissionen, regeringen och facken befinner sig på samma sida då de anser att 
konflikträtten ska vara en nationell fråga. På den motsatta sidan finns svenskt näringsliv som 
beskriver facken som desperata. Detta tyder på att Kommunal väljer den sida som gynnar deras 
medlemmar mest och i det här fallet var det på samma sida som EU-kommissionen. Däremot 
finns kampen för en självständig nationalstat, som jag beskrivit i föregående stycke, med även i 
denna diskurs. Det blir tydligt genom ett uttalande från LO:s förste vice ordförande Erland 
Olauson som anser att ”fackens konflikträtt är en nationell fråga som EU inte ska lägga sig i.”76 
Det framgår i artikeln att även EU-kommissionen instämmer i detta och det är något som verkar 
förvåna Kommunal, eftersom artikeln fått rubriken ”LO får oväntat stöd av EU.”  
 
I de nummer av Jusektidningen som jag har valt artiklar från framkommer det inte huruvida 
fackförbundet ser på sin roll i EU. Det finns dock en artikel som handlar om EU och SACO, 
vilken som tidigare nämnts är den centralorganisation som Jusek är ansluten till. Denna artikel 
skiljer sig något från de övriga i Jusektidningen då den handlar om en motsättning mellan SACO 
och EU-kommissionen. Det råder en konflikt mellan SACO och EU-kommissionen angående 
utlämning av uppgifter till EU-kommissionen. 

SACO kommer inte under några omständigheter att förse EU eller andra organ med kompletta 
listor över individuella medlemmar. 77  

Det framgår klart ur citatet att SACO har bestämt sig för att inte lämna ut några uppgifter till EU 
och det framgår också klart att de tycker att det är fel av EU att kräva in sådan information av 
SACO. Den som får uttala sig i texten är främst SACO:s internationella sekreterare,78 vilket ger 
SACO hegemoni över EU-kommissionen vars uppfattning inte syns lika tydligt även om den till 
viss del finns med.   

-Fackliga organisationer måste kunna verka utan inblandning från staten, menar SACO i sitt 
yttrande till EU kommissionen.79

Citatet visar på att SACO som tidigare nämnts är en politiskt oberoende organisation anser att 
det är viktigt att fackförbunden får verka fritt utan inblandning av staten. Ordvalet är intressant i 

                                                 
75 Stephen Lindholm, ”LO får oväntat stöd av EU” Kommunalarbetaren 2006: 3  
76 Ibid. 
77 Bergström Ann Marie ”Saco- kritik mot antiterrorförslag” Jusektidningen 2005: 6  
78 Ibid. 
79 Ibid. 
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denna artikel. Staten kan ses som ett element, eftersom det inte framgår om det är nationalstaten 
eller staten som en övervakande myndighet som avses. Det framgår av artikeln att det finns en 
dialog mellan EU-kommissionen och SACO gällande konflikten. SACO framställs således som 
en förhandlande organisation till skillnad från Kommunal som i sina artiklar väljer använda ord 
och meningar som till exempel: vi ska slåss eller vidta stridåtgärder. Skillnaden mellan Jusek och 
Kommunals sätt att lösa problemen är alltså att Kommunal är redo att ”slåss” medan Jusek mer 
utrycker sig som att de är villiga att förhandla genom en dialog med motparten. Detta kan bero 
på att Kommunal är som tidigare nämnt en kamporganisation och därför väljer de att framställa 
fackförbundet som en sådan genom att använda kampmetaforer.  
 
Då det är fackförbundens egna medlemstidningar som publicerat artiklarna kan förklara varför 
facket ses som viktigt i EU, eftersom fackförbunden själva antagligen månar om att behålla sina 
medlemmar och kvarstå som organisation även om denna tolkning inte blir lika tydlig i 
Jusektidningen som i Kommunalarbetaren. Det kan också finnas en annan komplimenterande 
förklaring. Som jag nämnde i bakgrundsavsnittet har facken genom tiderna haft en större 
betydelse för arbetarklassen. I Sverige liksom i övriga Skandinavien har fackförbunden en stark 
roll och de flesta löntagarna är anslutna till något förbund. Att facken vill påvisa sin roll inom EU 
kan bero på att medlemmarna ser facket som dem förhandlar med arbetsgivare och på så sätt är 
det också facket som är den organisation som når ut till politik och arbetsliv.80 Arbetarklassens 
historia och förhållande till fackförbunden kan också förklara varför fackets betydelse är mer 
synlig i Kommunalarbetaren än i Jusektidningen. Det har genom tiderna varit viktigare för 
arbetarklassen att veta att deras fackförbund står på deras sida och är beredda att kämpa för deras 
rättigheter när det dyker upp förslag eller lagar som riskerar att drabba arbetarklassen negativt.                              
 

Kollektivavtalen 
Som nämns i föregående stycke har facket enligt min tolkning av samtliga artiklar, större 
betydelse för arbetarklassen i Kommunal än för akademikerna i Jusek. Fackförbundens betydelse 
hänger till viss del samman med kollektivavtalen, som är en av de nodalpunkter jag funnit i 
samtliga artiklar i Kommunalarbetaren. Ett exempel på detta finns i artikeln ”Båda sidor jublade”. 
Där beskrivs en kompromiss om tjänstereglerna för alla som arbetar inom Europeiska unionen. 
Det som framhävs i artikeln är vikten av att utländska företag måste underteckna svenska 
kollektivavtal när de ska utföra arbete i Sverige och detta är något som nu har godkänts av EU-
kommissionen. Framförallt är det facken som får rätt att kräva att företagen tecknar dessa 
kollektivavtal. Facken får också rätt att kräva att företagen ska ha en representant i det landet som 
företaget etablerar sig i.81 Fackförbunden har därmed fått mera makt tack vare ett beslut från EU-

                                                 
80 G. Olofsson s.31ff              
81 Lindholm  2006: 4  
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kommissionen, vilket ses som positivt. Den stora segern är ändå att utländska företag måste följa 
svenska lagar när de kommer hit. 
 
Kollektivavtalen är som jag nämnde i bakgrundsavsnittet viktiga för arbetarklassen, eftersom de 
skyddar arbetarna från att bli utnyttjade av arbetsgivarna och garanterar dem att få en rimlig lön 
för det arbete som de utför, då kollektivavtalen bildades var det företagare som betalade för lite i 
lön som var det stora hotet mot arbetsklassen. I artiklarna framgår det att idag är det främst 
företagare från låglöneländer som etablerar sig i Sverige och tar med sig sina egna avtal som utgör 
ett hot mot arbetarklassen. Då de inte kan anställas av dessa företag utan tvingas att lägga sig på 
en för låg lönenivå. Därför ser Kommunal det som en stor seger då EU beslutat att utländska 
företag måste teckna svenska kollektivavtal när de utför arbete i Sverige.  
 
För EU:s medlemsländer finns ett antal direktiv gällande arbetsrätt. Dessa kan ses som riktlinjer 
för hur ett lands lagar ska stiftas för att uppfylla direktiven. Tidigare forskning visar att de 
förändringar som EU bidragit till gällande arbetsrätten i Sverige främst påverkat den individuella 
arbetsrätten. Förändringar gällande kollektivavtal och arbetstagarnas rätt till medbestämmande 
har endast berörts i mindre omfattning. Då arbetskraften blir rörlig och individer och företag 
börjar förflytta sig inom unionen uppstår ett annat problem nämligen att länderna inte har samma 
ekonomi och därför kan en arbetstagare tjäna mer än en annan i samma bransch. I Sverige har 
facken rätt att vidta stridåtgärder mot ett företag från ett annat land som inte är 
kollektivavtalsbundet, eftersom det råder en bestämmelse som säger att alla inom samma bransch 
ska ha en gemensam lägsta lönenivå. På senare tid har det skett en decentralisering av 
kollektivavtalssystemet. Men enligt arbetslivsinstitutet i Sverige som tagit fram forskningen beror 
detta inte på medlemskapet i EU. 82

Partipolitik 
Samtliga artiklar i Kommunalarbetaren är skrivna utifrån arbetarklassens perspektiv. Som jag 
tidigare nämnt finns det ofta en kamp för eller emot någonting som EU beslutat. Detta kan bero 
på att Kommunal beskriver sig själva som ett kampförbund som inte är rädda att ta konflikter 
utan kämpar för sina medlemmars rätt83. Fackförbundet ingår som jag nämnt tidigare i LO, vilka 
samverkar sedan långt tillbaka i tiden med Socialdemokraterna84, som tillhör de partier som står 
till vänster på den politiska skalan. Kommunal är alltså inte politiskt obundna och det är något 
som återspeglas i artiklarna om EU. I Jusektidningen finns inte samma tydliga koppling mellan 
artiklar och parti då Jusek är anslutet till SACO som tidigare nämnts säger sig vara politiskt 
obundna Jag har inte kunnat se någon specifik koppling till ett visst parti i Jusektidningen men de 

                                                 
82 K Ahlberg (Red) s. 19ff 
83 http://www.kommunal.se/index.cfm?n=1215&o=1238&c=54357  
84 http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/68604E058B39B483C1256E40004C71F6  
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åsikter om arbetsmarknaden och EU som framkommer i artiklarna har fler gemensamma drag 
med de borgerliga riksdagspartiernas. Nedan presenteras hur partipolitiken skildras i tidningarna.   
 
I artikeln ”Europafacket tar strid för arbetsrätten” och i artikeln ”Båda sidor jublade” 
förekommer alltid Europafacket och vänstern tillsammans, vilket framhäver att Europafacket är 
på samma sida som vänstern. De politiska begreppen högern och vänstern som förekommer i 
dessa artiklar är inte definierade någonstans i texten utan det tas förgivet att läsaren själv förstår 
vilka parter som ingår i dessa begrepp. Högern och vänstern och de borgerliga blir således 
naturaliserade begrepp. I artikeln ”Bort med vatten från direktivet” skrivs socialdemokraterna, 
vänsterpartiet och miljöpartiet ut med namn medan övriga svenska riksdagspartier endast 
omnämns som de borgerliga.85 Att de riksdagspartier som ingår i det borgerliga blocket inte 
omnämns med namn kan bero på att de är på den motsatta sidan i de frågor som tas upp i 
artiklarna. Ordet borgerliga syftar enligt min tolkning också på den gamla borgarklassen som 
förtryckte arbetarna och genom att använda sig av detta begrepp visar Kommunal att 
klasskampen finns kvar än idag.  
 
Demonstrationer omnämns som något positivt i artiklarna och detta kan tolkas som en 
konsekvens av att Kommunal tillhör vänsterblocket på den politiska skalan. I artikeln 
”Europafacket tar strid för arbetsrätten” skriver Kommunalarbetaren:  

När Parlamentet samlas i Strasbourg möts ledamöterna av demonstranter och uppvaktningar 
från Europafacket. Två av Kommunals tjänstemän var på plats.86

Citatet visar på att det är viktigt att påvisa att kommunal hade sina tjänstemän på plats, vilket jag 
tolkar som att de stödjer demonstranterna och Europafacket. Arbetarklassen har som tidigare 
nämnts en historia som kantats av demonstrationer och strejker för att få igenom sina krav. 
Arbetarklassen betraktades som en grupp där solidaritet var av stort värde och det finns 
fortfarande en föreställning om att arbetarklassen är homogen och verkar kollektivt. Enligt 
Greider stämmer inte den givna bilden utan han hävdar att det inom arbetarklassen finns olika 
uppdelningar och att det finns andra förklaringar till att arbetare i viss mån handlar kollektivt.87 
Anledningen till att Kommunalarbetaren ändå väljer att belysa demonstrationer som är en form 
av kollektiv handling kan vara för att det ändå är arbetarklassens sätt att påverka makthavarna. 
Till exempel arrangeras varje år demonstationer på första maj både i Sverige och i andra 
västerländska länder som ett resultat av den tidiga arbetarrörelsens kamp för bättre 
arbetsvillkor.88

 

                                                 
85 Sjölander, Ann- Christin ”Bort med vattnet från direktivet” Kommunarbetaren 2006: 4.  
86 S. Lindholm 2006: 3 
87 G. Greider. 1998 s. 43 
88 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=178545&i_word=f%f6rsta%20maj  
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Försvarandet av den offentliga förvaltningen går också att utläsa i artiklarna i 
Kommunalarbetaren och speciellt i artikeln ”Bort med vatten från direktivet”. Ur denna artikel 
framgår det att utländska privata företag utgör ett hot mot den svenska modell där staten äger 
vattendrift och dylikt:  

I Sverige innebär direktivet att om en kommun bestämmer sig för att upphandla vattendriften 
kan kommunen inte utestänga utländska privata företag. Till exempel det franska Veolia, Suez 
och det tyskägda EON/Thames Water.89  

Hur detta påverkar kommunen eller invånarna i kommunen negativt förklaras inte. Men genom 
att skriva att kommunen inte kan utestänga utländska privata företag förstås att det är något som 
de egentligen skulle vilja men inte får nu på grund av direktivet. Därmed blir det också tydligt att 
privatisering ses som något negativt. Vattendriften likställs i artikeln med hälsovården som är 
undantagen kravet på fri konkurrens i unionen90, vilket förstärker den negativa synen på 
privatiseringen då det framgår av artikeln att vattendriften är lika viktigt som hälsovården och 
dessa viktiga institutioner i samhället måste skötas i offentlig regi.  
 
Anledningen till att Kommunal är kritiska till att vattendriften drivs i privat regi anser jag beror på 
deras politiska placering till vänster. Socialdemokraterna som parti utvecklades ur 
arbetarrörelsen91 och förespråkare för arbetarna var Karl Marx. I Kommunistiska manifestet skriver 
han att egendomen och kapitalet i samhället måste fördelas på alla i samhället och inte ägas av 
några få.92 Privatiseringar innebär att få äger produktionsmedel och därmed har de också makt. 
Detta drabbar dem som inte äger något alls negativt, eftersom de inte kan påverka privatägda 
företag på samma sätt som staten. Därför är Kommunal kritiska till att vattendriften privatiseras. 
 
Som jag tidigare nämnt är Jusek politiskt obundet. Men det som framkommer i artiklarna är att de 
är för en rörlig arbetsmarknad och ett ökat samarbete mellan EU:s medlemsländer, vilket också 
gör att deras åsikter hamnar till höger på den politiska skalan. Till exempel fokuserar artiklarna i 
Jusek mer på individens möjligheter och benämner oftast inte människor med ett visst yrke som 
en grupp.  

Jobba utomlands 
Juseks artiklar om EU handlar till stor del om människor som arbetar i unionen och eftersom 
Juseks medlemmar till störst del består av akademiker handlar artiklarna också om denna grupp. I 
artiklarna ”Få svenskar sökte EU-tjänster” och ”Attraktivt att jobba utomlands” framgår det att 
akademiker förväntas vilja jobba utomlands. En ekvivalenskedja som jag funnit kring denna 
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92 Karl Marx, Kommunistiska manifestet (Stockholm, 1994), s. 40f 

http://www.socialdemokraterna.se/Templates/Page____6591.aspx


 23

diskurs är högskolestudier, kunskap, intresserade, arbetslöshet.93 Dessa är de begrepp som 
beskriver akademiker i Sverige och deras situation.  
 
För att öka artiklarnas trovärdighet anges exakta siffror i procent och i antal. ”Hela 57 procent av 
samhällsvetarna uppger att de skulle flytta utomlands om de får ett attraktivt jobberbjudande.”94  
”Idag är fyra procent av handläggarna i EU-kommissionen svenskar.”95 Används siffror ger det 
ett trovärdigare intryck på läsaren, eftersom dessa siffror kan granskas. Siffrorna ger också 
information till läsarna, om hur andra i samma yrkesgrupper resonerar och förhåller sig i vissa 
frågor. Jusekmedlemmarna har yrkestitlarna: jurister, samhällsvetare, personalvetare, 
civilekonomer och systemvetare. Att arbeta utomlands är något som framställs som positivt för 
dessa yrkesgrupper.96

Varannan akademiker skulle tacka ja till ett jobb utomlands, visar en undersökning bland 
Juseks yngre medlemmar. Mest sugna på att lämna Sverige är samhällsvetarna.97   

Ordet sugna används för att förstärka det faktum att akademikerna faktiskt själva vill lämna 
Sverige för jobb utomlands och att de står redo att ta ett erbjudande om det ges tillfälle. Flytande 
signifikant i denna diskurs är begreppet utomlands, eftersom det inte ges någon förklaring till vad 
som avses. Gäller det alla länder utanför Sverige inklusive Norge, Danmark och Finland? Det är 
en väsentlig skillnad på att arbeta i Danmark än att arbeta i till exempel Australien eftersom 
landet ligger längre bort och inte har någon direkt anknytning till Sverige vare sig historiskt eller 
kulturellt. Ekvivalenskedja: attraktivt jobb, kul, lära sig språk, internationella frågor och 
erfarenhet,98 anger skälen till varför en akademiker skulle välja att arbeta utomlands i stället för i 
Sverige. Dessa begrepp är alla positivt laddade och vittnar om att ett arbete utomlands ska vara 
både lärande och roligt.  
 
Anledningen till att bilden av akademikern framställs som villig att arbeta utomlands kan vara för 
att Juseks medlemmar tillhör medelklassen. Denna klass gynnas av både privatiseringar och 
globaliseringen. Greider menar att högre tjänstemän är välutbildade och beresta. Deras 
språkkunskaper är bra och med dessa förutsättningar öppnas en dörr till den globala 
arbetsmarknaden. 99

 
Som antagonism till diskursen fungerar det låga antalet ansökningar till handläggartjänster i EU. 
Samhällsvetarna som i ovanstående stycke utgjorde den grupp som var mest positiva till att arbeta 

                                                 
93 K. Thorsell. 2005: 7, Marieke Johnson, “Attraktivt att jobba utomlands” Jusektidningen 2005: 5 
94 M. Johnson. 2005: 5  
95 K. Thorsell. 2005: 7 
96 M. Johnson. 2005: 5 
97 Ibid. 
98 Ibid. 
99 G. Greider. 2001 s. 55 
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utomlands tillhörde också de yrkesgrupper som specifikt efterfrågades vid rekryteringen till 
handläggartjänsterna. Att det borde ha funnits ett större intresse bland akademiker syns genom 
till exempel ett uttalande från statsberedningens EU-enhet. ”Med tanke på arbetslösheten bland 
svenska akademiker tycker han att intresset borde ha varit stort.”100 Arbetslösheten i Sverige ses 
inte som ett skäl för att akademiker inte får jobb utan akademikerna får helt enkelt söka sig till de 
platser där det finns jobb även om det är utanför Sveriges gränser. De anledningar som i artikeln 
anges vara skäl till att så få sökt tjänsterna anses vara: för låg ingångslön och dålig information 
om att tjänsterna är lediga101. Detta skildrar akademiker som en grupp som inte tar vilka jobb som 
helst utan anser sig ha rätt att välja. 
 
Greider anser att på senare år har akademikerna som han benämner som högre tjänstemän blivit 
en stark grupp som främst ser om sina egna intressen. De har också en förmåga att påverka 
samhället på det sätt som gynnar dem.102 Detta kan förklara varför Juseks medlemmar väljer att 
inte ta jobb utomlands om inte kriterierna för jobben gynnar de. På sikt bidrar de också till att 
påverka att kriterierna blir bättre. Är lönen för låg och ingen tar jobben måste lönen till sist höjas. 
Men den förklaringen förstås också att Juseks medlemmar är ekonomiskt välbärgade eftersom de 
har råd att tack nej till jobb.  
 
I artikeln ”Turkiet bygger för EU” får två turkiska studenter komma till tals och även de uppger 
att de är beredda att jobba utomlands. Turkiet är ännu inte medlem i EU men det är inget som 
oroar studenterna.103 Så länge de har bra betyg och examen från bra universitet är det lugnt enligt 
dem. Denna framställning av akademiker visar på att de är den samhällsgrupp som är beredda att 
jobba utomlands och kanske också mest öppna till internationellt samarbete tack vare att 
jobbchanserna ökar med detta.   

                                                 
100 K. Thorsell.  2005: 7 s.5 
101 K. Thorsell. 2005: 7 s. 5 
102 G. Greider. s. 54ff 
103 M. Johnson. 2005: 8 
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Slutdiskussion 
Sverige har varit med i Europeiska unionen i elva år. Tack vare vårt medlemskap ges vi möjlighet 
att ta arbete i andra EU-länder. Då arbete inte bara innefattar det jobb en människa utför eller 
den yrkestitel hon har utan också hänger samman med en klasstillhörighet i samhället är frågan 
om möjligheten att jobba utomlands verkligen finns för alla. Enligt Beck har skillnaden mellan 
samhällsklasserna blivit otydligare idag genom att alla skikt har fått en bättre levnadsstandard. 
Huruvida det i praktiken betyder att klasserna blivit mer homogena eller inte förblir osagt. Jusek 
och Kommunal är två fackförbund vars medlemmar tillhör olika samhällsklasser. 
Fackförbundens framställning av EU i medlemstidningarna skiljer sig åt. Den största skillnaden 
mellan Kommunalarbetaren och Jusektidningen är att Jusek är mer positiva till EU än Kommunal 
som istället vill stärka nationalstaten.   
 
Genom att ha analyserat artiklar ur både Kommunalarbetaren och Jusektidningen har jag kunnat 
kartlägga en bild av skillnaden i hur dessa tidningar beskriver EU. I Jusektidningen framställs EU 
både som en överstatlig institution och som en möjlig arbetsplats för deras medlemmar. I denna 
tidning är artiklarna om EU skrivna ur ett mikroperspektiv och deras innehåll riktar sig oftast 
direkt till läsaren. Medlemsländerna i EU beskrivs som en del av unionen och det framgår tydligt 
att Jusek är mer positiva till ett utvidgat samarbete och mellan länderna i EU. De ställer sig också 
mer positiva till en gemensam arbetsmarknad inom unionen medan Kommunal vill främja 
arbetsmarkanden inom nationalstaten. Samtliga artiklar i Kommunalarbetaren handlar nästan 
uteslutande om någon lag eller förslag till lagförändring framlagd av någon institution i EU. 
Oftast kommer lagförslagen troligtvis att drabba kommunals medlemmar negativt. Därför är den 
vanligaste framställningen av EU i Kommunalarbetaren, som en institution som står över 
nationalstaterna. Därmed är det inte sagt att de skulle vara negativt inställda till EU men 
Kommunal är större förespråkare för självständiga nationalstater än Jusek. Som jag nämnde i 
analysen förespråkade Marx redan på sin tid mindre samhällen framför större, eftersom 
förutsättningarna för att gemensamt fördela egendomen ökar då ett samhälle inte är så stort. 
Även Greider instämmer i denna teori och han menar samtidigt att globaliseringen gynnar 
akademiker mer än arbetare eftersom akademiker oftast är utbildade, kan språk och är mer 
beresta än arbetarklassen. I den diskurs om akademiker som framkommer i artiklarna i 
Jusektidningen ingår det att vara öppen för att ta arbete utomlands. Detta gäller både svenska och 
utländska akademiker. Diskursen om den fria rörligheten på arbetsmarkanden i EU får alltså 
hegemoni i Jusektidningen medan Kommunalarbetaren istället försöker begränsa den genom att 
förespråka vikten av en självständig nationalstat och en arbetsmarknad som inom dess gränser.  
 
Synen på nationalstaten och den rörliga arbetskraften hänger ihop med fackförbundens politiska 
tillhörighet. Jusek som är anslutet till SACO är som jag tidigare nämnt politiskt obundet men 
eftersom de är ett fackförbund för akademiker och skriver för dem speglas ändå en politik, som 
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till största del passar in på den borgerliga sidan på den politiska skalan. Kommunal är anslutna till 
LO och delar därmed till viss del socialdemokraternas politik. Socialdemokraterna förespråkar 
visserligen en gemensam arbetsmarknad för EU men samtidigt anser de att det är inom 
nationalstaten som arbetsmarknaden ska säkras.104 Även Kommunals syn på vilka 
påverkansmedel som är framgångsrika bygger till stor del på fackförbundets politiska färg. De 
nämner i artiklarna demonstationer som ett bra sätt att påverka. Som jag nämnde i analysen 
förknippas arbetarklassen ofta med kollektiva handlingar. Demonstrationer är en form av 
kollektiv handling och genom att Kommunalarbetaren benämner dessa positivt samt visar på att 
fackförbundet ställer sig bakom dessa, reproduceras bilden av den homogena, solidariska 
arbetarklassen som agerar kollektivt. Medan akademikerna i Jusektidningen framställs som 
individer, vilket visar på att de tillhör en högre samhällsklass.  
 
Akademiker framställs också som en grupp som har möjlighet att själva välja var de ska arbeta 
och som inte är beroende av EU:s lagförslag på samma sätt som Kommunal. Den rapportering 
gällande EU som finns i Kommunalarbetaren handlar om de lagförslag EU lagt fram. Dessa 
berör bland annat strejkrätten och kollektivavtalen i Sverige. Under samma period återfinns inte 
någon artikel i Jusektidningen som handlar om detta, vilket sannolikt tyder på att fackförbundet 
anser att lagförslaget inte kommer att beröra deras medlemmar. Den möjlighet som finns till 
rörlig arbetskraft i unionen idag framställs i Jusektidningen som en bra chans för deras 
medlemmar att lämna Sverige och jobba utomlands medans det i Kommunal framställs som mest 
besvärligt, eftersom det inom deras yrkesområden främst innebär att det kommer konkurrerande 
arbetskraft från andra medlemsländer. I många fall är det arbetskraft från låglöneländer som tar 
arbete i Sverige, vilket påverkar Kommunal medlemmar negativt dels för att denna arbetskraft är 
billigare och därmed riskerar Kommunals medlemmar att bli arbetslösa då arbetsgivarna väljer 
den billigare arbetskraften. Det kan vara en anledning till varför Kommunalarbetaren inte är lika 
positivt inställda till EU som Jusek.   
 
Arbete utgör som jag nämnde i inledningen en stor del av människors liv och en identitetsfaktor. 
Då fackförbunden representerar olika yrkesgrupper identifierar sig människor också med dessa 
förbund och på så sätt kan fackförbunden också påverka medlemmarnas syn på samhället. Läser 
man i sin facktidning om att EU missgynnar den egna samhällsklassen blir man själv sannolikt 
också negativt inställd till EU. Genom att Jusektidningen och Kommunalarbetaren skriver artiklar 
riktade mot respektive medlemmar och väljer att använda sig av språk och begrepp som enligt 
min tolkning är direkt kopplade till klass, hjälper de till att upprätthålla klassamhället och 
reproducera det. Enligt Beck syns inte klasskillnaderna lika mycket i samhället idag men artiklarna 
i Kommunalarbetaren visar ändå upp en bild av Kommunal som ett upproriskt fackförbund. 
Genom att de tar upp demonstrationer och använder sig av ett hetsande språk för att visa på att 
arbetarna fortfarande är redo att slåss, hjälper de till att reproducera klassamhället och behålla 
                                                 
104 http://www.socialdemokraterna.se/Templates/Page____1948.aspx  

http://www.socialdemokraterna.se/Templates/Page____1948.aspx
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bilden av arbetarklassen som en upprorisk grupp. Även Jusektidningen bidrar till att upprätthålla 
klassamhället genom att de framställer akademikerna som en överlägsen välutbildad grupp som är 
så välbärgade att de kan välja vilka jobb de vill ha. Att jobba utomlands ses för denna medelklass 
som en självklarhet. Medan arbetarna i Kommunal blir drabbade av EU- kommissionens lagar 
har Juseks medlemmar chans att ta jobb i kommissionen och bli en del av makten. Det är detta 
jag tolkar som att Greider fasar för när han menar att ett gemensamt Europa kommer att skapas 
på medelklassens premisser. För dem som har pengar, utbildning och språkkunskaper finns det 
möjligheter i EU men för dem som saknar dessa förutsättningar finns bara skyldigheter. Denna 
bild medverkar till att EU kommer att betraktas som en union för de välbärgade i samhället, 
vilket sannolikt kommer att drabba Kommunals medlemmar ännu mer negativt då de riskerar att 
missa de chanser som finns för dem att ta arbete i ett annat land på grund av att de fått en negativ 
bild av EU. Den förklaring som kan ges till den negativa framställningen i Kommunalarbetaren 
kan vara att Kommunal är en kamporganisation som tar strid för sina medlemmars rättigheter 
och det framkommer ur artiklarna i Kommunalarbetaren att EU inte gynnar deras medlemmar 
och därför de speglar EU ur en negativ synvinkel.  
 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det resultat jag har fått fram är att den bild av EU som 
Jusektidningen och Kommunalarbetaren framställer, är en union där medelklassen gynnas mer av 
den fria rörligheten än arbetarklassen.  
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