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Abstract 
Sjölander, Jonas (2005). Solidaritetens omvägar. Facklig internationalism i den 
tredje industriella revolutionen – (LM) Ericsson, svenska Metall och Ericsson-
arbetarna i Colombia 1973-1993 (The Detours of Solidarity: Labour Internatio-
nalism during the Third Industrial Revolution. (LM) Ericsson, the Swedish Met-
alworkers' Federation and the Workers at Ericsson in Colombia 1973-1993). 
Acta Wexionensia nr. 72/2005. ISSN: 1404-4307, ISBN: 91-7636-474-7. Writ-
ten in Swedish with a summary in Spanish.  
 
This study deals with the historical compromise between Labour and Capital—the 
so-called “Swedish model”—and the abandonment of this compromise in connection 
with the third industrial revolution. The focus of the study lies in the transformations 
in working life and labour internationalism from 1973 to 1993. The strategies of the 
trade union regarding the protection of workers’ rights at local, national and interna-
tional levels are of particular interest. The relations between the Company Union 
Group at LM Ericsson, the Swedish Metalworkers’ Federation and the local union at 
Ericsson’s work premises in Colombia (Sintraericsson) are examined in depth. The 
research is conducted through archive studies and interviews according to oral his-
tory theories. The theoretical perspectives in the dissertation are mainly inspired by 
postcolonial and materialist world system theories. The examined relations took 
place in a time that from the point of view of the trade union was characterized by 
uncertainty and anxiety about the future. The visible effects of the technological and 
industrial processes of transformation in Sweden as well as in Colombia had in-
creased, and one of the main manifestations of the changes was the decreasing de-
mand of manual labour. The introduction of the electronic AXE-system at LM Erics-
son industries constituted a significant pass toward increasingly minimized and de-
creasing labour-intensive telecommunication systems. In Colombia, the local man-
agement took advantage of both the political unrest and instability and the absence of 
functional legislation praxis of work in order to set back and, finally, repudiate Sin-
traericsson. Many obstacles were mounted impeding the realization of collected and 
vigorous international labour actions which, had these been successful, would have 
constituted a response to the union-hostile actions initiated by the company. The 
Swedish Metalworkers’ Federation and the Company Union Group at LM Ericsson 
in Sweden were faced with several strategical and ideological issues resulting in their 
support of Sintraericsson appearing as obligatory or even absent. The study further 
shows that LM Ericsson as a company had advantages when compared with the La-
bour Organizations in Sweden and Colombia.  The company early established busi-
ness connections in Colombia and had knowledge about, and was an active part of, 
the Colombian society. The company was not driven by moral principles though it on 
the one hand could point at Colombian laws and norms, and on the other hand at 
overreaching economical “laws” when it came to motivating the politics vis-à-vis the 
employees, the local union and the frequent dismissals of union activists at Ericsson 
de Colombia.  
 
Key words: labour internationalism, Swedish Metalworkers’ Federation, Inter-
national Metalworkers’ Federation, Sintraericsson, (LM) Ericsson, world system 
theory, postcolonial theory, the third industrial revolution, Latin America.  
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FÖRORD

Jag påbörjade mina doktorandstudier vårterminen 2001 och då hade jag 
inte en aning om att avhandlingen skulle komma att handla om facklig in-
ternationalism. Men så blev det. Det är många personer som har varit be-
tydelsefulla under åren som har gått. Först och främst vill jag rikta ett sär-
skilt tack till mina handledare, Lars Olsson och Ingemar Norrlid. Ingemar 
har funnits där från grundkursen i historia vid Blekinge tekniska högskola 
till doktorandkurser och avhandlingsskrivande. Han har alltid läst mina 
texter, vakat över dem, kommenterat dem och när så har behövts, stöttat 
mig, milt knuffat mig och fått mig att se möjligheter som jag tidigare inte 
har sett. Som om det inte var nog med det har Lars fungerat som min hu-
vudhandledare. I honom har jag fått en vänlig, engagerad, kritisk, nog-
grann kommentator och läsare. Jag är tacksam för alla stenar som har 
vänts, all uppmuntran och allt stöd!  
    Diskussionerna och samarbetet med vännen, rumskamraten och f.d. 
doktorandkollegan FD Staffan Stranne har varit en viktig del i 
forskningsprocessen. Vi har arbetat tätt utan att någonsin störa varandra.  
    Den ursprungliga tanken var att avhandlingen skulle bli en studie över 
arbetsprocessförändringar vid LM Ericsson i Karlskrona, och jag var in-
tresserad av att åtminstone delvis använda muntliga källor i arbetet. På så 
vis kom jag i kontakt med Åke Andersson, som var ordförande i verk-
stadsklubben vid LM Ericsson i Karlskrona under 1970- och 1980-talen. 
Redan under vårt första möte berättade Åke om resan till Colombia 1979. 
Hans berättelse fångade mig så till den grad att jag bytte inriktning på av-
handlingen. Jag är mycket tacksam över att ha fått förmånen att lära kän-
na Åke. Det har varit ett lärorikt samarbete och jag hoppas att det kom-
mer att fortsätta i någon form framöver.  
    De kloka och konstruktiva synpunkter som framkom vid mitt licentiat-
seminarium 2003 har haft stor betydelse för det fortsatta arbetet med av-
handlingen. Stort tack till opponenten Mats Greiff samt den aktiva be-
tygsnämnden som bestod av Klaus Misgeld, Marion Leffler och Anders 
Nilsson.
    Samvaron och diskussionerna vid det sympatiska, dynamiska och de-
battglada doktorandseminariet i historia vid Växjö Universitet har betytt 
mycket för mig. Ett kollektivt tack riktas till kollegerna vid Växjö Uni-
versitet, men också till kollegerna vid TKS och Blekinge tekniska hög-
skola. Särskilt tack till Inger Pettersson, som har översatt sammanfatt-
ningen till spanska och som även under arbetets gång har hjälpt mig med 
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översättningar och språkgranskningar. Jag vill även tacka Julio Reyes 
som läste och granskade sammanfattningen mellan spelningarna under La 
Barriadas europaturné. Tack även till lärare och doktorander vid nationel-
la forskarskolan i historia där jag har deltagit i två intressanta doktorand-
kurser. Gunlög Fur vill jag tacka för de postkoloniala samtalen och den 
specialkonstruerade kursen om postkoloniala perspektiv. 
    Jag vill också rikta ett varmt tack till Irene Nilsson som har ställt upp 
med såväl material som kommentarer, liksom till Anders Rudqvist för 
flera långa telefonsamtal, samt till Jan Olsson och Jan Hodann för möten 
som har utgjort viktiga håll- och vändpunkter i arbetet.  
    Tack till Sören Haglund vid Svenska Metallindustriarbetareförbundets 
arkiv, som har varit till stor hjälp under mina arkivresor till Stockholm. 
Jag vill också tacka personalen vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i 
Stockholm, Stockholms företagsminnen och Svenska Hamnarbetareför-
bundet. Kerstin Brodén och övrig personal vid Växjö University Press 
vill jag tacka för omsorgen om manuset i slutskedet. 
    Slutligen vill jag tacka Ammi som har korrekturläst manus och även på 
andra sätt varit delaktig i avhandlingsarbetet och våra tre små söner Knut, 
Frans och Emil, som har hjälpt mig att arbeta mer strukturerat och bidra-
git till att göra livet mer livfullt.   

Este libro se dedica a los miembros de Sintraericsson quienes defendie-
ron los derechos humanos y la solidaridad por medio de la lucha sindi-
cal.

     
  Karlskrona i september 2005 

Jonas Sjölander 
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1. INLEDNING

   
Det var nästan som om internationalismen vore förbehållen LM:s 
ständigt kringflackande direktörer och experter. För arbetarna – 
och det är ju för arbetarna och inte för direktörerna som ”Interna-
tionalen” är skriven – tycktes hela koncernen börja och sluta i 
Midsommarkransen. 

       Eller har jag sett fel? 

Göran Palm, Ett år på LM1

Colombianer i Sverige och svenskar i Colombia 
Under vårvintern 1979 fick fackklubbarna vid LM Ericssons verkstäder i 
Sverige besök från Colombia. Julio Villafradez och Luis Moreno från den 
oberoende fackföreningen Sindicato de Trabajadores de Ericsson de Co-
lombia (Sintraericsson) vid LM Ericssons fabrik i Bogotá gjorde en turné 
i Sverige för att söka stöd och solidaritet från de svenska metallarbetarna. 
Villafradez och Moreno hävdade, liksom Sintraericsson hade gjort i tidi-
gare brev till den fackliga samorganisationen vid LM Ericsson i Sverige, 
att fackligt anslutna arbetare i Colombia diskriminerades, att de fick lägre 
lön än de oorganiserade arbetarna och att de även trakasserades på andra 
sätt. Dessutom hade Moreno och två andra fackligt förtroendevalda av-
skedats. Villafradez och Moreno tillhörde alltså fackföreningen Sintrae-
ricsson, som tidigare hade ingått i yrkesförbundet Fetramecol. Men 1976 
valdes en ny fackföreningsstyrelse för Sintraericsson, som efter en tid be-
slutade att lämna Fetramecol och bli en fristående fackförening.2
    Fackföreningsmedlemmen Liliana López, som intervjuades av Irene 
Nilsson3 1980, ger en del av förklaringen till varför Sintraericsson lämna-
de Fetramecol, och en beskrivning av hur förhållandena kunde te sig un-
der den tidigare fackföreningsstyrelsens regim i jämförelse med den nya 
styrelsens:  

––––––––– 
1 Göran Palm, Ett år på LM, del 1, Göteborg 1972, s. 44f. 
2 Irene Nilsson, Sveriges smutsiga ansikte – om svenska företag i Colombia, Stockholm 1987, s. 28. 
3 Irene Nilssons roll diskuteras mer utförligt i avsnittet ”Källor och informanter”. 
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– Förut så utnyttjade cheferna kvinnorna på fabriken ganska 
mycket. Men efter hand så har kvinnorna fått en mycket större 
medvetenhet. Nu kan man inte längre som man förut kunde säga: 
om ni inte går till sängs med oss blir ni avskedade. Det kan man 
inte längre säga för att nu har vi facket bakom oss. […] Bland an-
nat för att nu så fungerar facket på ett helt annat sätt. Förut var det 
ju ett företagsvänligt fack – då hjälpte det inte att klaga, man fick 
ingen hjälp ändå. Nu har vi stöd från facket och vi kan gå dit om 
det händer någonting.4

Fackföreningens huvudkrav gällde den dåliga löneutvecklingen, arbetsti-
den och arbetsmiljön i fabriken i Bogotá. Julio Villafradez och Luis Mo-
reno berättade i en intervju, gjord hösten 1979 av journalisten Peter 
Sommerstein, om arbetsvillkoren vid Ericsson de Colombia (EDC). Här 
är det Julio Villafradez som har ordet: 

För det första är lönerna på Ericsson svältlöner, miserabla löner, de 
är mycket låga. De borgerliga finansinstitutionerna har räknat ut en 
lön för existensminimum på 14 000 idag. Genomsnittslönen på 
Ericsson är 7 000 pesos. Jag har arbetat 6 år på LM och tjänar 
6 272 pesos. Det räcker inte till någonting och mina arbetskamrater 
befinner sig i samma situation, eller kanske sämre. Mina arbets-
kamrater befinner sig i en sämre situation eftersom de har barn, har 
familj etc. Hyran t ex för ett hus kostar ungefär 4 000 pesos och 
vad kan vi äta när en butelj mjölk, som inte ens är mjölk, utan en 
blandning av vatten och mjölk och här t o m blandad med formol, 
ett ganska farligt kemiskt ämne, kostar 11 pesos, om man får tag i 
det. Här lever vi inte välnärda, utan vi lever under ganska omänsk-
liga villkor, skulle jag vilja säga. […] Vad arbetstiden beträffar ar-
betar LM-arbetarna 9.5 timmar/dag. Och de arbetar kontinuerligt, 
dvs de äter lunch medan de fortsätter arbeta. De har praktiskt taget 
ingen rast. 
    Nyligen uppstod ett problem på företaget, därför att företaget 
ville öka arbetsdagen. Facket opponerade sig naturligtvis mot detta 
och företaget ville tvinga varje arbetare individuellt att öka sin ar-
betsdag. Facket har förhindrat det och det verkar som det är ett sätt 
att få arbetarna att förstå att facket är nödvändigt. 
    Vad arbetsvillkoren beträffar är de verkligen mycket bristfälliga. 
När vi var i Sverige, fick vi se LM-fabriker där, och vi såg att de 
har ganska bra arbetarskydd. Det fanns t ex uppsugningsanord-
ningar för den rök/ånga som produceras på fabriken. Här finns inte 
det och man säger att det inte behövs. Och när vi kräver det, säger 
de att det kostar mycket, att de inte kan ta hit det. 
    Vad gäller ljusförhållandena begärde facket nyligen ett möte 
med representanter från företaget för att diskutera problemet med 

––––––––– 
4 Utskrift av bandupptagning. Irene Nilsson intervjuar Liliana López, Bogotá 1980, (IN).
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ljuset, som är mycket dåligt och vi måste ha bra ljus. Företaget sa 
då att man ska försöka lösa problemet, men det har man inte gjort. 
Arbetsförhållandena i allmänhet är ganska dåliga. Här inträffar 
dagligen olyckor. I går brände sig en kvinnlig kamrat i ansiktet 
med en svets. Och företaget säger att det inte har något ansvar. Det 
är våra, arbetarnas på LM i Colombia, förhållanden.5

Sju år senare, 1986, hade den fysiska arbetsmiljön förbättrats och moder-
niserats vid EDC. Lönerna var däremot fortfarande miserabla. I Irene 
Nilssons bok Sveriges smutsiga ansikte – om svenska företag i Colombia
redovisas den månatliga budgeten för Ericssonarbetaren Misael Hernan-
dez familj. Hernandez hade arbetat på LM sedan 1971. Familjens samla-
de inkomster var 34 604 pesos i juni 1986. Summan för utgifterna var 
mer än dubbelt så hög: 70 366, och det rörde sig då om en konsumtion 
som motsvarade livets nödtorft.6
    I samma bok beskriver Cándida Ortíz – som 1985 hade arbetat i 14 år 
vid Ericsson de Colombia, då hon gravid i sjunde månaden sade upp sig – 
den psykiska arbetsmiljön i fabriken: 

 – Situationen är fruktansvärd. Disciplinen är värre än på ett fängel-
se. Vi får knappt gå på toaletten. Gör vi det ska det gå fort, vi får 
inte dröja många minuter. När lunchrasten är slut och vi är tillbaka 
på våra arbetsplatser får vi inte ens gå ut och borsta tänderna om vi 
inte hunnit det under matrasten. Kommer vi så bara en minut för 
sent, hotar de med bestraffningar.7

    I Metallarbetaren berättar Moreno och Villafradez 1979 att de fick ett 
blandat mottagande under sin rundtur i Sverige. På vissa håll förbjöds de 
av företaget att besöka arbetsplatsen. Vissa Metallklubbar var avvaktande 
och ville vänta på förbundets ställningstagande, medan de välkomnades 
av klubbarna på andra orter och lovades solidaritet. De två colombianerna 
anklagade även andra svenska multinationella företag, som till exempel 
AGA och Electrolux/Volta, för att bedriva en fackföreningsfientlig politik 
i Colombia.8 Detta var också något som hade uppmärksammats i ett tidi-
gare nummer av Metallarbetaren, som rapporterade om hur förtroende-
valda fackföreningsmän hade avskedats på lös grund vid AGA i Bogotá. 
”AGA och LM försöker krossa våra fackföreningar” var rubriken på arti-
keln.9
    Villafradez och Morenos turné i Sverige blev verklighet tack vare det 
förberedelsearbete som utfördes av grupper som stod utanför Metall och 
––––––––– 
5 Peter Sommerstein intervjuar Julio Villafradez och Luis Moreno, 21 september, 1979 (IN).
6 Irene Nilsson, Sveriges smutsiga ansikte – om svenska företag i Colombia, Stockholm 1987, s. 24. 
7 Irene Nilsson, Sveriges smutsiga ansikte – om svenska företag i Colombia, Stockholm 1987, s. 5. 
8 Metallarbetaren, 1979: 9, 1979: 12. 
9 Metallarbetaren, 1979: 9. 



12

LO, vilket skapade osäkerhet och misstänksamhet inom Metall. Enskilda 
medlemmar och solidaritetsarbetare i organisationen Utbildning för bi-
ståndsverksamhet (UBV), spelade en viktig roll i organiseringen och fi-
nansieringen av turnén. Det nätverk av chilekommittéer som fanns 
runtom i landet användes för att organisera turnén rent praktiskt. Chile-
kommittéerna hade i övrigt ingen avgörande funktion i förberedelsearbe-
tet, vilket också framgår i organisationens protokoll och verksamhetsbe-
rättelser som finns bevarade vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.10

Tvärtom kritiserades Chilekommitténs nationella styrelse av de personer 
som var aktiva i solidaritetsarbetet för de colombianska LM-arbetarna för 
att organisationen inte i tillräckligt stor utsträckning hade ställt upp och 
stöttat organiseringen och förberedelserna av turnén.11 Flera av dessa per-
soner, däribland och framför allt Irene Nilsson, som också var nyckelper-
sonen i organiseringen av rundresan, hade direktkontakt med de berörda 
parterna i Colombia och kännedom om vad som pågick vid de svenska 
multinationella företagen där.  
    I november 1979 reste en grupp från Svenska Metallindustriarbetare-
förbundet till Colombia för att besöka LM Ericssons fabrik i huvudstaden 
Bogotá. Med på resan var Åke Andersson, som då var klubbordförande 
vid LM Ericsson i Karlskrona och den fackliga samorganisationens repre-
sentant i bolagsstyrelsen, och Björn Svedberg från Göteborg. Även Me-
talls internationelle sekreterare Jan Olsson deltog på plats i förhandling-
arna med Sintraericsson och företaget. Resan till Colombia samordnades 
med en Latinamerikakurs som arrangerades av LO och som även Åke 
Andersson deltog i tillsammans med 25 andra medlemmar i olika LO-
förbund. 
    Metall och Samorganisationen hade under en längre tid kritiserats i 
massmedia för att vara passiva och för att inte i tillräcklig utsträckning 
stödja Sintraericsson, som befann sig i en svår konflikt med företaget. 
Syftet med resan till Colombia var, enligt Metall, att undersöka situatio-
nen och bilda sig en egen uppfattning om konflikten och de upprepade 
anklagelserna mot företaget för att det förföljde och trakasserade fackligt 
aktiva arbetare samt att försöka bidra till att åstadkomma en lösning på 
problemen vid LM Ericsson i Colombia.  
    Två år senare, i februari 1981, reste ännu en facklig grupp till Colom-
bia, och även denna gång representerade Åke Andersson Verkstadsklub-
barnas Samorganisation. Förutom Andersson var Metalls internationelle 
sekreterare Torsten Wetterblad och Per-Olof Edman från Electrolux fack-

––––––––– 
10 Chilekommittén, nationella styrelsens protokoll 1978-01-28, 1978-01-31, 1978-03-08, 1979-03-31, 

1979-04-01, 1979-05-12, 13. AU:s protokoll 1979-01-03, 1979-05-31, (ARAB). Chilekommitténs 
material förvaras kronologiskt (1974-1990) i kartonger vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i 
Stockholm.  

11 Chilekommittén, nationella styrelsens protokoll, den 12-13 maj 1979, (ARAB).
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liga samorganisation med på resan. Kritiken i svenska massmedia mot 
Metall och Samorganisationen hade inte upphört efter den förra resan. 
Tvärtom hade den tilltagit och kulminerat under hösten 1980, då Sveriges 
Radios samhällsredaktion sände en serie radioprogram av journalisterna 
Jan Josefsson och Lisa Söderberg, som rubricerades Det blågula ansiktet.
Problemen var, enligt Sintraericsson, fortfarande omfattande och organi-
sationen vädjade om stöd och solidaritet från den svenska fackförenings-
rörelsen.

Denna avhandling handlar om de relationer och konflikter mellan Sintrae-
ricsson och Metall respektive LM Ericssons verkstadsklubbars samorga-
nisation som utspelade sig under åren 1978 till 1984. Men den handlar 
också om den kontext i vilken dessa möten ägde rum. Huvudfrågan i och 
det övergripande syftet med avhandlingen är att utreda varför kontakterna 
aldrig kom att leda till något koncernfackligt samarbete i egentlig me-
ning.
    Åke Andersson har spelat en central roll i mitt arbete, då jag har utgått 
från hans vittnesmål inte endast som en muntlig källa bland andra. Redan 
första gången Andersson berättade om erfarenheterna från Colombia 
märkte jag att det var något som inte stämde. Det fanns något outtalat 
som var plågsamt och svårt att närma sig när han återkom till relationerna 
med det colombianska Ericssonfacket. De fackliga förbindelserna med 
Sintraericsson präglades inte enbart av internationell solidaritet. I stället 
kom de från de svenska fackliga organisationernas sida att också handla 
om strategiska överväganden och realpolitik. Där fanns också stora 
kommunikationssvårigheter och ideologiska skillnader, som satte käppar 
i hjulet för ett reellt koncernfackligt samarbete. 
    Åke Anderssons centrala roll i avhandlingen motiveras inte enbart av 
de metodiska aspekterna och av fruktbarheten i samarbetet mellan forska-
re och informant. De främsta motiven består i det faktum att han var med 
på båda resorna till Colombia och att han representerade Samorganisatio-
nen i Ericssonkoncernens bolagsstyrelse och att han där var drivande i 
Colombiafrågan under en stor del av den period som jag undersöker. I 
mars 2005 reste Andersson, tillsammans med språkläraren Margareta 
Fryxell (som fungerade som tolk), dessutom till Colombia och återsåg Li-
liana López, Julio Villafradez och Luis Moreno efter tjugofem år.12

    Historien om mötena och förbindelserna mellan Sintraericsson, Metall 
och Samorganisationen är i hög grad en manlig historia; de kvinnor som 
förkommer som aktörer är UBV-volontären Irene Nilsson och Liliana 
López som var medlem i Sintraericssons styrelse vid EDC. Detta trots att 
många unga kvinnor arbetade i fabriken i Bogotá. Angélica Rincón, som 
avskedades av Ericsson de Colombia sju och en halv månad efter strejken 
––––––––– 
12 För denna resa erhöll Andersson ett stipendium på 5000 kronor av Metall. 
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vid EDC 1983, ger måhända en del av förklaringen till varför kvinnorna 
inte syns och hörs:

– Förut var det mest kvinnor som arbetade på fabriken, men idag 
[1986, förf. anm.] finns det inte så många kvar. Företaget vill bara 
ha kvar karlarna, därför att de inte är så engagerade i barnen. De 
ber nästan aldrig om ledigt och går alltid med på att jobba övertid. 
Men man måste ju tänka på familjen också. När man kommer hem 
klockan sju är barnen trötta och vill sova, och när man går klockan 
sju på morgonen sover de ofta. Man märker knappt om de är sjuka. 
Och blir de det måste man ju gå till doktorn med dem. Men företa-
get förlorar miljoner på de timmar man inte jobbar, säger de, och 
klagar på oss kvinnor för att vi begär för mycket ledigt.13

Svenska Metallindustriarbetareförbundet var å sin sida ett förbund som 
dominerades av manliga industriarbetare, vilket också avspeglades i dess 
ideologi och argumentation – något som jag inte är den förste att konsta-
tera.14

    Varför har jag då i avhandlingen valt att fokusera på Metalls interna-
tionalistiska praktik i samband med konflikterna i Colombia, och inte 
Brasilien eller Sydafrika? Det finns flera orsaker till att så är fallet. Pro-
jektet inleddes genom intervjuerna med Åke Andersson i vilka han berät-
tade om sina erfarenheter från tiden som koncernfackligt aktiv i LM 
Ericssons verkstadsklubbars samorganisation. När historien om EDC, 
Sintraericsson och Metall sedan lager för lager rullades upp i efterforsk-
ningarna blev komplexiteten alltmer uppenbar. Historien om förbindel-
serna mellan Metall, Samorganisationen och Sintraericsson har många 
bottnar. Relationerna var delvis konfliktfyllda, disharmoniska och besvär-
liga och de utspelade sig i en tid som ur facklig synvinkel präglades av 
stor osäkerhet om framtiden i såväl Colombia som Sverige. Spänningar, 
konflikter och samspel korsar varandra i ett komplicerat nät av förbindel-
ser och mellan Metall, Samorganisationen, de colombianska centralorga-
nisationerna Unión de Trabajadores Metalúrgicos y Mineros de Colom-
bia (Utrammicol) och Federación de Trabajadores de las Metalúrgicas, 
Electrics y Mecanicas de Colombia (Fetramecol), Internationella Me-
tallarbetarefederationen (IMF), Sintraericsson, UBV, Svenska Hamnar-
betareförbundet, LM Ericsson, Ericsson de Colombia och svensk media. 
    De mångbottnade inslagen och komplexiteten i relationerna är den 
främsta orsaken till att Colombiahistorien har varit så intressant att under-
söka. Diskussionerna fördes såväl i den offentliga sfären som inom de 
fackliga organisationerna och företaget, vilket har gjort det möjligt att föl-
ja händelserna från flera olika perspektiv.

––––––––– 
13 Irene Nilsson, 1987, s. 32. 
14 Se exempelvis Stefan Sjöberg, Löntagarfondsfrågan – en hegemonisk vändpunkt, Uppsala 2003, s. 

219. 
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Forskningsläge
Forskning kring social, ekonomisk och teknologisk förändring under sen-
kapitalismen är i teoretiskt hänseende ett brett och mångskiftande fält, där 
det förekommer en uppsjö av divergerande ståndpunkter och slutsatser. 
”Globaliseringen” är ett omstritt begrepp i denna diskussion, som är allt 
för vitt omfattande och nebulös för att kunna överblickas i detta arbete.15

Att den industrialiserade världen har befunnit sig i omvandling sedan bör-
jan av 1970-talet torde dock vara ett tämligen okontroversiellt påstående. 
Ett sätt att förstå kapitalismen historiskt är att iaktta omvälvande föränd-
ringar i produktionssättet och med utgångspunkt från dessa förändringar 
urskilja de epokskiften som har ägt rum i form av avgörande tekniska in-
novationer och förändringar i produktions-, distributions- och arbetspro-
cesserna. I ekonomisk-historiska sammanhang brukar man tala om tre in-
dustriella revolutioner. Den första industriella revolutionen började i Eng-
land under 1780-talet med ångkraft och textilindustrier och accelererade 
senare med järnvägar, gruvdrift och tekniska innovationer. Den andra in-
leddes hundra år senare med en rad petrokemiska och elektrotekniska ge-
nombrott samt det utvecklade industrisamhällets massproduktion, mass-
konsumtion och standardisering.  
    Att vi under de senaste decennierna har befunnit oss i någon form av 
epokskifte, det vill säga att en tredje industriell revolution har varit under 
uppsegling i västvärlden sedan 1970-talet, råder det relativt stor enighet 
om i såväl den allmänna samhällsdebatten som forskarvärlden. Denna 
den senaste industriella revolutionen har – så lyder postulatet – innefattat 
en rad stora strukturella och teknologiska förändringar, som till exempel 
ökad internationalisering, alternativt transnationalisering eller globalise-
ring, och den växande tjänstesektorns andel i förhållande till den traditio-
nella industrisektorn samt informationsteknologins genombrott.16 Men 
vad dessa förändringar betyder och vad de har medfört för människorna i 
socialt hänseende råder det delade meningar om. 
    Lars Magnusson beskriver i boken Den tredje industriella revolutionen
hur en uppdelad arbetsmarknad håller på att utvecklas i Sverige och han 
förutspår att den inom de närmaste åren kommer att bli allt mer diversifi-
erad. Han målar upp en framtida arbetsmarknad som består av: 

Ett skikt av välutbildade elitarbetare med hög lön, flexibla arbets-
tider och goda arbetsvillkor. De är ofta projektanställda och deras 

––––––––– 
15 En översikt av globaliseringsdiskussionen ges i David Held & Anthony McGrew, Den omstridda 

globaliseringen, Göteborg 2003. 
16 Se t ex Lars Magnusson, Den tredje industriella revolutionen, Stockholm 1999; Lennart Schön, En 

modern svensk ekonomisk historia, Stockholm 2000; Örjan Nyström, Mellan anpassning och mot-
stånd, Stockholm 2000; Maths Isacsson, ”Tre industriella revolutioner”, i Maths Isacsson och Mats 
Morell (red.), Industrialismens tid, Stockholm 2002. 
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arbetssituation präglas av det fria valet. De befinner sig oftast i en 
stimulerande arbetsmiljö, där kreativitet och självständighet pre-
mieras. 

Traditionella industriarbetare inom den varu- och tjänsteproduce-
rande sektorn. Denna sektor befinner sig i en global konkurrens-
situation, där kraven på rationaliseringar och produktivitetsök-
ningar medför konsekvenser i form av såväl försämrade löne- och 
arbetsvillkor som en tilltagande otrygghet i arbetslivet. 
Anställda inom den del av tjänste- och servicesektorn som främst 
har kommun, landsting och stat som arbetsgivare. Löne- och ar-
betsvillkoren för dessa grupper är kopplad till den ekonomiska 
utvecklingen i landet, men självfallet också till politiska fakto-
rer.17

Anställda inom den servicenäring som sker i privat regi, vilken 
Magnusson förutspår kommer att växa. Eftersom denna del av 
arbetsmarknaden har låga krav på kompetens och utbildning blir 
också löne- och arbetsvillkoren därefter. 
En reservarmé av arbetslösa, studerande, svartjobbare, utslagna 
och andra som inte finns med på den reguljära arbetsmarkna-
den.18

Magnusson beskriver en arbetsmarknad som präglas av en tilltagande di-
versifiering, men jag menar att det finns anledning att även stanna vid den 
företeelse som kan sägas vara gemensam för stora delar av de tre katego-
rier som befinner sig mellan de två extremerna. För dessa stora grupper 
av anställda torde det i managementlitteraturen19 så flitigt använda ”be-
greppet” flexibilitet snarare förknippas med otrygghet än med självstän-
dighet och kreativitet. Denna otrygghet beror främst på informaliseringen 
av arbetets relationer, d v s uppluckringen av de formella regleringarna på 
arbetsmarknaden och nedskärningar i välfärdssystemen, vilka i sin tur, 
enligt min uppfattning, framför allt beror på förändrade styrkeförhållan-
den mellan arbete och kapital. 
    Internationaliseringen av ekonomin anges ofta som en aspekt av den 
tredje industriella revolutionen. I samband med detta är också forskning 
kring facklig internationalism ett angeläget och näraliggande forsknings-

––––––––– 
17 Offentliganställda generaldirektörer eller andra högavlönade och privilegierade grupper i stat, 

landsting och kommun ingår givetvis inte i denna kategori. Det finns även grupper inom LO-
kollektivet som innehar nyckelpositioner och därför inte berörs av nedskärningar på samma sätt 
som exempelvis hemtjänstpersonal och vårdbiträden. 

18 Lars Magnusson, Den tredje industriella revolutionen, Stockholm 1999, s. 83ff. 
19 Jag syftar här på den ström av managementlitteratur som har givits ut av till exempel Timbro och 

Industriförbundet under 1980- och 90-talen och som har översköljt mycket av den offentliga dis-
kussionen om ”morgondagens arbetsliv och arbetsmarknad”. 
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område. Klaus Misgelds bok Den fackliga europavägen handlar visserli-
gen främst om LO och eurounionismen, men Misgelds principiella dis-
kussion kring facklig internationalism har likväl stor relevans för mina 
egna utgångspunkter och definitioner.20 En utförligare diskussion kring 
detta återfinns i kapitel 4 och 5, där också Misgelds resonemang är av av-
görande betydelse. Misgelds forskning kring facklig internationalism är 
tämligen unik bland svenska historiker. Däremot har koncernfacklig 
verksamhet varit ett ganska flitigt förekommande föremål för forskning 
under de senaste decennierna.    
    Birger Simonsson anger i rapporten Nordiskt koncernfackligt samarbe-
te tre grundelement som måste finnas med i en definition av koncernfack-
ligt samarbete. Definitionen är en modifikation av de kriterier som Gun-
nar Myrvang ställde upp i rapporten Konsernfaglig samarbeid i Norden: 
Erfaringer och perspektiver och som endast täcker den nordiska koncern-
fackliga verksamheten.21 Simonsson har tillfört en transnationell och ut-
omnordisk dimension i definitionen: 

1. Fackliga representanter från olika delar av en koncern skall 
organiserat och regelbundet träffas för utväxling av infor-
mation och erfarenheter om förhållanden i koncernen. 

2. De fackliga representanterna skall ha rätt att organiserat 
och regelbundet träffa moderbolagets ledning för utväxling 
av information och synpunkter angående koncernens ut-
veckling och planer. 

3. Kostnaden för 1 och 2 skall betalas av produktionen.  

Om man avser transnationellt koncernfackligt samarbete, vil-
ket ju är fallet med nordiskt koncernfackligt samarbete, till-
kommer ytterligare ett element: 

4. Ovanstående skall gälla för minst två av de länder där kon-
cernen är etablerad.22

Eftersom relationerna mellan den fackliga organisationen vid Ericsson i 
Colombia, Metall och Samorganisationen vid LM Ericsson i Sverige inte 
uppfyller ett enda av Simonssons kriterier för definitionen koncernfacklig

––––––––– 
20 Klaus Misgeld, Den fackliga europavägen. LO, det internationella samarbetet och Europas enande 

1945-1991, Stockholm, 1997. 
21 Gunnar Myrvang, Koncernfacklig samarbeid i Norden: Erfaringer och perspektiver, Oslo 1990, s. 

1. 
22 Birger Simonsson, Nordiskt koncernfackligt arbete. En argumentationsanalys, Göteborg 1991, s. 4. 
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verksamhet, kan inte heller mitt arbete i egentlig mening sägas handla om 
koncernfacklig verksamhet. Organisationerna träffades visserligen under 
organiserade former, men knappast regelbundet. Samorganisationen i 
Sverige träffade i sina förhandlingar med bolaget dess ledning för utväx-
ling av information och synpunkter, men det fick aldrig Sintraericsson, 
den lokala colombianska fackföreningen, tillfälle att göra. Kostnaden för 
utbytet betalades endast delvis av produktionen. Det rörde sig då om en 
del av kostnaderna för de svenska fackliga representanternas resor till Co-
lombia. De två Sintraericssonrepresentanternas resa till Sverige 1979 fi-
nansierades genom insamlingar och bidrag från solidaritetsorganisationer 
i Sverige, som stod utanför Metall. Simonssons fjärde grundelement gör 
det än mer omöjligt att definiera det fackliga utbyte som skedde mellan 
Metall, Verkstadsklubbarnas Samorganisation vid LM Ericsson och Sin-
traericsson som koncernfacklig verksamhet.  
    Går det då att med Johan Åkermans öppna, och som han skriver i av-
handlingen Lokala fack i globala företag, ”inklusiva” definition karaktä-
risera relationerna mellan Sintraericsson och den svenska fackliga organi-
sationen som koncernfacklig verksamhet? Nej, inte heller med Åkermans 
definition där kraven förts ned till den allra mest rudimentära nivån – ”in-
stitutionaliserat samarbete mellan två eller flera fackklubbar i en kon-
cern” – är det möjligt att definiera dessa förbindelser som koncernfacklig 
verksamhet.23 Det rörde sig helt enkelt inte om någon institutionaliserad 
form av samarbete. 
    Ändå är det fruktbart att relatera till den forskning kring koncernfack-
lig verksamhet som har bedrivits i Sverige och de nordiska länderna un-
der framför allt 1990-talet. Bristen på överensstämmelse mellan Simons-
sons definition av vad koncernfacklig verksamhet är för någonting och 
den internationalistiska praktik som jag har undersökt understryker i själ-
va verket asymmetrin i relationerna mellan de fackliga organisationerna 
vid moderbolaget och dotterbolaget. Forskning kring koncernfacklig 
verksamhet på de nationella, nordiska och europeiska planen måste där-
vidlag skilja sig i såväl teoretiskt hänseende som i fråga om begreppsan-
vändning och slutsatser från den forskning som undersöker fackliga rela-
tioner mellan centrum och periferi.  
    Simonssons rapport ingick i forskningsprojektet Den nordiska model-
lens framtid (NordFram), som initierades i mitten av 1980-talet av Nor-
diska rådet och som i början av 1990-talet resulterade i en rad rapporter 
och skrifter i olika arbetsmarknadsrelaterade frågor.24 Projektet har däref-
ter levt vidare under nätverksliknande och interdisciplinära former, där i 
huvudsak samtids- och framtidsorienterad forskning bedrivs kring den 

––––––––– 
23 Johan Åkerman, Lokala fack i globala företag. Electrolux verkstadsklubb i Motala och koncern-

facket 1925-1985, Stockholm 2003, s. 6. 
24 Bernt Schiller, The future of the Nordic Model, Nord 1993: 36, Preface, s. III. 
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nordiska modellen och dess omvärld. Här förs diskussioner som ligger 
nära och anknyter till den samtida debatten kring EU-projektet, där de 
nordiska arbetsmarknadstraditionerna beskrivs som hotade av kapitalets 
internationalisering, samt diskussioner om och hur den fackliga organisa-
tionsstrukturen och lagstiftningen måste anpassas till den förändrade situ-
ationen.25 Bernt Schiller för fram den nordiska modellens unicitet, med en 
lång och konsekvent tradition av sammanhållna fackföreningsrörelser 
med hög organisationsgrad, kollektivavtal och trepartskapitalism. Den 
nordiska modellen framställs som något att försvara, och som erfarenhe-
ter som ”de nordiska folken” har att erbjuda ”som bidrag till europeiska 
och internationella arbetsmarknadsrelationer”.26

    Nordframprojektets rapporter och utredningar, liksom Nils Elvanders 
och Anita Seim Elvanders bok Gränslös samverkan, är i stor utsträckning 
normativa till sin karaktär.27 De är inte främst inriktade på vad som har 
hänt och vad detta betyder utan mer på vad som bör göras i samtiden och 
framtiden. Elvander/Seim Elvander pekar på strukturella hinder i form av 
skillnader i nationella kulturmönster och institutioner, som måste över-
bryggas för att åstadkomma facklig internationell samverkan. Koncern-
fackligt samarbete räcker inte för att möta den multinationella utmaning-
en; det är framför allt nödvändigt att de fackliga organisationerna lägger 
ner möda på att utverka ett internationellt regelverk i förhållande till de 
multinationella företagen, hävdar författarna.28 Den svenska modellen av 
”arbetsplatsrelationer” är inte heller någon angelägen exportprodukt för 
de multinationella företagen. Tvärtom visar Elvander och Seim Elvander 
att personalpolitiken i de utländska dotterbolagen istället anpassas till de 
förhållanden och regelverk som råder i den lokala och nationella miljön.29

Detta har relevans för min undersökning, inte minst då Ericsson är en av 
de svenska koncerner som granskas i Gränslös samverkan.
    Johan Åkerman framhåller att forskning kring koncernfacklig verk-
samhet var en blind fläck i historieskrivningen före 1990 och Nordfram-
projektets undersökningar.30 Hans studie av den koncernfackliga verk-
samheten vid Electrolux måste därvidlag betraktas som ett viktigt pion-
järarbete inte minst med avseende på det långa historiska tidsperspektivet 
och att det rör sig om en empirisk undersökning av koncernfacklig verk-
––––––––– 
25Se Bernt Schiller (red.), The future of the Nordic Model, Nord 1993:36. Se även Bernt Schiller, 

”Framtiden för de nordiska arbetslivsrelationerna”, i Pauli Kettunen; Tapio Rissanen (red.), Arbete 
och nordisk Samhällsmodell, Tammerfors 1995, s. 18ff. Se även Daniel Flemming (red.), Global 
redefining of working life: a new Nordic agenda for competence and participation?, Köpenhamn 
Nord 1998: 12. 

26 Bernt Schiller, ”Framtiden för de nordiska arbetslivsrelationerna”, 1995, s. 13, 21. 
27 Nils Elvander; Anita Seim Elvander, Gränslös Samverkan. Fackets svar på företagens internatio-

nalisering, Stockholm 1995. 
28 Elvander/Seim Elvander, 1995, s. 267. 
29 Elvander/Seim Elvander, 1995, s. 277f. 
30 Åkerman, 2003, s. 13f. 
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samhet vid ett globalt företag. Arbetet är dels en detaljerad historik över 
Electrolux verkstadsklubb i Motala och framväxten av en koncernfacklig 
organisation inom Electrolux, dels innefattar det en analys av den kon-
cernfackliga verksamheten och dess organisation. Koncernorganisationen 
analyseras delvis utifrån en något modifierad variant av Lars Ekdahls 
modell över företags- och fackföreningsverksamhet och kapitalets cirku-
lation, där verksamheten delas in i fyra områden: köpmarknad, produk-
tion, försäljningsmarknad och kapitalmarknad.31 Åkerman identifierar ett 
antal strukturella hinder för den koncernfackliga verksamheten vid Elec-
trolux, som framför allt bestod i avsaknad av regelverk, finansiella resur-
ser för verksamheten och svårigheter att skapa en kontinuerlig verksam-
het. Inspirerad av ekonomhistorikern Kurt Samuelsson32 har Åkerman 
även funnit hinder av det mer övergripande slaget i sin undersökning: 1) 
splittringen i den internationella fackliga rörelsen, 2) strukturhinder för 
solidaritet; det vill säga motsättningen mellan regionalt-nationellt egenin-
tresse och internationell solidaritet, 3) olikheter i facklig organisations-
struktur.
    Ett problem med Åkermans avhandling är emellertid den tidigare 
nämnda ”öppna och inklusiva” definitionen av koncernfacklig verksam-
het. Särskilt problematisk blir denna i det avsnitt som berör den svenska 
fackliga organisationens relationer med den fackliga organisationen vid 
Electrolux verksamheter i Colombia. Relationerna mellan de fackliga or-
ganisationerna vid svenska Electrolux och Electrolux i Colombia spelar 
visserligen inte någon framskjuten roll i Åkermans undersökning, men 
med tanke på att han aldrig reflekterar över det faktum att dessa knappast 
ens i enlighet med den egna vida definitionen kan betecknas som kon-
cernfacklig verksamhet, finns det anledning att framföra kritik som visar 
på nödvändigheten av att öppna dammluckorna till ännu ett outforskat 
fält. Detta skulle kunna beskrivas som undersökningar av relationer mel-
lan fackliga organisationer vid svenska multinationella företag i kapita-
lismens centrum och periferi. Åkerman använder endast källor från Elec-
trolux koncernfack och Metall för att beskriva konflikterna i Colombia 
och relationerna mellan de svenska och colombianska organisationerna. 
Visserligen återger han även den kritik som förts fram mot såväl Electro-
––––––––– 
31 Lars Ekdahl, ”En historia om makt?: om den svåra konsten att studera fackföreningsrörelsens hi-

storia”, i Alf  O Johansson, Susanne Lundin och Lars Olsson (red.), Dagsverken: 13 essäer i arbe-
tets historia, Lund 1994. 

32 Kurt Samuelsson, Fackföreningarna och de multinationella företagen. Blir facken multinationella? 
Eller de multinationella nationella? Ett analysförsök, Stockholm, 1979. Det måste påpekas att det 
övergripande syftet med och slutsatsen i Samuelssons bok, som för övrigt gavs ut av Svenska ar-
betsgivareföreningen, består i att utmåla en utveckling mot ”internationellt fackligt förhandlingsar-
bete och facklig multinationalism” som ”avlägsen och föga sannolik”. Samuelssons bok kan ses 
som ett inslag och en partsinlaga i den intensiva debatt om multinationella företag och facklig in-
ternationalism som fördes mellan företrädare för svensk fackföreningsrörelse och arbetsgivarsidan 
under slutet av 1970-talet. 
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lux som de svenska fackliga organisationerna i Jan Josefssons och Lisa 
Söderbergs radioprogramserie, men mer än så blir det aldrig. Detta leder 
till en rad missuppfattningar och ställningstaganden som medför konse-
kvenser för den övergripande analysen. Åkerman konstaterar exempelvis 
att LO:s policy innebar att organisationen i första hand samarbetade med 
organisationer som tillhörde Fria Fackföreningsinternationalen (FFI).33 I 
själva verket handlade kritiken om att Metall utövade påtryckningar för 
att förmå de oberoende fackföreningarna i Colombia och de organisatio-
ner som var anslutna till förbund inom den kommunistiska landsorganisa-
tionen, vilket var fallet vid Electrolux Voltafabrik i Colombia, att ansluta 
sig till de colombianska förbund som var anslutna till Internationella Me-
tallarbetarefederationen (IMF).   
    Den nord- och sydamerikanska fackliga regionalen Organización Re-
gional Interamericana de Trabajadores (ORIT) och många av de latin-
amerikanska nationella centralorganisationerna var helt beroende av cen-
tralorganisationens i USA, American Federation of Labor-Congress of 
Industrial Organizations (AFL-CIO), ekonomiska stöd och därmed också 
dominerade av denna organisation. Konflikterna blev därför hårda mellan 
ORIT och de kristna, kommunistiska, syndikalistiska och de många obe-
roende fackliga organisationerna i Latinamerika.34 Mycket av insynen i 
och utbytet med den latinamerikanska fackföreningsrörelsen torde också 
ha gått förlorad för de europeiska organisationerna när AFL-CIO år 1969 
lämnade, och under 1970-talet stod utanför FFI. I Colombia komplicera-
des situationen ytterligare av att de två metallarbetareförbunden, som för-
utom att de var medlemmar i IMF också var knutna till de colombianska 
centralorganisationerna, som i sin tur var medlemmar i ORIT.35

    Diskussionen handlade likväl framför allt om medlemskap i IMF. 
Åkerman uppmärksammar inte heller att IMF-förbundet, Unión de Tra-
bajadores Metalúrgicos y Mineros de Colombia (Utrammicol) – vilket 
Metall följaktligen betraktade som sitt broderförbund – hade band till det 
konservativa partiet i Colombia, och därmed också till den colombianska  
borgarklassen.36 Det andra förbundet Federación de Trabajadores de las 
Metalúrgicas, Electricas y Mecanicas de Colombia (Fetramecol), var 
medlemsförbund i den centralorganisation som stod det liberala partiet i 
Colombia nära. Det går dock inte att bedöma de colombianska borgerliga 
partierna med svenska föreställningar om partiväsende och ideologi; 

––––––––– 
33 Åkerman, 2003, s. 214. 
34 Klaus Misgeld, Den fackliga europavägen, Stockholm 1997, s. 128. 
35 Åke Wedin, Latinamerika. Facklig horisont, Lund 1975. AFL-CIO återinträdde i FFI år 1980. 
36 Åkerman kallar för övrigt organisationen konsekvent för Ultramicol, vilket är en felaktig stavning. 

Detta beror förmodligen på att den stavningen florerar i det svenska koncernfackets protokoll; jag 
har själv sett liknande felstavningar i protokoll från möten vid Samorganisationen vid LM Ericsson. 
Detta kan tyckas vara en petig och småaktig kritik, men jag menar att den är befogad eftersom det 
illustrerar riskerna med att fastna i de svenska förhållandena och den svenska förståelsehorisonten. 
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inom dessa partier rymdes olika riktningar som hade tydlig colombiansk 
särprägel. Detsamma gäller för de colombianska metallarbetareförbun-
den, som kunde hysa såväl radikaler som reaktionärer i sina led, vilket 
inte gjorde det lätt för utländska besökare att förhålla sig till dessa organi-
sationer.37                           
    Åkerman beskriver Electrolux agerande vid Voltafabriken: avskedan-
det och fängslandet av klubbordföranden och den antifackliga politiken. 
Men han nämner aldrig namnet på klubbordföranden, Juan Gómez, inte 
heller vad han anklagades för eller hur länge han var fängslad. Åkerman 
går helt enkelt inte ner under ytan från toppen av det isberg han har stött 
på i sin undersökning av Electrolux koncernfackliga verksamhet.  
    För att nå en djupare förståelse i detta fall krävs en analys av de 
svensk-colombianska fackliga relationerna som även inkluderar de co-
lombianska perspektiven och kontexterna – där inte de colombianska ak-
törerna anonymiseras – samt teoretiska verktyg och begrepp som tar sikte 
på de asymmetriska relationerna mellan centrum och periferi i det kapita-
listiska världssystemet. Världssystemteori och postkolonial teori utgör 
följaktligen de viktigaste teoretiska perspektiven i avhandlingen. Häri 
ligger också en avgörande skillnad mellan mitt arbete och tidigare svensk 
forskning kring koncernfackligt samarbete. Liksom ekonomhistorikern 
Paulina de los Reyes menar jag att större uppmärksamhet måste fästas vid 
hur den tredje industriella revolutionen är ”relaterad till nya och gamla 
former för global ojämlikhet”. Förändringarna måste ställas i relation till 
styrkeförhållanden mellan arbete och kapital – men där inte bara klass 
tillmäts betydelse i analysen utan även kön och etnicitet fungerar som 
”markörer för tillhörighet och berättigande”.38 Även om de två sistnämn-
da aspekterna inte tillhör frågeställningarna för undersökningen i just den 
här avhandlingen, är de viktiga att poängtera i det bredare sammanhanget.  

Syfte och frågeställningar 
Det övergripande problemområdet och syftet med den här studien är att 
spegla något av de förändrade fackliga förutsättningarna och villkoren – 
transnationalisering och eroderande stater, snabb teknisk utveckling och 
ekonomisk liberalisering – i inledningen av det som brukar betecknas 
som den tredje industriella revolutionen. Jag vill dock framhålla att den 
så vitt omskrivna globaliseringen inte var någon nyhet från 1970-talet och 
framåt. Istället har i det långa historiska perspektivet, vilket är en av 
världssystemteorins huvudpoänger, de kapitalistiska varukedjorna och 
––––––––– 
37 Jonas Sjölander, Ericsson, Andersson och den internationella solidariteten. Svensk-colombianska 

fackliga relationer i den tredje industriella revolutionen – 1978 till 1984. Licentiatavhandling i hi-
storia, Växjö universitet 2003, s. 43. 

38 Paulina de los Reyes, ”Den postkoloniala (o)ordningen”, i Maths Isacson och Mats Morell (red.) 
Industrialismens tid, Stockholm 2002, s. 266. 
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kapitalackumulationen varit transnationella alltsedan den kapitalistiska 
världsekonomin uppstod på 1500-talet.39 Sammantaget finns det emeller-
tid fog för att tala om en tredje industriell revolution i form av de struktu-
rella och teknologiska förändringar som accelererar från 1970 och fram 
till idag.
    Jag försöker i undersökningen att knyta ihop det som faktiskt inträffade 
med övergripande generaliserande modeller för att begripliggöra samhäl-
leliga förändringar och sociala strukturer.40 För att åstadkomma detta 
pendlar jag mellan de rent mellanmänskliga, individuella och de samhäl-
leliga och världssystemliga nivåerna. Det samhällshistoriska inslaget in-
nefattar därmed också ett underifrånhistoriskt perspektiv, som jag menar 
bidrar till fördjupad förståelse och förklaring av de historiska förloppen. 
    Den övergripande forskningsfrågan som jag vill försöka att besvara i 
boken lyder som redan har framhållits: Varför utvecklades aldrig förbin-
delserna mellan Samorganisationen i Sverige och Sintraericsson i Co-
lombia till ett koncernfackligt samarbete? De underifrånhistoriska, 
världssystemteoretiska och postkoloniala ansatserna öppnar förhopp-
ningsvis perspektiv på undersökningen i sin helhet, vilken främst kretsar 
kring följande fyra problemområden, som också innefattar ett antal un-
derfrågor:

Hur agerade företaget i Colombia och hur gestaltade sig relatio-
nerna mellan de fackliga organisationerna och företaget i Sverige 
respektive Colombia? 

Hur gestaltade sig relationerna mellan Sintraericsson, Metall och 
Verkstadsklubbarnas Samorganisation vid Ericsson i Sverige un-
der perioden 1973 till 1993? Hur framstår dessa relationer i för-
hållande till frågeställningen ovan?  

Vilka förändringar och strategiska val går att iaktta hos Svenska 
Metallindustriarbetareförbundet under perioden 1973 till 1993 
ifråga om internationalistiska ställningstaganden och internatio-
nalistisk praktik? Detta problemområde berör synen på ekono-
misk demokrati, löntagarfonder, inflytande och medbestämmande 
i de multinationella företagen, liksom frågor kring internationell 
arbetslagstiftning och internationell näringspolitik.  

I vilken utsträckning var det moraliska eller realpolitiska intres-
sen och motiv som låg bakom Metalls respektive Samorganisa-
tionens förhållningssätt till Sintraericsson? Vilken roll spelade in-

––––––––– 
39 Immanuel Wallerstein, Liberalismens död, Stockholm 2001, s. 59f. 
40 Eric Hobsbawm, ”Från samhällshistoria till samhällshistoria”, Om historia, Stockholm 1997, s. 97. 
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ställningen och relationerna till internationalerna, antikommu-
nismen, ”facklig splittring” och organisatorisk prestige i relatio-
nerna? Vilka övriga företeelser och fenomen kan ha spelat in? 

Hur kan min undersökning av konflikterna vid Ericssons verk-
samheter i Colombia bidra till diskussionen kring hur den tredje 
industriella revolutionen gestaltat sig i centrum (Sverige) respek-
tive periferi (Colombia)?    

Källor och informanter 
Irene Nilsson har arbetat och levt i Colombia under många år. Hon är ju-
rist med inriktning på arbetsrätt och har verkat i Colombia som koordina-
tör för biståndorganisationen UBV och SIDA. Idag (2005) arbetar hon på 
konsumentverket, men är alltjämt involverad i en rad olika sociala projekt 
i Colombia, bland annat i SIDA:s regi. 
    1980 gjorde Nilsson en rad intervjuer med en mängd personer som på 
ett eller annat sätt hade koppling till olika svenska multinationella företag 
i Colombia: arbetare, advokater, verkställande direktörer, anhöriga till av-
skedade och fängslade arbetare. Jag har fått kopiera dessa inspelade in-
tervjuer, men jag har också fått disponera över annat material från Nils-
sons arkiv. Delar av materialet har tidigare använts av Jan Josefsson och 
Lisa Söderberg i radioprogramserien Det blågula ansiktet – men till störs-
ta delen har det aldrig publicerats i bearbetad form. 
    1987 utgavs Irene Nilssons skrift, Sveriges smutsiga ansikte – om 
svenska företag i Colombia, av UBV och Häften för Latinamerikastudier. 
Skriften bygger i stor utsträckning på intervjuer och studier från mitten av 
1980-talet. Både intervjuerna från 1980 och vittnesmålen i skriften från 
1987 är viktiga källor i det här arbetet. Det faktum att Irene Nilsson även 
var en aktör i de händelser och företeelser som är föremål för undersök-
ning i föreliggande avhandling, gör inte vittnesmålen från fackligt aktiva 
och anställda i hennes bok och i de inspelade och utskrivna intervjuerna 
oanvändbara. De är viktiga röster bland andra för avhandlingen. 
    Förutom Irene Nilssons arkiv har jag även inventerat Svenska Hamn-
arbetareförbundets arkiv där bland annat en hel del av korrespondensen 
med Sintraericsson finns bevarad. Materialet består av såväl kopior av 
brev ställda till Metall och Samorganisationen som korrespondens mellan 
Hamnarbetareförbundet och Sintraericsson samt LM Ericssons bolags-
ledning. Svenska Hamnarbetareförbundet hade kontinuerliga kontakter 
med Sintraericsson och de grupper i Sverige som var aktiva i kritiken mot 
LM Ericsson och Metall i Colombiafrågan. Svenska Hamnarbetareför-
bundets aktiviteter i Colombiafrågan är därför en viktig beståndsdel i ana-
lysen. Organisationen stod, och står än idag (2005) utanför LO. Detta 
medförde i sig komplikationer i relationerna mellan Metall, Samorganisa-
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tionen och Sintraericsson, eftersom den senare organisationen upprätthöll 
kontakter med – inte bara Svenska Hamnarbetareförbundet – utan också 
Chilekommittén, som av Metalls företrädare betraktades som organisa-
tioner utanför och rentav fientliga till den svenska arbetarrörelsen.  
    Jag har självfallet även gått igenom Samorganisationens arkiv, främst i 
form av AU-, styrelse- och årsmötesprotokoll samt in- och utgående skri-
velser, liksom jag har använt protokollen från Chilekommitténs möten. 
Svenska Metallindustriarbetareförbundets tryckta kongressdokument, 
dagsprotokoll och rapporter under perioden 1973 till 1993 har analyserats 
med avseende på de internationella frågorna. Metalls förbundsarkiv har 
excerperats; källmaterial såsom förbundsstyrelseprotokoll med bilagor, 
korrespondens och rapporter från framför allt Metalls internationella av-
delning har haft stor betydelse i arbetet. Nordiska Metallarbetaresekreta-
riatets protokoll från perioden 1970 till 1986 har varit värdefulla källor 
för analysen av Metalls relationer inom och till Internationella metallar-
betarfederationen. I detta sammanhang har jag också genomfört intervjuer 
med Jan Hodann som var anställd som sekreterare för Nordiska Metall-
arbetaresekretariatet från 1974 till 1986, och Jan Olsson som från 1970 
till mitten av 1980-talet var verksam som utredare, internationell sekrete-
rare och utredningschef för Metall. 
    Ericssons arkiv vid Stockholms företagsminnen har excerperats, fram-
för allt de delar av samlingarna som berör Ericssons verksamheter i Co-
lombia och Latinamerika.    
    Sist men inte minst har intervjuerna och samarbetet med Åke Anders-
son, liksom de dokument jag har fått ta del av i hans källare i Johanni-
shus, varit av avgörande betydelse i arbetet. Via intervjuerna med Åke 
Andersson och det övriga källmaterial jag har fått disponera över har jag 
också funnit andra personer som jag har kunnat kontakta och källor som i 
sin tur har lett mig vidare.  
    Undersökningen har alltså skett såväl genom arkivstudier som via in-
tervjuer; de skriftliga och muntliga källorna korresponderar. Detta gör att 
jag inte bara i metodiskt hänseende närmar mig forskningsfältet oral his-
tory, utan här vill jag även ansluta till Malin Thor som framhåller ”att 
oral history är mer än en metod”. Thor ger begreppet en vidgad betydelse 
i det att hon betonar de dialogiskt/kommunikativa och, i Paul Thompsons 
efterföljd,41 de kritiskt/emancipatoriska perspektiven; oral history blir så-
ledes att betrakta mer ”som en forskningsinriktning med teoretiska och 
metodiska ställningstaganden än en metod för materialinsamling”.42

––––––––– 
41 Paul Thompson, Det förgångnas röst. Den muntliga historieforskningens grunder, Stockholm 

1980. 
42 Malin Thor, ”Oral history – mer än en metod”, Historisk tidskrift, 2001: 3, s. 333f. 
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Disposition 
Huvudundersökningen i avhandlingen handlar om de fackliga relationer 
mellan Sintraericsson, Svenska Metallindustriarbetareförbundet och 
Verkstadsklubbarnas samorganisation vid LME i Sverige som förekom 
under åren 1978 till 1984. Trots detta sker överskridningar av dessa årtal 
både framåt och bakåt i kronologin; detta har varit nödvändigt eftersom 
jag har velat placera händelseutvecklingen i ett mer övergripande föränd-
ringsperspektiv. Avhandlingens disposition ser ut enligt följande: 

1. INLEDNING: Inledningskapitel med ett forskningsläge utifrån 
vilket syfte och frågeställningar presenteras. Dessutom presente-
ras de viktigaste källorna i detta kapitel. 

2. VÄRLDSSYSTEMTEORI OCH POSTKOLONIALISM: I detta 
kapitel diskuteras de två viktigaste teoretiska perspektiven i av-
handlingen. 

3. OCEANER SOM SKILJER OCH FÖRENAR: Kapitlet är ett 
försök till kontextualisering där de colombianska fackliga villko-
ren kontrasteras mot den svenska fackföreningsrörelsens bild av 
Latinamerika och Colombia. Syftet med kapitlet är inte endast att 
leverera en bakgrund till händelserna vid Ericssons dotterbolag i 
Colombia, utan också att sätta in sammanhangen i ett världssy-
stemteoretiskt perspektiv. 

4. INTERNATIONALISM – PERSPEKTIV OCH UTBLICKAR: I 
kapitlet diskuteras och problematiseras begrepp som förknippas 
med den fackliga internationalismen och dess innehåll. Denna 
diskussion kopplas inför den empiriska undersökningen till 
Svenska Metallindustriarbetareförbundets förväntans- och farhå-
gehorisonter inför 1980-talet, i vilka den fackliga internationa-
lismen hade en avgörande betydelse, åtminstone på de retoriska 
och normativa nivåerna. 

5. METALL OCH DE FYRA UTGÅNGSPUNKTERNA: I det för-
sta renodlade empiriska kapitlet utförs en undersökning av Me-
talls tryckta kongressdokument från Metallkongresserna mellan 
1973 och 1993. Syftet med kapitlet är att försöka fånga föränd-
ringar över tid i Metalls syn på den fackliga internationalismen. 
Det vidare tidsperspektivet är nödvändigt för att urskilja dessa 
förändringar och koppla dem till övergripande ideologiska och 
samhälleliga omvandlingar. 
    Kapitlet inleds emellertid med ett avsnitt som behandlar Me-
talls strävanden att i skuggan av det kalla kriget lansera ett tredje 
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alternativ under 1970-talet, en tredje ståndpunkt bortom kapita-
lism och ”öststatskommunism”. Dessutom kopplas denna del av 
undersökningen till Metalls pådrivande roll i diskussionen om de 
multinationella företagens ökande makt skulle brytas, vilket kom 
till konkret uttryck i de överläggningar som fördes med SAP och 
LO samt inom Arbetarrörelsens internationella centrum (AIC).

6. DEN VILLKORADE SOLIDARITETENS PRAKTIK: Kapitlet 
skall betraktas som avhandlingens huvudundersökning. Här un-
dersöks utifrån skriftliga och muntliga källor konflikterna vid LM 
Ericssons dotterbolag i Colombia, samt relationerna och konflik-
terna mellan Sintraericsson, Svenska Metallindustriarbetareför-
bundet och Verkstadsklubbarnas Samorganisation vid LME i 
Sverige under perioden 1973 till 1986. 

7. SOLIDARITETENS OMVÄGAR: I det avslutande kapitlet re-
dovisar jag resultaten och för en sammanfattande diskussion ut-
ifrån de slutsatser som har dragits i de tidigare kapitlen och som 
förhoppningsvis fördjupar analysen av den fackliga internationa-
lismen. 
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2. VÄRLDSSYSTEMTEORI OCH 
POSTKOLONIALISM

Teorisyn och teoribruk 
De teoretiska ansatser och infallsvinklar som diskuteras i följande kapitel 
har utvecklats i takt med att avhandlingsarbetet har fortskridit. De teore-
tiska resonemangen har i stor utsträckning växt fram och utvecklats i ett 
dialektiskt växelspel med den empiriska undersökningen. Så är det ju 
med teori, vilket Lars Olsson har påpekat, att även om det inledningsvis 
var de teoretiska utgångspunkterna som en gång angav de huvudsakliga 
frågorna kan nyvunna empiriska kunskaper ge upphov till nyanseringar 
av de ursprungliga frågorna eller rentav till nya frågor.43

    Genom att kombinera de världssystemteoretiska ansatserna med och 
anknyta till postkolonial teoribildning har det blivit möjligt att tränga 
djupare ned i empirin, och på ett systematiskt vis sätta ord på och avtäcka 
fenomen, som i ett tidigare skede i avhandlingsarbetet var dolda eller ut-
trycktes implicit. Historien om de fackliga mötena mellan de colombi-
anska och svenska fackföreningarna och om LM Ericssons verksamhet i 
Colombia talade i hög grad för sig själv, åtminstone vad beträffar de före-
teelser som nu är föremål för den postkolonialt orienterade teoridiskus-
sionen.
    Staffan Stranne påtalar, inspirerad av Ingemar Norrlid och Anders Flo-
rén, i sin doktorsavhandling Produktion och arbete i den tredje industriel-
la revolutionen teoriernas heuristiska potential. Strannes teoritillämpning 
och metodiska ansatser är uttalat abduktiva, vilket innebär att återkopp-
lingen mellan teori och empiri betonas. Teori och empiri betraktas som 
korresponderande kärl i forskningsprocessen. Följden av detta blir att 
både teori och empiri tolkas och omtolkas kontinuerligt, vilket innebär att 
teorin preciseras och justeras fortlöpande, men också att nya fenomen el-
ler tidigare dolda förhållanden kan blottläggas i den empiriska undersök-
ningen.44 Ett sådant förhållningssätt till teori innebär även att den inte 
––––––––– 
43 Lars Olsson, ”Historiska helhetsanalyser och social förändring”, Skandia, 1976: 1, s. 138. 
44 Staffan Stranne, Produktion och arbete i den tredje industriella revolutionen, Växjö 2004, s. 33ff. 

Ingemar Norrlid, Prövbarhet och relevans – Om minimikrav, optimumnormer och historieforsk-
ningens interna etiska kod, Karlskrona 1999. Stellan Dahlgren; Anders Florén, Fråga det förflutna,
Lund 1996. 
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nödvändigtvis måste vara ”sann” i positivistisk mening; det främsta kra-
vet är med andra ord inte att teorin är vattentät och inte heller att den ska 
kunna läggas som ett raster över verkligheten och på så vis beläggas av 
den empiriska undersökningen. Istället framhålls teorins fruktbarhet och 
dess analytiska funktioner, inte minst när det gäller att resa väsentliga frå-
geställningar och intressanta problematiseringar. Fokus ligger därför på 
teorins användbarhet. 
    Detta sätt att hantera och beskriva relationen mellan teori och empiri 
överensstämmer i stort sett med hur jag själv efterhand har försökt att ar-
beta. Teorins funktion har främst bestått i att nå fördjupade insikter och 
problematisera det som har kunnat iakttas i den empiriska undersökning-
en snarare än att belägga resultaten i densamma. De teoretiska perspekti-
ven har emellertid inte legat där fixa och färdiga för att användas. Även 
om de ursprungligen fanns med i någon form i någon mån har de utveck-
lats och arbetats fram kontinuerligt i konfrontation med varandra och i 
korrespondens med empirin. De frågor och tankegångar som inlednings-
vis väcktes i samband med de första intervjuerna med Åke Andersson 
hade i sig ett teoretiskt innehåll, men det var först när undersökningen 
och analysen hade pågått ett tag som också teorierna fick liv. Jag tolkar 
detta som en följd av ömsesidiga utbyten i forskningsprocessen mellan 
teori och empiri av det abduktiva slaget.  

Facklig internationalism i postkolonial belysning 
Begreppet ”postkolonialism” har kommit att bli ett övergripande sam-
lingsnamn på en bred och tvärvetenskaplig forskningsansats som egentli-
gen inte är möjlig att beskriva som en enskild forskningsinriktning, efter-
som den är så påfallande heterogen och mångskiftande till sin karaktär. 
Gemensamt är dock fokuseringen på de över- och underordningsmeka-
nismer som har skapats och som ännu reproduceras i spåren av kolonia-
lismen. De olika formerna av dominans och marginalisering kopplas till 
de maktförhållanden och föreställningar som etablerades under den kolo-
niala eran.45

    Det postkoloniala angreppssättet kan emellertid även vara aktuellt och 
relevant i sammanhang som inte direkt kan knytas till kolonialiseringen, 
utan till nationella identiteter samt föreställningar och sätt att betrakta 
andra kulturer och samhällen i vidare mening. Därav följande utvikning 
som kan fungera som ett illustrativt exempel. 
    I en bok, utgiven av tankesmedjan Agora om fackföreningsrörelsen 
och vad som benämns ”globaliseringens abstrakta tidevarv”, återfinns en 
intervju med SIF-representanten i Ericssons koncernbolagsstyrelse – Per 

––––––––– 
45 Se exempelvis Robert J. C. Young, Postcolonialism an Historical Introduction, Oxford 2001, s. 11; 

och Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari (red.), Maktens (o)lika förklädnader. 
Kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige, Stockholm 2003, s. 310f.  
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Lindh. Han berättar om sina erfarenheter från det koncernfackliga arbetet 
och om relationerna till företaget och till fackliga organisationer i övriga 
världen:

   
Det svenska sättet att hantera arbetslivet har påverkat det lokala 
fackets arbete både i England och på kontinenten, säger han. En 
del företagsledare har upptäckt att fackordföranden får träffa Erics-
sons koncernchef oftare än de själva, vilket lett till utökade kontak-
ter på lokalplanet. 
– I Spanien hade Ericsson en tuff chef, det blev ofta konfrontatio-
ner med facket. Men han var väldigt positiv till företagsrådet. Mo-
tiveringen var att nu kunde hans folk studera andra sätt att bedriva 
fackligt arbete på än att bränna bildäck, skrattar Per Lindh.46

Frågan kan ställas om citatet rymmer spår av attityder och föreställningar 
som kanske i viss utsträckning har präglat den svenska fackföreningsrö-
relsens inställning till fackföreningar i andra länder? Den svenska fackfö-
reningsrörelsens strategiska val framställs här som normgivande och som 
förebild för övriga länder – det vill säga att det bästa tillvägagångssättet 
är att sätta sig i respekt hos arbetsgivarna genom att verka för ordnade 
förhandlingar, kompromissvilja, organisatorisk homogenitet och stabi-
litet. En liknande hållning gav LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin ut-
tryck för då hon i samband med de omfattande fackliga demonstrationer-
na runtom i Europa under hösten år 2000 förklarade att det inte tillhörde 
svensk tradition ”att demonstrera på gator och torg”.47 Uttalandet väckte 
visst uppseende både inom och utom Sveriges gränser. IMF:s generalsek-
reterare Marcello Malentacchi protesterade exempelvis mot Lundby-
Wedins uttalande och hävdade istället i Dagens Arbete att den gamla be-
prövade metoden att demonstrera är nödvändig om den nordiska fackfö-
reningsrörelsen vill göra sin röst hörd: 

I Nice gjorde facket sin röst hörd för bättre sociala villkor och vi-
sade att man fortfarande kan mobilisera folk för att få politiker att 
lyssna. Svenskarna har mycket att lära av de franska och italienska 
fackföreningarnas förmåga att mobilisera folk.48

    Malentacchi vände med andra ord på steken genom att påpeka att 
svensk fackföreningsrörelse inte alltid framstår som den självklara före-
bilden i den internationella fackliga rörelsen, utan att den tvärtom har 
mycket att lära genom att ta till sig erfarenheter och lärdomar från den in-
ternationella fackliga arenan.

––––––––– 
46 Håkan A. Bengtsson och Ursula Berge (red.), Världens utmaning. Fackets globala och lokala an-

svar, Stockholm 2002, s. 40. 
47 ”Sverige stannar när Europa demonstrerar”, Dagens Arbete  2001: 1, s. 6. 
48 ”Sverige stannar när Europa demonstrerar”, Dagens Arbete  2001: 1, s. 6. 
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    Å andra sidan måste orsakerna till de kulturella skillnaderna mellan 
den norra mer samarbetsinriktade och den södra mer konfliktbenägna 
fackföreningsrörelsen anses vara mer komplexa än så. Den i större ut-
sträckning förekommande fackliga konfrontationspolitiken i södra Euro-
pa skulle till exempel delvis kunna förklaras av kampen om medlemmar-
na inom fackföreningsrörelsen. Detta fenomen lyfts fram av Svenska 
Pappersindustriarbetareförbundets förbundsekonom Christer Larsson i en 
intervju från 2004.49 Radikalismen i kraven och konfliktbenägenheten 
kan i enlighet med detta resonemang betraktas som ett sätt att hävda den 
egna organisationen i konkurrensen om medlemmarna. Facklig kortsiktig 
populism ställs med andra ord mot samarbetsinriktad långsiktig och för-
nuftsbaserad reformistisk pragmatism. Såväl den förra som den senare 
fackliga strategin kan säkert vara framgångsrik både i vad det gäller ge-
nomdrivandet av fackliga krav och förmågan att väcka anklang bland po-
tentiella fackföreningsmedlemmar. I detta sammanhang är det dock mer 
intressant att konstatera att i stora delar av södra Europa har dessa fackli-
ga strategier ställts mot varandra på ett mer påtagligt och organisationsbe-
tingat sätt än i exempelvis Sverige, vilket också kan vara en delförklaring 
till den fackliga heterogeniteten i länder som Spanien, Frankrike och Ita-
lien. Skillnaderna står givetvis också att finna i den specifika demokratis-
ka korporativism som utvecklades i Sverige – den svenska modellen, 
klassamarbetet och det fackligt-politiska samarbetet skapade legitimitet 
och homogenitet. De arbetsrättsliga reformerna och medbestämmandela-
gen som genomdrevs under 1970-talet, liksom det tidigt etablerade kol-
lektiva avtalssystemet gav fackföreningsrörelsen en stark och grundlags-
fäst position som knappast har motsvarigheter utanför de skandinaviska 
länderna.50

    I samband med efterforskningarna i Samorganisationens arkiv, där jag 
sökte efter handlingar kring relationerna med Sintraericsson, fann jag en 
hel del brev och handlingar som behandlar just konflikterna i Spanien. 
Konflikterna var mycket riktig hårda vid Ericssons fabriker i Spanien i 
slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet. Bland annat ockuperades 
den Ericssonägda Intelsafabriken av arbetare, vars anställningskontrakt 
var hotade, och den fackliga organisationen skrev ett antal brev till Metall 
och Samorganisationen och vädjade om stöd från Sverige.51

––––––––– 
49 Lars Hansson intervjuar Christer Larsson, Stockholm, 2004-11-02. Intervjun utfördes i samband 

med arbetet med en kommande bok av historikerna Lars Hansson och Staffan Stranne om Svenska 
Pappersindustriarbetareförbundet 1968-2005. Boken kommer att ges ut i samband med Pappers 
kongress 2006, (Lars Hanssons arkiv).  

50 Lars Olsson och Lars Ekdahl, Klass i rörelse. Arbetarrörelsen i svensk samhällsomvandling. Arbe-
tarhistoria 1-2, Stockholm 2002. 

51 Uppgiften om ockupationen av Intelsafabriken kommer från Ericssons ledning i Sverige: Redogö-
relse för Intelsa, Spanien, Lars Wiklund/Gula 9 2611, 1989-11-21, (VLM, ARAB). Samorganisatio-
nens material finns vid Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm. Det är ännu inte systematiserat, utan 
förvaras osorterat i magasin i sex stora flyttlådor. 
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De spanska ericssonarbetarna vände sig emot anställandet av tillfällig 
personal, utläggningen av tillverkning till underleverantörer, den konstan-
ta underbemanningen och att företagsledningen tog beslut om sysselsätt-
ningsfrågor utan att förhandla med den fackliga organisationen.52 Företa-
get i sin tur hänvisade till att det följde spansk lag och att det rörde sig om 
grundlösa anklagelser från kommunistiska klubbar, som ”har ställt till 
med stora demonstrationer och pressuppbåd”.53

Den spanska fackliga organisationen berättar också i breven till Sam-
organisationen i Sverige om sitt missnöje med den svenske direktören 
Raimo Lindgren. Den menade att han var auktoritär och arrogant i sin in-
ställning till personalen och fackföreningen. Detta är särskilt intressant, 
eftersom Lindgren tidigare var direktör för Ericsson de Colombia under 
de konfliktfyllda åren i Colombia, där liknande omdömen förekom om 
hans sätt att leda företaget.

Vad har då detta med postkolonialism att göra? Sverige har aldrig ut-
märkt sig som någon framträdande kolonialmakt, medan däremot Spanien 
har ett kolonialt förflutet i exempelvis Sydamerika. Ändå menar jag att 
det går att anknyta till delar av den postkoloniala teoribildningens be-
greppsvärld i akt och mening att söka förstå vissa mönsterbildande för-
hållningssätt och varför de återkommer. Det går inte komma ifrån att be-
greppet postkolonialism i detta hänseende ibland kanske är mer förvirran-
de än klargörande. Inte heller då det verkligen rör sig om relationer mel-
lan exkolonialmakter och exkolonialiserade områden är begreppet särskilt 
lyckat som en beskrivning av ett faktiskt förhållande eller tillstånd, efter-
som så mycket av de strukturer som grundlades via kolonialismen ännu är 
intakta i termer av global över- och underordning. Trots det prefix som 
föregår kolonialismen betraktar förespråkarna för perspektivet i allmänhet 
inte kolonialismen som enbart en företeelse från det förflutna i kulturell, 
politisk och ekonomisk mening, utan som något som alltjämt i stor ut-
sträckning präglar världen.  Det postkoloniala perspektivet rymmer alltså 
snarare en frigörelse och ett avståndstagande från det koloniala sättet att 
inordna världen.54

Mycket av den postkoloniala diskussionen kring föreställningar om de
andra, de främmande och de outvecklade – och där de analytiska katego-
rierna kön, klass och etnicitet betraktas som konstituerande principer för 
förståelse – är fruktbar och viktig. För att bättre förstå dessa komplexa 
maktrelationer förespråkar redaktörerna till antologin Maktens (o)lika 
förklädnader intersektionalitet som ett övergripande teoretiskt redskap i 
maktanalyser, vilket innebär att de socialt konstruerade skillnaderna och 

––––––––– 
52 Översättning av skrivelse från företagsrådet (COMTE EMPRESA) vid Intelsa/Leganes i Spanien, 

1989-10-09, (VLM, ARAB) 
53 Redogörelse för Intelsa, Spanien, HF/ETX/P Lars Wiklund/GULA 9 26 11, 1989-11-21, (VLM, 

ARAB).
54 Catharina Ericsson, Maria Ericsson Baaz och Håkan Thörn (red.), Globaliseringens kulturer. Den 

postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, Nora 1999, s. 16.  
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de nämnda konstituerande principerna får multidimensionell karaktär.55

Även om detta i ärlighetens namn innebär en inte så liten utmaning för 
forskaren, kan ett sådant förhållningssätt i samhällsteoretisk mening utgö-
ra en grundhållning som gör det möjligt att se hur ojämlikheten strukture-
ras i processer som inte sker separat. Istället för att se den ena eller den 
andra analytiska kategorin som ett tillägg, erkänner vi att relationerna och 
de sociala skillnaderna är inbäddade i varandra.56 Dessutom gör det post-
koloniala perspektivet oss uppmärksamma på det förrädiska i att betrakta 
föreställningen om tiden som ett objektivt, givet mått för samhällsutveck-
ling. En sådan linjär, deterministisk och inte sällan utvecklingsoptimistisk 
tidsuppfattning leder gärna till att, som redaktörerna till Maktens (o)lika 
förklädnader påpekar, ojämlikheten i relationen mellan olika samtida rum
inte problematiseras.57 Dessa ojämlika förhållanden och relationer tende-
rar istället att undvikas i detta slags periodisering. Oreflekterade beskriv-
ningar av produktionsförhållanden i periferi och semiperiferi som arton-
hundratalsmässiga och underutvecklade kan utgöra exempel på kategori-
sering, där kapitalismens centrum symboliserar det mänskliga framåt-
skridandet och som i tekniskt och intellektuellt hänseende befinner sig 
framför och före de andra. Sådana beskrivningar kan ha ett rasistiskt in-
nehåll som till exempel när en känd svensk finansman på 1990-talet i en 
TV-intervju hävdade att de svarta i Sydafrika är cirka 150 år efter i ut-
vecklingen:

Klarar sig inte de svarta i Sydafrika utan de vita? 
 – Det är klart att de inte gör. De har helt enkelt inte 
den kompetens som krävs. 
Vad beror det på? 
 – Då kommer man in på väldigt svåra frågor för oss 
svenskar. De har andra förutsättningar.
Beroende på gener? 
 – Utveckling. De är på samma nivå som vi var för 
150 år sedan.58

Men beskrivningar som tar sig uttryck i tidsmässiga jämförelser från en 
centrumposition kan också vara ägnade att visa solidaritet med fackföre-
ningsrörelsen i periferi och semiperiferi, som befinner sig under helt and-
ra betingelser än fackföreningarna i centrum. Även om syftet är att peka 
––––––––– 
55 Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari (red.), Maktens (o)lika förklädnader. Kön, 

klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige, Stockholm, 2003, s. 25. 
56 Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige, s. 25. 
57 Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass & etnicitet i det postkoloniala Sverige, s. 17. 
58 Författaren Mikael Nyberg har sammanställt en lång rad av "wallenberggrodor" i en artikel varur 

ovanstående utdrag ur en TV-intervju med Peter Wallenberg av Stina Dabrowski är hämtad. Se 
Ordfront Magasin, nr 6, 1998, s. 13. Intervjun med Wallenberg refereras även i Catharina Ericsson, 
Maria Ericsson Baaz och Håkan Thörn (red.), Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala pa-
radoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, Nora 1999, s. 39. 
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på missförhållanden rymmer sådana jämförelser och tidsmetaforer ofta en 
oproblematiserad, linjär och developmentistisk syn på utveckling och un-
derutveckling. Det är därför nödvändigt att sätta in de prydliga förklar-
ingsmodellerna om industriella omvandlingar och teknisk utveckling (inte 
minst den tredje industriella revolutionen) dels i ett globalt sammanhang, 
dels i ett socialt perspektiv i syfte att avtäcka de nya och gamla formerna 
för ojämlikhet i hela världen, inte endast i kapitalismens kärnländer. Här 
tillför såväl postkolonial teoribildning som världssystemanalys värdeful-
la, för att inte säga nödvändiga, perspektiv till mitt avhandlingsarbete. 
Dessa perspektiv kan också bidra med viktiga teoretiska verktyg för att få 
grepp om attityder och föreställningar utan att sociala och materiella för-
hållanden och villkor för den sakens skull sätts på undantag i analysen. 

Anders Neergaard visar på ett angreppssätt i en jämförande studie om 
fackföreningsrörelse och rasifieringsprocesser i Sverige och England, 
som är intressant att anknyta till i min egen undersökning. Neergaard för-
ser sin (postkoloniala) diskussion om arbetarklassen, facklig organisering 
och rasifiering med en marxistiskt influerad teoretisk ram. Inspirerad av 
den brittiske forskaren Robert Miles betonar Neergaard rasifieringen som 
en social process genom vilken den sociala ojämlikheten legitimeras och 
arbetarklassen splittras.

Det är omöjligt att förstå fackföreningsrörelsen som fenomen utan att 
ta hänsyn till att den främst utgör en intresseorganisation för medlem-
marna, vilket bland annat kommer till uttryck i ekonomistiska tendenser, 
där den ideologiska och antisystemliga politiken ibland får stryka på fo-
ten för mer kortsiktiga krav. Neergaard menar att det därför är viktigt att 
distinktionen tydliggörs mellan facklig intressekamp för medlemmarna 
och kampen för arbetarklassen i sin helhet.59 Den fackliga kampen blir 
allmän arbetarklasskamp först då den fackliga organisationen ”överskri-
der medlemmarnas direkta och kortsiktiga ekonomiska intressen och krav 
ställs baserade på en allmän radikalisering och politisering”.60 Samtidigt 
är det viktigt, menar Neergaard, att ta hänsyn till det faktum att fackfö-
reningsrörelsen även måste hantera skilda och ibland motstridiga interna 
medlemsintressen. Här skulle jag även vilja tillägga skilda intressen på 
klubb-, avdelnings- respektive förbundsnivå. Dessutom kan de koncern-
fackliga organisationerna ibland ha annorlunda utgångspunkter och in-
tressen i förhållande till de förbundsfackliga organisationerna. I detta 
sammanhang är det också viktigt att med Lars Ekdahl understryka de 
fackliga organisationernas sekundära roll i förhållande till primärorgani-
sationerna – det vill säga kapitalistiska företag eller andra som köper ar-
betskraft. Den grundläggande förutsättningen för facklig organisering är 
att det redan finns företag eller myndigheter med vilka lönearbetsrelatio-

––––––––– 
59 Anders Neergaard, ”Fackföreningsrörelsen i ett rasifierat samhälle”, i Paulina de los Reyes, Irene 

Molina och Diana Mulinari (red.), Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass & etnicitet i det post-
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60 Neergaard, s. 124. 
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nen är upprättad.61 Det är därför inte bara samhälleliga och politiska för-
hållanden som påverkar det fackliga agerandet; det fackliga handlingsut-
rymmet påverkas även i hög grad av primärorganisationernas förhåll-
ningssätt och agerande.62

    Den kortsiktiga ekonomismen kan leda till interna intressekonflikter 
som ytterligare riskerar att förstärkas via ”ideologiskt försvarade hierar-
kier såsom rasifiering och feminisering”, skriver Neergaard.63 Hans teore-
tiska diskussion rör produktivkrafternas förändring, styrkeförhållanden 
mellan arbete och kapital, arbetsmarknadsrelationernas betydelse, fackfö-
reningars ekonomistiska drag i motsättning till arbetarklasskamp. Även 
om Neergaard inte alls analyserar facklig internationalism utan rasifiering 
på den engelska och svenska arbetsmarknaden, tillför hans diskussion 
viktiga perspektiv som även är aktuella vid sådana analyser – och här är 
kopplingen till den allmänna radikaliseringen på 1970-talet av central be-
tydelse. Skillnaderna är visserligen stora mellan den svenska och den 
engelska kontexten, men det går trots allt att se gemensamma drag. Under 
1970-talet förändrades stora delar av den engelska fackföreningsrörelsen 
från att ha varit starkt präglad av kortsiktig ekonomism och genomgick en 
radikalisering som tog sig i uttryck i ökande facklig antirasism och arbe-
tarklassmedvetande, men också i en ökande organisationsgrad.64 Ett re-
sultat av radikaliseringen i Sverige under 1970-talet var den ökade beto-
ningen av vikten av facklig internationalism, åtminstone på den retoriska 
och normativa nivån. Den fackliga kampen fick med andra ord mera ka-
raktär av ”allmän arbetarklasskamp”; de kortsiktiga ekonomiska intresse-
na och kraven överskreds liksom i England till förmån för mer fördjupade 
och långsiktiga strategier. Den fackliga offensiven i England förbyttes 
under 1980-talet av en mer defensiv position.65 En liknande utveckling 
kan även skönjas i Sverige. De internationella monetaristiska och nylibe-
rala strömningarna bröt vallen även i Sverige. Efter löntagarfondsdebat-
ten förändrades förutsättningarna för den fackliga kampen i Sverige, som 
istället för att handla om fördelningen av vinsterna och makt via ägande 
främst kom att bli en kamp om jobben.66

Ekonomhistorikern Paulina de los Reyes diskussion kring den tredje 
industriella revolutionen är också en inspirationskälla för mig. Tolkning-
en av de ekonomiska omvandlingarna under 1900-talets sista decennier 
som en tredje industriell revolution bär ofta drag av eurocentrism och ut-
vecklingsoptimism, där resten av världen, som Paulina de los Reyes ut-
trycker det, utgör ”otydliga skuggor av den ekonomiska omvandlingen i 

––––––––– 
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väst”.67 Genom att problematisera och studera dessa omvandlingar med 
utgångspunkt från postkolonial teoribildning framträder hur förgivettagna 
föreställningar i västvärlden om tillväxt och utveckling i själva verket är 
konstruerade ur de globala maktförhållanden som etablerades via kolo-
nialismen. Dessa maktförhållanden är, menar de los Reyes och andra 
postkolonialt influerade forskare, inte enbart sprungna ur ekonomiska 
processer. De grundläggs även i kunskapsproduktionen och den över-
gripande förförståelsen och historieskrivningen kring samhällelig föränd-
ring. Därför utgör den postkoloniala teoribildningen en viktig strömning 
bland de historiker som ser sin forskning som ett ”emancipatoriskt pro-
jekt”, där motberättelser skapas i syfte att demaskera och destabilisera 
makten med ”dess anspråk på universalism”.68  

Teoretiska utgångspunkter som tar spjärn från klass-, köns- och etnici-
tetsaspekter bär ofta per definition på en emancipatorisk potential, efter-
som de synliggör förtryck och sociala missförhållanden. Det är dock vik-
tigt att påpeka att demaskeringen av makt och avtäckandet av de bakom-
liggande strukturella sambanden inte är detsamma som ideologiproduk-
tion. Den postkoloniala teoribildningen är ett exempel på en teoretisk dis-
kussion där analytiska begrepp som marginalisering, social differentie-
ring och könsidentiteter betraktas som nödvändiga för att förstå hur social 
över- och underordning produceras och reproduceras inom västvärldens 
rasifierade och klassindelade samhällen, men även mellan centrum och 
periferi.69 

Postkolonialism i bredare bemärkelse 
Den postkoloniala teoribildningen brukar sägas ha sitt ursprung i Frantz 
Fanons rasande och bittra uppgörelser med den västerländska rasismen 
och kolonialismen under 1950- och 60-talen. Fanon, som ursprungligen 
kom från Martinique, levde och var verksam i Algeriet och deltog aktivt i 
den algeriska motståndsrörelsen under den franska kolonialtiden. Fanons 
bok Jordens fördömda fick stort genomslag i världen, bland annat som 
inspirationskälla för de militanta svarta pantrarna i USA.70 Edward Said 
beskriver i en essä hur meningen med Fanons verk var att ”tvinga de eu-
ropeiska metropolerna att tänka sin historia tillsammans med” de tidigare 
kolonierna.71 Så skulle nog själva kärnan i och kanske också den minsta 
gemensamma nämnaren (eller imperativet) för postkolonialismen kunna 

––––––––– 
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sammanfattas, oavsett om det rör sig om perspektiv som är antropolo-
giskt, dekonstruktiviskt, diskursanlytiskt, kulturanalytiskt eller marxis-
tiskt orienterade. Ett annat viktigt drag i postkolonialismen är att forskare 
med sådana utgångspunkter tvingas till kritisk reflektion över de egna fö-
reställningarna och positionerna, eftersom så mycket av innehållet i de 
västerländska vetenskapliga traditionerna och sätten att betrakta världen 
utmanas, ifrågasätts och ställs på huvud.  

Det kan i detta sammanhang vara intressant att jämföra och kontrastera 
de endogena institutionella perspektiv som tillämpas i Christer Gunnars-
sons och Mauricio Rojas bok Tillväxt stagnation kaos – en bok som ofta 
används som kurslitteratur i ekonomisk historia vid svenska högskolor 
och universitet – mot Fredrick Coopers postkolonialt inspirerade essä om 
de brittiska ansträngningarna för att implementera kapitalistisk arbetsor-
ganisation och arbetsmoral i Kenya.72 Afrika var den kontinent som inför-
livades sist i det kapitalistiska världssystemet, vilket också gjorde koloni-
almakternas självpåtagna roll som förmedlare av ultimata modeller för 
tillväxt och kapitalackumulation särskilt tydlig. Den kristna missionen 
följdes således av kapitalistisk mission. Cooper har undersökt vad den 
kapitalistiska missionen i Mombasa innebar i form av proletarisering, 
motstånd och sönderslagen traditionell kultur; särskild uppmärksamhet 
riktas mot följderna av och hur den västerländska tidsuppfattningen och 
arbetsmoralen – som i hög grad hade framsprungit ur det kapitalistiska 
produktionssättet – krockade med det afrikanska sättet att förhålla sig till 
tid och arbete. De industrialiserade länderna i Västeuropa betraktades 
som förebilder; samma slags ekonomiska strukturer skulle med automatik 
leda till tillväxt och utveckling i Afrika. Därför ansåg kolonialmakterna 
det som viktigt att de afrikanska arbetarna fostrades till att omfatta och 
acceptera tanken att arbetet skulle organiseras i enlighet med regelbun-
denhet, effektivitet och kontroll.

 Genom att närmare studera införandet av arbetsdisciplin och det indu-
strikapitalistiska förhållningssättet till arbetstid och arbetslön, samt strejk-
rörelser och motstånd bland hamnarbetarna i Mombasa, kan Cooper peka 
på hur koloniseringen av tid och arbete skedde i specifika områden. Pro-
letariseringen skedde i vissa nyckelbranscher, vilka blev tydligt avgrän-
sade från de omgivande ekonomiska och sociala strukturerna. Ändå fram-
ställde de koloniala sociala ingenjörerna detta som en pedagogisk uppgift 
och ett led i den vite mannens börda: att arbeta stadigt och kontinuerligt 
var en läxa som de östafrikanska arbetarna fick lära sig när de började ar-
beta för européerna.73 Det betraktades som nödvändigt att bryta med de 
gamla traditionella mönstren av afrikansk lathet om ekonomisk tillväxt 

––––––––– 
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73 Cooper, 1992, s. 229. 
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skulle bli möjlig.74 I själva verket utövades maximal kontroll endast över 
vissa delar av den afrikanska arbetskraften, samtidigt som motsättningar i 
de lokala ekonomiska strukturerna utnyttjades för att minska det antiko-
loniala motståndet – strategin är bekant; rule and divide. I detta låg också 
ett förnekande av och okunskap om möjliga alternativa synsätt på tid och 
arbete som skulle kunna växa fram ur de traditioner som existerade innan 
europeiska industrialister och affärsmän introducerade de moderna indu-
strikapitalistiska produktionskoncepten. 

När Mau Mau-upproret bröt ut i början av 1950-talet var den styrande 
eliten i Kenya övertygad om att inriktningen på marknadsekonomi, till-
växt och rationalisering av jordbruket var den rätta vägen att gå. Den för-
stod inte, skriver Cooper, vilken vrede som moderniseringen skulle 
komma att utlösa, då småbrukarna trängdes undan av de vita kolonisatö-
rernas moderna storjordbruk och deras levnadssätt rycktes upp med röt-
terna. Inte heller när upproret hade brutit ut gjordes det några ansatser 
från europeiskt håll att försöka förstå bakgrunden till varför det bröt ut. 
Istället presenterades Mau Mau-upproret – en tolkning som kanske allt-
jämt lever kvar i viss utsträckning – som ett resultat av att Kikuyufolket i 
det mörka Kenya inte förmådde hantera moderniseringsprocessen och 
därför ingick i ett tillstånd av kollektivt vansinne. Kaos, primitivism och 
tribalism betraktades som orsaken till terrorn mot européer, kristna och 
”framstegsvänliga” kenyaner, och blev också förevändning och argument 
för det brutala sätt på vilket upproret slogs ner.75  Detta resulterade i att ca 
13 000 afrikaner – de flesta tillhörde Kikuyufolket – dödades i samband 
med upproret. Av dessa var 2 000 civila, medan endast 32 europeiska ci-
vila dödades.76

I Rojas och Gunnarssons bok tillämpas kaos som idealtyp för att förstå 
kontinenten Afrikas ekonomiska, sociala och politiska tillstånd av ”un-
derutveckling”. Författarna använder inte den kaotiska idealtypen för att 
”konkret analysera någon kontinent eller något land i modern tid”, de är 
inte heller ute efter att ge en heltäckande bild av förhållandena i Tredje 
världen. Syftet är istället att utifrån de tre idealtyperna tillväxt, stagnation 
och kaos ”ge en generell förklaring till polariseringen bland u-länderna i 
fråga om ekonomisk tillväxt”. Författarna utgår i boken – vilken beskrivs 
som en ”institutionell studie av underutvecklingens orsaker och utveck-
lingens möjligheter” – från den klassiska ekonomiska liberalismen när de 
analyserar orsaken till ”nationernas välstånd” och ”underutveckling”.
    Gunnarsson och Rojas menar att det är skillnader i marknadsekono-
mins interna och institutionella förutsättningar, som har varit avgörande 
för skillnader i grad av underutveckling och välstånd mellan länderna – 
framförallt betonas vikten av genomförandet av progressiva jordreformer. 

––––––––– 
74 Cooper, 1992, s. 211. 
75 Cooper, 1992, s. 238. 
76 Enligt uppgift i Nationalencyklopedin.
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Staternas ekonomiska framgång bestäms av huruvida dessa har varit väl-
villigt inställda till frihandel och marknadsekonomi samt av om de har 
strävat efter att skapa bästa möjliga institutionella förutsättningar för en 
positiv ekonomisk utveckling eller inte.77 Författarna lanserar i enlighet 
med ett institutionellt synsätt därför en typologi, där u-länderna indelas i 
kaotiska, stagnerade och dynamiska ekonomier, efter tre förklaringsprin-
ciper: egalitarism, statens autonomi och sociokulturell sammanhållning.78

Den kaotiska idealtypen beskrivs som en extremvariant av den stagne-
rade och får i bredare mening typologisera de länder i Tredje världen som 
i hög utsträckning präglas av inegalitarism, avsaknad av nationell legiti-
mitet och fungerande rättstat.79

Gunnarsson och Rojas är visserligen på det klara med att ”rötterna till 
Afrikas institutionella kris återfinns i kolonialtiden”, men de stannar till 
skillnad från Cooper i huvudsak vid den institutionalistiska förklarings-
modellen. Cooper betraktar kolonisatörernas implementering av den kapi-
talistiska logiken som en grundläggande orsak till problemen i de afri-
kanska länderna, medan Gunnarsson och Rojas ser kapitalism och poli-
tiska institutioner av västerländskt snitt som lösningen, även om de också 
påpekar att det inte finns någon ”mirakelmedicin som kan bota Afrikas 
problem”.80

Trots den sistnämnda reservationen genomsyras Gunnarssons och Ro-
jas bok av uppfattningen om det positiva sambandet mellan marknads-
ekonomi, demokrati och egalitarism, vilket också präglar utmejslandet av 
den kaotiska idealtypen som förklarande typologi. I ett postkolonialt per-
spektiv kan detta kritiseras som ett förhållningssätt som i princip utgår 
från att allt ljus kommer från centrum och ju längre från kärnan av cent-
rum vi kommer desto dunklare blir det. Kaoset i sig tillmäts huvudsakligt 
förklaringsvärde i endogen institutionalistisk mening, vilket går på tvärs 
med såväl världssystemteori som postkolonial teori. 

Cooper använder i en essä om arbetarrörelsen i franska Västafrika be-
greppet ”developmentism” som en beteckning för de hegemoniska pro-
jekt och den ideologi som kännetecknade såväl den koloniala perioden, 
som överlämnandet av styret efter andra världskriget till de afrikanska 
politiska eliterna på lokal och nationell nivå. Samtidigt som den franska 
kolonialmakten svor sig fri från den koloniala stämpeln hoppades man på 
att de auktoritära nationalistiska regimer, som avlöste de direkta koloniala 
styrena, skulle vara mer effektiva i att åstadkomma ekonomiska och soci-
ala utvecklingsprocesser enligt europeiskt snitt. Fackföreningar och so-
ciala rörelser ”gick i fällan” och gjordes ofarliga genom den nationalistis-
ka retoriken, där exempelvis klasskamp utdefinierades som något främ-
mande för afrikaner. Resultatet av frigörelsen blev i regel uppkomst av 

––––––––– 
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80 Gunnarsson och Rojas, s. 259. 
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enpartistater vilande på en bräcklig grund av antikolonial nationalism, där 
självständigheten blev en schimär under fortsatt beroende av de ekono-
miska metropolerna och exkolonialmakterna.81

Cooper beskriver den koloniala historien i Afrika som en kedja av 
misslyckade hegemoniska projekt som underminerades av såväl kollabo-
ratörer som motståndare.82 Den marknadsekonomiska framgångssagan 
uteblev således. 

Imperialismen i det sena 1800-talet rättfärdigades då det begav sig – 
förutom med socialdarwinism och missriktad filantropi – med argumentet 
att det endast var genom europeisk överhöghet som kontinenten Afrika 
kunde inlemmas i världshandeln och uppnå sociala och ekonomiska 
framsteg. Därför var det också nödvändigt att måla en bild av Afrika som 
präglat av tyranni och slaveri.83

Den developmentistiska ideologin är hundra år senare alltjämt domine-
rande, men delvis i en annan skrud än under sekelskiftsimperialismens ti-
devarv. Den developmentistiskt och västerländskt präglade synen på till-
växt och marknadsekonomi som naturliga och förgivettagna självklarhe-
ter behöver emellertid ifrågasättas och problematiseras.  

I Rojas och Gunnarssons bok tar developmentismen sig uttryck i pos-
tulaten om marknadsekonomi, avregleringar och stabila institutionella 
strukturer som grundläggande förutsättningar för ekonomisk och social 
utveckling – sambanden däremellan betraktas i det närmaste som natur-
lagsmässiga. Därför ställer sig också författarna positiva till de globala 
valuta- och bankinstitutionernas konditionala bidrags- och lånesystem 
och ”strukturanpassningsprogram”.84 I ett kritiskt postkolonialt och 
världssystemteoretiskt perspektiv framstår däremot det faktum att de afri-
kanska nattväktarstaterna är så hårt uppknutna till IMF och världsbanken, 
samt developmentismen i sig, som företeelser som delvis förklarar och 
utgör orsaker till de nutida afrikanska problemen.85

Så här ser min postkoloniala läsning och tillämpning ut i lite bredare 
bemärkelse: Genom att konfrontera Coopers analys med Gunnarssons 
och Rojas marknadsliberala och developmentistiska uppfattningar är det 
möjligt bygga broar till min egen undersökning, men också till världssy-
stemteori eftersom det postkoloniala greppet i den här tappningen, enligt 
min uppfattning, på intet sätt står i motsättning till den förra.  

I det följande kommer jag översiktligt att diskutera viktiga inslag i den 
postkoloniala traditionen. Jag kommer också att diskutera sådana spår 
som är mer problematiska att förena med mina egna teoretiska utgångs-
punkter; denna diskussion bidrar förhoppningsvis samtidigt till att mina 
––––––––– 
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egna ståndpunkter framträder tydligare. Slutligen övergår jag till att mer 
konkret diskutera brobygget mellan de världssystemteoretiska och post-
koloniala ansatserna och vidare hur detta brobygge skall förstås i förhål-
lande till undersökningen i min avhandling.  

Historieforskning om oss själva och ”de andra” 
Det är viktigt att slå fast att jag inte främst har för avsikt att anlägga ett 
colombianskt fokus i avhandlingen utan de huvudsakliga problemställ-
ningarna rör det svenska agerandet i Colombia (LM Ericsson, Svenska 
Metallindustriarbetareförbundet och Verkstadsklubbarnas Samorganisa-
tion vid LM Ericsson i Sverige). Samtidigt är de colombianska rösterna 
av största vikt, eftersom det framför allt är dessa som kan belysa det 
svenska agerandet och synliggöra sådant som annars höljs i dunkel.  
    Det postkoloniala greppet blir i sig en viktig beståndsdel i själva kon-
textualiseringen, eftersom det i mötet med sekundärlitteraturen ständigt 
finns anledning att återkomma till frågor som är centrala i den postkolo-
niala teoridiskussionen. Det kan handla om exkludering eller oreflektera-
de koloniala attityder som genomsyrar sättet att betrakta de historiska 
”objekten” som går att undvika genom att ”tänka postkolonialt”. Jag tror 
att ett sådant tänkande är nödvändigt, eftersom arvet från kolonialismen 
fortfarande påverkar det sätt på vilket världen är strukturerad. Det är ock-
så i samband med detta jag vill koppla samman diskussionen med det 
världssystemteoriska perspektivet. De föreställningar vi har växt upp med 
beror på och är i stor utsträckning avhängiga vår position i det kapitalis-
tiska världssystemet. De finns med i bagaget. Den postkoloniala utma-
ningen består, som jag vill uppfatta den, i att rota så mycket som möjligt i 
ryggsäcken. Vädra ut den och försöka betrakta och rannsaka innehållet i 
ett annat ljus. Inte betrakta världen inifrån ryggsäcken, där sikten är allt-
för skymd. 
     Detta innebär inte att jag menar att de västerländska koloniala förhåll-
ningssätten, developmentismen och självcentreringen är företeelser som 
endast är kännetecknande för kapitalismen, marknadsliberalismen och 
den borgerliga samhällsuppfattningen. Självklart är det lika viktigt att be-
trakta den socialistiska idéhistorien som något som ryms i samma rygg-
säck. Detta kan exemplifieras med följande tre områden: 1) marxismen 
som teori och politisk ideologi sprungen ur 1800-talets Västeuropa, 2) 
Sovjetunionens inflytande under Kominterntiden och senare, 3) vänsterns 
bilder av de förtryckta folken i Tredje världen.    
    Det har framhållits att exempelvis Marx kunskaper om barbari och ci-
vilisation byggde på likartade evolutionistiska föreställningar som den 



42

samtida imperialismens ideologier vilade på. 86 Den deterministiska synen 
på kolonialismen som en historisk nödvändighet – där undanträngandet 
av de stagnerade asiatiska produktionssätten ”var ett oundvikligt element 
i den historiska utvecklingen mot ett kommunistiskt samhälle” – måste 
dock ses i ljuset av den samtida evolutionismen, som florerade under ar-
tonhundratalets andra hälft och som kom att legitimera den västerländska 
missionen i kolonierna. Den framryckande västerländska bourgeoisien 
tvingar de mest ”barbariska nationer i civilisationen” att ge efter och 
”skapar sig en värld efter sitt eget beläte”, skrev Marx och Engels i Kom-
munistiska Manifestet.87 Det är emellertid viktigt att komma ihåg att de 
texter där Marx ägnar sig åt Latinamerika, Asien och Afrika är relativt få 
och rapsodiska, vilket nationalekonomen Magnus Blomström och eko-
nomhistorikern Björn Hettne påminner om i boken Beroende och under-
utveckling. Boken är en kritisk översikt över beroendeskolans sätt att han-
tera Latinamerikas sociala och ekonomiska historia. Latinamerika före-
kommer endast sporadiskt i Marx och Engels produktion och då i fråga 
om eurocentriska kommentarer av dramatiska politiska skeden som till 
exempel kriget mellan USA och Mexiko 1846-48, där utgången ansågs 
lyckosam och ett steg framåt, eftersom det i det långa loppet skulle gynna 
den mexikanska utvecklingen att hamna under USA:s överhöghet. Detta 
slags kommentarer är uppseendeväckande i ett baklängeshistoriskt per-
spektiv. Men det fanns vid den här tiden, som Blomström och Hettne 
skriver, inte heller några riktiga underlag för ”en genuint marxistisk ana-
lys av ekonomiska förhållanden och klasskampens villkor i Latinameri-
ka”.88 Dessa spridda kommentarer håller inte heller som underlag för en 
trovärdig teoretisk kritik av Marx, eftersom de, som Blomström och Hett-
ne framhåller ligger utanför den marxska teorins ”kärnområde”. Däremot 
är kritiken relevant då marxismen på dogmatiskt vis appliceras på ”u-
landsproblematiken”.89

    Med Komintern skapades ett slags kolonialt styre där medlemspartier-
na, många från perifera och semiperifera delar av världen, fick underkasta 
sig direktiven från Moskva, där den för dagen giltiga och riktiga världs-
bilden konstruerades. Detta fick konsekvenser, inte minst i Latinamerika, 
där arbetarrörelsen i många länder splittrades och försvagades. Även efter 
Kominterns upplösning blev många befrielserörelser och postkoloniala 
stater i Tredje världen brickor i spelet under det kalla kriget och neokolo-
nialismen. 
––––––––– 
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    Under 1970-talet rådde det bland delar av den antiimperialistiska väns-
tern i Sverige inget tvivel om vilka det var som skulle göra jobbet. 
Världsrevolutionen utgick från Tredje världen. Det var de andra, de för-
tryckta folken i Tredje världen som skulle resa sig mäktigt som en flod-
våg. Folken betraktades som objekt utifrån – från Sverige och den svens-
ka vänsterhorisonten. De idealiserande och romantiserande bilderna över-
ensstämde tyvärr ofta dåligt med den faktiska situationen, med de villkor 
och realiteter som kampen i exempelvis Centralamerika innebar för de 
människor som var involverade i den.  
    Det finns, menar jag, alltså fog för en kritisk hållning till omvända ste-
reotypiseringar och Onkel Tomsyndrom, där de positiva och idealiseran-
de bilderna utgör ett slags meningsbärande kolonisering av ”u-
landsmänniskorna”.  
    Fascinationen inför ”exotiska” kulturer och solidariteten med tredje 
världens folk kan, enligt författarna till Globaliseringens kulturer, para-
doxalt nog anses vila på liknande grund som rasistiska föreställningar. 
Författarna anknyter till den postkoloniala diskussionen – perspektiv som 
framför allt har förts fram av Stuart Hall – kring identitet och diskurs om 
hur ”den andre” i exempelvis populärkulturen har fått utgöra projektions-
duk och objekt för fantasi och fascination.90 Stereotypiseringen är, menar 
Hall, sammanflätad med hegemonisk och diskursiv makt som kommer till 
uttryck och opererar i kulturens och kunskapsproduktionens bilder och 
representationer.91 Hall är kritisk till strategin att lansera positiva bilder 
av svarta som ett sätt att väga upp och motverka den rasistiska och nega-
tiva repertoaren av representationer. Den positiva strategin kan aldrig un-
derminera de negativa bilderna och representationerna, skriver Hall: ”The 
peace-loving, child-caring Rastafarian can still appear, in the following 
day’s newspaper as an exotic black stereotype.”92

    Min undersökning av de fackliga relationerna mellan den fackliga or-
ganisationen vid Ericsson de Colombia och LME:s fackliga Samorganisa-
tion i Sverige utgör ett exempel på hur starka fackföreningar i centrum 
har agerat gentemot utsatta fackliga organisationer i periferin. Inte sällan 
har det hävdats att problemen och hindren för en internationalism på lika 
villkor i många fall har bestått i en storebrorsattityd, där västliga organi-
sationer med sina egna framgångar under efterkrigstiden i ryggen har pe-
kat ut den ideologiskt-strategiska färdriktningen åt fackföreningar i Tred-
je världen.

––––––––– 
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    Även de fackliga internationalernas verksamheter, historiker och själv-
förståelser kan och bör analyseras. Detta är också något som pågår i en 
rad olika forskningsprojekt, vilket framgår i Arbetarhistoria 2004: 1-2 
som är ett temanummer om facklig internationalism. De fackliga organi-
sationerna i kärnländerna tycks befinna sig i en brytningstid där spelreg-
lerna från det kalla kriget kanske kan ersättas av en mer öppen och jämlik 
agenda. Detta visar sig inte minst av fackföreningsrörelsens strävan bort 
ifrån rörelsehistoriken till förmån för ett mer kritiskt förhållningssätt till 
de fackliga organisationernas historia och deras roll i samhället. Genus-
aspekterna gör sig alltmer gällande liksom problematiseringar av bilderna 
av ”de andra”. Svensk fackföreningsrörelses agerande i världen borde 
också vara angelägen att skärskåda på ett likartat vis.    
    Jag menar emellertid att det är viktigt se att de svenska organisationer-
na i sin internationella kontext, inte minst i form av de realpolitiska över-
väganden de ställdes inför. Det kan handla om situationen under det kalla 
kriget, spelet inom de fackliga yrkesinternationalerna och FFI, förhållan-
det till vänstern på hemmaplan, eller de fackliga organisationernas styr-
keposition i relation till kapitalet och företagen, vilka jag i enlighet med 
Ekdahls analysmodell ser som primärorganisationer. Vad jag vill ha sagt 
med detta är att det postkoloniala greppet inte får bli så starkt och över-
skuggande att andra aspekter och förhållanden glöms bort som kan bidra 
till kunskapen om vissa företeelser, skeenden och sammanhang. Före-
ställningarna, och/eller diskurserna om man så vill, är en viktig kompo-
nent i analysen, men de kan inte med mina problemställningar ensamma 
vara undersökningsobjekt för densamma, menar jag. 
    Man kan slutligen också vända på steken genom att rikta den postkolo-
niala kritiska blicken mot kritikerna av den fackliga biståndspolitiken. I 
de radioprogram som sändes i svensk radio kring 1980 presenterades de 
latinamerikanska arbetarna som offer för såväl de svenska multinationella 
företagens personalpolitik som för svensk facklig imperialism. Journalis-
terna Jan Josefsson och Lisa Söderberg som gjorde radioprogrammen, var 
enligt min uppfattning, inte främst intresserade av att försöka förklara och 
förstå utan av att skapa opinion. Sådant som bekräftade budskapet och 
upprörde lyftes fram medan andra företeelser som kunde nyansera offer-
bilderna tonades ner eller skars bort. Själva offersymboliken är i sig pro-
blematisk ur postkolonial synpunkt. Laborerandet med bilderna skedde 
utifrån den svenska solidaritetens horisont. När 76 fackligt aktiva avske-
dades från Ericsson de Colombia i samband med strejken 1983 var up-
penbarligen opinionsläget ett annat eftersom avskedandena inte uppmärk-
sammades nämnvärt i svensk media, trots att situationen då var mer all-
varlig i Colombia än den var tre år tidigare.  
    Idag (2005) är det möjligt att sätta in händelserna i Colombia i histo-
riska sammanhang, där analysen kan ske på ett mer distanserat vis och 
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där såväl postkolonial teori som världssystemteori blir värdefulla per-
spektiv i undersökningen. 

Makten, kunskapen och piskan som kittlar    
Ett centralt tema i den postkoloniala teoridiskussionen är sambandet mel-
lan kunskapsproduktion och makt. Inte minst problematiseras akademi-
kers och intellektuellas överordnade position. Walter Mignolo påtalar 
vikten av att utmana den förhärskande ordningen och den exklusiva sär-
ställning och det tolkningsföreträde som ges åt intellektuella och forskare. 
Denna ordning leder också till reproduktion av exklusiva och exklude-
rande ovanifrånperspektiv på historien och samhället, vilket enligt honom 
ytterst är ett arv från renässansen och upplysningstiden. Detta arv måste 
skakas om och konfronteras med den artikulerade, och kanske framför 
allt den oartikulerade kunskapen, som härrör ur kolonialismen och neoko-
lonialismen, hävdar Mignolo.93

Edward Said menade att det är den intellektuelles ansvar att inte göra 
sig till redskap åt makten, att inte väja för det obehagliga och kontrover-
siella oavsett vilka konsekvenser detta kan medföra för den individuella 
karriären. Framför allt betonade han att det kritiska uppdraget – demaske-
ringen och ifrågasättandet av makten – måste gälla även för etablerade in-
tellektuella som inte bekvämt får luta sig tillbaka för att de har uppnått en 
framskjuten position i (forskar-) samhället.94 Liknande uppfattningar har 
framförts av världssystemteoretiskt inriktade forskare. Immanuel Wall-
lerstein betraktar exempelvis världssystemanalysen både som en protest 
mot det sätt på vilket vetenskapen om den sociala verkligheten strukture-
ras och som ett vetenskapligt perspektiv.95

I samband med diskussionen kring kunskap, makt och kolonialism 
görs ofta hänvisningar till Michel Foucault, som anses ha haft ett avgö-
rande inflytande på detta område. Said, Hall och många andra har i hög 
grad inspirerats av hans arbeten. Även om Foucault, som Frederick Coo-
per påpekar, har varit långt ifrån ensam om att uppehålla sig vid denna 
typ av frågor, tycks det vara så att många postkoloniala forskare i mångt 
och mycket utgår från Foucaults syn på diskursernas ordning.96 Mycket 
av innehållet i den dekonstruktivistiska och diskursanalytiska kritiken av 
det moderna projektet är därvidlag inte bara problematiskt att sammanfö-
ra med mina egna perspektiv och utgångspunkter. De är i stor utsträck-
ning oförenliga – inte minst gäller detta för den dekonstruktivistiska 
ståndpunkten om verkligheten som diskursivt konstruerad. Detta innebär 
inte att jag inte menar att är det viktigt att analysera föreställningar som 
påverkar eller påverkas av människors världsbilder, tvärtom. Men före-

––––––––– 
93 Walter D. Mignolo, The Darker Side of the Renaissance, Ann Arbor 1995, s. 24f. 
94 Edward Said, Den intellektuelles ansvar, Stockholm 1995. 
95 Immanuel Wallerstein, The Essential Wallerstein, New York 2000, s. 129. 
96 Cooper, 1997, s. 11. 



46

ställningarna uppkommer enligt min uppfattning inte främst genom 
språkliga spel, utan i förbindelse med den sociala och materiella verklig-
heten och den samhälleliga kontexten, vilket självfallet inte utesluter på-
verkan från politik och ideologi. För att spetsa till det; piskrappet har en 
påtaglig innebörd för den som utsätts för det, piskrappet är inte diskursivt 
betingat ens om det endast skulle råka kittla nacken en smula. Klass, kön 
och etnicitet som sociala företeelser upphör inte att existera för att vi slu-
tar att använda klass, kön och etnicitet som teoretiska begrepp i avsikt att 
söka förstå och erfara det vi kallar verkligheten. Medveten om att den 
sortens kritik från poststrukturalistiskt håll avfärdas som förenklad och 
orättvis, kan jag inte se annat än att distinktionen mellan verkligheten 
som socialt och materiellt konstituerad eller ”diskursivt konstruerad” är 
en betydelsefull rågång i sammanhanget.97 Här finns det anledning asso-
ciera till en annan diskussion som rör tolkningen av Marx och den histo-
riska materialismen i vidare mening. Historikern Mats Greiff reserverar 
sig mot en deterministisk ”övertolkning av förhållandet mellan arbetspro-
cessen och människors sociala liv och värderingar, så att den förras ut-
formning alltid skulle vara bestämmande för de andra faktorerna”.98 Gre-
iff betonar istället – inspirerad av Per Nyström – det dialektiska växelspe-
let mellan bas och överbyggnad; även förhållanden utanför arbetslivet 
och utan direkt anknytning till själva arbetsprocessen påverkade situatio-
nen på arbetsplatsen, såsom värderingar, familjeliv och försörjningsför-
hållanden. På motsvarande vis menar jag att rågången mellan diskurser 
kontra den sociala och materiella verkligheten skulle kunna hanteras. Den 
ena storheten kan inte alltid anses vara bestämmande för den andra utan 
istället bör det dialektiska växelspelet understrykas – mellan å ena sidan 
de kulturella/ideologiska och å den andra de materiella sidorna av tillva-
ron.

Jag utgår från hypotesen att människors såväl kollektiva som enskilda 
sociala praktiker och handlande på ett eller annat sätt ytterst styrs av erfa-
renhet. Handlingsutrymmet är i stor utsträckning begränsat av materiella 
och sociala förhållanden, men också av institutionella, fysiska och prak-
tiska villkor. Konflikterna uppstår då aktörerna försöker spränga bojorna 
och gå utanför de begränsande ramarna eller när svårförenliga erfarenhe-
ter krockar med varandra. I den här avhandlingen studeras klasskonflikter 
mellan arbete och kapital, men också konflikter mellan olika fackliga ak-
törers erfarenheter och strategier i Sverige respektive Colombia. För att 
förstå varför dessa konflikter uppstod måste de kontextualiseras och sät-

––––––––– 
97 Redaktörerna till Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen, rasismen och 

”det mångkulturella samhället” skriver exempelvis att ”kritiken mot poststrukturalismen som opo-
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son; Maria Eriksson Baaz; Håkan Thörn (red.), Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala pa-
radoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, Nora 1999, s. 22.

98 Mats Greiff, Kontoristen. Från chefens högra hand till proletär, Malmö 1992, s. 39. 
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tas in i sina respektive sociala och historiska sammanhang. Postkolonial 
teori utgör ett viktigt teoretiskt verktyg i en sådan process. Det är viktigt 
att söka förstå händelserna och konflikterna på de mer övergripande sam-
hälleliga och politiska nivåerna, men också på aktörsnivån, där såväl de 
svenska som de colombianska erfarenheterna och förståelsehorisonterna 
framträder och blir betydelsebärande. Dialektiken mellan de övergripande 
och underifrånhistoriska perspektiven understryks genom det samhällshi-
storiska anslaget. Även på denna punkt får jag alltså lov att distansera 
mig från den mer postmodernt inriktade postkolonialismen – eller post-
modernismen i skogen som Eric Hobsbawm benämner den99  – som i 
konsekvens med avståndstagandet från ”de stora berättelserna” framför 
allt fokuserar på partikulära identiteter och kulturer, men skyr sociala och 
ekonomiska sammanhang och förklaringsmodeller. 

Även om relationen inte är oproblematisk konstaterar jag likväl att 
mycket av den postkoloniala diskussionen om föreställningar kring den 
andre, västerländsk kunskapsproduktion och developmentism utgör ett 
viktigt och relevant komplement till världssystemteorin. Det finns dock 
strömningar, och de kanske till och med är dominerande, inom postkolo-
nialismen som inte är förenliga med världssystemteori. Men min slutsats 
är alltså att den postkoloniala teoribildningens heterogena och mångskif-
tande karaktär medför att den även borde vara öppen för världssystemteo-
retiska och historiematerialistiska perspektiv. 

Faktum är att Immanuel Wallerstein i en essä om postkolonialismens 
främsta inspirationskälla, Frantz Fanon – som Wallerstein som av en 
händelse var god vän till och umgicks med fram till hans död 1961 – gör 
oss uppmärksamma på att Fanon inte förkastade hela den västerländska 
idétraditionen. Han var tvärtom djupt rotad i densamma. Exempelvis al-
luderar titeln Jordens fördömda på en strof i Internationalen och enligt 
Wallerstein var Fanons utgångspunkt i boken den berömda sentensen från 
Det kommunistiska manifestet: ”Workers of the world unite! You have 
nothing to lose but your chains.”100

Facklig internationalism i världssystemet 
Den fackliga internationalismens utvecklingslogik kan enligt historikern 
Marcel van der Linden delas in i en historisk periodisering där två över-
gångsperioder framträder. Den första övergången skedde i samband med 
sekelskiftsimperialismen från 1870 till 1890-talet. Den fackliga interna-
tionalismen övergick då från subnationell internationalism till nationell 
internationalism; det vill säga från ett internationellt lösligt utbyte mellan 

––––––––– 
99 Eric Hobsbawm, ”Postmodernismen i skogen”, Om historia, Stockholm 1999, s. 217ff. 
100 Immanuel Wallerstein, The Essential Wallerstein, New York 2000, s. 14, s. 22. 
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lokala fackföreningar i olika länder till en mer organiserad internationa-
lism mellan nationella fackliga organisationer. 101

    Inledningsvis befann sig den fackliga internationalismen under brittisk 
dominans, från 1890 till första världskriget under tysk, och slutligen fram 
till 1960-talet under brittisk-amerikansk dominans. Geografisk fokus låg 
under hela perioden främst på den nordatlantiska regionen. Därefter in-
leddes en andra övergångsperiod som efterföljdes av geografisk expan-
sion till Asien, Afrika och Latinamerika. Formerna för denna internatio-
nalism är än idag luddiga i konturerna. Van der Linden beskriver perio-
den sedan 1960 som en förlängd övergångsfas, men att det nya skedets 
internationalism skulle kunna betecknas som transnationell. Den interna-
tionella fackliga rörelsen har sedan den andra övergångsfasen inleddes 
stått inför en rad stora utmaningar om den fackliga internationalismen ska 
klara att uppfylla de internationalistiska minimiförutsättningarna inför det 
nya skedet.  
    Den eurocentristiska avgränsningen av arbetarklassen måste upphöra 
till förmån för en internationalism som även omfattar semiproletära grup-
per i världssystemets periferier och semiperiferier. Målgrupperna kan inte 
längre säga utgöras av endast vita, manliga arbetare i världssystemets 
centrum utan i lika stor utsträckning av kvinnor, färgade och arbetare 
inom de informella sektorerna i periferi och semiperiferi. Den dubbla or-
ganisationsstrukturen (yrkesinternationaler och internationaler) menar 
van der Linden, liksom splittringen i en kristen och socialdemokratisk 
flygel, bör upphöra. De ”enväldiga” organisationsmönstren måste ersättas 
av en mer demokratisk modell med ett ökat inflytande och deltagande 
bland de vanliga arbetarna och fackföreningsmedlemmarna. Slutligen, 
menar van der Linden, att lobbyverksamheten som arbetsmetod, vilken 
hittills har varit den mest tillämpade strategin, inte har visat sig särskilt 
effektiv. Istället måste de internationella organisationerna stärkas så att 
det blir möjligt att genomföra bojkotter och strejker för att sätta styrka 
bakom orden och kanske framför allt för att förankra internationalismen 
bland de egna medlemmarna.  
     Det är, enligt van der Linden, uppenbart att den internationella fackfö-
reningsrörelsen inte följer samma rytm som det internationella kapitalet, 
utan ständigt befinner sig ett eller flera steg efter. Fackföreningsrörelsen 
har inte lyckats upprätta motsvarigheter och motkrafter till det kapitalis-
tiska världssystemets handelsblock och de internationella organisationer-
na för handels- och bankverksamheter.  
     Även van der Lindens analys har en världssystemteorisk inramning, 
men mycket av innehållet går också i linje med den postkoloniala kriti-
ken. Den utgör såtillvida både kontextualisering och teoretisering av den 
fackliga internationalismen, som utmönstrar ett nytt skede från 1960-talet 
och framåt. Detta sätt att förklara och förstå utvecklingen delar jag med 

––––––––– 
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van der Linden. De huvudsakliga utmaningar som han urskiljer för den 
fackliga internationalismen innefattar problematiseringar som är besläk-
tade med och tangerar denna avhandlings problemställningar.  
     I likhet med den postkoloniala teoribildningen uppvisar världssystem-
teorin en ansenlig bredd, och ofta förekommer dess företrädare i den all-
mänpolitiska debatten om tillståndet i världen. Särskilt aktiv i samhälls-
debatten är sociologen Immanuel Wallerstein som ibland är nästan pro-
grammatiskt kategorisk i sina analyser. Som exempel på detta kan näm-
nas hans kontroversiella bedömningar av USA som en imperialistisk su-
permakt på fallrepet och som inom en snar framtid kommer att kollap-
sa.102 Profetior av det slaget förtar emellertid inte fruktbarheten i de 
grundläggande teoretiska perspektiv och begrepp som har lanserats av 
honom och andra världssystemteoretiker. 

Historikern Lars Hansson har i sin avhandling Slakt i takt anlagt ett 
världssystemperspektiv på sin undersökning av klassförhållanden och den 
fackliga formeringen vid de bondekooperativa slakteriindustrierna i Skå-
ne.103 Han visar på hur de svenska andelsslakterierna växte sig stora och 
kom att uppnå en dominerande position i Sverige genom att vara en länk i 
den internationella kapitalistiska varukedjan. I den svenska köttbran-
schens utveckling avspeglas hur Sverige övergick från en semiperifer po-
sition i världssystemet till en kärn- och centrumposition på 1930- och 
1940-talen. Hansson beskriver – i enlighet med Giovanni Arrighis, Im-
manuel Wallersteins och Terence Hopkins definition – antisystemrörel-
serna som organisationer och rörelser med antikapitalistisk inriktning 
som vill förändra strukturerna i världssystemet, medan de systemiska rö-
relserna vill verka för förbättringar inom systemet.104 Livsmedelsarbetare-
förbundet tenderade också, i takt med att klasspositionerna förändrades i 
konsekvens med dessa övergripande förändringar, att förändra inriktning 
under denna omvandlingsprocess. Hansson visar att förbundet blev mind-
re internationalistiskt, samhällskritiskt och antikapitalistiskt än tidigare 
och istället kom att betona förbättringar inom systemet, där nationalstaten 
kom att bli arena för integrering av de egna arbetargrupperna.105

Begreppen system- och antisystemrörelse är i min tillämpning inte 
främst empiriska begrepp, till skillnad från exempelvis beteckningarna 
revolutionär och reformistisk. De senare för tanken till arbetarrörelsens 
historiska och internationella tudelning efter 1917. De är laddade med hi-
storiska värden och överlastade med politisk förförståelse och ideologiska 
konnotationer. De är i hög grad cementerade till sin karaktär och bundna 
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till sin historiska kontext; ett socialistiskt parti kan i strategisk mening 
inte vara både reformistiskt och revolutionärt, liksom det i ideologisk 
mening inte kan vara både ortodoxt och revisionistiskt i sitt förhållnings-
sätt till marxismen.  

System- och antisystemrörelserna ska emellertid inte förväxlas med de 
två sfärer som jag i undersökningen benämner inom- och utomsystemli-
ga.106 Dessa ska snarare ses som ett slags arena, där organisationerna age-
rar och interagerar i den internationalistiska praktiken. De fackliga orga-
nisationerna kan alltså pendla mellan de två sfärerna och vara mer eller 
mindre antisystemiska och systemiska beroende på situation och sam-
manhang. Begreppen blir därmed operationella teoretiska verktyg i un-
dersökningen. Världssystemteorin utgör alltså inte enbart övergripande en 
teoretisk och kontextualiserande ram för undersökningen; vissa av de be-
grepp och kategorier som har utvecklats av världssystemteoretiker som 
Wallerstein, Arrighi och Amin tillämpas även operationellt i den konkreta 
analysen. 
     I detta sammanhang finns det också anledning att återkomma till Lars 
Ekdahls teoretiska förklaringsmodell för att bestämma vad facklig orga-
nisering och fackligt agerande egentligen är, eller åtminstone vad mål-
sättningarna med det fackliga agerandet är för någonting. Ekdahls reso-
nemang kring den teoretiska bestämningen av dessa företeelser på ett 
grundläggande och principiellt plan kan tjäna som utgångspunkt för att 
även teoretiskt bestämma vad facklig internationalism är för någonting.107

Inte minst blir detta uppenbart vid en jämförelse med van der Lindens 
diskussion om skillnaderna mellan kapitalets (primärorganisationernas) 
och de internationella fackliga organisationernas (sekundärorganisatio-
nernas) rytm. Särskilt relevant blir detta i samband med studier av kon-
cernfacklig organisering som är direkt oavhängig de kapitalistiska multi-
nationella koncernernas organisationsmönster, vilket var fallet med sam-
organisationen vid LM Ericsson.  
    På köpmarknaden etableras produktionsprocessen genom investeringar 
och köp av arbetskraft, arbetsföremål och arbetsmedel; i själva produk-
tionsprocessen ”konsumeras” dessa ”varor” i syfte att skapa nya produk-
ter, som sedan blir till mervärde och profit när de säljs på försäljnings-
marknaden. Ackumulationsprocessen och kretsloppet fullbordas slutligen 
när överskottet omvandlas till nya investeringar, avbetalningar och 
vinstutdelningar i det som benämns som kapitalmarknaden och som utgör 
det fjärde analytiska området i Ekdahls modell. I de fyra områdena tas 
beslut som det på ett eller annat sätt ligger i lönearbetarnas intresse att 
påverka; och det är följaktligen i stor utsträckning inom dessa områden 
det fackliga agerandet har skett. Till detta kommer också att det fackliga 
agerandet och graden av fackligt inflytande måste betraktas mot bakgrund 

––––––––– 
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av de samhälliga och politiska förhållandena i vidare bemärkelse, vilket 
också innefattar företagsledningarnas, lagstiftarnas och de politiska eli-
ternas inställning till facklig verksamhet och fackliga organisationer. Det-
ta femte analysområde, som också måste innefatta styrkeförhållanden 
mellan arbete och kapital på olika nivåer, är av särskild vikt och av över-
gripande karaktär. 108

    Johan Åkerman konstaterar att den svenska fackföreningsrörelsen såväl 
i historiskt som i samtida hänseende framstår som påfallande homogen i 
en internationell jämförelse. Detta är en viktig aspekt på svårigheterna 
med och det vanskliga i att utifrån Ekdahls modell bestämma vad fackligt 
agerande är i universell mening. Däremot kan vi med hjälp av den, som 
Åkerman påpekar, ”förstå den strukturella inramningen av målsättningar-
na med fackligt agerande”.109

    Vad händer då om Ekdahls modell placeras i ett världssystemteoretiskt 
perspektiv? Kapitalets cirkulationssfär är inte bunden till nationsgränser-
na; kapitalackumulationen och varukedjorna är till sin karaktär gräns-
överskridande. Det går att empiriskt konkretisera historiska motsvarighe-
ter till det teoretiskt bestämda fackliga agerandet, menar Ekdahl.110 I prin-
cip borde det i detta hänseende vara möjligt att betrakta facklig interna-
tionalism och gränsöverskridande koncernfackliga verksamheter vid mul-
tinationella företag som internationella motsvarigheter till nationell fack-
lig formering och aktivitet. Det finns emellertid en rad strukturella om-
ständigheter som gör en sådan slutsats problematisk. Facklig internationa-
lism existerar både som praktik och ideologi, men det är inte bara organi-
sationsstrukturerna och beteendemönstren som är problemfyllda. Åker-
man uppmärksammar intressekonflikten mellan facklig solidaritet och na-
tionellt egenintresse och den latenta intressekonflikten mellan de fackliga 
organisationerna inom multinationella koncerner. Men han gör även en 
uppdelning där splittringen beskrivs som dels ideologiskt betingad 
(främst konflikten mellan kommunister och reformistiska socialdemokra-
ter), dels som en geografisk intressekonflikt mellan i- och u-länder.111

Den förstnämnda ideologiska splittringen har onekligen varit betydande, 
särskilt under det kalla kriget, men beskrivningen av splittringen mellan i- 
och u-länder som geografiskt grundad är en förenkling som också får 
konsekvenser för analysen.  
    Utifrån mina egna teoretiska utgångspunkter blir det direkt missvisan-
de att helt ignorera de strukturellt betingade konsekvenserna av det kapi-
talistiska världssystemet, det vill säga den globala ojämlikheten, exploa-
teringen och dominansförhållandet mellan kärnländerna i kapitalismens 
centrum å den ena sidan och länderna i semiperiferi respektive periferi å 
den andra. I sammanhanget är det också, menar jag, nödvändigt att an-
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lägga ett postkolonialt perspektiv. Den strukturella över- och underord-
ningen i det globala världssystemet uppkom i samband med den väster-
ländska erövringen av den ”nya världen” på 1500-talet; de globala varu-
kedjorna och det kapitalistiska världssystemet vidmakthölls och tog fart 
via kolonialsystemet.112 Mycket av de koloniala föreställningarna och 
strukturerna lever alltjämt kvar trots att de direkta koloniala styrelsefor-
merna har försvunnit; ett förhållande som i viss utsträckning även kan 
återfinnas i de internationella fackliga relationerna.
    Detta leder till slutsatsen att förhållandena inom det femte området har 
stor betydelse för hur styrkeförhållandena ter sig på de lokala och natio-
nella nivåerna inom de fyra analytiska områdena i Ekdahls modell. Det 
femte och övergripande området innefattar, enligt min tillämpning, de po-
litiska, sociala och ekonomiska strukturella styrkeförhållandena i det ka-
pitalistiska världssystemet, liksom föreställningar, kunskapsproduktion 
och ideologier som kan härledas till det koloniala arvet. Genom att im-
plementera Ekdahls modell i analysen går det att avtäcka skillnader be-
träffande arbetarnas ställning i produktionsprocesserna och graden av 
fackligt inflytande över världen. Objekten för de fyra analysområdena är 
inlemmade i den internationella marknaden för varor, arbete och kapital, 
samtidigt som de på det lokala och nationella planet tar sig olika former 
beroende på de begränsningar som sätts av innehållet i de förhållanden 
som är objekt för det femte och övergripande analysnivån. Positionen i 
världssystemet blir därför avgörande för den fackliga formeringen och det 
fackliga inflytandet på det nationella och lokala planet, och kanske också 
för de fackliga strategiernas inriktning, vilket Lars Hansson har visat var 
fallet med Livsmedelarbetareförbundet i Sverige på 1930-talet.113 Den 
transnationella fackliga internationalism som har uppträtt sedan 1960-
talet kan därför på sätt och vis sägas vara präglad av de strukturer som 
den i moralisk, ideologisk och teoretisk mening bekämpar, varför svårig-
heterna att skapa motsvarigheter och motkrafter till primärorganisationer-
na i global skala framstår i dubbel bemärkelse. 

––––––––– 
112 Wallerstein, Den historiska kapitalismen, Stockholm 1980. 
113 Hansson, Slakt i takt.
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3. OCEANER SOM SKILJER OCH 
FÖRENAR

Vi har korsat världshavet för att utbreda Kristi lag, och vi har lyck-
ats i mässor, i processioner och helgonfester, men inte i själarna.114

Ovanstående citat är hämtat ur Gabriel García Márquez roman Om kärlek 
och andra demoner. Det är biskopen don Toribo de Cáceres y Virtudes 
som besviket kommenterar kristendomens ställning i Latinamerika under 
kolonialtiden. Biskopen ondgjorde sig inför vicekungen av Peru över hur 
infödingarna gick till mässorna endast för att deras egna helgedomar 
fanns dolda under silveraltarna i de praktfulla katedralerna som byggts 
över de hedniska pyramiderna. Han beskrev hur den spanska erövringen 
hade åstadkommit ett sammelsurium av blodsblandning, ”spanskt blod 
med indianskt, och bådaderas med negrers av alla de slag, och rentav mu-
selmanska mandingas”, och han frågade sig därför om ”sådana skörlev-
nadsfrukter rymdes i Guds rike”.115 Även idé- och lärdomshistorikern 
Amanda Peralta låter ett kapitel i en bok om befrielseteologin i Latiname-
rika, Teori och praktik i de fattigas universum, inledas med biskopscitatet 
från Marquez roman; här rör det sig dock om en illustration av ett kristet 
dilemma.116 Frågan är om detta i överförd bemärkelse även skulle kunna 
tjäna som en metafor för delar av den fackliga internationella praktiken? 
    ”Vi är inte dumma, vi tänker ju också”, sade Julio Villafradez i den 
oberoende fackföreningen Sindicato de Trabajadores de Ericsson de Co-
lombia (Sintraericsson), när han intervjuades av Irene Nilsson 1980. Vil-
lafradez syftade på Metalls påtryckningar för att få Sintraericsson att gå 
in i någon av de colombianska centralorganisationernas metallindustriar-
betareförbund och avstå från kontakterna med Hamnarbetareförbundet 
och Chilekommittén i Sverige. I samma intervju berättade Villafradez att 
han en gång hade deltagit i en facklig kurs, arrangerad av Internationella 
Metallarbetarefederationen (IMF) och ett av de colombianska metall- 
och gruvarbetareförbunden, det konservativa Unión de Trabajadores Me-
talúrgicos y Mineros de Colombia (Utrammicol). Han betraktades där 
––––––––– 
114 Gabriel García Márquez, Om kärlek och andra demoner, Stockholm 1997, s. 129. 
115 Márquez, 1997, s. 129. 
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som en dålig elev, eftersom han diskuterade för mycket. Villafradez me-
nade att Utrammicols kurser endast gick ut på att facket skulle överlämna 
sig i företagens händer. Han påpekade dessutom att den fackliga politik 
som bedrivs i Sverige inte kunde bedrivas i Colombia, eftersom förhål-
landena var så diametralt annorlunda där.117

    Även om det finns stora skillnader mellan biskopens bekymmer i 
Gabríel García Márquez roman om kristendomens ställning i den nya 
världen och hur den fackliga internationalismen ibland har gestaltat sig i 
det kapitalistiska världssystemets periferier, finns det anledning att vara 
uppmärksam på likartade drag. I det här fallet handlar det om de förbin-
delser mellan Metall, Samorganisationen och Sintraericsson vid LM 
Ericssons anläggningar i Colombia som pågick under några år kring 
1980. Framför allt återfinns missionsmotivet, men också en oförmåga att 
hantera de historiska, samhälleliga och kulturella skillnaderna så att rela-
tionerna utvecklas i riktning mot ett utbyte präglat av ömsesidig respekt 
för erfarenheterna i respektive länder. Trots de allra bästa intentioner ris-
kerar den koncernfackliga verksamheten och den fackliga internationa-
lismen, liksom forskningen om densamma, att ofrivilligt hamna i don To-
ribo de Cáceres y Virtudes kläder. 
    En viktig kritik, som härrör ur en liknande diskussion, har riktats mot 
beroendeteoretiker som exempelvis André Gunder Frank.118 Kritiken har 
vänt sig mot tendensen till allmänna och övergripande förklaringsmodel-
ler som inte uppmärksammar det specifika i de enskilda ländernas histo-
riska, sociala och kulturella processer. Amanda Peralta för en diskussion 
kring detta i sin bok om den latinamerikanska befrielseteologin. En av be-
roendeteorins begränsningar som verktyg har varit just att den inte i till-
räcklig utsträckning beaktar varje lands interna dynamik och att den har 
ett alldeles för reduktionistiskt synsätt på kapitalismen.119 Å andra sidan 
markerade beroendeteorin, menar Peralta, ett perspektivskifte och inspire-
rade till förflyttningen av fokus från kapitalismens centrum till dess peri-
ferier.120

    Med utgångspunkt från detta resonemang kan, menar jag, ställningen i 
det globala världssystemet i själva verket betraktas som en beståndsdel i 
kapitalismens periferiers interna dynamik, till exempel i Colombia. Vida-
reutvecklingen av centrum/periferianalysen till en världssystemanalys, 
ger perspektiv som innefattar och binder samman såväl globala som na-
tionella och lokala kontexter. Men det är samtidigt, som Etienne Balibar 
påpekar i en kommentar till Wallersteins The Modern World-System, frå-

––––––––– 
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gan om en global dialektik där de globala restriktionerna dominerar över
”de lokala styrkeförhållandena”.121

    De två element som har blivit tydliga från 1970-talet och framåt i det 
kapitalistiska globala världssystemet beskrivs av Samir Amin enligt föl-
jande. För det första: den självcentrerade nationalstatens söndervittring, 
vilket har resulterat i att de sammanlänkande arenorna för reproduktion 
och ackumulation har gått förlorade, vilket i sin tur har försvagat den po-
litiska och sociala kontroll som hittills har definierats av den ”självcentre-
rade nationalstatens gränser”. För det andra: Den stora vattendelaren, 
”industrialiserat centrum/icke-industrialiserade perifera regioner”, har 
brutits ned och nya polariseringsdimensioner har uppstått.122 Påverkan 
från de monopolistiska processerna i centrum har lett till att det produkti-
va arbetet i periferierna har nedvärderats och resulterat i en hierarki, som 
enligt Amin, är mer ojämlik än någonsin tidigare, och i vilken periferins 
industrier underordnats genom att till exempel reduceras till underleve-
rantörer.123

    Detta sätt att generalisera utesluter inte lokala avvikelser eller skillna-
der. Däremot kan de lokala och nationella företeelserna ställas i relation 
till de multinationella företagens makt – det specifika till det allmänna, 
det globala till det lokala, produktionsprocesserna i periferierna till det 
ekonomiska världssystemet – och hur dess motkrafter har tagit sig uttryck 
i såväl centrum som periferi.  

Latinamerika i världssystemet 

Vi står inför en direkt konfrontation mellan stora multinationella 
företag och staterna. Bolagen lägger sig i staternas fundamentala 
politiska, ekonomiska och militära beslut. Bolagen är globala or-
ganisationer som inte är beroende av någon stat och vilkas verk-
samhet inte kontrolleras av och inte heller måste redovisas för nå-
got parlament eller någon annan institution som representerar det 
kollektiva intresset. Kort sagt håller hela den politiska världsstruk-
turen på att undermineras. Dessa affärsmän har inget hemland. 
Den ort där de råkar befinna sig, utgör inte något slags förbindelse-
länk. Det enda som intresserar dem är var de gör sina vinster.124

––––––––– 
121 Etienne Balibar, ”Förord”, i Balibar och Wallerstein (red.), Ras, nation, klass, Göteborg 2002, s. 
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Salvador Allende beskrev 1972 hur de sociala och ekonomiska pro-
blemen i Chile hängde samman med landets underordning och utsatthet i 
världsekonomin, som bland annat hade resulterat i en enorm utlandsskuld 
med årliga amorteringar på 30 procent av landets exportvärde.125 Den 
enda vägen att komma tillrätta med dessa problem var, enligt Allende, att 
ställa Chiles ekonomiska resurser i folkets tjänst och återerövra Chiles 
värdighet genom att utmana de utländska ägarintressena och de multina-
tionella företagen, som alltid satte de egna intressena framför det stora 
folkflertalets i de länder som de verkade i. ”Vi har angripits av krafter 
som verkar i dunklet utan fana”, sade Allende i sitt tal till FN:s general-
församling.126 Som det skulle visa sig under det påföljande året – då Al-
lende och hans folkvalda regering brutalt störtades – kunde dessa krafter 
inte acceptera att den chilenska demokratin hade ambitioner som även 
omfattade det ekonomiska området.  
    Allende kunde konstatera att Chile var ett potentiellt rikt land, men att 
majoriteten av chilenarna ändå tvingades leva sina liv i fattigdom. Trots 
att Chiles regering fick resa hit och dit för att tigga krediter och bistånd 
var landet en stor kapitalexportör.127 Ett led i återerövrandet av värdighe-
ten var att samarbeta med Colombia och de övriga länderna i Andinska
pakten och Latin American Free Trade Association (LAFTA). Dessa or-
ganisationer betraktades som ett första steg till etablerandet av en gemen-
sam integrerad marknad genom vilken medlemsländerna hoppades att 
kunna förbättra sin förhandlingsposition gentemot centrumländerna. Efter 
militärkuppen 1973 gick följaktligen Chile ur den Andinska pakten och 
satsade i stället på den fria marknadens väg.128  Allendes tal och Chiles 
situation före och efter kuppen belyser styrkan i det kapitalistiska världs-
systemets strukturer och hur långt dess profitörer har varit beredda att gå 
för att vidmakthålla den rådande ordningen då den utmanas och hotas av 
antisystemrörelserna som växer fram parallellt med den ökande graden av 
utsugning.129 En bidragande orsak till Allendes fall var den chilenska 
ekonomins beroende av USA, som inte var sent att utnyttja detta för att 
undergräva Allenderegimens socialistiska ansatser genom att strama åt 
den ekonomiska snaran runt Chiles nacke. Chile bojkottades med påföljd 
att det varken fanns reservdelar till bussar eller cigaretter till kedjerökar-
na; dessutom beviljades inga nya lån från Världsbanken eller den inter-
amerikanska utvecklingsbanken. Däremot ökade USA det militära bi-
ståndet bland annat genom att CIA och den amerikanska armén utbildade 

––––––––– 
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chilenska militärer i USA och Panama.130 Henry Kissinger försvarade ef-
ter kuppen USA:s politik gentemot Chile med de berömda orden: ”Jag 
förstår inte varför vi skall stå och se på när ett land blir kommunistiskt på 
grund av den egna befolkningens ansvarslöshet”.131

    De multinationella företagen var inte heller passiva. Särskilt de ameri-
kanska bolagen agerade för att tränga upp Allendes regering mot väggen. 
En promemoria från LM Ericssons främsta konkurrent i Latinamerika, 
det multinationella amerikanska telebolaget ITT, visar vad kampanjen 
mot den chilenska regeringen syftade till: ”Ett mer realistiskt hopp hos 
dem som vill stoppa Allende är att en hastigt försämrad ekonomi kan 
starta en våldsvåg som leder fram till en militärkupp.”132

    Allenderegeringens försök att ta kontroll över den chilenska ekonomin 
är ett av få exempel – före de latinamerikanska militärdiktaturernas fall 
under 1980- och 1990-talen – där de utländska ägarintressena och de mul-
tinationella företagen på allvar utmanades på den latinamerikanska konti-
nenten.
    Styrkeförhållandet inom en given zon av världsekonomin mellan ar-
betskraften och den som anställer arbetskraft är bestämmande för reallö-
nenivåerna i denna sektor eller zon, fastslår Wallerstein i essäsamlingen 
Liberalismens död. Detta kan tyckas som ett självklart common sensepås-
tående. Inte desto mindre är det viktigt att understryka detta förhållande, 
eftersom omlokaliseringar av produktion till områden i världen med lägre 
real- och genomsnittslöner, enligt Wallerstein, har fungerat som den 
främsta huvudmekanismen för världens kapitalister att bemöta och försö-
ka begränsa det politiska och strukturella tryck, som de har utsatts för via 
demokratiseringen och den fackliga organiseringen i det kapitalistiska 
världssystemets centrumzoner. Den främsta orsaken, fortsätter Wallerste-
in, till att det finns sådana låglöneområden är i sin tur – och har alltid va-
rit – tillgången på rotlösa och oorganiserade arbetsmigranter från lands-
bygden.133

    Redan 1973 skrev Sven Lindqvist i den avslutande delen av sina repor-
tageböcker om jorden och makten i Latinamerika om den katastrofala si-
tuationen i Colombia, där han på grundval av ILO:s undersökningar och 
beräkningar befarade att 4 miljoner skulle gå arbetslösa 1985. Lindqvist 
citerar i anslutning till detta framtidsscenario Gunnar Myrdal som sam-
manfattade orsakerna till den ökande arbetslösheten och massfattigdomen 
i Tredje världen. Myrdal framhöll därvid befolkningsökningen i kombina-
tion med de ekonomiska och tekniska förändringarna som gestaltar sig i 

––––––––– 
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inegalitära ekonomiska, politiska och sociala system, varvid stora delar 
av arbetskraften helt enkelt blir överflödig.134

    Lindqvists dystra profetia var inte överdriven, utan tvärtom har denna 
utveckling fortsatt och accelererat även under åren efter 1985. Från 1990 
till 1999 ökade enligt FN:s kommission för Latinamerika och Karibien 
(ECLAC) den urbana arbetslösheten från 9.3 till 19.2 procent.135 Under 
perioden 1980 till 1999 ökade dessutom befolkningen i Colombia från 
28.4 till 41.5 miljoner.136

    Även Eduardo Galeano tar i den med Lindqvists och Myrdals böcker 
samtida klassikern Latinamerikas öppna ådror upp befolkningsexplosio-
nens problematik. Galeano går till våldsamt angrepp på världsbankens 
teknokrater – ”de redan födda”, som han skriver på typiskt Galeanovis – 
som ”hyllar fördelarna med att inte födas”.137 Den steriliserings- och fö-
delsekontrollsoffensiv som hade initierats av USA och de rika länderna i 
kapitalismens centrum i slutet av 1960-talet vilade i själva verket, enligt 
Galeano, på tankegods som var besläktat med Platons och Malthus över-
befolkningsteorier. Offensiven för barnbegränsning och den ensidiga fo-
kuseringen på överbefolkningen i Latinamerika och övriga delar av Tred-
je världen hade emellertid i dess moderna tappning en tydligare intention 
och ett mer uttalat syfte, skriver Galeano:  

[… I] våra dagar har denna offensiv ett klart och bestämt syfte: den 
vill rättfärdiga den mycket ojämna fördelningen av inkomsterna 
mellan länderna och mellan de sociala klasserna, övertala de fatti-
ga att fattigdomen är ett resultat av barnen, som man inte borde ha 
fött, och bygga upp fördämningar mot de anstormande upproriska 
och rasande massorna. I Latinamerika är det mer hygieniskt och 
effektivt att döda gerillasoldaterna i kvinnoskötet än att göra det i 
bergen eller på gatorna.138

Överbefolkningsteorierna ställs också på huvudet om vi med Wallerstein 
betraktar kapitalismen som ett världsomspännande produktionssätt som 
kan följas från 1500-talet och framåt, där fördelningen av välståndet 
strukturerats efter det ojämlika utbytet mellan världssystemets periferi-, 
semiperiferi- och centrumzoner.139 Utarmningen och fattigdomen i de pe-
rifera zonerna hänger, ur Wallersteins perspektiv, direkt ihop med – och 
fungerar i själva verket som garant för – ackumulationen och koncentra-

––––––––– 
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tionen av kapital i centrumzonerna. Det kapitalistiska världssystemet 
drivs av en accelererande kapitalackumulation, som medför att de olika 
processerna ”förvaruligas”, vilket inte gäller endast för bytesprocesserna 
utan även för produktionsprocesser, distributionsprocesser och invester-
ingsprocesser. Inga sociala mellanhavanden är fredade från förvaruligan-
det. Olika produktionsprocesser länkas också samman med varandra till 
komplexa varukedjor, i vilka ett stort antal geografiskt utspridda arbetare 
är indragna i produktionsprocesserna och där ett betydligt färre antal pro-
fitörer delar på vinsten efter försäljningen av den slutliga produkten.140

    Världssystemteoretiska utgångspunkter har också författarna i antolo-
gin Women Workers and Global Restructuring, i vilken kvinnors arbete i 
periferin analyseras från ett feministiskt perspektiv.141 I de olika essäerna 
visas hur ojämlikheten mellan centrum och periferi – och de patriarkala 
strukturerna – befästs och reproduceras via de globala varukedjornas ut-
formning och de multinationella företagens strävan efter nya marknader, 
samt deras jakt på minskade ekonomiska och politiska kostnader och 
ökade vinster. Kathryn Ward menar att den globala omstruktureringen av 
produktionen på senare tid lett till uppkomsten av ett ”globalt löpande 
band”.142 Wallerstein är dock av uppfattningen att det sena 1900-talets 
”globalisering” inte är någon nyhet. Den historiska kapitalismen har hela 
tiden varit ”oupplösligt förenad” med omlokaliseringsfenomenet, menar 
han.143

    En av författarna som finns representerade i antologin, Cynthia True-
love, tar i sin undersökning av sambandet mellan den kapitalistiska ex-
pansionen på den colombianska landsbygden, den informella sektorn och 
de kvinnliga arbetarnas extremt låga löner i den rurala industrin i Colom-
bia, teoretisk utgångspunkt från en av Wallersteins teser.144 Resonemang-
et är centralt i Wallersteins Den historiska kapitalismen, nämligen att 
”den statistiskt normala” lönearbetaren under kapitalismen har varit löne-
arbetare från halv- eller semiproletära hushåll.145 Truelove pekar på att 
samhällsvetenskaplig forskning under de senaste trettio åren bekräftar 
Wallersteins tes och att denna utveckling har accelererat i samband med 
kapitalismens expansion till de rurala periferierna.146 Det är inte under-
ligt, skriver Wallerstein, ”att de producenter som anställer lönearbetare 
föredrar att de kommer från halvproletära hushåll snarare än från proletä-
––––––––– 
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ra”.147 Det proletära hushållet måste helt förlita sig till löneinkomster, 
som är nödvändiga för överlevnaden och reproduktionen. För det ”halv-
proletära” hushållet kan däremot en mindre lön som också utgör en mind-
re del av hushållets totala inkomst bestå av kontanter som likväl är nöd-
vändiga. På så vis sänks den lägsta acceptabla lönetröskeln för arbetarna, 
liksom produktionskostnaderna för producenten som därmed ökar sin 
vinstmarginal.148 Därför är det inte heller underligt att producenterna vill 
undvika proletariseringen, och därmed också de politiska och ekonomiska 
kostnader som den skulle kunna medföra.  
    Truelove pekar på sambandet mellan de multinationella företagens 
verksamheter i de colombianska kafferegionerna och utnyttjandet av till-
fälligt anställd kvinnlig arbetskraft från den informella sektorn. Hon me-
nar att det handlar om en dold/förklädd proletarisering av kvinnor i den 
informella sektorn som i praktiken reproducerar kaffeexporten i de textil- 
och skoindustrier som upprättats av kaffebolagen och där de arbetar för 
löner under existensminimum. Samtidigt blir hushållen beroende av in-
komsten från kvinnornas industriarbeten, medan deras män oftast är dag-
lönare vid de stora kaffeplantagerna. Trots att kvinnornas löner i regel 
ligger under existensminimum är de likväl större än männens inkomster, 
delvis beroende på att de i viss mån arbetar ihop överlevnadsmarginalen 
via bolagens individuella bonussystem.149

    Denna tendens är inte unik för Colombia. Karen J. Hossfeld visar i sin 
essä hur sammansättningsindustrier av olika slag omlokaliserats till så 
kallade ”exportzoner” i världssystemets periferier, där förmånliga skatte-
villkor och politisk stabilitet erbjuds, vilket ofta inkluderar förbud mot 
fackföreningsaktiviteter och strejker. Den informella sektorn i dessa län-
der förser bolagen med obegränsad billig och oorganiserad, främst kvinn-
lig, arbetskraft. Detta har kommit att bli ett smidigt och effektivt medel 
för att minska produktionskostnaderna och hålla nere lönenivåerna i de 
nya utlokaliserade industrierna.150 Även Susan Tiano påvisar i sin essä i 
nämnda antologi en tydlig tendens till kvinnlig överrepresentation bland 
arbetarna i den till Mexiko utlokaliserade industriproduktionen. Detta 
märks särskilt tydligt i den så kallade maquilasindustrin, där den billiga 
arbetskraften från det av USA utkonkurrerade jordbruket exploateras av 
de multinationella företagen.151 Samma fenomen uppträder, enligt Diane 
Wolf, i Indonesien, där bolagens löner till de exploaterade semiproletära 

––––––––– 
147 Wallerstein, 1985, s. 32. 
148 Wallerstein, 1985, s. 31f. 
149 Truelove, 1990, s. 58. 
150 Karen J. Hossfeld, 1990, “Their logic against Them: Contradictions in Sex, Race, and Class in 
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kvinnorna ligger under existensminimum. Trots detta överlever dessa 
kvinnor eftersom de tillhör rurala och delvis självförsörjande hushåll.152

    Vad är då orsaken till underutvecklingen, fattigdomen och exploate-
ringen av arbetskraften i exempelvis Latinamerika? Svaret på denna fråga 
varierar självfallet beroende på vilken samhälls- och historiesyn som 
präglar dem som levererar svaret. Gunnarssons och Rojas förklaringsmo-
deller måste exempelvis anses stå i direkt motsättning till den världssy-
stemteoretiska skolan, även om författarna aldrig går i direkt polemik mot 
företrädare av densamma. Däremot beskrivs den ”beryktade beroende-
skolan” som ett till marknadsekonomi, utrikeshandel och kapitalism fient-
ligt sextiotalsfenomen och därmed också som obsolet.153 Ur ett världssy-
stemteoretiskt perspektiv framstår Gunnarssons och Rojas förklarings-
modell som en variant av den utvecklingsoptimistiska mytbildningen om 
att nationalstaterna är oberoende av varandra och själva bestämmer sitt 
eget öde. Denna myt – liksom myten om avkoloniseringen, och föreställ-
ningen om att det finns en universalistisk och objektiv kunskap – döljer 
de hierarkiska och ojämlika relationerna mellan världssystemets centrum 
och periferi, menar exempelvis Ramón Grosfoguel och Ana Margarita 
Cervantes-Rodrigues.154 Beroendeförhållandet och de asymmetriska ko-
loniala relationerna upphörde inte med att den koloniala administrationen 
försvann. Underordningen och exploateringen av de perifera områdena 
fortsätter att vara den centrala axeln i den kapitalistiska världsekonomin. 
Istället har den direkta koloniala administrationen och interventionen er-
satts av den globala kapitalismens nya institutioner: Internationella Valu-
tafonden, Världsbanken och Världshandelsorganisationen.155 Vidare spe-
lar den globala mediaindustrin en avgörande roll för att sprida värdering-
ar, konsumtionsvanor och tankemönster, som enligt Grosfoguel och Cer-
vantes-Rodriguez vidmakthåller och reproducerar de globala hierarkierna. 
I sista hand fungerar centrumländernas militära organisationer som be-
straffnings- och kontrollinstans gentemot länder och befolkningar som 
inte underkastar sig systemet.   
    Vad världen behöver, skriver Grosfoguel och Cervantes-Rodriguez, är 
en andra mer djupgående avkolonisering än de senaste femtio årens juri-
diska och politiska avkolonisering. En sådan avkolonisering skulle ta sik-
te på klass-, etnicitets- och könsrelationerna i de globala hierarkiska 

––––––––– 
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strukturerna i det moderna/koloniala kapitalistiska världssystemet.156  Ett 
led i en sådan avkolonisering kan vara analyser som utmanar den euro-
amerikanska centriska bilden av en egalitär värld utan exploatering, där 
alla kan lyckas bara de arbetar tillräckligt hårt och som samtidigt innefat-
tar att de lokala ekonomierna öppnas för de internationella finansinstitu-
ten och de multinationella företagen.157

    Nationalekonomen Stefan de Vylder karaktäriserar 1980-talet som ett 
förlorat årtionde för Latinamerikas ekonomi. Latinamerikas andel av 
världsexporten sjönk från 7.7 procent 1960 till 3.9 procent 1988. Motsva-
rande siffror för andelen av världens totala import var 7.6 procent 1960 
och 3.3 1988. Industriproduktionen stagnerade stadigt och 80 procent av 
exporten bestod fortfarande av råvaror.158 Skuldkrisen kastade sin skugga 
även över Colombia, men trots detta befann sig Colombia i den grupp av 
länder som med latinamerikanska mått hade relativt goda förutsättningar 
inför 1990-talet. De makroekonomiska indikatorerna kan exempelvis 
jämföras med motsvarande för Peru i Tabell 1: 

Tabell 1: Några makroekonomiska indikatorer i Peru och Colombia, 1981-1989.
 BNP/Capita  

Förändring  
1981-89 

Inflation % ök-
ning av kons.-
priser 1989 

Utlandsskuld 
1989 i % av total 
export 

Colombia + 13. 9      27 240 
Peru -24. 7 2 949 420 
Källa: Stefan de Vylder, I skuldkrisens skugga. Latinamerika inför 1990-talet, Stockholm, 1991, s. 
22.

Dessa siffror säger ingenting om den ojämna fördelningen av tillgångarna 
och de stora sociala klyftorna i Colombia, men antyder inte desto mindre 
landets ekonomiska potential. Rikedomarna i Colombia är extremt ojäm-
likt fördelade. ECLAC-rapporten Social Panorama of Latin America vi-
sar att de 10 procent rikaste stod för över 40 procent av inkomsterna, me-
dan de 40 procent fattigaste endast stod för kring 10 procent av inkoms-
terna mellan 1994 och 1999.159 Rapporten visar också att över 50 procent 
av landets invånare levde i fattigdom under hela 1990-talet.160

    Historiker som Stanley J. och Barbara H. Stein vände sig i början av 
1970-talet mot och kritiserade de utvecklingsoptimistiska ståndpunkterna 
som blundade för ekonomiska beroendeförhållanden och arvet från kolo-
nialismen i Latinamerika.161 Världssystemteoretiker som Wallerstein, 
––––––––– 
156 Grosfoguel och Cervantes-Rodríguez, 2002, s. xxviii. 
157 Grosfoguel och Cervantes-Rodríguez, 2002, s. xxvii. 
158 Stefan de Vylder, I Skuldkrisens skugga. Latinamerika inför 1990-talet, Stockholm 1991, s. 19. 
159 Social Panorama of Latin America, 2002, s. 225. 
160 Social Panorama of Latin America, 2002, s. 210. 
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Grosfoguel och Cervantez-Rodríguez för idag å ena sidan fram en lik-
nande kritik, men denna är å den andra betydligt mer manande till hand-
ling och dessutom är perspektiven inte uteslutande ekonomiska. De är 
mer mångfacetterade än så, då de, som Grosfoguel och Cervantez-
Rodríguez uttrycker det, tar sikte på och utmanar myten om avkolonise-
ringen på ett sätt som medför politiska implikationer för synen på social 
förändring, kamp mot ojämlikhet, tvärvetenskap, kunskapsproduktion, 
utopiskt tänkande, demokrati och själva avkoloniseringen.162 Förhopp-
ningsvis kan föreliggande avhandling bidra med något i denna breda dis-
kussion.
    Den colombianska fackföreningsrörelsen har växt fram under betingel-
ser som är väsensskilda från svenska förhållanden. Förutsättningarna för 
ett genuint möte via den fackliga internationalismen kan ha hämmats av 
ömsesidig brist på kunskap och förståelse om och för dessa skillnader. 
Mitt ärende med detta avsnitt har dock inte varit att anlägga ett bakläng-
eshistoriskt perspektiv för att på grundval av den kunskap som har produ-
cerats efter det att LO:s Latinamerikakurs och resan till Colombia ägde 
rum, påvisa brist på förståelse och kunskap hos de historiska aktörerna. 
Det vore helt förfelat. Ett av de huvudsakliga syftena med Latinamerika-
kursen och resan till Colombia var de facto just att erövra kunskap om 
förhållandena i Latinamerika, för att i förlängningen överbrygga skillna-
derna och etablera ett samarbete mellan fackföreningarna i Colombia och 
Sverige. Däremot har jag i detta kapitel velat försöka åstadkomma en 
nödvändig kontextualisering för att peka på svårigheterna i sådana pro-
jekt. Men jag har också velat göra det möjligt att placera de fackliga rela-
tionerna och diskussionerna mellan Metall, Samorganisationen och Sin-
traericsson i ett förändringsperspektiv, där såväl de svenska som de co-
lombianska förhållandena framträder och blir betydelsebärande i den se-
nare övergripande analysen.  

Vad vet man egentligen om ett land efter fem dagar? 
Under och efter den första resan till Colombia 1979 publicerade tidningen 
Sydöstran ett antal små resebrev, där Åke Andersson skrev fritt och per-
sonligt om sina tankar och intryck från Latinamerika.163 En andra resa till 
Colombia gjordes – som redan har framgått – i februari 1981 tillsammans 
med Metalls internationelle sekreterare Torsten Wetterblad och Per-Olof 
Edman från Electrolux fackliga samorganisation, i samband med de fort-
satta konflikterna mellan Sintraericsson och företaget.  

––––––––– 
162 Grosfoguel och Margarita Cervantes-Rodríguez, 2002, s. xxvii. 
163 Sydöstran 1979-11-24, 1979-11-29, 1979-12-01. 
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    Resebreven från 1979 vittnar om att Andersson blivit ordentligt om-
skakad av den fattigdom och nöd som han mötte under den korta tid som 
han besökte Latinamerika. Han har flera gånger under intervjuerna åter-
kommit till att intrycken brände sig fast så djupt inom honom att han på 
något sätt var tvungen göra någonting.164 Framför allt var det de colombi-
anska gatubarnens situation och en önskan att på något sätt delta i ett för-
ändringsarbete, som resulterade i att han tillsammans med sin fru Gurli i 
februari 2001 gjorde en tredje resa till Colombia. Resan var ett led i bil-
dandet av en förening till stöd för gatubarn i Colombia, Gamines.165 Den-
na resa till Colombia finansierades genom det avgångsvederlag från 
Ericsson som förhandlades fram när Åke Andersson gick i pension. An-
dersson upprättade även tidigt en fond för stöd till skol- och barnhems-
projekt i Colombia. Grundplåten till fonden har lagts genom att Anders-
son har fonderat de ersättningar han har fått när han har hållit föredrag el-
ler deltagit i offentliga debatter. Sedan dess har fonden successivt för-
stärkts genom insamlade frivilliga bidrag och medlemsavgifter, men även 
genom SIDA-bidrag. Till en början var tanken att projektet skulle ha en 
facklig inriktning och att det skulle förankras i LO och Metall, men efter-
som intresset var svalt från centralt fackligt håll valde han i stället att 
söka sig till andra samarbetspartners och projekt i Colombia och till slut 
fastnade han för ett gatubarnsprojekt som drivs av KFUM. Det förhållan-
de att KFUM är en kristen organisation och att Andersson inte är troende 
har han aldrig haft några betänkligheter inför; det viktiga är att den verk-
samhet som bedrivs är av god kvalitet, menar han. ABF, PRO, Unga Ör-
nar, lokala metallklubbar och avdelningar har bidragit ekonomiskt och 
stöttat projektet.166

    Fattigdomen och de sociala orättvisorna gjorde alltså djupt intryck på 
Åke Andersson, vilket också framkommer i ett av resebreven från 1979, 
som skrevs efter att han hade tillbringat fem dagar i Colombias grannland 
Venezuela:

Kvar är bilden av ett land som ”utvecklats” helt av de s.k. mark-
nadskrafterna. Enorma rikedomar hos ett litet fåtal. En relativt 
välmående medelklass och en enorm fattigdom. Gemensamt för 
medelklassen är fattigdomen på egen kultur. Spriten, prålet och de 
stora amerikanska bilarna är surrogatet för den egna kulturen och 
ett tecken på vilsenhet. Så tycker man, men vad vet man egentligen 
om ett land efter fem dagar. Ingenting.167

––––––––– 
164 Intervju med Åke Andersson, Johannishus 2002-04-03, (JS).
165 ”Gamines” kallas i Colombia de barn som på grund av fattigdom har tvingats lämna sina hem för 
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Vistelsen i Latinamerika skakade om Åke Andersson även på andra om-
råden än den rent humanitära situationen. De mycket specifika förhållan-
den som präglade den colombianska fackföreningsrörelsen och de stora 
skillnaderna i jämförelse med den svenska situationen var nästintill obe-
gripliga för fackföreningsmannen Åke Andersson. Han hade mycket be-
stämda uppfattningar om vad arbetarrörelsen var för någonting och vilken 
funktion fackföreningsrörelsen hade i samhället. Det var naturligtvis erfa-
renheterna från ett långt liv inom den svenska fackföreningsrörelsen och 
socialdemokratin som bestämde och präglade Åke Anderssons positioner 
och ställningstaganden. I Colombia var begreppsvärlden däremot av ett 
helt annat slag och mycket svår att omfatta med en svensk förförståelse. I 
nästa brev från Latinamerika skriver Andersson: 

Fackföreningsrörelsen är synnerligen splittrad. Fyra olika organi-
sationer med varierande politisk och religiös färg. Visst kan man 
tillhöra det konservativa partiet och vara revolutionär socialist, 
som en fackföreningsman uttryckte sig.168

Han skriver vidare i samma resebrev att Metalls och samorganisationens 
”mission bland annat varit att åtminstone LM skall leva upp till den 
svenska modellen av personalpolitik”. Andersson anger både humanitets-, 
effektivitets- och rättvisekrav som motiv för en sådan personalpolitik. 
Men han avslutar samtidigt sitt brev med en antikapitalistisk slutkläm. 
Förutom att kapitalismen uppvisar brister i möjlighet ”att tillfredställa 
människors verkliga behov”, vilar den också på en bräcklig grund av 
”okunnighet och cyniskt människoförakt”, skriver Åke Andersson.169

    Anderssons resa till Colombia 1979 blev inledningen på ett engage-
mang som har lett till att han tjugotre år senare åker runt och håller före-
drag om Colombia, vilka berör såväl de fackliga frågorna som gatubar-
nens levnadsvillkor. Samtidigt som Anderssons kunskaper om de colom-
bianska förhållandena och identifikationen med den colombianska verk-
ligheten har fördjupats under dessa år, är hans slutsats densamma i dag 
som 1979: det är de sociala och ekonomiska klyftorna som är problemet, 
vilket i sin tur är en verkan av orsaken, det vill säga kapitalismen och 
dess oförmåga ”att tillfredställa människornas verkliga behov”.  

Bilden av Colombia inför resan ur svensk facklig synvinkel  
Vilken bild hade då svensk fackföreningsrörelse av förhållandena och si-
tuationen för fackföreningsrörelsen i Colombia inför resan 1979?  Resan 
till Latinamerika syftade till att inhämta kunskaper om förhållandena där 

––––––––– 
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för att på så sätt röja vägen för fackligt samarbete. Hur var förhållandena? 
Vad visste resenärerna? Vad lärde de sig?  
    I en rapport som publicerades inför Fria Fackföreningsinternationa-
lens, (FFI), kongress 1975 utreder historikern och LO:s Latinamerikaex-
pert Åke Wedin förhållandena för fackföreningsrörelsen i Latinamerika, 
som ett led i en satsning från LO för att nå kunskap om den fackliga, poli-
tiska och ekonomiska utvecklingen på den latinamerikanska kontinenten. 
Wedin konstaterar att i Colombia, liksom i stora delar av övriga Latin-
amerika, existerade fackföreningsrörelserna under svåra förhållanden. 
Splittringen inom fackföreningsrörelsen var stor och organisationsgraden 
låg, vilket sammantaget försvagade de fackliga organisationernas slag-
kraft. Ett grundläggande problem var repressionen mot fackföreningarna 
och förföljelsen av medlemmar och ledare.170

    Ett annat dilemma var den utbredda korruptionen och de intima banden 
mellan fackliga organisationer, de politiska makthavarna och borgarklas-
sen, som kunde ta sig uttryck i avtal om höjda minimilöner i utbyte mot 
politiskt stöd i val eller i ekonomiska uppgörelser under bordet mellan 
fackliga förhandlare och företagen. Arbetarna upplevde inte den fackliga 
organisationen ”som ett gemensamt instrument eller vapen för att uppnå 
förbättringar utan snarare som ett företag i händerna på en grupp ledare”, 
skriver Wedin. Han beskriver även inflationen som ett gissel för flertalet 
latinamerikanska länder, då denna tvingade fackföreningarna att koncent-
rera sig uteslutande på lönefrågor, vilket följaktligen ledde till att många 
andra vitala fackliga frågor kom på undantag. 171

    I en annan bok går Wedin närmare in på de specifika förhållandena i 
Colombia. Den colombianska fackföreningsrörelsen på 1970-talet är en 
snårig historia och låter sig inte inordnas i en enkel modell. ”Det är svårt 
t.o.m. för colombianska fackföreningsmän att klargöra den fackliga struk-
turen”, skriver Wedin 1975.172

    Fackföreningsrörelsen i Colombia var splittrad i fyra centralorganisa-
tioner, som dock ibland samverkade: 

En centralorganisation med bindningar till det konservativa parti-
et, Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) med metall- och 
gruvarbetareförbundet Unión de Trabajadores Metalúrgicos y 
Mineros de Colombia (Utrammicol).
En centralorganisation med bindningar till det liberala partiet, 
Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) med metall- 
och gruvarbetareförbundet Federación de Trabajadores de las 
Metalúrgicas, Electricas y Mecanicas de Colombia (Fetramecol).

––––––––– 
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En katolsk centralorganisation, Confederación General del Tra-
bajo (CGT).  
En kommunistisk centralorganisation, Confederación Sindical de 
Trabajadores de Colombia, (CSTC).173

Till dessa kom en mängd oberoende lokala fackföreningar som ville stå 
utanför de nationella centralorganisationerna.174

    Centralorganisationerna var i sin tur anslutna till de olika internationel-
la federationerna: den västorienterade FFI, den kommunistiska Fackliga
Världsfederationen (FVF), den katolskt-kristna Arbetarnas Världsfedera-
tion (AVF), och var på så vis även brickor i ett storpolitiskt internationellt 
spel i skuggan av det kalla kriget. CTC och UTC var anslutna till FFI, 
och dess metall- och gruvarbetareförbund var följaktligen anslutna till yr-
kesinternationalen IMF. CGT var anslutet till den katolska internationa-
len, AVF, och CSTC var medlemsorganisation i FVF som i praktiken 
styrdes av Sovjetunionen.175

    De centralorganisationer som var med i FFI var dessutom också an-
slutna till ORIT som dominerades av USA:s motsvarighet till LO, Ameri-
can Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations (AFL-
CIO).176

    Uppgifterna om de colombianska centralorganisationernas storlek vari-
erar vid den här tiden, men totalt organiserade de, enligt Wedin, 1975 
nästan 900 000 arbetare. Dessutom var ca 200 000 arbetare anslutna till 
oberoende fackföreningar som inte var knutna till någon centralorganisa-
tion. Detta skall ställas i relation till en befolkning på ungefär 25 miljo-
ner.177

   I Åke Anderssons och den fackliga gruppens reserapport några år sena-
re fördelas i Tabell 2 medlemmarna mellan organisationerna ungefärligt 
på följande vis, på grundval av de uppgifter som inhämtades under resan:  

Tabell 2: Antalet medlemmar i Colombias centralorganisationer, 1979. 
Centralorganisation Antal medlemmar (ca.):
UTC
CTC
CSTC
CGT

500 000 
  50 000 
500 000 
  15 000 

Källa: Rapport från LOs Latinamerikakurs 1979. LO u-landsinformation, FO8D: 15, (ARAB), s. 29. 
   
––––––––– 
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I en historik över fackföreningsrörelsen i Colombia ger Daniel Pécaut 
uppgifter för år 1981 som skiljer sig en del från ovanstående, även om det 
totala antalet anslutna överensstämmer relativt väl i Tabell 3: 

Tabell 3: Antal fackföreningar och medlemmar i Colombias centralorganisatio-
ner 1981. 
Centralorganisation Antal fackföreningar Antal medlemmar
UTC
CTC
CSTC
CGT
Oberoende  

1 002 
   677 
   426 
   328 
   714 

450 156 
229 734 
153 574 
100 466 
223 339 

Källa: Daniel Pécaut, ”Colombia”, i The State, Industrial Relations and the Labour Movement in 
Latin America, Ed: Jean Carrière, Nigel Haworth, Jacqueline Roddick, Hampshire, 1989, s. 289. 

Värt att notera är dock att antalet medlemmar i de oberoende fackföre-
ningarna inte finns med i LO:s uppskattning. Andra uppgifter, som 
sträcker sig över ett längre tidsspann, visar att antalet fackföreningsmed-
lemmar växte från 250 000 till 700 000 mellan åren 1959 och 1965. År 
1990 var antalet 900 000. Anslutningsgraden bland den arbetande befolk-
ningen ökade under dessa år från 5.5 till 13.4 procent, för att sedan mins-
ka till 8 procent.178 Jag vill dock understryka att dessa uppgifter, liksom 
Pécauts, är hämtade från senare forskning. Det rör sig alltså om uppgifter 
som varken Wedin eller de svenska fackliga organisationerna hade till-
gång till i slutet av 1970-talet.  
    Latinamerikakursens uppgifter över det totala antalet fackföreningsan-
slutna i Colombia överensstämmer trots allt ganska väl med den senare 
forskningens även om det finns vissa skillnader. Det fanns också en med-
vetenhet om att de oberoende fackföreningarna samlade många av de or-
ganiserade arbetarna, även om man inte kunde redovisa någon uppskatt-
ning av antalet organiserade i dessa fackföreningar.  
    Colombias våldsamma historia får med rätta stort utrymme i LO: s och 
Wedins landanalyser från åren före Latinamerikakursen. Mellan 1899 och 
1902 slogs de liberala och konservativa partierna mot varandra i ett blo-
digt inbördeskrig, Guerra de los Mil Días (Tusendagarskriget). Nästa 
våldsamma urladdning kom efter andra världskriget. Under perioden 
1948 till 1957, som i Colombia går under beteckningen La violencia
(våldet), dödades hundratusentals människor. Därefter har de två partier-
na agerat i samförstånd; de politiska skillnaderna mellan de bägge parti-
erna har endast existerat på papperet sedan fredsuppgörelsen 1957, då 
man enades om en gemensam presidentkandidat. Våldet fortsatte dock 
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med nya aktörer – gerillarörelserna och deras väpnade kamp mot parami-
litära grupper och den reguljära armén. Den politiska och ekonomiska si-
tuationen i Colombia, liksom i många andra latinamerikanska länder, var 
förstås det grundläggande hindret för att en fungerande fackföreningsrö-
relse skulle kunna uppstå. Wedin beskriver samhällsstrukturen som ut-
präglat oligarkisk, där den inhemska kapitalistklassen och de stora jord-
ägarna höll fast vid sina privilegier och sin makt genom våld och korrup-
tion. Regel var att avtal skrevs för varje arbetsplats. Systemet gynnade 
konsekvent korruption och placerade arbetarna i ett hopplöst underläge. 
Strejkreglerna var så komplicerade att det i praktiken inte fanns någon 
strejkrätt. När en arbetskonflikt var under uppsegling fanns det ofta ett el-
ler annat skäl för regeringen att gripa in och förklara strejken olaglig. En 
LO-grupp beskriver exempelvis hur strejkrätten försvann under en ar-
betskonflikt vid det svenska företaget AGA:s fabrik i Colombia 1977 ge-
nom att AGA av regeringen förklarades som ”samhällsnyttigt”.179

    De utsuddade gränserna mellan de två centralorganisationerna, som var 
knutna till det konservativa respektive det liberala partiet, var också något 
som cementerade korruptionen. Representanter med höga positioner i 
CTC och i den största centralorganisationen UTC avlönades, enligt We-
din, till och med av staten. Även organisationernas kongresser bekostades 
med regeringspengar.180 Genom ekonomiska och politiska band hade de 
två centralorganisationerna UTC och CTC knutits till såväl den korrum-
perade statsapparaten som de stora multinationella jättarna och den in-
hemska kapitalistklassen. Åke Andersson berättar exempelvis om hur fö-
retagen kunde få sina kandidater valda till ordförande- och styrelseupp-
drag genom att förse dem med pengar till öl så att de tilltänkta styrelse-
medlemmarna kunde ställa till med fest för arbetarna inför valen.181 Detta 
slags röstfiske har varit ett vanligt inslag i de latinamerikanska fackföre-
ningarna, och även Åke Wedin beskriver liknande episoder i en av sina 
böcker.182

    Tack vare Wedins böcker och innehållet i LO-gruppens förberedelse-
rapport var man från svenskt fackligt håll inte omedveten om de speciella 
förhållandena som rådde i Colombia. Och med tanke på att materialet 
bygger på de uppgifter man lyckats komma över genom egna undersök-
ningar och analyser tyder det på en ambitiös inställning från LO:s sida. 
Man ville försöka etablera en grund för vidare svensk-colombianskt fack-

––––––––– 
179 Reserapport från förberedelseresan till Colombia under tiden 27 september till 7 oktober, 1979.  

Gruppen bestod av fyra representanter Björn Andreasson, LO; Per-Erik Granström, Brunnsviks 
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ligt samarbete, och med den kunskap och de resurser som fanns att tillgå 
åstadkomma en analys som speglade de villkor fackföreningsrörelsen i 
Colombia levde under. Det hade varit enklare och mer bekvämt att adop-
tera ORIT:s, yrkesinternationalernas och de colombianska organisatio-
nernas bild och nöja sig med den. Det har man alltså inte gjort, vilket ta-
lar för att det fanns en medvetenhet om att ett sådant slags landanalys inte 
skulle vara rättvisande. Förutom Wedins böcker om fackföreningsrörel-
sen och den förberedelserapport, som författades av en grupp LO-
funktionärer som reste till Colombia för att förbereda Latinamerikakur-
sens studieresa, använde kursdeltagarna Brevskolans studiecirkelbok La-
tinamerika, också den författad av Åke Wedin, här i samarbete med Ing-
rid Wedin; dessutom läste man en bok, Ett kvarter i Bogotá, utgiven av 
SIDA, om vardagen i Bogotá. 183 Det mesta tyder på att upplägget var 
ambitiöst och att kursdeltagarna var väl förberedda inför resan till Co-
lombia. 
    I det här arbetet måste emellertid perspektivet fördjupas och frigöras 
från den organisationsbundna analysen. Dessutom behöver den byggas på 
den kunskap som har producerats senare om Colombia, i syfte att sätta in 
de colombianska förhållandena i ett förändringsperspektiv. Detta är nöd-
vändigt för att relationerna mellan Metall, Verkstadsklubbarnas Samor-
ganisation vid LM Ericsson och Sintraericsson under åren 1977 till 1983 
ska kunna placeras i en vidare kontext. Aktörsperspektivet måste således 
kompletteras med ett forskar- och observatörsperspektiv. 

Från kaos till nationalfront till sönderfall 
En viktig skillnad mellan Colombia och övriga latinamerikanska länder 
består i att den tidiga colombianska fackförenings- och arbetarrörelsen, 
som växte fram under 1920- och 1930-talen, inte i samma utsträckning 
påverkades av de internationella teoretiska debatterna, och delningen i en 
reformistisk och en revolutionär riktning, vilket var fallet bland arbetarrö-
relserna i många av de andra latinamerikanska länderna. Två colombi-
anska särdrag kan, enligt Daniel Pécaut, ge en del av förklaringen. För 
det första fick immigrationen aldrig någon avgörande betydelse för arbe-
tarklassens formering. Proletariseringen av landsbygdens arbetskraftsre-
serv var fullt tillräcklig för att tillgodose arbetskraftsbehoven i de växan-
de sektorerna, framför allt tobaks- och textilindustrin. För det andra
gjorde den geografiska spridningen och den regionala partikularismen, att 
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kontakterna med den internationella arbetarrörelsen blev ytterst begrän-
sade. Undantaget var hamnstaden Barranquilla.184

    Även i Frank Saffords och Marco Palacios bok Colombia. Fragmented 
Land, Divided Society tillmäts, som också titeln antyder, de geografiska 
och rumsliga förhållandena avgörande betydelse – vilket också påverkade 
uttrycken för motsättningen mellan arbete och kapital. Landets historia 
har i stor utsträckning formats av dess rumsliga fragmentering, vilket för-
fattarna menar har tagit sig uttryck i ekonomisk splittring och kulturella 
skillnader. De historiskt sett mest befolkade områdena är åtskiljda av tre 
bergskedjor, som består av en mängd otillgängliga små dalar. Det faktum 
att befolkningen var utspridd i isolerade bergsfickor försenade utveck-
lingen av kommunikationer och formandet av en integrerad nationell 
marknad. Detta skapade även förutsättningar för utvecklandet av partiku-
lära lokala och regionala kulturer, vilket i sin tur kom att leda till antago-
nismer och rivaliteter som också tog sig uttryck i de många och långa in-
bördeskrigen under 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Till detta kom-
mer hela den komplexa historien av etniska och kulturella skillnader som 
härrör från och rör sig över både de precolombianska och colombianska 
civilisationerna.
    De agrara områdena i östra Colombia har kommit att domineras av me-
stisbefolkningen. De västafrikaner, som togs till landet under slavekono-
min, har å andra sidan satt stor prägel på befolkningen vid kusten till Ka-
ribiska sjön och i gruvdistrikten.185 Saffords och Palacios beskrivning un-
derstryker och gör Pécauts tes om arbetarklassens sena formering och den 
splittrade organisationsstrukturen än mer övertygande. Det är också rim-
ligt att anta att dessa historiska förhållanden har spelat en roll för hur ar-
betarrörelsen har gestaltat sig även under senare tid. 
    Liksom i många andra latinamerikanska länder har klientelismen och
caudillismen i stor utsträckning kommit att sätta sin prägel även på Co-
lombias historia under 1900-talet. Inte heller fackföreningsrörelsen har 
kunnat undgå att påverkas av denna politiska kultur.   
    Klientelism kan definieras som en asymmetrisk maktrelation, i vilken 
de individer som saknar makt (klienter) erbjuder politiskt stöd – till ex-
empel i form av röster i politiska val – till de individer som har makt (pa-
troner) i utbyte mot pengar eller gentjänster.186 Även caudillismen byggde 
efter de latinamerikanska revolutionerna och det spanska kolonialväldets 
sammanbrott, på klientförhållanden mellan caudillos och invånarna i de 
länder, provinser eller regioner, som dessa caudillos härskade över. Cau-
––––––––– 
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dillism innebär i korthet att folket samlas kring en ledare med stark per-
sonlighet och karisma i stället för kring ett politiskt program.187 Det finns 
dock ingen möjlighet för folket att påverka politikens utformning eller 
innehåll; det enda alternativet blir att finna en ny ledargestalt att sätta till-
tro till om missnöjet blir för stort. Den caudillistiska ledarkulten återfinns 
i den latinamerikanska politiska kulturen långt in på 1900-talet, men även 
i Spanien där Franco av anhängarna kallades för El Caudillo, vilket hade 
ungefär samma betydelse som Il Duce i det fascistiska Italien eller Der 
Führer i Hitlertyskland. 
    De mest bestående och kännetecknande inslagen av detta arv i Colom-
bia har varit korruptionen inom det politiska systemet, maktutövningen 
via våld och mutor, men också den utbredda förekomsten av maffianät-
verk och privatarméer. 
    Colombias rumsliga splittring, den regionala partikularismen och kli-
entelismen utgör förstås endast delar av bilden. De politiska och ekono-
miska makthavarna hade sedan 1920-talet en mycket fientlig inställning 
till den framväxande fackföreningsrörelsen och verkade aktivt för att 
hindra dess expansion. De vägrade också att tillmötesgå kraven på ökade 
sociala rättigheter. Före 1944-45 fanns det exempelvis ingen arbetslag-
stiftning att tala om överhuvudtaget.188 Den arbetslagstiftning som fanns 
var tämligen timid och tandlös och präglades av den katolska kyrkans 
patriarkala sociala doktriner.189

    Det förekom en viss facklig organisering och en del strejker bröt ut un-
der 1920-talet, men det var inte frågan om någon riktad och enhetlig rö-
relse. Bland annat strejkade arbetarna vid plantager som drevs av United
Fruit Company 1928. Strejken slutade med att den colombianska militä-
ren ställde till med ett fruktansvärt blodbad, där omkring 3 000 arbetare 
mejades ner och dödades. Omkring 1920 började det framträda grupper 
av arbetare som definierade sig själva som socialister, men enligt Daniel 
Pécaut handlade det om en socialism som var associerad med det liberala 
partiet. Ett revolutionärt socialistiskt parti bildades emellertid 1926, Part-
ido Socialista Revolucionario (PSR). Detta parti kom främst att stå under 
starkt kommunistiskt inflytande och 1930 omvandlades det till ett renod-
lat kommunistiskt parti. Partiet bibehöll dock alltjämt sin colombianska 
särprägel och kritiserades följaktligen kraftigt av Komintern för att vara 
svagt och avvikande.190 Något socialdemokratiskt parti fick däremot ald-
rig fäste i colombiansk politik. Den politiska scenen i Colombia har istäl-
let totalt dominerats av de konservativa och de liberala partierna. Dessa 
två partier har i olika skeden framträtt periodvis som antagonistiska och 
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periodvis som samverkande maktblock under Colombias politiska histo-
ria.191

    År 1936 bildades centralorganisationen CTC, delvis på initiativ av den 
liberale presidenten Alfonso Lopéz Pumarejo. De underliggande motiven 
för regeringens närmanden till fackföreningsrörelsen var, enligt Pécaut, 
att förse staten med en social bas, som kunde underbygga anspråken på 
nationell enhet i ett bredare och mer långsiktigt perspektiv och inte enbart 
på borgarklassens kortsiktiga och partiella intressen.192  I CTC:s ledning 
fanns till en början såväl revolutionära socialister som syndikalister re-
presenterade. Visserligen var de i minoritet i förhållande till liberalerna, 
men det faktum att de deltog antyder ändå att det även från vänsterhåll 
fanns en förhoppning om att organisationen skulle kunna spela en roll 
som en enande och stärkande kraft.   
    Arbetarklassens allians med det liberala partiet och den välvilliga in-
ställningen till detsamma bland stora delar av industriarbetarna och hant-
verkarna kan, enligt Pécaut, förklaras av de särskilda omständigheter som 
rådde i landet. Arbetarna var spridda i en mängd små industrier och ut-
lämnade till arbetsgivare som inte accepterade framväxten av fackföre-
ningar. Därför satte de fackligt aktiva arbetarna hoppet till lagstiftning 
och intervention från ovan. De hoppades även att den ekonomiska och 
regionala splittringen skulle kunna överbryggas och att enighet skulle 
uppnås genom den nya relationen med staten och det liberala partiet.193

Så blev emellertid inte fallet; det fanns underliggande spänningar mellan 
traditionellt borgerliga liberaler, populister, kommunister och syndikalis-
ter. Hoppet om en facklig enighet via CTC gick definitivt förlorat under 
La violencia. Den arbetslagstiftning som antogs 1944 och 1945 kom dock 
att innebära en mer stabil bas för fackföreningarna i Colombia. De lagar 
som antogs reglerade arbetstid och betalning vid uppsägning. De gav 
också ett visst skydd mot arbetsgivarnas självpåtagna roll som dömande 
instans. Detta ledde till att nya fackföreningar började växa fram, vilket 
skedde samtidigt som borgarklassen på bred front sökte eliminera de 
krafter som hotade att inskränka deras frihet och makt, nämligen popu-
lismen, som började vinna mark under ledning av den liberale president-
kandidaten Jorge Eliécer Gaitan. Gaitans diffusa program – som enligt 
Mauricio Rojas hade inslag av både socialism och fascism – riktade sig 
till de grupper som dittills hade varit utestängda från den colombianska 
politiken, och det innebar därför ett allvarligt hot mot oligarkin.194 Gaita-
nismen försåg arbetarklassen med en politisk identitet, menar Pécaut, som 
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kom att utgöra en utmaning mot och som rent av punkterade Pumarejos 
myt om det sociala medborgarskapet.195

Våldet under och efter ”La violencia” 
Våldet i Colombia upphörde inte med att perioden i Colombias historia 
som kallas för La violencia (1948-1957) upphörde. Frank Safford och 
Marco Palacios delar in det politiska våldet i Colombia under tiden efter 
andra världskriget och till sekelskiftet 2000 i fyra faser.196

Den första fasen utgörs av de ursinniga och kaotiska strider som inled-
des efter valkampanjerna 1945-46 och som avtog efter generalen Pinillas 
maktövertagande 1953. Det började som ett uppror i Bogotá och utveck-
lades till ett blodigt inbördeskrig, som bröt ut efter att det liberala partiets 
populistiske och antioligarkiske ledare, Jorge Eliécer Gaitan, mördades 
på öppen gata den 9 april 1948.197

    I detta inbördeskrig, i vilket upp till 300 000 människor förlorade livet, 
blandades de sociala och politiska motiven ”med ren banditverksamhet, 
hämndbegär och patologiska handlingar”, skriver Mauricio Rojas i Latin-
amerikas sociala och ekonomiska historia:

Konservativa vände sig mot liberaler, godsägare mot bönder, jord-
ockupanter mot hacenandos, konservativa katoliker mot protestan-
ter, banditer mot regeringstrupper, smugglare mot polisen, caudillo
mot caudillo, kommunister mot myndigheterna, o s v. Under tio år 
präglades Colombia av la violencia, som blev en livsstil, ett sätt att 
livnära sig, skaffa sig rikedom och att överleva. La violencia ut-
vecklades aldrig till en samlad och målinriktad kamp. Det var ett 
utbrott, uttryck för ett samhälle i sönderfall, ett alltmer destruktivt 
våldsdåd, ett allas krig mot alla.198

Den andra fasen beskriver Safford och Palacios som en period av maffia-
våld. Våldet framträdde här genom rebellgrupper och nätverk, där våldet 
blev en del i ett slags kriminellt entreprenörskap. Samtidigt gick lands-
bygdens fattiga småbönder och jordlösa samman och bildade självför-
svarsgrupper, ur vilka de ideologiskt orienterade gerillorna växte fram på 
1960-talet. Våldet drevs under denna fas inte främst av politiska motiv 
utan ekonomiska, och det utspelades framför allt i vissa landsbygdsregio-
ner. De stridande grupperna hade under den första fasen insocialiserats i 
en våldskultur, där våldet blev ett socialt och politiskt instrument, om än 
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med disparata uttryck och inriktningar, men som sedan under den andra 
fasen alltmer övergick till att bli en fråga om ren banditverksamhet.199

    Konflikterna handlade i stor utsträckning om konkurrens mellan 
godsägare och godsägare, mellan boskapsägare och boskapsägare, och 
mellan godsägare och boskapsägare, som med maffiametoder roffade åt 
sig betesmarker och odlingsjord. Men de handlade också om koloniser-
ingen av jord och de stora bolagens, framför allt kaffebolagens, utbred-
ning över stora landarealer, som ledde till att fattiga småbrukare trängdes 
undan till ofruktbara och svårodlade jordar. Banditligornas och maffia-
bossarnas handlingsutrymme begränsades successivt när centralmakten 
stärktes i början av 1960- talet. 200

    Eric Hobsbawm citerar den colombianske författaren German Guzman, 
som har skildrat livet bland de primitiva rebellerna under denna period: 

För det första har mannen och jorden, så i grunden förenade med 
varandra i bondens liv, brutalt skiljts åt. De plöjer inte jorden eller 
vårdar träden… De är män, eller snarare ungdomar, utan hopp. 
Otrygghet omger deras liv, och den tar sig uttryck i äventyr, själv-
hävdelse i dödsbringande företag som inte har någon upphöjd me-
ning.201

Det enda sättet att avhålla dessa rotlösa skaror av banditer från att urarta 
till vargar under sådana omständigheter, är ”en grundmurad ideologi och 
disciplin”, skriver Hobsbawm.202

     I den tredje fasen, som Safford och Palacios menar pågår under åren 
1961 till 1989, framträder just de nya ideologiskt och politiskt präglade 
gerillarörelserna. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) bildades redan på 1920-talet, men växte sig starka under 1960-
talet och bedriver väpnad kamp än idag. Traditionellt har FARC, som 
växte fram ur småböndernas självförsvarsgrupper, haft sin bas på lands-
bygden och organisationen har alltid stöttat böndernas krav på jordrefor-
mer. Från 1960- till 1980-talet betraktades FARC som det colombianska 
kommunistpartiets väpnade gren, men från början av 1980-talet försvann 
den kopplingen. Ejército de Liberacíon Nacional (ELN) bildades 1962, 
tydligt inspirerade av den kubanska revolutionen, Che Guevara och fo-
quistarörelsens syn att revolutionen måste utlösas av ett väpnat avantgar-
de, som tar första steget och etablerar en revolutionär fokus bland de fat-
tiga bönderna på landsbygden.203 Under 1970-talet framträder en rad 
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mindre grupper, dels i form av utbrytningar ur FARC och ELN som till 
exempel den maoistiska organisationen Ejército Popular Liberación 
(EPL), dels i form av stadsgerillor i de växande storstäderna. Av stadsge-
rillorna blev Movimiento 19 april (M-19), som var influerad av Tupama-
ros i Uruguay, den mest kända och etablerade.204 
    Den fjärde fasen inträder i slutet av 1980-talet och fortsätter än idag. 
Utvecklingen karaktäriseras enligt Safford och Palacios av en mängd oli-
ka lågintensiva krig, där narkotikamaffian, gerillorna och de paramilitära 
grupperna befinner sig i olika konflikter och allianser med varandra eller 
med klientelistiska och korrumperade politiker, godsägare, militär och 
polis. FARC-gerillan bör dock inte sammanblandas med narkotikamaffi-
an, även om de småbönder som odlar cocaplantan kan sägas vara en av de 
grupper varifrån FARC-soldater rekryteras. De affärsmän som profiterar 
på narkotikan bör inte heller sammanblandas med de fattiga cocaodlarna. 
Alldeles oavsett hur det är med den saken är Colombia idag ett av de far-
ligaste länderna i världen, inte minst för fackförenings- och vänsterakti-
vister. Listan över mord på fackföreningsledare, aktivister för mänskliga 
rättigheter, progressiva präster, lantarbetare och småbönder under 1990-
talet är lång. Nära 4 000 människor mördas årligen av politiska skäl. Från 
1990 till 2002 har 2 700 ledande fackföreningsmedlemmar mördats av 
paramilitära grupper och lönnmördare, enligt uppgifter från LO:s och 
TCO:s biståndsnämnd.205 
    Under 2000-talet har USA:s direkta inblandning och ökade militära 
närvaro via den så kallade Plan Colombia inte gjort våldinslaget mindre 
påtagligt. Björn Kumm citerar i en krönika i Dagens Arbete Gabriel Gar-
cia Marquez, som menar att Colombia är det största offret för drogpro-
blematiken i USA. Plan Colombia, som USA inledde år 2000 och som 
påstås syfta till att utplåna narkotikahandeln i Colombia, har lett till att 
den colombianska militärens resurser ökats drastiskt. Kritikerna såväl 
inom som utom Colombia menar dock att USA:s plan främst har blivit ett 
sätt att försöka förinta de colombianska gerillarörelserna.206  

Nationalfront, fackföreningsrörelse och industrialisering 
Den så kallade nationalfrontsperioden inleddes 1957, då de två traditio-
nella partierna – det konservativa och det liberala – ingick en överkom-
melse och utmanövrerade generalen Rojas Pinilla, som hade kommit till 
makten under La violencia, då understödd av samma krafter som senare 
skulle störta honom.207 Överenskommelsen mellan de två borgerliga par-
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tierna 1957 resulterade i att centralmakten stärktes i en mycket speciell 
hegemonisk politisk struktur, där presidentposten alternerade mellan kon-
servativa och liberala kandidater. Under perioden blev även fackföre-
ningsrörelsen, framförallt UTC och CTC inkorporerad i denna struktur. 
Parallellt med detta tog industrialiseringsprocessen fart på allvar i Co-
lombia.208

    UTC bildades 1946 på initiativ av den katolska kyrkan och det konser-
vativa partiet som ett försök att ta kontroll över fackföreningsrörelsen. 
Till en början var UTC motståndare till strejken som vapen och förordade 
istället samarbete med arbetsgivarna. I ett distrikt representerades UTC 
till och med av en arbetsgivareförening. Under Pinillas diktatur stödde 
UTC generalens försök att upprätta ett system av fackföreningar som 
skulle styras direkt av staten.209 Men under nationalfrontsperioden rekon-
struerades, som Pécaut skriver, fackföreningsrörelsen från ovan. Sociolo-
gen Fanny Rubio Lorza betecknar i sin avhandling Rupturas en el proce-
so de trabajo y el moviemento sindical en Colombia (Förändringar av ar-
betsprocessen och fackföreningsrörelse i Colombia) denna rekonstruktion 
som en aspekt av en process som bäst beskrivs genom begreppsparet in-
tegration/absorption.210

    De klientelistiska relationerna är i detta sammanhang av avgörande be-
tydelse. Den colombianska klientelismen kan inte uteslutande betraktas 
som en politisk företeelse, eftersom den har fungerat som en konstitue-
rande princip på alla nivåer i det politiska systemet och i de offentliga in-
stitutionerna. Klientelismen har också, enligt sociologen Anders Rud-
qvist, fungerat som en katalysator. Å ena sidan vidmakthöll de klintelis-
tiska relationerna under nationalfrontsåren den representativa demokra-
tins relativa stabilitet, å andra sidan upprätthölls denna stabilitet av en 
svag stat med bristande politiskt legitimitet.211 Åke Wedin kallar den po-
litiska demokratin under nationalfrontsåren för skendemokrati och Conor 
Cruise O´Brien kallar det politiska systemet efter Nationalfrontstiden för 
en ”pseudodemokrati”, där militären har makten men inte ansvaret.212 Na-
tionalfronten försökte, skriver Safford och Palacios, skapa en syntes av 
den liberala republiken och den neokonservativa ordningen. Resultatet av 
syntesen blev att klientelismen blev ”nationaliserad”; nu blev staten i 
större utsträckning än tidigare arena för klientelistisk maktutövning.213
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    Det kan konstateras att de borgerliga partiernas inflytande över fackfö-
reningsrörelsen ökade avsevärt under nationalfrontsåren. Med hjälp av 
säkerhetspolisen och den regionala fackliga organisationen ORIT kunde 
CTC:s liberala ledning hålla rent vänsterut; fackföreningar och medlem-
mar som verkade misstänkta förföljdes, trakasserades och rensades bort. 
Detta ledde emellertid i sin tur till att medlemsantalet minskade i rask 
takt. 1965 lämnade följaktligen de kommunister, som fortfarande fanns 
organiserade inom CTC, organisationen och bildade istället en tredje cen-
tralorganisation, CSTC. Trots att CSTC inte förklarades som laglig fack-
förening förrän 1974, växte organisationen snabbt i medlemsantal och 
gick snart förbi CTC. Pécauts uppgifter över medlemstalen från 1967 är: 
UTC 350 000; CSTC 130 000; CTC 100 000; de oberoende vänsterinrik-
tade fackföreningarna samlade ca 35 000.214

    Perioden mellan 1945 till 1970-talet var också en period av intensiv in-
dustrialisering.215 Den snabba urbaniseringen, som skedde parallellt med 
industrialiseringen, hänger dels samman med den extrema och accelere-
rande jordkoncentrationen, dels med rationaliseringen och modernise-
ringen av jordbruket. Detta ledde till en omfattande proletarisering och att 
antalet småbönder i Colombia halverades mellan åren 1951 till 1973.216

Den agrara reformpolitiken medförde främst en intensifierad kapitalistisk 
utveckling i jordbruket, vilket ledde till ökad produktivitet, men också till 
en katastrofal situation för de många småbönder som slogs ut.217 Som i så 
många andra länder i periferin blev jordbruket inriktat på stora plantager 
för en enda gröda: kaffe, bananer etc. Typiskt för detta slags agrarkapita-
lism är, som Rudqvist skriver i avhandlingen Peasant Struggle and Ac-
tion Research in Colombia, just monokultivering av enstaka grödor, verti-
kal integration till marknaden och maximal exploatering av arbetskraf-
ten.218

    Arbetskraften rekryterades främst bland de småbrukare som inte kunde 
försörja sig och sina familjer på sina jordplättar. Småbrukarna var dessut-
om i regel hänvisade till den sämsta och mest otillgängliga jorden, efter-
som den goda och bördiga jorden besattes av storgodsägarna och bolagen. 
En ökande andel av landsbygdsbefolkningen tvingades därför istället till 
säsongsarbete eller att välja en osäker tillvaro i de stora och snabbt väx-
ande städerna.219
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    Safford och Palacios visar hur tillverkningsindustrin stimulerades un-
der andra världskriget genom frånvaron av utländska produkter; delar av 
överskottet från till exempel kaffeexporten kunde investeras i den indust-
riella sektorn och betala importen av nödvändiga maskiner och råvaror. 
Dessutom fanns stort överskott av hantverkskunnig och billig arbets-
kraft.220 Detta ledde också till att storgodsägarna, kaffebolagen och andra 
agrarkapitalistiska storbolag, som till exempel United Fruit Company,
fick ett avgörande inflytande över den politiska och ekonomiska utveck-
lingen i landet.
    Statsinterventionismen var vanligt förekommande redan på 1930-talet, 
men de statliga ingreppen var aldrig avsedda att utmana den colombians-
ka borgarklassens intressen och privilegier. Tvärtom konsoliderades dess 
ställning genom en stabil tillväxt av industrisektorn; till yttermera visso 
kunde industribourgeoisien genom de nära banden till agrar- och kaffe-
bourgeoisien säkra den industriella expansionen även under andra världs-
kriget och de närmast efterföljande decennierna.221

    Under nationalfrontsperioden förstärktes de protektionistiska inslagen 
och på 1960-talet började tekniskt avancerad industri att växa fram. Indu-
strin skyddades genom olika protektionistiska åtgärder och importsubsti-
tution, samtidigt som den politiska ledningen öppnade landet för multina-
tionella koncerners etablering. Olika idéer om regional integration lanse-
rades som ett sätt att få tillgång till en exportmarknad utanför de egna 
gränserna, och 1969 togs initiativet till den Andinska pakten. Tanken var 
att pakten skulle göra det möjligt att exportera varor som det inte fanns 
tillräcklig inhemsk ”efterfrågan” på, eftersom köpkraften bland majorite-
ten av den colombianska befolkningen var låg. I den colombianska indu-
strin producerades dessutom varor som inte kunde konkurrera på den in-
ternationella marknaden och man sökte därför upprätta en marknad till-
sammans med grannländerna i det andinska närområdet.222 Det rörde sig 
oftast om rena sammansättningsindustrier, som var beroende av import av 
delar och maskiner från Europa och USA. Tillverkningen i till exempel 
Electrolux Voltafabrik bestod av produktion av dammsugare som var 
omoderna i Europa. Trots detta var det en mycket begränsad del av be-
folkningen i Colombia som hade råd med eller användning för exempel-
vis Voltas golvbonare och dammsugare.223

    Sociologen Fanny Rubio Lorza har pekat på att en fordistisk ackumula-
tions- och produktionsmodell, om än under inskränkta former, slog ige-
nom under nationalsfrontsårens snabba industrialisering. Karaktäristiskt 
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för denna var dock kännetecken som knappast framstår som unika för ett 
land i kapitalismens periferi:  

Låg industriproduktion, även om den ökade ansenligt i samband 
med importsubstitutionspolitiken.  
Outvecklad infrastruktur i storstäderna. 
Litet antal arbetare i de fordistiska produktionssektorerna. 
Stor andel av befolkningen i den informella sektorn. 
Låg social välfärdsnivå; icke-existerande social välfärd i den in-
formella sektorn. 
Staten saknade legitimitet bland de breda befolkningsskikten, 
trots dess medverkan, när det gällde att sänka arbetskraftens re-
produktionskostnader. Den grep därför tillbaka på ett slags ”per-
manent undantagstillstånd” med inskränkning av de medborger-
liga rättigheterna. 
Konsumtionen, som är så viktig i den fordistiska ackumulations-
modellen, bars huvudsakligen upp av överklassen, ett inte särskilt 
brett mellanskikt, och en liten del av industriarbetarklassen.224

Det kan tyckas märkligt att Rubio-Lorza väljer att använda begreppet 
fordistisk ackumulationsmodell, då de kännetecken som hon räknar upp 
snarare visar en spegelvänd bild av de drag som brukar anses karaktärise-
ra fordismen. Men enligt min tolkning är Rubio-Lorzas poäng inte att den 
är identisk med fordismen i USA eller Europa, utan att det är en perifer 
modell som är avhängig av och står under beroende av den fordistiska 
ackumulationsregimen i kapitalismens centrum. Eftersom de strukturella, 
ekonomiska, politiska och sociala förutsättningarna var annorlunda, lik-
som styrkeförhållandena mellan arbete och kapital, fick den också andra 
karaktärsdrag och ett annat socialt innehåll. 
    I början på 1970-talet framträder, enligt Safford och Palacios, import-
substitutionspolitikens begränsningar och brister. Den colombianska in-
dustrin fortsatte att vara beroende av importerade tekniker, maskiner och 
råvaror. Den begränsade inhemska marknaden fungerade inte som bas för 
industriell specialisering. Marknaden monopoliserades och priserna för-
blev höga för colombianska konsumenter. Den andiska pakten blev inte 
heller någon succé, inte minst beroende på att den sortens lösningar allt 
som oftast rutinmässigt obstruerades av den protektionistiska supermak-
ten i norr i vars slagskugga Latinamerikas länder befann, och alltjämt be-
finner sig. Samtidigt började de internationella låneinstituten, Internatio-
nella Valutafonden och Världsbanken, utöva påtryckningar och argumen-
tera för att den colombianska industrin skulle bli mer konkurrenskraftig 

––––––––– 
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om skyddstullarna sänktes och om företagen inte gynnades genom för-
månliga lånesystem. När den colombianska skuldkrisen fördjupades i 
början på 1980-talet, skriver Safford och Palacios, antog den colombians-
ka regeringen ett åtgärdsprogram, som gjorde slut på en del av industrifö-
retagens privilegier. Effekten av att man övergav den protektionistiska 
politiken blev dock inte den önskade, utan istället har investeringarna och 
den industriella tillväxten avtagit sedan dess.225

    Colombia befann sig alltså under åren efter Nationalfrontsperioden 
(1957-1974) i en fas av ekonomisk och politisk omvandling, vilken har 
direkt anknytning till det som sker vid LM Ericsson och andra multina-
tionella företag under åren 1977 till 1983. Även om den hegemoniska 
maktalliansen upphörde, när Alfonso Lopez Michelsen valdes till presi-
dent 1974, bröts inte de traditionella partiernas dominans över det politis-
ka systemet. Däremot innebar Lopez Michelsens makttillträde, att Co-
lombia, liksom flera andra länder i Latinamerika, hamnade under infly-
tande av Chicagoskolan och började föra en av Milton Friedman inspire-
rad ekonomisk politik.226 Lopez Michelsen vände sig mot importsubstitu-
tionspolitiken med argumentet att den gjorde industrin mindre konkur-
renskraftig och effektiv, samt att den orsakade underskott i statskassan.227

    Under efterträdaren Julio César Turbays, också han liberal, tid som 
president (1978-1980) anslöt sig Colombia till GATT. Samtidigt började 
den ekonomiska politiken alltmer utformas i riktning mot ohämmad 
marknadsliberalism; framför allt liberaliseringen av finansmarknaderna 
orsakade stora problem eftersom den förda politiken ledde till ytterligare 
kapitalkoncentration, spekulationskris och inflation. Under Belisario Be-
tancurs regering (1982-1986) slog effekterna av krisen hårt mot de fattiga 
och de mest utsatta, till följd av att ett drastiskt nedskärningspaket för de 
offentliga utgifterna antogs och av att peson devalverades efter påtryck-
ningar från Internationella Valutafonden.228

    I själva verket är det snarare mer rättvisande att tala om en sönderfalls-
process än en omvandlingsprocess, något som understryks av att perioden 
från 1974 och en bit in på 1980-talet i Colombia går under beteckningen 
desmonte, demonteringen. Enligt Frank Safford och Marco Palacios har 
desmonteperioden följts av ett interregnum, där statens legitimitet och 
trovärdighet starkt har kommit att ifrågasättas, eftersom regeringarna har 
visat sig oförmögna att hantera problem som har rivit upp djupa sår i det 
colombianska samhället. Det gäller till exempel globaliseringens effekter, 
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narkotikatrafiken, inbördeskriget, de paramilitära grupperna och den poli-
tiska korruptionen.229

Krisen 1977-1983 
Fanny Rubio Lorza pekar liksom Safford och Palacios på åren efter Na-
tionalfrontstiden som en period av kris i Colombia. Rubio Lorza menar 
att krisen kulminerade under åren 1977 till 1983 och att dessa år även in-
nefattade en omställningsperiod för den industriella sektorn och en kris 
för den colombianska varianten av perifer fordistisk ackumulationsmo-
dell. De mycket specifika colombianska förhållandena ledde till att denna 
omställning blev våldsam och konfliktfylld. LM Ericsson i Bogotá är ett 
av de företag som granskas ingående, och förhållandena där framhålls 
som ett typexempel på denna utveckling.230 För LM Ericssons vidkom-
mande var denna period också en period av teknisk omvandling, där man 
övergick från tillverkningen av elektromekaniska växlar till det elektro-
niska AXE-systemet. Det senare var inte lika utrymmeskrävande och 
krävde mindre av mänsklig arbetskraft, vilket innebar konsekvenser såväl 
i Colombia som i Sverige. 1982 bytte LM Ericsson namn till Ericsson, 
och den nya logon lanserades som ett led i och en markering av en över-
gripande nyordning av produktionen och dess organisation.231

    Det stora antalet strejker i Colombia under denna period bekräftar bil-
den av allvarlig kris. Tabell 4 visar att strejkfrekvens och antalet förlora-
de arbetsdagar ökade drastiskt år 1977 och 1978.  

Tabell 4: Antal strejker, strejkande arbetare och strejkdagar per arbetare i Co-
lombia 1974-1983.
Strejkår Antal strejker Antal strejkande Antal förlorade ar-

betsdagar
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

75
109 
58
93
68
60
49
94
119 
108 

  82 800 
197 500 
117 110 
210 200 
366 000 
  90 200 
303 380 
786 580 
769 330 
703 694 

   940 000 
1 700 000 
2 128 720 
4 697 164* 
2 088 937 
2 202 400 
1 758 850 
3 084 250 
3 956 715 
3 742 000 

* Inkluderar inte storstrejken 1977.  
Källa: Daniel Pécaut, 1989, s. 292; Rubio Lorza, 1986, s. 94. 
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Därtill kommer att storstrejken 1977 inte är inkluderad i beräkningen. 
Ökningen blir än mer påtaglig under 1981, 1982 och 1983 då mer än 
dubbelt så många arbetare deltog i strejker som under strejkvågen 1977 
och 1978. 
    Krisen orsakades, enligt Rubio Lorza, av att de monopolistiska sekto-
rerna inom näringslivet stärktes och av den överdrivna tillväxten inom fi-
nanssektorn, som framför allt tog sig uttryck i finansaktiviteter baserade 
på spekulation. Dessutom framträdde allmänna förfallssymtom såväl 
inom de politiska ledarskikten som i de traditionella partierna. Hela det 
parlamentariska systemet befann sig i kris. Misstroendet mot den politis-
ka sfären riktade sig framför allt mot den utbredda administrativa korrup-
tionen, klientelismen och de traditionella partiernas tillämpning av röst-
köp.232

    Samtidigt skärptes de sociala motsättningarna och oron både i städerna 
och på landsbygden – och därmed också den statliga repressionen och sä-
kerhetsåtgärderna, inom ramen för undantagstillståndet, som motiverades 
med den ständigt närvarande risken för ”statskupp”.233

    Rubio Lorza konstaterar följande fenomen som uppträdde under kri-
sen:

Massavskedanden av arbetare. 
Frontalangrepp på det gällande kollektivavtalssystemet och de 
gällande avtalen. 
Direkta attacker mot fackföreningsrörelsen. 
Sökandet efter nya regler för lönesystemen. 
Införandet av nya anställningsformer (tidsbestämda anställnings-
kontrakt, anlitande av inhyrd personal etc.). 
Nedmontering av det redan minimala sociala trygghetssystem 
som fanns. 
Strävan att ändra arbetsrätten till förmån för företagen.234

Samtliga av dessa sju punkter som sammanfattar den övergripande ten-
densen i Colombia är överförbara till situationen vid Ericsson de Colom-
bia under åren kring 1980. Massavskedanden hotade ständigt, liksom an-
greppen på kollektivavtalen och attackerna på fackföreningsrörelsen. Lö-
nesystemen förändrades utan förhandlingar med fackföreningen, ackor-
den pressades och arbetare med individuella avtal gynnades lönemässigt 
framför de fackföreningsanslutna arbetarna.235 Motsättningarna mellan 
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Sintraericsson och Ericsson de Colombia eskalerade efter företagets mot-
bud till fackföreningens avtalskrav 1983. Motbudet innehöll försämringar 
av anställningstryggheten, förtroendemannaskyddet, förhandlingsrätten, 
och de pensionsvillkor som den fackliga organisationen hade förhandlat 
fram under tidigare avtalsrörelser, vilket är bakgrunden till att strejk ut-
lystes vid Ericsson de Colombia.236

    Rubio Lorza konstaterar att det skede av facklig inkorporering, som var 
kännetecknade för nationalfrontsperioden, går mot sitt slut under krispe-
rioden 1977-1983. De nya decentraliseringssträvandena i produktionen, 
ansatserna till nygestaltning av löneförhållandena och de nya avtalsfor-
merna som kan iakttas bör, enligt Rubio Lorza, förstås i sammanhang 
som pekar mot nyordningen av ackumulationsmodellen och dess avhäng-
ighet av den internationella arbetsdelningen. Ett viktigt inslag i denna ut-
veckling var utvidgningen av den informella sektorn. Till denna hänvisa-
des de avskedade arbetarna och därifrån rekryterades ny arbetskraft, 
framför allt ungdomar och migranter, som själva tvingades att sörja för 
sina produktions-, konsumtions- och reproduktionsbetingelser.237            
    Ett sätt att förstå det som sker i Colombia under krisåren är att relatera 
utvecklingen till diskussionen om att en tredje industriell revolution har 
varit under uppsegling i västvärlden sedan 1970-talet. Det har framförts 
att denna tredje industriella revolution representerar ett epokskifte med 
avseende på de strukturella och teknologiska förändringarna, till exempel 
informationsteknologins genombrott och den växande tjänstesektorns an-
del i förhållande till den traditionella industrisektorn.238 En ofta förbisedd 
tendens, som åtminstone har löpt parallellt med detta epokskifte, har 
emellertid också innefattat en strävan att från kapitalets sida informalisera 
arbetets relationer, att luckra upp de formella regleringarna, så att företa-
gen i större utsträckning själva ska kunna bestämma spelreglerna på ar-
betsmarknaden. 
    I februari 1981 träffades Sintraericssons styrelsemedlemmar Metalls 
internationelle sekreterare, Torsten Wetterblad, och Åke Andersson från 
Verkstadsklubbarnas Samorganisation för att diskutera den fackliga situa-
tionen vid EDC239 De colombianska fackföreningsledarna beskrev hur 
LM Ericsson bidrog till upprättandet av en ”gul”, företagslojal fackföre-
ning för att splittra arbetarna och för att motarbeta den legitima fackliga 
organisationen. Främst i form av den så kallade ”Kollektivpakten”, ge-
nom vilken individuella avtal upprättades utan fackligt inflytande, men 

––––––––– 
236 Irene Nilsson, 1987, s. 29. 
237 Rubio Lorza, 1986, s. 254. 
238 Se t ex Magnusson, 1999; Schön, 2000; Nyström, 2000. 
239 Utskrift av bandupptagning. Möte i februari 1981 mellan representanter för Sintraericsson (Julio 
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också genom att gynna tjänstemanna- och teknikerorganisationen Asocia-
ción Nacional de Tecnicos en las telecomunicaciones (Anatt). 
    Sintraericssons representanter berättade om hur företaget handplockade 
personer som utbildades och som samtidigt fick utgöra kärnan i den nya 
företagsinitierade fackföreningen. Skälet till detta var, enligt företrädarna 
för Sintraericsson, att företagsledningen i takt med den tekniska utveck-
lingen ville reducera arbetsstyrkan – de utbildade skulle få vara kvar, me-
dan de övriga skulle avskedas. Kollektivpakten och den senare tekniker-
organisationen skulle inte fungera som fackföreningar i egentlig mening, 
utan företaget ville i stället via dessa organisationer skapa lojala grupper 
som kunde knytas närmare företaget. Dessa grupper garanterades under-
förstått att få vara kvar efter den nya teknikens intåg. De lokala fackföre-
ningsföreträdarna befarade att detta på sikt skulle underlätta för företaget 
att anställa okvalificerade tempoarbetare under kortare tid – arbetare som 
skulle bli lättare att avskeda när de inte längre behövdes i produktio-
nen.240 Sintraericssons beskrivning av utvecklingen vid företaget överens-
stämmer såtillvida med den tendens till atomisering av arbetarklassen 
som Rubio Lorza påvisar i sitt arbete, en tendens som hon menar var ett 
led i en övergripande och samhälleligt bestämd omvandling av den peri-
fera ackumulationsmodellen så som den har gestaltat sig i Colombia.241

Diskussion inför den fortsatta undersökningen 
Skillnaderna är avsevärda mellan den svenska och den colombianska 
verkligheten och detta förhållande i sig medför svårigheter för tolkningen 
av skeendet, inte minst om tolkningen sker endast utifrån de förhållanden 
som omedelbart slår emot den som söker närma sig den colombianska 
verkligheten, som präglas av avgrundsdjupa sociala klyftor, korruption, 
våld och exploatering.  
    Hur samhället är beskaffat har emellertid aldrig varit på förhand givet 
vare sig i Colombia eller i Sverige. De beskrivningar som framträder i 
denna bakgrundsteckning, från arbetarklassens relativt sena formering i 
Colombia till tiden för de svenska fackföreningsmedlemmarnas Colom-
biaresa 1979, visar på ett samhälle som hela tiden befunnit sig i föränd-
ring, men där de klientelistiska relationerna aldrig har förlorat greppet 
över samhället. Colombias koloniala förflutna har i stor utsträckning, pa-
rallellt med den rumsliga och etniska splittringen, bidragit till framväxten 
av de särpräglade samhällsstrukturer och organisationsmönster som upp-
träder under det postkoloniala 1900-talet. Samtidigt måste Colombias po-
––––––––– 
240 Utskrift av bandupptagning. Möte i februari 1981 mellan representanter för Sintraericsson (Julio 
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sition som en perifer kapitalistisk ekonomi i världssystemet, tillmätas av-
görande betydelse.  
    Slutsatsen att det var kapitalismens oförmåga att tillfredställa männi-
skornas verkliga behov som var problemet, drog Åke Andersson efter 
fem dagar i Venezuela. Och hans grundläggande slutsats om vad som är 
orsak och verkan har inte förändrats efter tjugotre år och tre resor till Co-
lombia.  
    Redan vid tiden för krisen i Colombia, som sammanföll med Ericssons 
övergång till AXE-tekniken, går det att göra paralleller till Sverige, där 
den nya tekniken också gjorde sitt intåg – och som även i Sverige resulte-
rade i personalneddragningar och fabriksnedläggelser. I Colombia fanns 
emellertid inte som i Sverige något fungerande socialt trygghetssystem, 
och de Ericssonarbetare som hade blivit avskedade och svartlistade kunde 
knappast räkna med att få något nytt arbete, utom möjligen inom den in-
formella sektorn.
    I ett längre tidsperspektiv framstår situationen vid Ericsson de Colom-
bia 1981, trots skillnader i tid och rum och de enorma skillnaderna i fråga 
om sociala betingelser, levnadsvillkor och förutsättningar, inte heller som 
helt väsensskild från utvecklingen i Sverige vid slutet av seklet. Kapita-
lets strävan efter flexibilitet på arbetsmarknaden har lett till en påtaglig 
otrygghet för stora grupper anställda, exempelvis vid Ericssons till Flex-
tronics utlokaliserade verksamheter. Denna utveckling har bland annat 
inneburit satsningar på kompetensutveckling för kärngrupper av anställda 
parallellt med ett systematiskt bruk av korttidsanställningar, och ett stän-
digt närvarande hot om att produktionen när som helst kan flyttas till and-
ra sidan Östersjön eller till Kina, där arbetskraften är billigare, och ma-
skinparken i vissa fall är modernare än de äldre anläggningarnas i Sveri-
ge.
    För Åke Andersson, som besökte Colombia 1981, framstår situationen 
i Sverige i inledningen av 2000-talet som något av en déjà-vu. På natio-
nell nivå framtonar i Sverige en bild där styrkeförhållandena mellan arbe-
te och kapital påtagligt har vägt över till det senares fördel. Kanske är det 
helt enkelt så att svensk arbetsmarknad numera bara tydligare än förr bli-
vit en del av en global normalitet och att det inte längre finns så många 
avvikelser att skrapa från ytan efter ”den svenska modellens” demonte-
ring – desmonte?
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4. INTERNATIONALISM – PERSPEKTIV 
OCH UTBLICKAR 

Den internationella solidariteten och dess gränser 
Ett centralt tema och problemområde i forskningen kring den fackliga in-
ternationalismen har, enligt Klaus Misgeld, bestått i huruvida de nationel-
la fackliga framgångarna även gagnar den internationella solidariteten 
och stärker det internationella fackliga samarbetet. Svaret har ofta blivit 
nekande. De nationella framgångarna har inte medfört ett ökat internatio-
nellt fackligt samarbete, utan tvärtom har detta tenderat att minska med 
ökad nationell facklig styrka och ett ökat nationellt inflytande, vilket kan 
tyckas paradoxalt. De nationella intressena sätter med andra ord gränser 
för den internationella solidariteten.242  Arbetarrörelsen har allt mer kom-
mit att identifiera sig med och bli ett med den homogena och exklusiva 
välfärdstaten. Tendensen har varit kännetecknande för utvecklingen i de 
industrialiserade länderna såväl i väst som i nord och öst.243

    Går det då att skönja en grundläggande och kanske oundviklig intres-
sekonflikt mellan de internationella och de nationella intentionerna, en 
konflikt som verkar begränsande för den internationella solidariteten? Är 
det inte mer rimligt att anföra logiken i att en stark nationell facklig posi-
tion rentav är en förutsättning för internationell solidaritet över gränser. 
Det var genom att vara en stark nationell organisation som Svenska Me-
tallindustriarbetareförbundet kunde driva igenom det koncernfackliga 
samarbetet, och det var genom det koncernfackliga arbetet som Åke An-
dersson kunde kräva ekonomiskt bistånd av LM Ericsson för finansiering 
av Metalls internationella fackliga solidaritetsarbete. Han kunde i kon-
cernbolagsstyrelsen argumentera för detta med hänvisning till LM Erics-
sons årliga stöd på 600 000 kr till Svenska Dagbladet och det ekonomiska 
stödet till moderata samlingspartiet under valåren.244 Det fungerade, en-
ligt vad Åke Andersson minns i efterhand, som ett motkrav som bolaget 

––––––––– 
242 Klaus Misgeld, Den fackliga europavägen. LO, det internationella samarbetet och Europas ena-

nande 1945-1991, Stockholm 1997, s. 21. 
243 Misgeld, 1997, s. 17. 
244 Intervju med Åke Andersson, Johannishus 2001-05-15, (JS).
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inte kunde säga nej till utan att förlora i anseende utåt. Även om den fack-
liga internationalismen har begränsats av den fackliga rörelsens funda-
ment, som består i ”att bevaka och främja löntagarnas intressen”, pekar 
Misgeld på att en sådan uppgift inte kan ske endast inom ramen för natio-
nen.245 I takt med den ökande europeiska integrationen och den ekono-
miska internationaliseringen har en s.k. eurounionism utvecklats, i vilken 
svensk fackföreningsrörelse efter EU-anslutningen har kommit att ingå 
som en aktiv part. Men i vilken utsträckning eurounionismen baseras på 
internationell solidaritet tål att diskutera. Snarare handlar det om en in-
ternationell samordning av fackföreningsrörelsen på Europanivå i förhål-
lande till den gränslösa kapitalismen. Det rör sig således om ett försök till 
en facklig integrering via en europeisk samverkansmodell, med målet att 
rädda vad som räddas kan av de fackliga styrkepositionerna på så väl na-
tionell som europeisk nivå. Den tidigare ordföranden för Svenska Lantar-
betareförbundet Ewald Jansson, som också var aktiv i den Internationella 
Lantarbetarefederationen, konstaterade i en skrift som utgavs av LO re-
dan 1980 att utvecklingen mot en ”explosionsartat” ökande globalisering 
krävde att de fackliga organisationerna agerade i konsekvens med detta. 
Om inte skulle utvecklingen ändå gå vidare, ”men i riktningar där lönta-
garintressena inte kan göra sig gällande”.246 Detta går även i linje med det 
yttrande från LO:s styrelse under LO-kongressen 1976, som också citeras 
av Jansson: 

Det inbördes internationella beroendet är i våra dagar så stort att 
många viktiga politiska och fackliga frågor i de enskilda staterna 
inte kan tillfredställande hanteras annat än genom internationell 
samverkan. Den internationella solidariteten sammanfaller därför 
alltmer med det framsynta egenintresset. Från att ha framstått som 
en utopi har den internationella solidariteten blivit en nödvändig-
het.247 [min kurs.] 

Ett andra grundläggande problemområde berör definitionen av be-
greppet internationell solidaritet och tendenser till storebrorsmentalitet. 
Den internationella solidariteten måste enligt det klassiska arbetarrörelse-
idealet bygga på ett jämlikt förhållande, där ömsesidigheten i relationen 
mellan arbetare i alla länder bygger på respekt och ett gemensamt bero-
ende av varandra. Den förutsätter därmed i grund och botten frånvaro av 
storebrorsmentalitet och välgörenhetsinslag. Den måste också vara insti-
tutionaliserad i så måtto att den inte endast bygger på känslosamhet, utan 
på materiell, idémässig och organisatorisk basis, vilket är nödvändigt om 

––––––––– 
245 Misgeld, 1997, s. 22. 
246 Ewald Jansson, Solidaritet över gränserna, Stockholm 1980, s. 21. 
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arbetarrörelsen ska fungera som en effektiv motkraft till kapitalets inter-
nationalism.   
    Här finns det anledning att fundera över den svenska arbetarrörelsens 
strävan att exportera den svenska modellen, med inslag som samarbets-
kapitalism, socialdemokratisk ideologi och förhandlingspraxis till länder, 
där fackföreningar förtrycks och undertrycks eller där arbetsmarknaden 
präglas av bråkiga och kaotiska förhållanden.    
    ”På samma sätt som andra länders landsorganisationer försöker vi ex-
portera våra idéer till andra länder”, skrev Svenska Metallindustriarbeta-
reförbundets internationelle sekreterare, Jan Olsson, i en promemoria till 
LO:s internationella kommitté 1977.248 Av detta följer ett antal frågor. 
Har representanter för svensk fackföreningsrörelse möjligen i internatio-
nella sammanhang betraktat den egna rörelsen som ett normerande ideal, 
något för de fackliga rörelserna i andra länder att studera och efterlikna? 
Är det nationellt egenintresse eller internationell solidaritet som har varit 
vägledande i det internationella fackliga samarbetet? Har Svenska Metall-
industriarbetareförbundet resonerat utifrån nationella förhållanden eller är 
det frågan om en lojal anpassning till Internationella Metallarbetarefede-
rationen, som ligger bakom avståndstagandet mot fackföreningar som av 
IMF har stämplats som ”Moskvakommunistiska” eller ”extremistiska”? 
Kan Metallgruppens besök i Colombia, som Åke Andersson deltog i, be-
traktas som ett exempel på försök till export av den svenska modellen? 
    I en dokumentär om facklig biståndspolitik som sändes i svensk TV år 
1980 berördes dessa frågor. Dokumentären, som producerades av journa-
listen Per Grevér, handlade om svensk facklig biståndsverksamhet i Co-
lombia, med särskilt fokus på lantarbetarnas situation och den utbild-
ningsverksamhet som bedrevs av lantarbetareförbundet Federación Agra-
ria Nacional (Fanal) i samarbete med LO. Filmen följdes av en studiode-
batt där bland andra Per Grevér och Åke Wedin deltog, liksom ett par av 
deltagarna i LO:s resande Latinamerikakurs, samt Pelle Höög som var lä-
rare vid Viskadalens folkhögskola.249

    Filmen tog upp problemen med den fackliga utbildningsverksamhet 
som bedrevs av Fanal. Denna organisation fick stöd av LO, och styrdes 
av UTC som var Fanals centralorganisation. Detta beskrevs som ett stort 
problem i dokumentären där också sociologen Anders Rudqvist framför-
de kritik mot LO:s val av samarbetspartners i Colombia. UTC kunde 
omöjligt representera de colombianska arbetarna, hävdade Rudqvist, som 
beskrev förhållandet som en allmän problematik. Även om LO:s intentio-
ner var de allra bästa, medförde själva samhällssystemet i Colombia all-
varliga hinder. Därför förespråkade Rudqvist att LO själv skulle kontrol-

––––––––– 
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lera hur stödet tillämpades på plats. UTC var knutet till USA och samar-
betade med företagen. Organisationen ville ha lugn på arbetsmarknaden. 
Däremot menade Rudqvist att CSTC i jämförelse med UTC hade agerat 
på ett mycket mer ärligt sätt och att denna organisation i större utsträck-
ning representerade arbetarna på basplanet. CSTC:s band till Fackliga 
Världsfederationen (FVF) och Sovjetunionen var emellertid ett stort pro-
blem; Rudqvist förespråkade därför att LO skulle söka samarbetspartners 
i Colombia som stod utanför de stora ”ideologiska” sammanslutningarna. 
    I den efterföljande studiodiskussionen förnekade LO:s Latinamerika-
expert Åke Wedin att LO samarbetade med UTC. Han menade dessutom 
att Rudqvists beskrivning av UTC var korrekt och påpekade att organisa-
tionen tillhörde ORIT trots att den var kvar i FFI. Däremot vände sig 
Wedin mot alla former av bilateralt samarbete. LO föredrog de multilate-
rala samarbetsformerna, eftersom de förra lockade till ”grumliga relatio-
ner”. Wedin hänvisade till att de fackliga organisationerna från USA ofta 
agerade bilateralt i Latinamerika, genom att gå hand i hand med exem-
pelvis Coca Cola och ITT. Förutsättningarna för internationellt samarbete 
präglat av ömsesidighet var mycket större om relationerna byggdes via 
internationalerna, menade Wedin. Han poängterade också att LO använ-
der begreppet samarbete – inte bistånd; detta just för att undvika etiketten 
facklig imperialism: ”Om någon frågar efter råd så ger vi det. Vi springer 
inte och tvingar någon att göra på ett speciellt sätt bara för att det har gått 
så bra i Sverige”, sade Wedin. 
    Per Grevér vidhöll att UTC automatiskt hade inflytande över bistånds-
projekten och att LO i och med stödet till och förbindelserna med Fanal 
också samarbetade med organisationen indirekt. Radikala fackförenings-
aktivister hindrades enligt Grevér från att delta i utbildningarna. Motiven 
för stödet var goda, men eftersom utbildningarna kontrollerades av UTC 
blev resultatet förfelat. 
    Åke Wedin hävdade emellertid att UTC inte hade något inflytande 
över utbildningsprogrammen, men han påtalade samtidigt att det var vik-
tigt att försöka förändra organisationer som UTC genom att vara med och 
initiera en demokratiseringsvåg underifrån, som kunde skölja bort de 
gamla ledarskikten, korruptionen och toppstyrningen. Att ha svenska 
fackliga funktionärer i Colombia skulle medföra orimliga kostnader. 
Dessutom, inflikade Wedin, var kunskapen större på plats. En liknande 
uppfattning framfördes av Pelle Höög, som betonade behovet av facklig 
utbildning och av att en demokratiseringsprocess kom igång inifrån och i 
landet som helhet.250

    En av deltagarna i LO:s Latinamerikakurs tog också till orda – metall-
medlemmen Jan Ericsson:

––––––––– 
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Jag håller med Åke rent principiellt. Men det kan tänkas finnas 
lokala fackliga organisationer som inte är medlemmar i någon 
högre facklig organisation av olika skäl, exempelvis misstänk-
samhet mot organisationer som UTC. Metall har trots allt varit 
med och bistått sådana organisationer.251

Det senare tolkar jag som en direkt hänvisning till Metalls och Samorga-
nisationens förbindelser med Sintraericsson, vilket är intressant, inte 
minst eftersom Jan Ericsson här implicit förordar och försvarar stödet till 
denna organisation, trots att den var oberoende och därmed också stod 
utanför den internationella fackliga gemenskapen. 

Ett tredje problemområde rör sambandet mellan internationalismen 
och dess förutsättningar i relation till styrkeförhållandet mellan arbete och 
kapital. Den internationella solidariteten måste betraktas i relation till det 
globaliserade kapitalet, då det multinationella kapitalets styrkepositioner 
sätter gränser för den internationella solidariteten; även nationellt har 
styrkeförhållandena mellan arbete och kapital förändrats till kapitalets 
förmån.
    Sverige är och har under lång tid varit ett av länderna med den högsta 
fackliga organisationsgraden i världen. I jämförelse med Frankrike, med 
tio procent organiserade, Tyskland med trettio procent, England etc.,252

har Sverige en oerhört stor andel fackföreningsanslutna arbetare. De höga 
medlemstalen behöver emellertid inte betyda att den fackliga positionen 
är stark i förhållande till motparten. Under 1970-talet var det fackliga en-
gagemanget betydligt större än i dag, i början av 2000-talet, åtminstone 
vid LM Ericsson i Karlskrona, där Åke Andersson arbetade och valdes 
till klubbordförande. Det hade under lång tid rått i princip full sysselsätt-
ning i Sverige, men mot slutet av 1970-talet tornade krismolnen upp sig 
och hoten om stora uppsägningar vid såväl LM Ericssons anläggning i 
Karlskrona som på andra orter i Sverige låg i luften i samband med de 
strukturomvandlingar som följde. När verkstadsklubben kallade till års-
möte kom en stor majoritet av medlemmarna, och klubben fyllde vid flera 
tillfällen konserthuset och gymnasieskolans aula i Karlskrona.253 I dag 
(2001) har Metallklubben på Flextronics svårt att få medlemmarna att en-
gagera sig fackligt och att komma till klubbmöten, 254 trots att hoten mot 
verksamheten och jobben är mer överhängande och definitiva idag än vad 
de var under åren kring 1980.  
    I dagens situation där mäktiga multinationella företag fritt flyttar pro-
duktion och kapital kors och tvärs över världen, är förutsättningarna för 
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den internationella solidariteten och dess gränser delvis annorlunda i jäm-
förelse med när Andersson var klubbordförande på LM Ericsson i Karls-
krona. Enligt Misgeld finns det inte heller skäl att hysa förhoppningar ens 
om en reell koncernfacklig europeisk internationalism, eftersom de natio-
nella intressena alltjämt väger tyngst, även när de kommer i konflikt med 
internationella intressen på europeisk nivå.255 Men utvecklingen är mot-
sägelsefull. På många sätt påminner de senaste decenniernas utveckling 
om den under slutet av 1800-talet. Därmed växer också behovet av ett 
gränsöverskridande fackföreningssamarbete för att uppnå gemensamma 
internationella mål.256 Ett ”förnuftsgrundat internationellt samarbete” ef-
terlyste även Bernt Schiller 1978 i en artikel med rubriken ”Vart tog soli-
dariteten vägen?” i tidskriften Rapport från SIDA. Detta skulle enligt 
Schiller kunna utformas som en facklig samverkan mot de multinationella 
företagen och på så vis ”innebära ett återupplivande av kampen mot den 
internationella kapitalism som drev fram det fackliga samarbetet för ca 
100 år sedan”.257 På motsvarande vis växer även behovet av forskning 
som tar sikte på dessa frågor. 

Internationella perspektiv 
I en debatt i International Labor and Working-Class History 1995 disku-
teras globaliseringen och dess konsekvenser för arbetarklassen och fack-
föreningsrörelsen. Charles Tilly, som var först ut i ”The Scholary contro-
versy”, menar att globaliseringen genom dess underminering av staternas 
auktoritet och effektivitet hotar de rättigheter som arbetarklassen tillskan-
sat sig i västvärldens länder – rättigheter för vilka de starka nationella 
välfärdsstaterna tidigare har fungerat som garant.258 I det långa loppet ho-
tas även demokratin som en konsekvens av globaliseringen, hävdar Tilly. 
Han menar inte att det endast är nationalstater som kan fungera som ga-
ranter och auktoriteter för dessa rättigheter, utan tvärtom efterlyser han 
internationella strategier och institutioner för att försvara arbetares rättig-
heter gentemot kapitalet på ett globalt plan.259 Han ser dock inga tecken 
på att en sådan utveckling kan skönjas, istället befinner sig arbetarnas or-
ganisationer och de sociala rörelserna på reträtt. Kapitalet har hittills 
ohejdat kunnat dra fördel av den liberaliserade och globaliserade ekono-
min, som styrs och utformas genom nätverk av multinationella företag, 
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internationella banksyndikat och stora kriminella organisationer. De dju-
pa ekonomiska klyftorna i världen, de eroderande nationalstaterna – som 
inte ersätts med andra och nya (bilaterala och globala, min anm.) väl-
färdssäkrande institutioner – den övergivna kompromissen mellan arbete 
och kapital etc., gör att Tilly inte heller är optimistisk beträffande demo-
kratins framtid, eftersom denna till stor del har emanerat ur och är bero-
ende av arbetarorganisationernas styrka och inflytande i nationalstaterna.  
    Immanuel Wallerstein är av en delvis annan uppfattning. Den globali-
serade ekonomin är i själva verket ingen nyhet, utan det är istället politi-
ken som förändrats, konstaterar han. Wallerstein betonar kapitalets kluv-
na inställning till staten: å ena sidan är det beroende av starka stater som 
kan understödja monopolsträvanden och garantera högsta möjliga profit, 
men å andra sidan bekämpas stater som uppfattas som omoderna eller 
som tar allt för stor hänsyn till arbetarnas rättigheter. Det är en mycket 
mörk bild som målas upp av Wallerstein; stora delar av arbetarklassen i 
västvärlden har förborgerligats260 sedan 1945, och den har transformerats 
från en ”farlig klass” till en ”ansvarstagande opposition”, som inte alls 
har varit intresserad av att omkullkasta systemet utan istället bara har 
strävat efter att uppnå en större materiell välfärd. Efter nyliberalismens 
generalangrepp på välfärdsstaten framstår världens arbetare som uppde-
lade i en del mestadels vit välmående medelklass som lätt attraheras av 
rasistisk högerpopulism och en andra del som tenderar att rekryteras från 
reservarmén i periferin, antingen som billig arbetskraft på plats i de mul-
tinationella företagen eller som rättslösa och oorganiserade arbetskrafts-
immigranter i västvärlden. Här ser Wallerstein ett scenario där en ”farlig 
klass” återigen träder fram, men skillnaden är att den nu inte gör sig gäl-
lande genom klasskamp utan genom raskrig.261

    Aristide R. Zolberg tycks däremot se på framtiden, om inte med tillför-
sikt, så åtminstone med möjlig optimism. Globaliseringen förstås, enligt 
Zolberg, bäst som ett knippe faktorer som bör plockas isär och analyseras 
land för land och region för region – annars riskerar man att hamna i den 
deduktiva överdeterminismens fallgrop. Han menar även att Tilly är fel 
ute med sin fokusering på arbetarnas rättigheter och att klasstrukturen har 
förändrats inom de kapitalistiska länderna så till den milda grad att arbe-
tarklassen har blivit en ”utrotningshotad art” i det postindustriella gry-
ningslandet. Arbetarklassen har under efterkrigstiden successivt kommit 
att upplösas, menar Zolberg, och i en evolutionär process – genom tek-
nisk utveckling, nya konsumtionsmönster, kulturell assimilering och poli-
tisk integration – transformerats till en ny medelklass. Därför är en foku-
sering på arbetarnas rättigheter inte fruktbar. I stället vill Zolberg vidga 

––––––––– 
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synfältet och låta det omfatta alla exploaterade människors rättigheter, 
vilket också blir en möjlig utväg även på det politiska planet; en väg som 
skulle kunna innebära en allmän spridning av liberala värden och leda till 
en globalisering även i dess kosmopolitiska bemärkelse.262 Med tanke på 
vad den liberaliserade ekonomin har inneburit för de anställda vid till ex-
empel Flextronics i Malaysia, Gdansk och Karlskrona, som är underkas-
tade den internationella konkurrensens järnhårda lagar framstår, enligt 
min uppfattning, detta resonemang som väl idealistiskt.  
    Samtidigt som behovet av facklig internationalism växer, är det som 
var självklart i Sverige 1979 – fackliga representanter i företagsnämnd 
och bolagsstyrelse, det koncernfackliga samarbetet, som gav facklig in-
blick och i viss mån inflytande över LME:s produktion i utlandet – 
otänkbart idag, när verksamheten är utlagd till underleverantörer både i 
Sverige och utomlands som till exempel Flextronics. Problemet är dock 
större och av mer strukturell art än att Ericsson lägger ut montering till 
underleverantörer; i grunden handlar det om en drastisk förändring av 
maktrelationerna på arbetsmarknaden. Under några få decennier har för-
utsättningarna ryckts undan för det som en gång gick under beteckningen 
”den svenska modellen”. När SAF började dra sig ur samverkansmodel-
len i slutet av 1970-talet – för att i början på 1990-talet slutligen säga upp 
kontraktet helt – inleddes den alltjämt pågående kampanjen för ”att kort-
sluta facket”, som syftar till att återinföra det individuella arbetsavtalet 
och ytterst till att återställa den kapitalistiska ”normaliteten”. LO-
utredaren och författaren Örjan Nyström menar att detta i princip innebär 
att företrädarna för en alltmer kompromisslös överklass är på god väg att 
lyckas i sin strävan att avskaffa arbetsrätten och, som Nyström skriver, 
återfå sina obegränsade § 32-rättigheter, nämligen ”rätten att ’fritt antaga 
och avskeda, leda och fördela’, och släppa underbudskonkurrensen på ar-
betsmarknaden fri”.263 Även på det nationella planet går det alltså att iakt-
ta paralleller med de villkor som rådde i världen under imperialismens 
tidsålder mot slutet av 1800-talet.264

    Också Anders Kjellberg konstaterar att den svenska modellen har 
”skakats i sina grundvalar” i och med att de centrala avtalsförhandlingar-
na övergetts och att arbetsrätten förändrats i individualistisk riktning, 
bland annat som ett resultat av Sveriges EU-medlemskap.265 Det finns 
dock forskare som menar att förändringen inte är så dramatisk. Christer 
Thörnqvist exempelvis hävdar att samarbetsmodellen har decentraliserats, 
men att den svenska modellen ändå har överlevt utmaningen från SAF, 
––––––––– 
262 Aristide R. Zolberg, ”Response: Working-Class Dissolution”, International Labor and Working-

Class History, 1995: 5. 
263 Örjan Nyström, Mellan anpassning och motstånd.  Facket och det nya arbetslivet, Stockholm 

2000, s. 210. 
264 Se även s. 92. 
265 Kjellberg, s. 21. 



95

som bland annat har eftersträvat större flexibilitet i lönesystem och an-
ställningsregler. Fackföreningsrörelsen har under 1990-talet varit fram-
gångsrik i samordningen av de förbundsvisa förhandlingarna och lyckats 
åstadkomma nästan samma resultat på det lokala planet som den skulle ha 
gjort med centrala förhandlingar under denna period, menar Thörn-
qvist.266

    Här föreligger eventuellt ett definitionsproblem, men det är nog ändå 
så att de sammanfallande intressen som utgjorde grunden för den gamla 
trepartskapitalismens klasskompromiss och den svenska modellen, inte 
längre är sammanfallande.267 De individualiserade lönesystemen, den ur-
holkade fackliga solidariteten, arbetslösheten, den utmanade arbetsrätten, 
outsourcing, downsizing och benchmarking268 – de flesta av dessa förete-
elser var nog att betrakta som otänkbara i Sverige under 1960- och stora 
delar av 1970-talet, då i princip full sysselsättning till största del rådde. 
De statliga ingreppen och planeringen av välfärds- och arbetsmarknads-
politiken i form av till exempel Rehn-Meidnermodell och solidarisk löne-
politik har övergivits till förmån för avreglering och laissez faire.
    Min hypotes är att svensk fackföreningsrörelses ståndpunkter och in-
ställning i de internationella frågorna hänger samman med dess ställning 
och styrka på det nationella planet. I det sammanhanget måste sysselsätt-
ningspolitiken och graden av engagemang bland medlemmarna anses 
vara av central betydelse. Detta är också något som Åke Andersson ofta 
har återkommit till under intervjuerna. Han betraktar arbetslösheten som 
det stora hotet både mot solidariteten och den fackliga styrkan. Full sys-
selsättningen är i själva verket det bästa maktmedlet för fackföreningsrö-
relsen, menar Åke Andersson: 

 När vi har full sysselsättning är det arbetsgivarna som får konkur-
rera med goda löner och arbetsvillkor om arbetarna. Vid arbetslös-
het är det arbetarna som får konkurrera om jobben med låga löne-
anspråk och dåliga arbetsvillkor. Det är en djävla skillnad i styrke-
förhållande.269

––––––––– 
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Till skillnad från Zolberg ansluter sig Hobsbawm till Tillys huvudsak-
liga argumentering, men kritiserar dels den endimensionella synen på ar-
betet och dels den alltför statiska synen på globaliseringen, vilken Hobs-
bawm menar är omöjlig att mäta, då den tar sig olika uttryck världen över 
– såväl i fråga om tid och rum som genomslagskraft. Hobsbawm betonar 
också att förändringarna i arbetslivet inte enbart beror på globaliseringen 
(automatiseringen och informationsteknologin är till exempel andra avgö-
rande faktorer) och att denna inte heller har kunnat ersätta staterna, vilka 
fortfarande är av central betydelse. Hobsbawm poängterar också att situa-
tionen än så länge är så ny att det är svårt att göra alltför långt dragna ge-
neraliseringar kring globaliseringens konsekvenser i fråga om exempelvis 
arbetslivet och dess villkor.270 Kanske går det att värdera betydelsen av 
globaliseringen och dess konsekvenser med större tillförlitlighet idag – 
snart ett decennium senare? 
    Liksom Zolberg är Lourdes Benería av uppfattningen att Tillys per-
spektiv är för snävt; det utesluter till exempel de många fattiga och ar-
betslösa som inte motsvarar den klassiska bilden av den fackföreningsan-
slutne (industri-)arbetaren. Hon kritiserar även Tilly för att vara alltför 
eurocentristisk och pekar på en rad frågeställningar och problematiker 
som bör läggas till i analysen.271 Benerías kritik visar enligt min uppfatt-
ning mer på den utmaning globaliseringen kan innebära för forskningen 
än på tillkortakommanden i Tillys artikel.   
    Sammantaget illustrerar kontroversen att mycket återstår att göra och 
att det för modernhistoriker inte finns någon möjlighet att undvika att 
förhålla sig till globaliseringen och dess konsekvenser, som över hela 
världen på ett eller annat sätt griper in i alla människors liv och på alla 
nivåer i samhället. Globaliseringen är både en fälla och en utmaning för 
historievetenskapen. Draget av överdeterminism i globaliseringsdebatten 
och synen på globaliseringen som en ”objektiv nödvändighet” skapad av 
den osynliga och allsmäktiga handen, är enligt min uppfattning en fälla. 
Utmaningen består i de nya (och nygamla) problemformuleringar och 
frågor som uppkommer som en följd av den rådande världsordningen och 
samhällsutvecklingen, vari globaliseringen är en väsentlig del. Ur ett ar-
betarhistoriskt perspektiv med inriktning på de senaste decennierna fram-
står det därmed som alltmer nödvändigt att exempelvis relatera studium 
av arbetsprocesser och arbetsvillkor vid multinationella produktionsenhe-
ter i Sverige till arbetsförhållanden vid andra produktionsenheter som det 
aktuella företaget har etablerat i övriga världen. Åtminstone om syftet är 
att påvisa tendenser som inte endast äger giltighet i sin enskildhet.  
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Förväntans- och farhågehorisont: Metall kring 1980 

Över det stora fältet vajade fanor. I ett fältkök kokade man soppa. 
Barnen lekte. Några flickor dansade och spelade gitarr när Jan kom 
ut till strejkmötet. 

– Det är många mil som skiljer oss åt, sa han. Men vår kamp och 
vårt mål är gemensamt.  
– Vi måste skapa solidaritet och förståelse. 272

Ovanstående citat är ett utdrag ur en artikel och en intervju i Metallarbe-
taren om och med Metalls internationelle sekreterare Jan Olsson, som i 
augusti 1979 skulle axla manteln som utredningschef i Metall efter Per-
Olof Edin. Citatet skildrar en episod när Jan Olsson vid en rundresa i La-
tinamerika talade under ett strejkmöte vid General Electric i Bogotá; arti-
kelförfattaren gör en direkt övergång från det internationella till det na-
tionella perspektivet via vad som beskrivs som nyckelord för Olsson och 
indirekt för fackföreningsrörelsen i dess helhet: förståelse och solidaritet.
På motsvarande vis får dessa nyckelord i artikeln även symbolisk bety-
delse i skildringen av Olssons byte av arbetsuppgifter – från internationell 
sekreterare till den tunga posten som utredningschef. Nyckelorden är de-
samma, oavsett om det är på den nationella eller internationella arenan 
det fackliga arbetet bedrivs. Solidariteten och förståelsen framställs alltså 
som drivkrafter för Olsson i såväl hans uppdrag som internationell sekre-
terare som i funktionen som blivande utredningschef i Metall. Bilden som 
tecknas i Metallarbetaren är enkel och självklar och nyckelorden symbo-
liserar mycket av den ideologiska essensen i arbetarrörelsens övergripan-
de självförståelse, men verklighetens värld har varit betydligt mer kom-
plicerad. Bilden är tillrättalagd och överensstämmer dåligt med resultatet 
av de strategiska överväganden som svensk fackföreningsrörelse ställdes 
inför under den efterföljande perioden fram till millennieskiftet. Här 
framträder istället en mer komplex verklighet, där de realpolitiska över-
vägandena hamnar i motsättning till de ideologiska ställningstagandena, 
och där det nationella egenintresset ibland får gå före den internationella 
solidariteten.
    Olsson målade i intervjun upp en framtid präglad av en hård struktur-
omvandling där solidariteten kommer att sättas på svåra prov. Han peka-
de på den pågående strukturomvandlingen inom stål- och varvsindustrin 
som redan vid slutet av 1970-talet hade skapat stora spänningar i samhäl-
let, men konstaterade samtidigt att varvs- och stålkrisen bara var en för-
aning om vad som komma skulle: 

––––––––– 
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– Strukturomvandlingen fortsätter. Den nya tekniken som storföre-
tagen skapar och som tvingas på oss för att vi ska klara konkurren-
sen, skapar inga nya jobb. 
–  Då gäller det att vi alla kan förstå och leva oss in i de problem 
som de som drabbas av strukturomvandlingen upplever.273

Även den solidariska lönepolitiken skulle komma att utmanas under 
1980-talet, befarade Olsson: 

– En del av våra industrier kommer att bli mycket tekniskt avance-
rade, högproduktiva och ha få anställda. Med traditionella mått 
kommer löneutrymmet i de företagen att vara mycket stort. I andra 
delar av näringslivet kommer det att vara betydligt kärvare.274

Strukturomvandlingen och de ekonomiska problemen var bara en sida av 
krisen – den innefattade också en politisk dimension, som enligt Olsson 
tog sig uttryck i ett ”växande främlingskap mellan människorna och deras 
organisationer och politiska företrädare”. Att folk sökte individuella lös-
ningar på problemen beskrev Olsson som ett utslag av högervinden såväl 
i Sverige som i andra länder. Han betonade, trots farhågorna om ett hår-
dare samhällsklimat med växande klyftor, att han är optimist; han ”tror 
att vi ska kunna förklara att problemen bara kan lösas kollektivt”. I inter-
vjun lyftes även det nordiska fackliga samarbetet fram som ett sätt att 
hävda metallarbetarnas intressen gentemot de stora multinationella före-
tagen och de ekonomiska stormakterna. Det nordiska samarbetet skall 
även innefatta samarbete med metallarbetares fackliga organisationer i 
andra små stater i Västeuropa och i progressiva stater i Tredje världen.275

    Vad betyder då detta? På den retoriska och normativa nivån såg Metall 
och den blivande utredningschefen den fackliga solidariteten, förståelsen 
och det kollektiva agerandet som den enda lösningen – såväl nationellt 
som internationellt – på de problem strukturomvandlingen orsakade un-
der åren kring 1980. Men hur gick det till i praktiken? I vilken utsträck-
ning motsvarade skrivelserna i Metalls kongressdokument, under perio-
den 1973 till 1993, den fackliga praktiken och agerandet i internationella 
och koncernfackliga sammanhang? Vilken roll spelade den politiska kon-
junkturen, styrkeförhållanden mellan arbete och kapital, den svenska mo-
dellens krackelering för utformningen av kongressdokumenten? Hur såg 
sambandet ut mellan strukturomvandlingen på det nationella och det lo-
kala planet samt den alltmer globaliserade kapitalismens epok i förhål-
lande till Metalls ställningstaganden i internationella fackliga frågor? Går 
det att se tendenser över tid med avseende på hur stor vikt som läggs vid 
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den internationella solidariteten och internationellt fackligt samarbete, 
och hur de strategiska principerna för detta samarbete formulerades i 
kongressdokumenten? Vilken inverkan hade de nationella svårigheterna 
på den internationella solidariteten? Vilka konsekvenser medförde svå-
righeterna ifråga om ambition, förmåga eller förutsättningar att fungera 
som en motkraft till kapitalet på den internationella arenan? Dessa frågor 
ska inte besvaras i föreliggande text utan ska snarare ses som ett sätt att 
skissera perspektiv inför den fortsatta undersökningen. Med det konstate-
randet kan det vara dags att övergå till den empiriska delen av avhand-
lingen.
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5. METALL OCH INTERNATIONALISMEN 

Ett tredje alternativ i skuggan av kalla kriget 
År 1977 skrev Jan Olsson en essä i den socialdemokratiska idétidskriften
Tiden med rubriken ”Socialism i ett land?”.276 Olssons diskussion har 
många beröringspunkter med och påminner om mycket av innehållet i det 
som senare under 1990-talet har betecknats som globaliseringsdebatten. 
Samtidigt är den skriven i en annan tid och tidsanda; förförståelsen, vi-
sionerna, begreppsanvändningen och strategierna skiljer ut essän från de 
dominerande strömningarna i den senare så ödesmättade och sekelskifts-
tyngda debatten. Den är också författad i inledningen av den utveckling 
som under åren fram till sekelskiftet har kommit att medföra att de flesta 
av de svenska storföretagen inte längre bara ägs av svenska kapitalister 
utan av fonder, bolag och utländska storkoncerner. Olsson såg att den 
svenska självständigheten var hotad; men han såg också att löntagarfon-
der och medbestämmandereformer inte skulle räcka för att åstadkomma 
en socialistisk utveckling i Sverige. Å andra sidan vände han sig mot pro-
tektionism och ekonomisk avskärmning som en generell lösning och ut-
väg. Istället efterlyste Olsson ett internationellt näringslivspolitiskt sam-
arbete som kunde utgöra en tredje väg mellan ”öststatssocialism” och 
västlig kapitalism.  
    Olssons resonemang skulle enligt min uppfattning kunna tolkas som en 
facklig-politisk tredjeståndspunktsposition.277 Tredjeståndpunktsdiskus-
sionen var inte ny; delar av innehållet i Olssons essä påminner om och 
går tillbaka till diskussionen under 1950- och 1960-talet kring det kalla 
kriget och om rätten, eller rentav det nödvändiga i, att inte välja sida i 
stormaktspelet. I själva verket uppkommer dessa tankeströmningar 
mycket tidigt i efterkrigstidens samtidsdebatt. Karl Vennberg, som under 
efterkrigstiden kom att bli en av frontfigurerna i tredje ståndpunktsdebat-
ten, beskriver redan i diktsamlingen Tideräkning det hänförande valet 
mellan ”betongmuren och de sönderrivna naglarna”.278 Debatten om den 
tredje ståndpunkten fördes främst bland en liten grupp svenska intellektu-
ella under kalla kriget. Den tredje ståndpunkten var direkt kopplad till 
––––––––– 
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motsättningarna i samtiden. På den ena sidan kapitalismen med dess soci-
ala och ekonomiska klyftor, och med klyftorna mellan kärnländerna i 
världssystemets centrum och länderna i periferin. På den andra sidan 
kränkningarna av grundläggande mänskliga rättigheter i Sovjetunionen 
och dess satellitstater.279 Här finns det tydliga paralleller till den tredje 
väg på den facklig-politiska världskartan som stakades ut av Olsson, som 
vid den här tiden var verksam som utredare vid Svenska Metallindustri-
arbetareförbundet.
    Den svenska industriella basen var inte grundmurad, konstaterade Ols-
son. Den viktigaste tekniska utvecklingen ägde rum bland de multinatio-
nella storföretagen som till största delen utgjordes av amerikanska bolag. 
Vissa företag som till exempel LM Ericsson kunde alltjämt hävda sig i 
den hårdnande internationella konkurrensen, men de befann sig ändå i en 
utsatt position. Samtidigt befann sig de traditionella svenska industribran-
scherna i stagnation; de tydligaste exemplen på detta märktes i tekoindu-
strin, varvsindustrin och stålindustrin. Även de två stora bilföretagen hade 
stora problem med att hävda sig i den internationella konkurrensen. 
Hemmamarknaden var dessutom för liten för att den skulle räcka till för 
att göra bilproduktionen lönsam. 
    Förutsättningarna för att bedriva en självständig industripolitik be-
stämdes alltså till stor del utifrån. Därför måste det internationella samar-
betet bli svaret och detta måste ”ske på folkens villkor gentemot den in-
ternationella kapitalismen och stormakterna”, skrev han med explicit 
hänvisning till det socialdemokratiska partiprogrammet.280 Det fanns inga 
lösningar på nationalstatsnivå. En internationell näringspolitik skulle där-
emot kunna realiseras via samarbete mellan stater, men den fackliga in-
ternationalismen var ett nödvändigt komplement till ett sådant samarbete. 
De alliansfria och progressiva u-länderna liksom små och neutrala stater 
betraktades som mest tänkbara samarbetspartners i ett första steg. Pro-
blemet bestod då i att industrin först måste byggas upp i de förra. Ett an-
nat möjligt alternativ som kunde skönjas var en socialistisk europeisk ut-
veckling med en självständig industripolitik i förhållande till USA och 
Sovjetunionen. Det räckte inte med ett ökat inslag av löntagarinflytande, 
utan även en utrikespolitisk frigörelse var nödvändig i Europa. En sådan 
frigörelse i de västeuropeiska länderna skulle även kunna påskynda en 
frigörelseprocess från det sovjetiska inflytandet i Östeuropa. Med en så-
dan utveckling skulle också u-landsstödet kunna stärkas och bli mer ef-
fektivt. Därmed skulle grunden vara lagd för ”en ny internationell eko-
nomisk världsordning”.281 Olsson avslutar sin essä med att slå fast att 
denna nya ekonomiska världsordning i själva verket också är en förut-
sättning för genomförandet av en svensk socialism. Denna europatillvän-
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da hållning var inte unik inom arbetarrörelsen under 1960-och 1970-
talen.
    Trots att Tage Erlanders EG-kritiska tal vid Metallkongressen 1961 
kom att vila som en skugga över socialdemokratins och fackföreningsrö-
relsens europapolitik under flera decennier, fanns det ironiskt nog inom 
just Metall underströmmar av en mer EG-tillvänd europapolitik. Det väl 
utbyggda samarbetet inom och med medlemsförbunden i Europeiska Me-
tallarbetarefederationen (EMF) var självfallet betydelsefullt i samman-
hanget. I Bo Stråths bok Folkhemmet mot Europa lyfts Clas-Eric Odhner 
och Arne Geijer fram som tunga företrädare, med en mer EG-positiv 
hållning än den gängse inom arbetarrörelsen under decennierna som följ-
de efter 1960-talet fram till Sveriges ansökan om medlemskap i Europe-
iska Unionen. Stråth visar att avståndstagandet till EG och motståndet 
mot ett svenskt medlemskap ingalunda var entydigt och kompakt inom 
SAP och LO.282

    Jag menar att Olssons essä förstärker intrycket av att det under 1970-
talet växte fram en långsiktig strategi inom Metall för att verka för ut-
vecklandet av vad jag benämner som en facklig-politisk tredje ståndpunkt 
vid sidan av kalla krigets kontrahenter. Detta betraktades som nödvändigt 
för att driva samhällsutvecklingen i socialistisk riktning, för att realisera 
kraven på ekonomisk demokrati och för att överbrygga de ekonomiska 
och sociala klyftorna mellan centrum och periferi. Det tredje alternativet 
kunde enligt Olssons uppfattning inte realiseras uteslutande på national-
statsnivå.
    Strävandet efter ett tredje alternativ mellan kapitalism och ”öststats-
kommunism” kom även till konkret uttryck i Metalls arbete inom IMF, 
men också på det nationella planet i de överläggningar som Metall förde 
med SAP och LO. Även inom Arbetarrörelsens Internationella Centrum
(AIC) förespråkades aktiv näringspolitik för att öka inflytandet över de 
svenska och multinationella företagens investeringar inom och utanför 
Sveriges gränser.
    I rapporterna från IMF: s exekutiv- och centralkommittémöten, där 
svenska Metall via Nordiska sekretariatet regelbundet deltog med repre-
sentanter, kan man ana en, visserligen försiktigt, oppositionell hållning 
till IMF:s högsta ledning från de svenska delegaternas sida. I en rapport 
från ett styrelsesammanträde med EMF kritiserades generalsekreteraren 
Günther Köpkes avsikt att bli arbetarrepresentant i Philips dotterbolag i 
Västtyskland och man ifrågasatte om detta var förenligt med hans ledan-
de befattningar i EMF och IMF.283  I en rapport från ett sammanträde med 
IMF:s exekutivkommitté år 1977, där Jan Olsson och Bert Lundin deltog, 
blir tredje ståndpunktspositionen mer tydlig. Här förordade Lundin, i op-
––––––––– 
282 Bo Stråth, Folkhemmet mot Europa. Ett historiskt perspektiv på 90-talet, Stockholm 1992, s. 214f; 

se även Lizelotte Lundgren Rydén, Ett svenskt dilemma: Socialdemokraterna, Centern och EG-
frågan 1957-1994, Göteborg 2000. 

283 Förbundsstyrelsemötesprotokoll 22 november, 1977. Bilaga 8. Rapport, EMFs styrelsesamman-
träde, Brussel, 8 och 9 november, 1977 (Jan Olsson), (SMF).
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position mot både den västtyske ordföranden Eugen Loderer och general-
sekreteraren, amerikanen Herman Rebhan, att man skulle undvika att iso-
lera de italienska och kommunistiskt dominerade fackföreningarna. Dessa 
hade gjort en trevare för att få något slag av ”associerad status inom 
IMF”, vilket Rebhan och Loderer, till skillnad från Lundin, var mycket 
negativa till.284 I en rapport från IMF:s styrelsesammanträde i Wien 1979 
återges en diskussion angående arbetarbildning och huruvida kommunis-
tiska fackliga organisationer skulle släppas in i FFI-kretsen. Jan Hodann, 
som representerade svenska Metall, beskriver med viss ironi Loderers bi-
drag till diskussionen:

Därefter hade han eldat upp sig så att han höll ett längre politiskt 
anförande med adress till de unga kollegor som inte känner till 
verkligheten utan enbart har läst i böcker. Han gjorde en längre ut-
läggning som sträckte sig från Lenin till Ulbricht fram till våra da-
gar samt slutade med ”kommunisterna har en långsiktig strategi – 
det får vi inte glömma” samt ”även om Norden har uttryckt sig 
med frågetecken i kanten i sitt papper (SKF och CGT) så får vi 
inte släppa in kommunister”.285

Citatet är intressant, eftersom det inte bara ger en bild av hur de svenska 
representanterna betraktade IMF utan även hur den västtyske ordföranden 
för IMF betraktade den nordiska (kanske framför allt den svenska) tredje-
ståndpunktspositionen. Rebhans inlägg i diskussionen beskrivs i rappor-
ten som präglat av klassiska maktspråk, och att han levererade en ”råsop” 
mot de nordiska delegaterna, vars idéer förlöjligades. Det är alltså tydligt 
att det fanns en stor klyfta mellan IMF:s kalla krigare och de svenska 
fackföreningsrepresentanterna under de  internationella sammankomster-
na.
    Rebhan hade efterträtt svensken Ivar Norén som generalsekreterare vid 
IMF-kongressen i Stockholm 1974. Under Noréns och föregångaren 
Adolphe Graedels ledning hade IMF, enligt Global Labour Institute, visat 
prov på självständighet och oemottaglighet från politiska påtryckningar 
och infiltration, vilket också hade påverkat andra yrkesinternationaler. 
Vid kongressen i Stockholm 1974 var den progressive amerikanen – som 
mot slutet av sitt liv blev kanadensisk medborgare – Dan Benedict, den 
främste kandidaten till att efterträda Norén, men han utmanades där av 
Herman Rebhan från det amerikanska bilarbetarförbundet (UAW). Till 
skillnad från Benedict var Rebhan inte socialist. Istället hade han lyfts 
fram som kandidat av George Meany, ordföranden för AFL-CIO i USA. 
AFL-CIO organiserade en kampanj där man med en blandning av hot, 

––––––––– 
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löften och smicker lyckades få Rebhan vald, vilket också kom att föränd-
ra organisationens politik inte minst i Latinamerika. Benedict hade under 
sin aktiva tid i IMF som ansvarig för Latinamerikafrågorna bidragit till att 
organisationen fick större kunskap om utveckling av stöd till och samar-
bete med progressiva fackföreningar i Latinamerika.286 Därmed hamnade 
organisationen också ofta på kollisionskurs med USA:s intressen i regio-
nen. Benedict var ibland även i konflikt med fackliga organisationer i 
USA, eftersom han etablerade kontakter med och stödde självständiga, 
militanta och demokratiska fackföreningsledare i Latinamerika. Efter 
kongressen 1974 kom IMF istället att domineras av representanter från de 
amerikanska och västyska förbunden som i stor utsträckning var aktörer i 
kalla kriget – ur ideologiskt, politiskt och ekonomiskt hänseende. Ledar-
skiftet i IMF torde också ha medfört konsekvenser för organisationens 
Latinamerikapolitik. 
    De nordiska ländernas förbund uppbar en idé- och intressegemenskap 
som nu stod i opposition till de västtyska och amerikanska ledarskikten i 
IMF. Detta framkommer dock främst i interna dokument, som till exem-
pel rapporter och protokoll från sammanträden med IMF. I exempelvis 
Metalls kongressrapporter och i den offentliga diskussionen tonades den-
na oppositionella hållning delvis ner, vilket kommer att framgå i den fort-
löpande undersökningen. 
    Jan Olssons artikel i Tiden blev även en av utgångspunkterna i de över-
läggningar och diskussioner som fördes mellan Metall, LO och Social-
demokratiska Arbetarepartiet kring frågan om ökad kontroll över de mul-
tinationella företagens investeringar i Sverige och i utlandet. Under 1976 
och 1977 deltog Jan Olsson i den arbetsgrupp som hade tillsatts av SAP 
för att möta ”de multinationella företagens utmaning”. Gruppen hade till 
uppgift att skissa på konkreta förslag till hur en socialdemokratisk reger-
ing i samarbete med fackföreningsrörelsen skulle få kontroll över de stora 
multinationella företagen.287 Även utvecklandet av en internationell och 
europeisk näringspolitik så som den hade formulerats av Jan Olsson i Ti-
den betraktades som ett nödvändigt inslag i en sådan diskussion.288

    Bakgrunden till bildandet av arbetsgruppen var bland annat, som jag 
har förstått saken – förutom den otillräckliga kontrollen över investering-
ar inom och utanför Sveriges gränser – att den utredning kring dessa frå-
gor som hade tillsatts av den socialdemokratiska regeringen hade blivit 

––––––––– 
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kraftigt försenad efter det borgerliga maktövertagandet. Orsaken till för-
seningen beskrivs i en promemoria av LO-utredaren Christian Åhlund:

För närvarande föreligger tre förslag. Socialdemokraterna – fack-
föreningsrörelsen, centerpartiet – folkpartiet samt moderaterna – 
arbetsgivarna står samtliga för var sin linje.289

Någon sammanjämkning av de olika partiernas och parternas ståndpunk-
ter var knappast att vänta. SAP och fackföreningsrörelsen krävde re-
gleringar av de multinationella företagens verksamheter, medan modera-
terna och arbetsgivarorganisationerna motsatte sig varje form av villkor 
och regleringar för de multinationella företagen.290 Arbetsgruppen om de 
multinationella företagen fick alltså arbeta vidare i väntan på en annan 
parlamentarisk situation. Under åren 1981 till 1983 publicerades slutligen 
ett antal utredningar, fallstudier och expertrapporter med studier av den 
utlandsägda industrisektorns utveckling i Sverige och analyser av svenska 
företags investeringar utomlands.291

    Parallellt med diskussionerna med LO och SAP, deltog Metall även ak-
tivt i diskussionerna i AIC om internationell samverkan i syfte att ”be-
kämpa de multinationella företagen”292 och i arbetet med att försöka initi-
era ett internationellt institut till stöd för ”demokratiska arbetarrörelser i 
andra länder”.293 Principerna i Jan Olssons förslag till ett arbetarrörelsens 
internationella institut gick väl i linje med artikeln i Tiden som publicera-
des året efter: 

Strävan bör vara ett stöd till ett tredje alternativ mellan kapitalism 
och kommunism. Samarbetet bör ske mellan grupper som kämpar 
för den demokratiska socialismens sak och inte kan misstänkas gå 
stormaktsärenden. Det betyder att organisationerna ska sträva efter 
nationell självständighet och utjämning av ekonomiska och sociala 
förhållanden.294

I båda dessa fora kännetecknades Metalls ställningstaganden av en offen-
siv hållning, där de internationella frågorna kopplades till de nationella 
––––––––– 
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kraven på ekonomisk demokrati och ökat fackligt inflytande över ekono-
min. I de internationalistiska sammanhangen framträdde också tredje-
ståndpunktsstrategin, genom vilken Metall strävade efter att söka samar-
bete med förbund i länder som stod utanför eller inte var direkt involve-
rade i stormaktsspelet. 

Nordiska sekretariatet och ”resolutionsmaskinen” 
Metalls förbundsordförande Bert Lundin representerade under 1970-talet 
inte främst Svenska Metallindustriarbetareförbundet i IMF:s central- och 
exekutivkommitté, utan det Nordiska Metallarbetaresekretariatet. Jan 
Olsson deltog dessutom ofta vid de möten som ägde rum i Spanien och 
Latinamerika, bland annat för att han talade spanska. Tanken var att re-
presentationen skulle rotera ländervis efter kongressperioderna. Jan Ho-
dann, som var anställd som sekreterare vid Nordiska sekretariatet under 
perioden från 1974 till 1986, berättar att de nordiska förbunden var väl 
förberedda inför IMF-mötena och att man på sekretariatets möten i största 
möjliga mån diskuterade fram en gemensam nordisk linje.295 Via Nordis-
ka Metallarbetaresekretariatets utförliga diskussionsprotokoll är det möj-
ligt att följa hur dessa diskussioner gick och därmed också delvis få grepp 
om bakgrunden till Metalls positioneringar i internationella fackliga sam-
manhang under åren 1974 till 1986. I protokollen framgår också att dis-
kussionerna i IMF var betydligt hårdare än vad de framstår som i rappor-
teringen till Metalls förbundsstyrelse i Sverige. Dessa rapporter är inte 
heller lika detaljerade och utförliga som diskussionsprotokollen. Dessut-
om återger protokollen stämningslägen genom att mötesdeltagarna citeras 
och refereras på ett förvånansvärt öppet sätt, medan rapporterna är mer 
neutrala, sakliga och ogenomskinliga till sin karaktär.   
    Inför IMF-kongressen i Stockholm diskuterades bland annat den ovan 
nämnda generalsekretararfrågan. Det framgår av protokollet att Benedict 
hade stöd av Norden och av flera förbund från mindre länder, men redan 
före kongressen stod det klart att Rehban skulle få majoriteten av röster-
na.296 Vid mötet som ägde rum i Helsingfors diskuterade man därför möj-
ligheten att lansera ett tredje namn. Lundin menade att det fanns risk för 
splittring om kongressen valde en generalsekretare som inte kunde före-
träda och ena medlemmarna i IMF. Så allvarlig var alltså klyftan mellan 
Rebhan och de nordiska förbunden, men det fanns skillnader även mellan 
dessa i förhållningssättet till USA och Sovjetunionen under kalla kriget. 
Det danska förbundet var exempelvis mer USA-orienterat än de övriga, 
och i det finska förbundet hade det finska kommunistpartiet stort infly-

––––––––– 
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tande, och därmed också en annan relation till FVF.297 Det ska också på-
pekas att Vietnamkriget fortfarande pågick vid den här tiden. 
    Det verkade vara ett nästintill olösligt problem att få till stånd en realis-
tisk tredje kandidat, inte minst eftersom det, enligt Ivar Norén, rådde ett 
”aggressivt förhållande” mellan Rebhan och Benedict. Framför allt skulle 
Rebhan inte stå tillbaka för någon annan kandidat, hävdade den dåvaran-
de svenske generalsekreteraren Norén.298 Det fattades inte heller något 
beslut i frågan under detta möte och Rehban valdes följaktligen senare 
under året till generalsekreterare för IMF. 
    Nordiska sekretariatet fick acceptera att Rehban valdes; konflikterna 
fördjupades och positionerna var låsta fortsättningsvis inom IMF under 
1970-talet. Men organisationen splittrades inte, vilket Lundin befarade 
skulle bli fallet om man inte löste generalsekretararfrågan inför kongres-
sen 1974. 
   En återkommande stridsfråga var den om styrelserepresentation i multi-
nationella företag. Lundin och de nordiska förbunden drev ståndpunkten 
att det var omöjligt att förena positionen som generalsekreterare med att 
sitta i styrelsen för stora multinationella företag. I Rebhans fall handlade 
det om en styrelseplats i Ford. Liknande kritik riktades mot det västtyska 
förbundets representant, Günther Thönnesen, som satt i styrelsen för ITT 
i Västtyskland.299

    Åtgärder mot företagsinvesteringar och etableringar i Sydafrika var en 
annan återkommande diskussionspunkt. De nordiska förbunden drev en 
hårdare linje mot företagen än exempelvis de västtyska, som inte ville 
skada de tyska industri- och handelsintressena genom restriktioner och 
investeringsstopp.300 Den nordiska linjen präglades även till stor del av en 
strävan att intensifiera och understödja det konkreta och praktiska arbetet 
istället för att medverka i en ”resolutionsmaskin”, som Lundin uttryckte 
det vid ett tillfälle.301

    Återkommande är också kritiken mot IMF:s sätt att handskas med or-
ganisationens ekonomi. Lundin menade till exempel att det var fel att hål-
la ihop budgeten genom att skära ner på verksamheten. Istället måste man 
vidga den genom att skapa nya ekonomiska förutsättningar för att driva 
verksamheten, bland annat genom att höja medlemsavgifterna.302 Vid ett 
annat tillfälle kritiserade återigen Lundin IMF:s ekonomiska hantering: 
––––––––– 
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Den ekonomiska redovisningen i IMF visar alltid gynnsamma siff-
ror. Här är Herman Rebhan en mästare. Men nu visar det sig att 
federationskassan tar medel ur solidaritetsfonden och att vi plöts-
ligt har blandade kassor. Då är det inte längre någon mening med 
en solidaritetskassa som ska vara avsedd för de svaga förbunden. 
Detta måste våra revisorer se över och diskutera med sekretaria-
tet.303

    Vid ett styrelsemöte i Oslo kritiserade Lundin IMF:s brister vad det 
gäller informationsutbyte. Han nämner intressant nog konflikten vid LM 
Ericsson i Colombia som ett exempel på detta: 

Bert Lundin redovisade flera exempel där informationen från IMF 
har varit bristfällig, exempelvis: Volvo, Malaysia, arbetstider och 
stålkonflikten i Västtyskland, LM Ericsson i Colombia m fl. Vi 
kan konstatera att IMF inte fungerar som en effektiv informations-
tagare- och givare. Vi måste bidra med att utveckla ett system som 
blir mer matnyttigt. Ofta förefaller det som rapporter lämnas för 
rapporters skull och man slutar efter en tid att läsa dem.304

Svenska Metall tog aldrig någon strid i IMF för att utverka stöd till Sin-
traericsson i Colombia, men på vissa ställen i protokollen kan man ana ett 
missnöje över det sätt på vilket frågan hade hanterats i IMF. Efter Torsten 
Wetterblads besök i Brasilien och Colombia 1981 beskriver Lundin hur 
IMF:s representant i Latinamerika ställde sig till de nordiska förbundens 
Latinamerikapolitik: 

Vi har ju även haft kontakt med Melgosa som ofta anser vår politik 
vara för aggressiv men som efter något diskuterande menar han att 
han stöder den nordiska linjen.[sic!]305

Ett år senare kom återigen Herman Rebhans antipatier mot de nordiska 
förbunden, och då i synnerhet mot svenska Metall, upp till diskussion:

Det är signifikativt att Herman Rebhan angriper dom som vi valt 
att företräda förbunden på det internationella fältet. Det började re-
dan med Birger Viklund och hans angrepp har fortsatt mot enskil-
da personer såsom Jan Olsson, Jan Hodann, Kaj Laxén och Tor-

––––––––– 
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sten Wetterblad. Det är ju faktiskt märkligt att det kan vara fel på 
alla dessa personer.306

Det var bland annat den svenska inställningen i Sydafrikafrågan och Me-
talls oppositionella hållning till IMF:s passiva Latinamerikapolitik som 
hade väckt Rebhans vrede. Metall krävde ett större engagemang och en 
hårdare linje gentemot de multinationella företagen i Latinamerika. 

”Det duger inte att bara sitta i lä utan man måste blåsa emot” 
Från 1982 och fram till 1986 blir det svårare att urskilja de konfliktlinjer 
och motsättningar i det nordiska sekretariatets protokoll som tidigare 
hade varit så uppenbara. Kanske berodde det på en generationsväxling: 
Bert Lundin trädde exempelvis tillbaka som ordförande för Metall och er-
sattes av Leif Blomberg, och Marcello Malentacchi efterträdde Rebhan 
som generalsekreterare för IMF. Men det är också rimligt att tänka sig 
andra förklaringar till att den under 1970-talet så offensiva och självmed-
vetna inställningen tycks avta för en mer defensiv och osäker hållning.  
    Vid ett styrelsemöte i Köpenhamn 1980 fördes en lång och intensiv 
diskussion som i protokollet rubriceras ”Vårt politiska arbete för att möta 
höger- och vänsterkrafterna på arbetsplatserna”. En ny situation hade 
uppstått – och ”det blåste en isande kall högervind över världen” som 
också påverkade Metallförbunden i Norden och IMF, konstaterade Lun-
din i sin inledning till diskussionen.307 Till mötet och diskussionen var 
Bernt Carlsson från Socialistinternationalen inbjuden, vilket understryker 
den stora vikt man i Nordiska Metallarbetaresekretariatet tillmätte denna 
diskussion. Bland annat diskuterades konsekvenserna av Thatchers och 
Reagans valsegrar, Chicagoskolans genombrott och kapitalets övertag i 
media- och propagandahänseende. I Sverige kom denna utveckling bland 
annat till uttryck genom arbetsgivarsidans nya offensiva hållning, vilket 
också var ett centralt tema vid Köpenhamnsmötet. Den nya situationen 
sammanfattades i diskussionen av en av de svenska mötesdeltagarna, 
Sven Dahlin: 

Det vi ställs emot är välorganiserat. Vi har idag en ny arbetsgivar-
förening och industriförbundet ökar sin politiska debatt. Man har 
förstärkt sin informationsavdelning och den framstår idag som le-
verantör av samhällsfakta. Det är en effektiv propaganda i sam-
klang med högerpartiet. Vi vet inte om det finns en fast samord-
ning mellan parti och näringsliv. Men det finns en bred intresse-

––––––––– 
306 Protokoll fört vid Nordiska Metallarbetaresekretariatets styrelsemöte i Punkharju den 28-29 juni 

1982, (SMF).
307 Protokoll fört vid Nordiska Metallarbetaresekretariatets styrelsemöte i Köpenhamn den 15-16 de-
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gemenskap mellan dessa grupper. Detta gäller inte minst dagspres-
sen där fyra femtedelar är i de borgerligas händer.308

Delegaterna från de övriga nordiska förbunden kunde berätta om liknande 
erfarenheter från hemländerna. Den finländske delegaten Erki Liikanen 
konstaterade att fackföreningsrörelsens framgångar och de sociala väl-
färdsreformerna hade realiserats under ekonomisk uppgång och med 
medlemmarna i ryggen. Nu var läget annorlunda: 

Vi står nu inför ett problem där den ekonomiska tillväxten är lägre 
och där effekten på en oljeprisökning är sådan att utrymmet för re-
former saknas. Man måste fråga sig om det är möjligt att en refor-
mistisk rörelse får medlemmar genom att driva löntagarfonder eller 
miljöarbete. Vårt sociala skydd, som idag finns, gör att de ej behö-
ver kollektivt skydd, de vill lösa sina problem själva. Problemen 
löses individualistiskt och man flyttar hellre än skapar kollektiva 
engagemang. Jag tror att problemen i den reformistiska rörelsen är 
betydligt djupare än rent tekniska frågor.309

Den danske delegaten Ejnar Hovgaard Christiansen beskrev den ökande 
politiska polariseringen i Danmark och kopplade delvis samman höger-
populisten Mogens Glistrups framgångar med bristande självkritik hos 
den danska arbetarrörelsen. Men han varnade samtidigt för en alltför pes-
simistisk hållning:  

Världen ser ej så pessimistisk ut som vi ofta föreställer oss. Länder 
är idag fria, folk är idag mer fria än tidigare. Bakom utvecklingen 
ligger stora delar av den demokratiska socialismens tankar. Har vi 
saknat resurser eller/och solidaritet för att bygga upp fria demokra-
tiska stater? Kapitalismen har ändrat organisationsform. De multi-
nationella företagen har stärkt sina positioner. De har stärkt sig i 
samarbetet vilket utnyttjas av högerkrafterna. Vi ska inte glömma 
1960 till 1970, då vi hade en aktiv tillväxtdebatt som nu har tagit 
slut. Detta är viktigt att minnas. Mer intressant är kanske att se vad 
vi själva har gjort åt detta. Har vi gripit in i våra egna led? Har vi 
själva skuld till denna utveckling, att vi känner oss trängda av hö-
gern? Vänstern är nu splittrad och utgör ej längre ett problem för 
oss idag.310

––––––––– 
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Bert Lundin som i sin inledning efterlyste en mer offensiv hållning i arbe-
tarrörelsen menade att det inte duger ”att bara sitta i lä utan man måste 
blåsa emot”, men han ställde sedan också i diskussionen en fråga som 
fångar stämningen som rådde inför 1980-talet i Metalls förbundsledning:  

Vi har ju sedan gammalt rutin på att kämpa mot vänsterkrafterna. 
De metoderna har vi lärt oss. Attackerna från höger är nya och 
möjligheterna att finna metoder är rätt stora. Men resignationen ute 
bland medlemmarna är rätt omfattande. Varför?311

I detta sammanhang var frågan om de multinationella företagen av central 
betydelse, menade Lundin, därför att den visade klart ”hur kapitalet orga-
niserar sig”: 

Egoismens krafter har gjort sig bredare och det hänger samman 
med det samhälle som vi själva har byggt upp. Hur ska vi idag bry-
ta med denna utveckling, där man för fram en ideologi att man är 
sin egen lyckas smed. Jag vet inte själv, men mycket av detta 
evangelium kommer från Strauss talarstol och Europeiska Demo-
kratiska Unionen. Detta evangelium ska marknadsföra sig inte som 
konservativa krafter utan som de stora massornas befriare. Det 
handlar om socialism kontra frihet. De organiserar högerföreningar 
på arbetsplatserna och det är ett tecken i skyn att man vädrar mor-
gonluft. Inspirerade av krafter som inte kommer från vårt eget 
samhällsbygge utan internationellt arbetar de enträget vidare.312

Och med adress till sin danske kollega fortsatte Lundin med att peka på 
en väg som skulle kunna utgöra ett svar och en motvikt till det multi- och 
transnationella kapitalets ekonomiska och ideologiska offensiv: 

Informationskanaler måste sökas. Dels gäller det pressens infly-
tande, där vi ej kan förvänta oss att de sprider arbetarrörelsens idé-
er, dels är det också journalisternas sätt att värdera nyheter. Hur lö-
ser vi detta? Någon sa, att det inte ser så mörkt ut. Socialismen kan 
sprida sig. Christiansens syn på internationella kapitalet och på-
verkan genom multinationella företag och den demokratiska ut-
vecklingen i u-länderna kräver starka internationella arbetarrörel-
ser som balanserar. Vilka möjligheter har vi idag inom socialist-
internationalen att utgöra denna balans?313

––––––––– 
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Även om den avslutande frågan i citatet ovan riktades till Bernt Carlsson 
från Socialistinternationalen, kan Lundins inlägg i diskussionen också 
säga en del om Metalls inställning till IMF. Det var inom IMF och EMF 
som Metalls internationella arbete konkretiserades och praktiserades, och 
Metalls förbundsordförande var uppenbarligen inte helt tillfreds med or-
ganisationens sätt att fungera. Att ta avstånd från IMF eller markera di-
stans genom att agera på egen hand i fackliga internationella samman-
hang, exempelvis genom att knyta bilaterala kontakter, betraktades emel-
lertid inte som något önskvärt alternativ. Om en balanserande multilateral 
motvikt till kapitalet skulle bli verklighet krävdes också en inomorganisa-
torisk balansakt av Metall och de övriga nordiska metallförbunden inom 
IMF.

De strategiska valen – en balansgång mellan kritik och lojalitet 
Colombia blev aldrig någon strategisk fråga för Metall, konstaterar Jan 
Olsson i efterhand. Det fanns andra frågor som var av större strategisk be-
tydelse att ta strid om inom IMF. Metall prioriterade exempelvis Brasili-
en, där förbundet i opposition mot IMF:s ledning lyckades etablera goda 
kontakter och stöd till fackföreningsrörelsen. Metall spelade bland annat 
en viktig roll i kampen för att frige den fängslade fackföreningsledaren
och sedermera presidenten Lula i militärdiktaturens Brasilien.314 Även i 
Sydafrikafrågan agerade Metall delvis i opposition mot starka IMF-
förbund. 
    I Europa handlade konflikterna framför allt om att motverka de krafter 
inom IMF som ville stänga dörren för europeiska förbund som dominera-
des av kommunister eller hade stora fraktioner av kommunister i organi-
sationen, som till exempel i Italien och Spanien.315 I en jämförelse med 
agerandet på hemmaplan framträder således en paradox. Kampen mot 
kommunismen har sedan metallarbetarstrejken 1945 varit kännetecknan-
de för svenska Metalls efterkrigshistoria, men i den internationella kon-
texten och i IMF agerade förbundet inte på det viset. Istället präglades 
Metalls positionering, i synnerhet under 1970-talet, tydligt av tredje-
ståndpunktsstrategin. Metall kritiserade både Sovjetkommunismen, 
USA:s imperialism och den oreglerade kapitalismen. 
    Förhållandet till vänstern i Sverige är av central betydelse om man vill 
förstå Metalls agerande under konflikterna vid LM Ericsson i Colombia 
under 1970-talet och en bit in på 1980-talet. Därför är det också viktigt att 
understryka att det inte är möjligt eller rättvisande att dra generella slut-
satser om Metalls internationalistiska teori och praktik endast utifrån för-
bundets agerande i Colombiafallet. Däremot är det fruktbart att göra 
tvärtom. Undersökningen av Metalls positioneringar i IMF och vid Me-

––––––––– 
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tallkongresserna under den aktuella tidsperioden kan, då den kopplas till 
ett övergripande samhälleligt förändringsperspektiv, i sin tur nyansera 
Metalls och Samorganisationens positioner och ageranden i samband med 
konflikterna vid EDC i Colombia. Först då kan de komplicerade turerna 
kring konflikterna i Colombia också säga något väsentligt om facklig in-
ternationalism i vidare bemärkelse. 
    Jan Olsson pekar idag (2005) på den dåliga perceptionen av varandra 
som ett grundläggande problem i relationerna mellan Metall, Sintraerics-
son och övriga inblandade parter. Metalls kritiker gick förbi realiteterna i 
Sverige, och Samorganisationen reagerade reflexmässigt utifrån erfaren-
heterna av kampen mot kommunister och smågruppsvänstern på arbets-
platserna.316

    Samorganisationen var dessutom bunden till den lokala och nationella 
kontexten och stod i beroendeställning till företaget. Styrkeförhållandena 
mellan Metall och företaget var å andra sidan mer jämlika, menar Olsson. 
Före 1980 var LM Ericsson och de andra svenska storföretagen delvis 
tvungna att ta hänsyn till Metall, eftersom förbundet var en tung maktfak-
tor inte endast inom arbetarrörelsen utan även samhället i övrigt. Vilket 
bland annat kom till uttryck i insyn och makt över utformningen av inve-
steringsfonder, infrastruktursatsningar och statliga beställningar. Bert 
Lundin representerade exempelvis Metall i flera statliga offentliga utred-
ningar och förbundet kunde i kraft av detta inflytande ställa villkor gent-
emot företagen.317

    Arbetarna fick ut rätt mycket via den historiska kompromissen, konsta-
terar Olsson, men kapitalet gick å andra sidan inte heller lottlösa i detta 
utbyte. Den höga skattenivån och arbetsmarknadspolitiken gav social 
trygghet för arbetarna, medan ersättning för omställningskostnader, stat-
liga investeringar och förmånliga villkor för storföretagen medförde flex-
ibilitet för kapitalet.     
    Ett viktigt krav som Metall drev var bättre förhållanden vid produktio-
nen utomlands. Relationen mellan Metall och LM Ericsson blev emeller-
tid allt sämre mot slutet av 1970-talet. Därmed blev också Colombiafrå-
gan av underordnad betydelse för Metalls del. Konflikterna i Colombia 
hamnade i bakgrunden i förhållande till det som man uppfattade som de 
stora ödesfrågorna i Sverige. Jan Olsson menar att arbetsgivarsidans of-
fensiv i grunden handlade om kapitalets motreaktion mot lagstiftningarna 
och de arbetsrättsliga reformerna under 1970-talet. Bert Lundin och Me-
tall fruktade en storkonflikt – en lång och utdragen sådan som skulle 
tömma strejkkassorna och svälta ut den svenska arbetarrörelsen.318

    Storkonflikten 1980 blev nu inte lång och utdragen, men den markera-
de en ny mer offensiv inställning från arbetsgivarsidan, som också på 
längre sikt innebar att SAF övergav den centrala förhandlingsmodellen 

––––––––– 
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till förmån för decentraliserade och branschvisa förhandlingar.319 Trots att 
konflikten resulterade i ett lönepåslag på 6,8 % för LO:s medlemsförbund 
utgjorde lockouten av 750 000 arbetare en kraftfull styrkedemonstation 
från arbetsgivarna som skakade fackföreningsrörelsen. Till detta kan ock-
så läggas det ökande propagandatrycket från högerkrafterna vid inled-
ningen av 1980-talet, som tog sitt mest påtagliga uttryck i löntagarfonds-
debatten.320 Löntagarfondsfrågan blev också, som Lars Ekdahl skriver i 
Klass i rörelse, under 1980-talet ett ”veritabelt politiskt slagträ” för SAF i 
den mer långtgående uppgörelsen med, inte bara den svenska modellens 
centraliserade förhandlingssystem, utan också med välfärdssamhället i 
dess helhet, vilket bland annat kom till uttryck i återkommande krav på 
systemskifte och nedmontering av stora delar av den offentliga sektorn. 
De interna motsättningarna inom arbetarrörelsen om dessa frågor bidrog 
också till att det politiska initiativet i stor utsträckning förlorades under 
1980-talet. 321

    Olssons kommentarer i efterhand ger perspektiv på Metalls ageranden i 
samband med konflikterna i Colombia. Den nationella kontexten samt re-
lationerna inom IMF förklarar varför Colombia inte blev någon strategisk 
fråga för Metall. Eller, rättare sagt, dessa förhållanden förklarar hur man 
resonerade i Metalls ledning, när det gällde förbundets ställningstaganden 
och aktiviteter kring konflikterna vid Ericsson de Colombia. Sintraerics-
son var helt enkelt ”a bad case”, menar Olsson.322 Metall ställdes under 
åren kring 1980 inför konflikter som upplevdes som allvarligare och av 
större strategisk betydelse än de i Colombia. Måhända upplevdes de ock-
så som mindre viktiga för att de var mer avlägsna i geografiskt hänseen-
de; till Brasilien och Sydafrika var däremot avståndet uppenbarligen kor-
tare av strategiska och organisatoriska skäl. 
    Bortom studentrevolt och vänstervåg började i slutet av 1960-talet de 
multinationella företagens inflytande och makt diskuteras och ifrågasättas 
inom fackföreningsrörelsen, inte minst inom Svenska Metallindustriarbe-
tareförbundet, där man tidigt förespråkade och diskuterade olika åtgärder 
för att åstadkomma ett ökat fackligt inflytande inom företagen över inve-
steringar, etableringar och gränsöverskridande kapitalrörelser. Arbetsför-
hållandena vid svenska utlandsföretag, stödet till fackföreningsrörelsen i 
Sydafrika och kampen mot apartheidsystemet blev under 1970- och 1980-
talen de viktigaste och de mest överskuggande ”tredjevärldenfrågorna” 
för såväl Metall som Landsorganisationen och många andra LO-förbund. 
Detsamma gällde för de stora fackliga internationalerna liksom för många 
av yrkesinternationalerna, däribland IMF. Det fanns däremot olika upp-
fattningar inom organisationerna om vilka metoder som skulle tillämpas 
––––––––– 
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för att bekämpa apartheidsystemet i Sydafrika. I Sverige hade Metall den 
breda opinionen på sin sida när det gällde ställningstagandet mot för-
trycket i Sydafrika. Frågan var viktig för SAP, och Olof Palme framstod i 
internationella sammanhang som en samlande ledargestalt i kampen mot 
apartheid.
    Brasilien var i sin tur under 1970- och 1980-talet en av de viktigaste 
marknaderna för svenska multinationella företag. São Paulo kallas än i 
dag ibland för en av Sveriges viktigaste industristäder.323 De flesta av de 
stora svenska exportföretagen etablerade sig i Brasilien under 1900-talets 
sista hälft, och den colombianska marknaden framstår i jämförelse som 
förhållandevis liten, obetydlig och marginell.324 Rimligtvis spelade även 
detta in när Metall tillmätte samarbetet med den brasilianska fackföre-
ningsrörelsen större strategisk betydelse än den colombianska. År 1979 
bedrev exempelvis Metall en kampanj till stöd för arbetarna vid svenska 
företag i Brasilien, vilket ledde till en hätsk debatt mellan direktörerna 
Björn Ström och Tom Wachtmeister från SAF och Jan Olsson, Rolf Jans-
son och Bengt Jakobsson från Metall, som utspelade sig i en rad artiklar i 
Arbetsgivaren och Metallarbetaren.325 Ett utfall från Tom Wachtmeister, 
VD i Atlas Copco, i en intervju i Metallarbetaren är ett exempel på hur 
provocerade kretsar i näringslivets toppskikt blev av Metalls kampanj: 

– Internationella svenska företag ska inte störas i onödan. Fackliga 
åtgärder får inte gå ut över affärsverksamheten. Då kommer vi från 
industrin att reagera […]326

Några liknande offentliga debatter om Colombia skedde mig veterligen 
aldrig mellan representanter från företagen och Metall. Även i Metalls 
kongressrapport Internationell Solidaritet från 1981, lyfts Sydafrikafrå-
gan och samarbetet med den brasilianska fackföreningsrörelsen fram som 
särskilt viktiga. I båda fallen betonades dessutom IMF:s avgörande roll:  

I Brasilien, vilket är det mest industrialiserade landet i Sydameri-
ka, har IMF gjort insatser för att demokratisera den fackliga struk-
turen och samordna de fackliga resurserna. […] I apartheid-
systemets Sydafrika försöker IMF stötta de svarta fackliga organi-
sationerna.327

––––––––– 
323 Se till exempel Dagens Nyheter. Ekonomi 2002-09-15. 
324 Så var även fallet med LM Ericssons tillverkningsindustri i Colombia. Däremot var telefonsta-

tionsutbyggnaden för publika nät och de statliga kontrakten med såväl Colombia som de övriga la-
tinamerikanska länderna av stor vikt för företaget.  

325 Metallarbetaren 1979: 11, 1979: 13; Arbetsgivaren 1979: 15. 
326 Metallarbetaren 1979: 11, s. 23. 
327 Internationell solidaritet, Svenska Metallindustriarbetareförbundets kongress 7-13 juni 1981, s. 

15. 



116

Även om Metall här lyfte fram IMF:s framsynta stöd till broderförbunden 
i Brasilien och Sydafrika, dolde det sig mot bakgrund av det som har be-
rörts ovan, betydande spänningar och meningsskiljaktigheter inom IMF 
kring just dessa frågor. Av detta kan konstateras att Metall och Nordiska 
Metallarbetaresekretariatet faktiskt var framgångsrika i det att de till stora 
delar lyckades driva igenom den nordiska linjen inom IMF och/eller att 
skrivningarna också kan betraktas som ett led i den strategiska diskussio-
nen inom IMF. Hade Metall publicerat hårda skrivningar mot IMF i kon-
gressrapporterna och inte omsorgsfullt ”valt frågor” att ta strid för inom 
IMF, så hade kanske IMF:s stöd till den brasilianska och sydafrikanska 
fackföreningsrörelsen blivit mindre omfattande än det faktiskt blev.      

Fyra fackliga utgångspunkter 
Forskning kring facklig internationalism medför ofrånkomligen en viss 
schizofreni. En analys av kongressdokument, rapporter och kongresstal 
skulle i och för sig kanske vara en väg att gå för att undvika ett sådant 
tillstånd, men då skulle resultatet bli skevt. Den internationella solidarite-
ten som ideologi är onekligen ett centralt inslag i fackföreningsrörelsens 
självförståelse och identitet. För att en undersökning av facklig interna-
tionalism ska bli meningsfull måste, enligt min uppfattning, den fackliga 
internationella praktiken vara ett huvudsakligt forskningsobjekt. Men inte 
desto mindre är det spänningsfälten mellan samhällsutveckling, praktik, 
strategisk positionering och ideologiska ställningstaganden som är intres-
santa att fånga.
    Metalls kongressdokument och kongressdiskussioner är kommentarer 
till och analyser av den tid och värld i vilken de blir till. Genom att följa 
Metalls kongresser över två/tre decennier blir det möjligt att konfrontera 
förbundets föreställningar med samhällsförändring/utveckling och den 
fackliga praktiken. Eftersom det handlar om en organisations syn på sig 
själv och omvärlden finns det naturligtvis många håligheter att falla i och 
minor att trampa på; dokumenten både döljer och förstorar i syfte att pre-
sentera den bild av verkligheten som eftersträvas. Denna bild är följaktli-
gen med stor sannolikhet inte alltid korrekt och rättvis. Men det är ändå 
genom att ge sig in i detta minerade och gropiga fält som det blir möjligt 
att komma bakom dimridåerna av självförståelse. En grundläggande di-
stinktion blir emellertid nödvändig och det är den mellan internationell 
solidaritet och det konkreta fackliga internationella arbetet.
    Klaus Misgeld löser detta problem genom att tillämpa begreppet fack-
lig internationalism operationellt, och som en omskrivning för facklig in-
ternationell aktivitet. Internationell solidaritet blir däremot ett ”uttryck för 
internationalismens moraliska innehåll med huvudriktningen utåt”.328

––––––––– 
328 Misgeld, 1997, s. 22. 
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Misgelds fortsatta diskussion innehåller också beröringspunkter med min 
egen, särskilt avgörande är kritiken mot synen på internationalism som en 
politikstyrande princip. Ett sådant betraktelsesätt är alltför förenklat och 
ger en helt missvisande bild. Även om det finns politiska utgångspunkter 
är dessa i minst lika stor utsträckning, om inte större, grundade i rent re-
alpolitiska och strategiska som i moraliska och ideologiska övervägan-
den. Det kan heller inte, som Misgeld skriver, tas för givet 

[…] att arbetarrörelsens framväxt och tilltagande inflytande med-
för mer av internationalism. Tvärtom: där arbetarrörelsen har vun-
nit mer inflytande, har internationalismen som instrument för att 
utöva makt snarast förlorat i styrka. Nationell framgång har para-
doxalt nog lett till att behovet av arbetarrörelsens internationella 
samverkan har minskat.329

Den interna LO-diskussionen kring dessa frågor visar att man även inom 
fackföreningsrörelsen har problematiserat begreppet facklig internationa-
lism. I en promemoria till LO 1977, skriven av Jan Olsson, beskrivs det 
som ur svensk facklig synvinkel betraktas som de fyra viktigaste ut-
gångspunkterna för det internationella fackliga samarbetet: den reella,
den institutionella, den utrikespolitiska och den moraliska utgångspunk-
ten. Olssons analys fördjupar förståelsen inte bara därför att den förser 
diskussionen med en begreppsapparat, utan framförallt för att de fyra ut-
gångspunkterna gör det möjligt att förtydliga motsägelsefullheter och 
konflikter utgångspunkterna emellan. Uppdelningen visar, även om detta 
inte var det ursprungliga syftet, på svårigheterna för den fackliga interna-
tionalismen. Utgångspunkterna är långtifrån alltid möjliga att förena, utan 
tvärtom går det att tydligt se hur de ständigt hamnar i motsatsställning. 
Utgången av konflikterna måste, menar jag, ses i relation till den sam-
hällshistoriska kontexten – de politiska och ekonomiska konjunkturerna 
och styrkeförhållanden mellan arbete och kapital. 
    Det är inte riskfritt att använda sig av dokument av det här slaget i 
forskningen, vilket för övrigt också gäller för analysen av kongressdoku-
ment och kongressdiskussioner. Bland historiker har kritik bland annat 
riktats mot den tidiga arbetarhistoriska forskningen som ibland tenderade 
att överta aktörernas självbild och att den har präglats av en ”stiga vi mot 
ljuset”-tematik.330 I Åsa Linderborgs avhandling Socialdemokratin skri-
ver historia. Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000,
diskuteras rörelsehistoriken och socialdemokratins självförståelse utför-
ligt. Hon ser exempelvis uppenbara likheter mellan socialdemokratins hi-

––––––––– 
329 Misgeld, 1997, s. 17. 
330 Sten O Karlsson, När industriarbetaren blev historia. Studier i svensk arbetarhistoria 1965 – 

1995, Lund 1998, s. 250ff 
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storieskrivning och den engelska liberalismens ”Whig interpretation of 
history”.331

    Här får dock Jan Olssons modell en ny tillämpning. Dels är syftet att få 
grepp om just självbilden, inte i normativt och deskriptivt avseende utan 
för att få en bättre bild av Metalls internationalistiska intentioner och po-
sitioner. Dels menar jag att utgångspunkterna i problematiserad form 
fungerar väl som strukturerande principer i analysen av Metalls interna-
tionalistiska ställningstaganden. 

Realismen
Den reella utgångspunkten för det fackliga internationella samarbetet 
tar fasta på och utgår från den verklighet löntagarna befinner sig i. 
För det första fastslås att det är den internationella ekonomiska ut-
vecklingen som till stor del är bestämmande för löntagarnas arbets-
villkor. Kapitalets rörlighet, de multinationella företagen och handeln 
över gränserna hotar inkomsttryggheten och sysselsättningen för de 
svenska löntagarna. För det andra behöver inte skillnader mellan län-
derna, i fråga om till exempel arbetarskyddslagstiftning och social-
lagstiftning, vara till nackdel för det internationella samarbetet. 
Tvärtom ses i promemorian skillnaderna som en styrka, eftersom 
fackliga organisationer i länder med sämre trygghet och arbetsvillkor 
kan dra nytta av erfarenheter från länder där villkoren är bättre. Fred 
och avspänning är, för det tredje, en nödvändig förutsättning för lön-
tagarnas frihet, oberoende och bibehållna standard. För det fjärde, 
slutligen, betonas betydelsen av de mänskliga och fackliga rättighe-
terna, som underförstått är sammanlänkad med den internationella so-
lidariteten, vilket understryks i formuleringen att löntagarna är bero-
ende av att även löntagare i andra länder har dessa rättigheter.  

De institutionella samarbetetsformerna 
Den institutionella utgångspunkten rör det faktiska fackliga interna-
tionella samarbetets institutioner i form av de fackföreningsinterna-
tionaler som LO och LO-förbunden är anslutna till. Här betonas att 
svensk fackföreningsrörelse tillhör de mest lojala inom internationa-
lerna, trots att dessa, enligt skrivelsen, inte alltid motsvarar förvänt-
ningarna. Kritiken mot den internationella organisationen som antyds 
utvecklas emellertid inte ytterligare. Men samtidigt trycks det på att 
svensk fackföreningsrörelse måste verka aktivt för att stärka de fack-
liga internationalerna, så att dessa blir mer handlingskraftiga och 
förmögna att, som det står, ”bemästra tendenserna i den internationel-

––––––––– 
331 Åsa Linderborg, Socialdemokratin skriver historia. Historieskrivning som ideologisk maktresurs 
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la fackliga utvecklingen”.332 Efter andra världskriget fanns det endast 
en världsomspännande facklig federation, Fackliga Världsfederatio-
nen (FVF), men den splittrades redan 1949, då Fria Fackföreningsin-
ternationalen (FFI) bildades som ett resultat av hårda strider mellan 
de sovjetiskt styrda och de västligt orienterade central- och landsor-
ganisationerna. Denna splittring blev den överskuggande frågan som 
präglade stora delar av den fackliga internationalismen under perio-
den fram till murens fall, Sovjetunionens och öststaternas kollaps på 
1990-talet.

Utrikespolitiken
Den utrikespolitiska utgångspunkten utgörs av synen att nationella 
fackliga organisationer också är politiska organisationer, som ofta 
präglas av den utrikespolitik som förs av landets regering. För svensk 
fackföreningsrörelses vidkommande är detta kanske ovanligt tydligt 
och innebär att den i såväl inrikespolitiskt som utrikespolitiskt avse-
ende har ställt sig bakom och utgår från de socialdemokratiska värde-
ringarna och idealen. I Olssons PM markeras distans till sovjetiska, 
amerikanska och västtyska organisationers försök att utnyttja det 
fackliga samarbetet för nationella, utrikespolitiska syften. Här finns 
en tydlig strävan att ge bilden av en existerande facklig tredje stånd-
punkt i det internationella samarbetet, som representeras av svensk 
fackföreningsrörelse, med dess nära band till socialdemokratin, och 
av fackliga organisationer i andra länder med samma ideal som de 
svenska.
    Olsson betonar att det, vid sidan av medlemmarnas behov, är den 
utrikespolitiska och den ideologiska grundsynen som är avgörande 
för hur relationerna till fackföreningsrörelsen i andra länder ska ut-
formas. Varje del av världen, som Olsson delar in i U-länder, Öst och 
Väst, har sina speciella drag och måste behandlas specifikt. Organisa-
tioner utanför FFI-kretsen kategoriserar Olsson enligt följande: 

1. Fackliga organisationer i kommunistländer tillhörande 
FVF. 

2. Fackliga organisationer i kommunistländer icke tillhö-
riga FVF (ex Jugoslavien, Kina). 

3. Statsstyrda fackliga organisationer icke tillhörande nå-
gon international (flera organisationer i u-länder). 

4. Fackliga organisationer i kapitalistländer tillhörande 
FVF. 

––––––––– 
332 Jan Olsson, PM, ”Synpunkter på kontakter med fackliga organisationer utanför FFI-kretsen (spe-

ciellt med hänsyn till kommunistiska organisationer)”, 1977, s. 2. LO: Internationella enheten, A: 1 
vol.1, (LO, ARAB).
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5. Fackliga organisationer i kapitalistländer icke tillhöran-
de någon international. 

6. Fackliga organisationer i kapitalistländer tillhörande 
AVF.333

När det gäller den reella utgångspunkten är det nödvändigt med kon-
takter med exempelvis FVF-organisationer i ”kommunistländerna”, 
konstaterar Olsson. Argumentationen för detta går ut på att 1) multi-
nationella företag investerar även i dessa länder, 2) det krävs ett erfa-
renhetsutbyte om arbetarskydd och arbetsmiljö, 3) kontakterna främ-
jar fred och avspänning, 4) och den svenska fackföreningsrörelsens 
syn på mänskliga rättigheter kan utgöra ett försvar för de enskilda ar-
betarnas intressen i öststaterna. Promemorian är i sig ett försök att ut-
arbeta grundläggande principer och riktlinjer för hur och i vilken ut-
sträckning sådana kontakter ska bedrivas, och hur olika argument och 
möjliga hållningar ska vägas emot varandra. Den utrikespolitiska ut-
gångspunkten blir i detta sammanhang av särskilt stor vikt i något 
som kan beskrivas som en tredje facklig ståndpunkt mellan den väst-
liga och den östliga sidan i kalla kriget.  

Moralen och solidariteten 
Den moraliska utgångspunkten innefattar solidaritet med förtryckta 
och genomsyras av socialdemokratisk ideologi, det vill säga den in-
ternationella solidariteten som en överordnad princip, men också, 
som Misgeld skriver, som ett ”uttryck för internationalismens mora-
liska innehåll med huvudriktningen utåt”. Denna utgångspunkt åbe-
ropas i det internationella samarbetet, dels för att exportera socialde-
mokratiska idéer till andra länder, dels för att få fackliga organisatio-
ner i dessa länder att omfatta svensk/nordisk socialdemokratisk ideo-
logi. För att en sådan samarbetsstrategi ska kunna bli framgångsrik i 
mottagarlandet förutsätts dock att det finns en motpart som är beredd 
att förhandla och eventuellt samverka med de fackliga organisatio-
nerna. Ett av huvudproblemen i till exempel Colombia var att dessa 
förutsättningar inte fanns. Den svenska förhandlingsmodellen var helt 
enkelt inte överförbar dit.
    Denna utgångspunkt blir central i den fortsatta analysen, dels efter-
som den avspeglar en allmän självförståelse inom arbetarrörelsen 
som delvis står i konflikt med en komplex och konfliktfylld verklig-
het, dels för att den hjälper oss att se vad som sker när internationa-

––––––––– 
333Jan Olsson, PM, ”Synpunkter på kontakter med fackliga organisationer utanför FFI-kretsen (speci-

ellt med hänsyn till kommunistiska organisationer)”, 1977, s. 2. LO: Internationella enheten, A: 1 
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lismen som ideologi konfronteras med den fackliga praktiken och 
andra mer realpolitiska utgångspunkter. 

Metalls kongresser 1973 till 1993 
Genom att systematiskt gå igenom kongressprotokoll, motioner och utlå-
tanden samt de rapporter kring internationella frågor som har antagits av 
kongresserna under perioden 1973 (1969) till 1993 hoppas jag kunna ur-
skilja mönster av förändringar i Metalls ställningstaganden som sedan 
kan konfronteras med den fackliga praktiken.  
    Vid Metalls kongress 1969 började det upplevas som ett problem att 
företag inom vissa näringsgrenar flyttade produktion till andra länder för 
att få lägre lönekostnader.334 Under samma kongress aktualiserades den 
gamla diskussionen kring ekonomisk demokrati och man anknöt till Ernst 
Wigforss formulering från 1923 "Demokratin kan inte stanna vid fabriks-
portarna" genom att trycka upp en affisch med orden: "Demokrati även 
innanför grindarna". Denna affisch revs ner av arbetsgivaren från verk-
stadsklubbens anslagstavlor vid LM Ericsson i Midsommarkransen, då 
den uppfattades som en politisk partsinlaga och ett brott mot samför-
ståndsandan.335 LM Ericssons reaktion var inte unik. Den var i själva ver-
ket, enligt Kuno Beckholmen, ett led i en aktion mot företagsdemokrati 
som Alfa Laval gick i spetsen för – ett organiserat svar på kraven om 
ekonomisk demokrati från arbetsgivarna således. Det faktum att utma-
ningen mot § 32 och att kraven på demokratisering från Metalls sida kom 
först 1969, berodde enligt den dåvarande Metallordföranden Åke Nilsson 
på att förbundet under efterkrigstiden hade ”haft mycket annat att syssla 
med, inte minst trygghetsfrågor av olika slag”. De olika etapperna, som 
hade avverkats i form av till exempel ATP-reform och 42 ½ timmars ar-
betsvecka, skulle nu följas upp med ytterligare reformer där demokratise-
ringen av företagen och arbetslivet var en av de mest brännande frågorna, 
enligt Nilsson.336 Detta sätt att förklara utvecklingen bör nog emellertid 
betraktas som ett exempel på ”rörelsehistorikens” sätt att lägga historien 
tillrätta på ett oproblematiserat och linjärt vis. 
    Demokratidebatten kom i gång på allvar först efter strejkvågorna kring 
decennieskiftet 1970 och efter det att Bert Lundin 1971 hade efterträtt 
Nilsson och av Metalls överstyrelse valts till ordförande. Under Metall-
kongressen 1973 kopplades dessutom demokratiseringen av arbetslivet 
till de internationella frågorna och de multinationella företagens ökade 
makt och utbredning.   
––––––––– 
334 Kuno Beckholmen, Två årtionden 1956-1976, Svenska Metallindustriarbetarförbundet, Stockholm 
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336 Beckholmen, 1978, s. 131f. 
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Multisar och ekonomisk demokrati – Metallkongressen 1973 
Inför Metallkongressen 1973 skrevs en rad motioner som präglades av 
oro och farhågor inför de multinationella företagens utbredning, kapital-
flykten till andra länder och bristen på fackligt inflytande. Förbundets 
handlingsprogram Rapport om multinationella företag, som förelåg kon-
gressen, blev svaret på den ökade internationaliseringen.
    Till kongressen inbjöds gäster från broderförbunden i tolv europeiska 
länder, fyra gäster från USA samt en gästdelegat från Israels metallindu-
striarbetareförbund. Inga representanter från fackföreningsrörelserna i öv-
riga Asien, Latinamerika, Afrika eller Australien deltog som gäster.  
    Kongressens framtoning blev således ganska eurocentrisk. Detta skulle 
kunna tolkas som ett uttryck för en nedlåtande imperialistisk/kolonial atti-
tyd till Tredje världens fackföreningsrörelser, men å andra sidan kan det 
också vara en avspegling av den faktiska situationen. Det fanns inte något 
fackligt internationellt nätverk eller institutionella kopplingar som kunde 
utgöra motkraft till de multinationella företagen på global nivå. Diskus-
sionen som fördes under kongressen och rapporten som antogs tyder dock 
inte på att frånvaron av gäster från Tredje världen beror på eurocentris-
ka/koloniala attityder. Däremot framgår det tydligt att det fanns en ambi-
tion att bygga ett slagkraftigt internationellt fackligt nätverk för att möta 
de multinationella företagens utbredning och deras ofta antifackliga håll-
ning, inte minst i Tredje världen.    
    Rapporten karaktäriseras också av en uttalad ambition att realisera kra-
ven på ekonomisk demokrati och företagsdemokrati; och detta bör ses 
mot bakgrund av arbetarrörelsens diskussion om ”det tredje steget” som 
var en brännande fråga under åren kring mitten av 1970-talet. Den 1968 
publicerade svenska koncentrationsutredningen visade att tendenserna till 
koncentration och monopolisering inom det svenska näringslivet hade 
ökat kraftigt under efterkrigstiden. De 200 största företagen med industri-
ell tillverkning svarade för hälften av den totala industriproduktionen och 
andelen anställda i Sverige. Dessutom visade utredningen på en mycket 
hög ägarkoncentration i de svenska börsnoterade företagen, koncentratio-
nen var till och med högre än i England och USA. Undersökningen visa-
de att:

[-] en fjärdedel av aktiekapitalet innehas av de en promille största 
aktieägarna.
[-] hälften av aktiekapitalet innehas av de en procent största aktie-
ägarna.
[-] tre fjärdedelar av aktiekapitalet innehas av de 10-11 procent 
största aktieägarna. 337

––––––––– 
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Denna förmögenhets- och ägandekoncentration i kombination med de es-
kalerande övervinsterna i exportindustrin måste ses som en av de under-
liggande orsakerna till debatten om ekonomisk demokrati under 1970-
talet – en debatt som i sin tur kom att leda till både ny arbetsrättslagstift-
ning och till löntagarfondsförslag.

År 1975, samma år som LO och Rudolf Meidner lade fram löntagar-
fondsförslaget, antog även SAP ett nytt partiprogram. I de socialdemokra-
tiska partiprogrammen mellan 1944 och det partiprogram som antogs vid 
kongressen 1975 hade idéerna om ekonomisk demokrati inte haft någon 
framskjuten position. Så länge välfärdsbygget pågick och den historiska 
kompromissen mellan arbete och kapital var i kraft, tonades dessa idéer 
ned till förmån för mer pragmatiska skrivelser. Det handlade om att så ra-
tionellt och stabilt som möjligt se till att Sverige gick så bra som möjligt 
och att levnadsstandarden ökade. Detta avspeglades även i partiprogram-
men.
    I 1975 års socialdemokratiska partiprogram var en ny tendens tydlig: 
programmet innehöll en skärpning i tonen vad det gäller kapitalismens 
strukturer. SAP tycktes vara berett att, efter välfärdsbyggandet, ta ett yt-
terligare steg mot förverkligandet av den socialistiska samhällsuppfatt-
ningens idéer om "frihet, jämlikhet och solidaritet".338 Även om löntagar-
fonderna, som Walter Korpi påpekar, inte främst fördes fram som ett led i 
en socialdemokratisk strategi att försöka förverkliga det tredje steget,339

var det så de uppfattades både av förespråkare inom arbetarrörelsen och 
av motståndarna från arbetsgivarsidan och de borgerliga partierna. Syftet 
med fonderna var snarare att komplettera den solidariska lönepolitiken 
som hade resulterat i kraftiga övervinster i de expansiva företagen. Dessa 
avigsidor ville man komma till rätta med genom att öka den kollektiva 
kapitalbildningen på bekostnad av den privata, och genom att utöka de 
anställdas inflytande över arbetsprocesser, arbetsorganisation och inve-
steringar.
    Programmet beskriver arbetarrörelsens kamp för politisk demokrati 
och social standardhöjning, med tillägget att arbetarrörelsen nu fullföljer 
sina strävanden genom ett tredje steg: demokratiseringen av det ekono-
miska livet.340  Yvonne Hirdman beskriver åren i mitten av sjuttiotalet 
som socialdemokratins röda år och hon framhåller att 1975 års program 
präglades av ett radikalt patos: 

––––––––– 
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Hela partiprogrammets pedagogik gick således ut på att visa, att 
den ekonomiska demokratin – det stora målet – också var det enda 
och det naturliga målet för att förverkliga de andra viktiga målen: 
jämlikheten, mellan klasserna och könen, allas rätt till arbete, ett 
humant tekniskt industrisamhälle och den mänskliga frigörelsen.341

En bidragande orsak till radikaliseringen kan också ha varit den allmänna 
polariseringen i samhället och den hårdnande konflikten mellan arbete 
och kapital, som tog sig uttryck i vilda strejker och resningar.342 Om man 
ser dessa symptom i relation till den tidigare nämnda förmögenhetskon-
centrationen, blir partiprogrammets radikalisering en logisk följd. Dess-
utom är det rimligt att anta att den "nya vänsterns" frammarsch påverkade 
stämningarna inom såväl socialdemokratin som fackföreningsrörelsen. Å 
andra sidan fick grundtankarna i Meidners löntagarfondsförslag aldrig på 
allvar något gehör i det socialdemokratiska partiets ledning. Det var 
främst den fackliga grenen av arbetarrörelsen som drev på i frågan.343

    De radikala inslagen i Metalls rapport om de multinationella företagen 
var alltså inte en isolerad företeelse utan ett led i en större diskussion 
kring dessa frågor inom arbetarrörelsens organisationer. Däremot var Me-
tall uppenbarligen en pådrivande kraft i arbetarrörelsen i frågan om det 
tredje steget, detta med tanke på den skärpa som kännetecknade skrivel-
serna redan 1973, två år innan SAP:s partiprogram antogs.  
    Kapitalets koncentration och internationalisering beskrevs i rapporten 
som ett av de främsta hindren för realiseringen av ekonomisk demokrati. 
Metalls medverkan i stärkandet av den internationella fackföreningsrörel-
sen framställdes nu som en angelägen och prioriterad uppgift. Ett huvud-
syfte med rapporten var att förankra diskussionen i förbundet och öka 
medvetandet bland medlemmarna om vikten av engagemang i det inter-
nationella fackliga samarbetet och om ”de problem som de multinationel-
la företagen ger upphov till”.344 Dessa problem handlade i mångt och 
mycket om den grundläggande intressemotsättning som rådde mellan 
fackföreningsrörelsen och de multinationella företagen i fråga om fackli-
ga rättigheter, anställningstrygghet, löner och arbetsvillkor, synen på för-
handlingar, men även om nationellt självbestämmande.  
    Resonemanget hade som utgångspunkt att denna konflikt och intres-
semotsättning handlar om inflytande, makt och ekonomisk demokrati – 
ett resonemang som också framgår tydligt i metallordföranden Bert Lun-
dins föredragning om rapporten under kongressen: 

––––––––– 
341 Yvonne Hirdman, Vi bygger landet, Stockholm 1990, s. 317. 
342 Walter Korpi, 1994, s. 24f. 
343 Lars Olsson och Lars Ekdahl, 2002, s. 138. 
344 Rapport om multinationella företag, Metallkongressen 1973, s. 3. 
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Motsättningarna mellan löntagarnas rätt till arbete och kapitalägar-
nas möjligheter att fritt få disponera sitt kapital träder också klarast 
fram i de multinationella företagen. Det blir därmed svårare för 
samhället och löntagare [sic!] att med framgång driva krav på full 
sysselsättning, höga inkomster och en jämn inkomstfördelning. 
Det blir också svårt att driva fram kravet på företagsdemokrati och 
bättre arbetsmiljöer, om de multinationella företagen har fritt fram 
utan kontroll.345

Rapporten inleddes med en kartläggning med tonvikt på metall- och 
verkstadsindustrin, dels av utlandsägda multinationella företag i Sverige 
och motiven för dessa att etablera sig i Sverige, och dels av svenska mul-
tinationella företags investeringar utomlands. De främsta motiven för ut-
landsägda bolags etablering i Sverige uppgavs vara köpkraften på den 
svenska marknaden, tillgången på välutbildad arbetskraft och möjligheten 
att täcka andra exportmarknader och då främst de nordiska länderna, 
EFTA-länderna och övriga europeiska länder. Men det var framför allt 
resultaten av kartläggningen av svenska företag i utlandet som oroade 
Metall. Denna visade att antalet anställda i svensk tillverkningsindustri 
hade ökat med 35 000 i utlandet mellan 1965 och 1970, medan antalet 
anställda minskade mellan samma år i Sverige med 32 000. En annan ta-
bell över utvecklingen av antalet anställda 1967-1971 vid svenska kon-
cerner, där inte bara tillverkningsindustrin ingick utan även försäljnings-
företagen, visade på en mer komplex bild. Totalt ökade sysselsättningen i 
de svenska koncernerna såväl i Sverige som i utlandet; men ökningen var 
betydligt större i utlandet än i Sverige. LM Ericsson var, enligt Metalls 
rapport, den koncern som ökade mest och snabbast utomlands med 13 
300 nya anställda.346

    De svenska företagens övergripande motiv för att etablera verksamhet 
utomlands är kort och gott vinstintresset, konstaterades det i rapporten: 
”Ökad vinst får man genom att sälja mer och/eller genom att producera 
till lägre kostnader.”347 Men skälen för beslut om investeringar i utlandet 
varierade, enligt rapporten. Att företagen kunde vidga sina marknader var 
ett skäl. Detta gjorde att möjligheterna ökade till större närhet till kunder-
na, samt att de kunde undgå tullar och dra fördel av gynnsamma admi-
nistrativa regler. Lägre arbetskostnader lyftes fram som ett andra skäl för 
utlandsinvesteringar. Men å andra sidan argumenterade Metall i rapporten 
för att låga löner var ett dåligt skäl för företagen att flytta produktion, ef-
tersom den höga lönenivån i Sverige kompenserades av hög produktivi-
tet. Dessutom förutspåddes att de fackliga organisationerna i andra länder 

––––––––– 
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kommer att driva kraven på löneökningar och bättre arbetsvillkor. Låga 
lönenivåer avfärdades som ett skäl i ett längre perspektiv, eftersom de 
svenska företagen på sikt knappast kunde ”undkomma lönekostnader ge-
nom att flytta utomlands.”348 Denna skrivelse visar att det fanns ett själv-
förtroende och en verklig tilltro till fackföreningsrörelsens förmåga att 
växa även internationellt och att den i framtiden skulle komma att utgöra 
en avgörande motkraft till kapitalet även på internationell nivå.
    De ökade kapitalbehoven angavs slutligen som ett tredje skäl för ut-
landsinvesteringarna. Det som åsyftades var koncentrationstendenser i 
form av företagsuppköp och sammanslagningar, vilket gjorde att företa-
gen blev mäktigare än länderna de investerade i. Denna utveckling sades 
leda till att ländernas makthavare konkurrerade med varandra via kapital-
subventioner i form av till exempel lokaliseringsbidrag och skattelättna-
der till de multinationella företagen. Detta för att förmå företagen att in-
vestera i det egna landet.
    För att motverka kapitalflykten till låglöne- och lågskatteländer som i 
sig betraktades som ett resultat av de multinationella företagens ökande 
politiska och ekonomiska makt, måste fackföreningsrörelsens och de an-
ställdas inflytande öka:  

Samhället och löntagarna ska ha ett avgörande inflytande över 
svenskägda företags investeringar i utlandet och utländska företags 
investeringar i Sverige. Investeringarna ska först och främst bedö-
mas med hänsyn till följderna för den svenska sysselsättningen.349

Den sista meningen bör dock läsas i relation till Bert Lundins uttalande i 
avslutningen av anförandet om rapporten under kongressen: 

Internationaliseringen av företagsamheten kräver att vår solidaritet 
utsträcks även till arbetare i andra länder. Det gäller att vi ömsesi-
digt bistår varandra i arbetet så att inte företagen spelar ut löntaga-
ren [sic!] i olika länder mot varandra.350

Att just i det här sammanhanget ställa den internationella solidariteten 
gentemot nationellt egenintresse blir enligt min mening poänglöst, efter-
som varken svenska metallarbetare eller utländska i längden gynnas av en 
internationell underbudskonkurrens med löner, arbetsvillkor och fackliga 
rättigheter. Det vore därför en felsyn att uteslutande betrakta Metalls 
ståndpunkt – att investeringarna först och främst bör bedömas med hän-
syn till den svenska sysselsättningen – som egennyttig, protektionistisk 
och osolidarisk, åtminstone ur ett ensidigt fackligt arbetarrörelseperspek-

––––––––– 
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tiv. Från en neoliberal ståndpunkt är det däremot i sin ordning och natur-
ligt med en sådan underbudskonkurrens. Istället bör också innehållet i 
Bert Lundins uttalande beaktas i analysen. 
    Den övergripande slutsatsen i rapporten var att det krävdes ett avgö-
rande samhälls- och löntagarinflytande över de svenska multinationella 
företagens investeringar både i Sverige och utomlands. De multinationel-
la företagens ekonomiska inflytande skulle också begränsas genom en ny 
lagstiftning, menade Metalls utredare. Ett av kongressombuden, Christer 
Erlandsson, kunde i kongressdiskussionen också härvidlag hänvisa till 
den utredning som nyligen hade tillsatts av den socialdemokratiska reger-
ingen:

I dag kan ett utlandsägt multinationellt företag köpa ett svenskägt 
företag med personal och allt på samma sätt som man sålde hästar 
på marknaden förr, men en liten antik byrå, gjord av päronträ, från 
Gustav III: s tid kan inget multinationellt företag köpa – där sätter 
lagen stopp. Så antik är vår lagstiftning innan utredningen lagt 
fram något förslag!351

   
Rapporten föreslog därför en rad åtgärder i lagstiftningen med inriktning 
på de multinationella företagen. Förslaget handlade om lagstiftning kring 
näringspolitik, löntagarinflytande, ökat samhällsinflytande över multina-
tionella företag, skärpta skatteregler; man krävde att den svenska reger-
ingen skulle verka för en ny internationell bolagslagstiftning och mellan-
statliga överenskommelser som begränsade de multinationella bolagens 
makt och ökade insynen i deras verksamheter, en konvention från Inter-
national Labour Organization (ILO) om fackliga minimiregler i fråga om 
fackliga rättigheter och anställningsförhållanden m.m..352

    En viktig aspekt är att rapporten också betonade det nödvändiga i att 
fackföreningsrörelsen utarbetade nya förhandlingsmetoder och organisa-
tionsformer för att möta den alltmer internationaliserade ekonomin och de 
multinationella företagens ökade makt. Först och främst föreslogs upprät-
tandet av ett fackligt ”internationellt kontaktnät” och organisering av 
koncernfackligt samarbete, där inrättandet av koncernföretagsnämnder i 
Sverige skulle bli ett första steg på vägen mot internationella förhand-
lingar och koncernnämnder.  
    Det fanns en tydlig tilltro till att det koncernfackliga samarbetet skulle 
kunna vara en väg att komma förbi skillnader mellan fackföreningar – 
ideologiska, ekonomiska, kulturella skillnader och skillnader i organisa-
tionsgrad. Det kunde fungera som ett sätt att undvika facklig splittring, 
som betraktades som ett av den internationella fackföreningsrörelsens 
största problem: ”Arbetstagarna i företagets anläggningar i olika länder 
––––––––– 
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skulle på så sätt lära känna varandra och de skulle få lättare att komma 
överens om gemensamma krav på företaget.”353 I texten förespråkades 
även att det nordiska samarbetet mellan verkstadsklubbarna utvecklas yt-
terligare, som ett första steg i ett internationellt fackligt samarbete. Detta 
steg ansågs som minst svåröverstigligt, eftersom de nordiska länderna var 
grannar och det även fanns en politisk, kulturell och facklig samsyn i de 
länderna.
    Samtidigt är perspektivet påfallande entydigt i det avslutande avsnittet 
om internationella fackliga aktioner och internationell solidaritet. Det var 
kretsen inom Internationella Metallarbetarefederationen (IMF) som 
åsyftades och som skulle stödjas, och det var från IMF: s medlemsför-
bund som Metall kunde räkna med stöd vid en eventuell konflikt med 
multinationella företag i Sverige. Därutöver fanns det en uttalad uppfatt-
ning om att ett fackligt samarbete som överskrider splittringen efter de 
ideologiska, religiösa och yrkesmässiga linjerna måste komma till stånd i 
framtiden, eftersom löntagarnas intressen var gemensamma trots den 
fackliga splittringen. De problem som de multinationella företagen gav 
upphov till skulle rent av komma att tvinga fram en sådan utveckling, 
konstaterade Jan Olsson i ett anförande om rapporten, som han höll vid 
kongressen på uppdrag av Metalls utredningsavdelning.354

    De huvudsakliga riktlinjerna för det fackliga kontaktnätet gick ut på att 
skaffa överblick, samla och lagra information kring nyckelfrågorna: inve-
steringar, löner och arbetsvillkor. Intressant är att man ser möjligheter i 
den nya tekniken för att lösa hanteringen av informationen. Databanker 
kunde användas för lagring och datainsamling och goda kontakter mellan 
de fackliga organisationerna kunde upprätthållas via ”snabbast möjliga 
kommunikationsmedel (telefon, telex m.m.)”.355 Vidare betonades vikten 
av att förbundet satsade mer på fackliga studier med internationell inrikt-
ning, men även av att språkkunskaperna förbättrades för att underlätta de 
personliga kontakterna över gränserna. 
    Ett annat offensivt krav som drevs och fördes fram i rapporten var att 
de multinationella företagen skulle betala för de kostnader som det kon-
cernfackliga samarbetet medförde. För att kunna driva ett sådant krav och 
få gehör från bolagen krävdes i själva verket facklig representation i kon-
cernbolagsstyrelser och ett utvecklat koncernfackligt samarbete. Även 
dessa formuleringar kan antyda att det 1973 fanns ett påtagligt inslag av 
självförtroende, konkretion och en optimistisk förväntanshorisont i Metall 
inför möjligheterna att bygga ett verkligt fackligt samarbete som skulle 
kunna utgöra en motkraft till kapitalet även på internationell nivå. Samti-
digt förekom det en viss skepsis och pessimism i kongressdebatten. Gö-

––––––––– 
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ran Johansson från Göteborg befarade att det skulle bli svårt att motivera 
det internationella fackliga arbetet på hemmaplan – han hade ju själv fått 
höra ”från de s.k. vänstergrupperna […] att man gör nöjesresor på med-
lemmarnas bekostnad” efter att han hade rest för att studera förhållanden 
utomlands.356

    Kraven på styrelserepresentation, planerna på koncernfackligt samar-
bete och kravet att företagen skulle finansiera fackligt biståndsarbe-
te/fackligt internationellt samarbete realiserades delvis under de kom-
mande åren – något som jag återkommer till längre fram i avhandlingen. 
    Anmärkningsvärt är att diskussionen kring internationell solidaritet och 
internationalismen uteslutande handlade om fackliga frågor – USA:s krig 
i Vietnam berördes till exempel överhuvudtaget inte. Vad detta beror på 
kan jag inte undersöka närmare här, men det är inte otänkbart att det finns 
utrikespolitiska implikationer. Kanske ville man undvika att hamna i kon-
flikt med de amerikanska och västtyska förbunden och de dominerande 
skikten i IMF, som faktiskt i stor utsträckning bestod av kalla krigare. 
Kanske ville man renodla de fackliga frågorna och endast koncentrera sig 
på dem. Dessutom hade man eventuellt ännu inte insett behovet av att 
profilera sig gentemot det Göran Johansson benämnde som ”de s.k. väns-
tergrupperna” inom förbundet – denna diskussion kommer däremot upp 
till ytan under den påföljande kongressen. Kontrollen av och kampen mot 
SKP och senare VPK hade annars varit ett dominerande inslag i Metalls 
inre liv alltsedan Metallstrejken 1945.357 Den ”nya vänstern” skiljde sig 
emellertid på många sätt från det traditionella kommunistpartiet, som 
man kände igen och hade mångårig erfarenhet av att tampas med. 

Internationell verksamhet – Metallkongressen 1977 
Det var under den påföljande kongressperioden Jan Olsson och Åke We-
din åkte runt i Latinamerika för att bistå den fackliga uppbyggnaden och 
för att agitera, liksom Åke Andersson och deltagarna i LO:s Latinameri-
kakurs reste till Colombia för att studera svenska multinationella företags 
verksamheter i dessa länder. Åke Andersson, som vid denna tidpunkt var 
nytillträdd klubbordförande för verkstadsklubben vid LM Ericsson i 
Karlskrona, deltog för första gången som ombud på kongressen 1977. 
    Gäster på kongressen var IMF: s generalsekreterare Herman Rebhan 
och Günther Köpke från Europeiska Metallarbetarefederationen (EMF). 
Representanter från tretton metallindustriarbetareförbund i femton euro-
peiska länder och från motsvarigheterna i Israel, USA och Japan var in-
bjudna. Dessutom, vilket är intressant att notera, var jugoslaviska indu-
stri- och gruvarbetareförbundet inbjudet. Jugoslavien betraktades som ett 
––––––––– 
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särfall, beroende på den självständiga hållningen till Sovjetunionen och 
FVF. Det faktum att ett stort antal metallarbetare i Sverige hade jugosla-
viskt ursprung, och att det därför fanns ett behov att diskutera deras ange-
lägenheter med den jugoslaviska fackföreningsrörelsen, var ytterligare ett 
skäl till nära förbindelser och ett utvecklat samarbete.358 Däremot fanns 
det, liksom under kongressen 1973, fortfarande inte några fackföreningar 
från Tredje världen representerade på gästlistan, vilket är förvånande med 
tanke på hur stor vikt som läggs vid tredjevärldenfrågorna under kongres-
sen.
    Omvärlden trängde sig på och var närvarande under kongressen på ett 
annat sätt än under den förra. Dessutom befann sig den svenska social-
demokratin i opposition för första gången på fyrtiofyra år, vilket också 
präglade delar av kongressdebatten.  
    Kongressen inleddes den 11:e september, på dagen fyra år efter den 
USA-stödda kuppen i Chile; Salvador Allende dog i Monedapalatset tio 
dagar efter att den förra kongressen avslutats. Året före kongressen hade 
sydafrikansk militärpolis skjutit skarpt och dödat svarta demonstranter i 
Soweto 1976. Året efter kongressen skulle slutspelet i fotbolls-VM 1978 
avgöras i militärdiktaturens Argentina. Inbördeskriget i Libanon inleddes 
1975 och kulminerade med de israeliska attackerna mot PLO och pales-
tinska flyktingläger i landet under perioden 1978 till 1982. Nu gjorde sig 
solidariteten och engagemanget gällande på ett mer påtagligt vis än under 
kongressen 1973. Oavsett om det gällde det orättfärdiga i apartheidsy-
stemet eller staten Israels förtryck av det palestinska folket; oavsett om 
det handlade om de blodindränkta militärdiktaturerna i Latinamerika eller 
bristen på fackliga fri- och rättigheter i öststaterna – omvärlden trängde 
sig på och gjorde sig påmind. 
    Många av motionerna som ställdes till kongressen behandlade allmän-
na uttalanden om att Metall måste öka insatserna till stöd för förtryckta 
folk i världen, men också mer precisa förslag till uttalanden om bojkotter 
mot Chile-juntan och den sydafrikanska apartheidregimen. Andra krav 
som ställdes var att Sovjetunionen skulle lämna Tjeckoslovakien, erkän-
nande och stöd till PLO, samt att fotbolls-VM skulle flyttas till ett annat 
land. Förslagen bemöttes i stor utsträckning med bifallsyrkanden från 
överstyrelsen, och kongressen beslutade att göra ett allmänt uttalande 
”som tar upp undertryckta mänskliga demokratiska och fackliga rättighe-
ter i alla delar av världen samt stödjer folkens kamp för nationellt obero-
ende”.359 Överstyrelsen instämde även i kraven på fördömanden av dikta-
turen i Chile och apartheidsystemet i Sydafrika. Frågan om bojkott vida-
rebefordrades däremot till förbundsstyrelsen för vidare diskussion, med 
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tillägget att frågan sedan skulle föras vidare till LO och de internationella 
fackliga organisationerna. Även motionerna om ett erkännande av PLO 
och om att den israelska ockupationen av de palestinska områdena sedan 
1967 måste upphöra, fick gehör. Överstyrelsen yrkade också på bifall till 
förslaget om att utverka protester mot att fotbolls-VM förläggs i Argenti-
na.360

    Överstyrelsen gick dock inte alla motioner tillmötes oreserverat. En del 
av dem avslogs också mycket riktigt av kongressen, som till exempel ett 
förslag om att anslå 10 000 kronor till insamlingen ”Mediciner till Liba-
non”, en insamlingskampanj till förmån för PFLP:s 361 sjukvårdskliniker i 
palestinska flyktingläger i Libanon.362 Även om avslagsyrkandet motive-
rades med ”att humanitära insatser bör göras med offentliga medel och att 
de insamlingsaktioner man engagerar sig i ska ha direkt facklig anknyt-
ning”, finns det fog för slutsatsen att avslaget även hade en politiskt mo-
tiverad sida, eftersom PFLP var/är en väpnad marxist-leninistisk organi-
sation inom paraplyorganisationen PLO. Formuleringen ”terrordåd och 
övergrepp har begåtts” syftade rimligtvis – eftersom överstyrelsen inte 
var mer precis än så i sitt svar – på såväl den israeliska ockupations- och 
våldspolitiken som palestinsk väpnad motståndskamp, då den tog sig ut-
tryck i terrorism.363

    En annan motionär tog upp det koncernfackliga samarbetet och efter-
lyste ett samarbete mellan FVF: s medlemsorganisationer och organisa-
tionerna inom FFI-kretsen när det behövdes. Motionären föreslog att för-
bundsstyrelsen skulle verka i FFI för att förhandlingar om ett samarbete 
kommer till stånd. Det konkreta exemplet handlade om SKF:s verksam-
het i Frankrike, där en majoritet av arbetarna tillhörde FVF-förbundet 
Confédération Générale du Travail (CGT), som även var den största 
fackliga organisationen i Frankrike.  
    Motionen avslogs med hänvisning till att ett samarbete med FVF var 
omöjligt – dels på grund av risken för splittring och dels för att FVF styr-
des av det sovjetiska kommunistpartiet och skillnaden i uppfattning var 
för stor. Yrkandet på avslag var dock inte kategoriskt. Jan Olsson, som 
föredrog överstyrelsens uppfattning, förespråkade att kontakter kunde 
upprätthållas med CGT i praktiska angelägenheter. Olsson betonade 
dessutom att en öppen dialog med franska CGT inte skulle försvaga IMF, 
”utan tvärtom, [skulle] dess styrka, baserad på demokratisk övertygelse 
[…] bidra till att övervinna de försök som finns att splittra det internatio-
nella samarbetet”.364

––––––––– 
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    Detta resonemang går i linje med de tidigare utförligt presenterade fyra 
utgångspunkterna för svensk fackföreningsrörelse i det internationella 
samarbetet, som Jan Olsson mejslade ut på uppdrag av LO samma år som 
Metallkongressen. Det fanns en tydlig strävan att uppnå en tredje stånd-
punktsposition, där svenska Metall framstår som en balanserande och 
medlande aktör mellan IMF och de FVF-förbund som eventuellt skulle 
kunna övergå till FFI eller IMF, och med det uttalade syftet att upplösa 
låsningen och motverka splittringstendenser. I praktiken handlade det 
alltså snarare om en strävan att hålla dörren öppen för de förbund som 
ville lämna FVF, och inte om att ena FVF och FFI. På motsvarande vis 
var det angeläget för FVF att få med de fackföreningar i exempelvis La-
tinamerika som stod inför valet att vara oberoende och utelämnade, utan 
stöd från något internationellt nätverk, att ansluta sig till den Moskvastyr-
da internationalen eller att vara anslutna till de landsorganisationer och 
yrkesförbund som var medlemsorganisationer i de västorienterade inter-
nationalerna.
    De strategiska diskussionerna präglade också i stora stycken kongres-
sens rapport om förbundet och det internationella arbetet. Den behandla-
de Metalls syn på de fackliga internationalerna och yrkesfederationerna, 
utbytet på lokal och internationell nivå och hur de fackliga internationella 
studierna skulle förankras i förbundet. Liksom 1973 var det de multina-
tionella företagens utbredning och Sveriges allt större beroende av den in-
ternationella ekonomin som utgjorde det främsta argumentet för utvidga-
de fackliga kontakter över nationsgränserna. 
    Rapporten inleds med några sidor där organisationsstrukturen benas 
upp i det internationella fackliga systemet. Detta var inte en helt enkel 
uppgift och frågan är om det inte rådde en del oklarheter även hos förfat-
tarna till rapporten vad beträffar de snåriga relationerna mellan FFI, yr-
kesinternationalerna och regionalerna, vilket också begränsade möjlighe-
terna till att från Metalls sida och från en svensk facklig ståndpunkt prak-
tisera en konsekvent strategi inom IMF. I rapporten om förbundet och 
den internationella verksamheten från 1977 heter det således bland annat: 

IMF är inte medlem av FFI på samma sätt som Metall är i LO. 
Därför kan det finnas fackförbund som tillhör en yrkesinternatio-
nal, vars huvudorganisation inte tillhör FFI. FFI och yrkesinterna-
tionalerna kommer även i framtiden att stå självständiga gentemot 
varandra. Samarbetet har ibland varit kärvt. FFI har exempelvis en 
regional organisation [ORIT, min anm.] för Latinamerika som 
styrs av amerikansk fackföreningsrörelse och amerikanska utrikes-
politiska ambitioner. Därför har FFI i motsats till en del yrkesin-
ternationaler, bland annat IMF, blivit illa sedd i Latinamerika.365

––––––––– 
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Problemet är att inte heller IMF:s medlemsorganisationer alltid var sär-
skilt väl sedda i de latinamerikanska länderna; de var i många fall styrda 
av korrupta ledningar som i praktiken var tillsatta av regimerna på natio-
nell nivå och av företagsledningarna på lokal nivå. Röstköp och mutor 
var vanligt förekommande.366 Detta uppmärksammades inte i rapporten – 
om det berodde på bristfällig information eller om det var ett medvetet 
utelämnande är knappast en relevant fråga i sammanhanget. Historikern 
Åke Wedin – den tidigare chefen för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 
– som vid den här tiden ansågs som LO: s främste expert på området, och 
som dessutom var flitigt anlitad även av Metall i olika internationella 
sammanhang, hade redan 1975 rapporterat om korruptionen och den 
hopplösa organisationsstrukturen i många av de latinamerikanska organi-
sationerna, däribland vissa av medlemsförbunden i IMF.367 De två cen-
tralorganisationerna i Colombia, CTC och UTC, var medlemmar i Orga-
nización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), som domine-
rades av American Federation of Labor-Congress of Industrial Organiza-
tions (AFL-CIO), och som 1969 hade lämnat FFI efter en lång period av 
konflikter av ideologisk, ekonomisk och maktpolitisk karaktär. Påståen-
det från AFL-CIO:s ordförande George Meany om att FFI var infiltrerat 
av homosexuella, säger en del om hur förgiftade relationerna var mellan 
FFI och AFL-CIO. Uppgiften om Meanys uttalande kommer från Charles 
Kassmans biografi över förre FFI-ordföranden Arne Geijer.368

    De två IMF-anslutna gruv- och metallarbetareförbunden i Colombia, 
Fetramecol och Utrammicol, var i sin tur anslutna till de ovan nämnda 
centralorganisationerna, som alltså var anslutna till ORIT. Stridigheterna, 
som ledde till att AFL-CIO och därmed också ORIT fick lämna FFI 
handlade i stora stycken om att AFL-CIO ville ha det avgörande inflytan-
det och göra FFI, till en antikommunistisk kamporganisation. I praktiken 
hade också organisationen fungerat som en sådan från 1950-talet, då 
AFL-CIO och ORIT agerade på egen hand och aktivt understödde stör-
tandet av folkvalda progressiva regeringar i till exempel Guatemala, Bra-
silien och Dominikanska republiken.369 Dessa organisationer hade, skri-
ver Kassman, ”skaffat sig outplånligt dåligt rykte genom att stödja, eller 
medverka till, störtandet av demokratiskt valda regeringar”.370

    Innehållet i 1977 års kongressrapport går i princip i linje med innehål-
let i överstyrelsens ställningstaganden i kongressdiskussionen. Till skill-
nad från kongressen 1973 är det tydligt att Metall nu ville positionera sig 
internationellt och slå fast en självständig svensk hållning i förhållande 
––––––––– 
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till de internationella organisationerna. Vilka borde man samarbeta med 
och hur skulle detta samarbete se ut?  
    I första hand var det samarbete med IMF- och EMF-förbunden som 
gällde, men samtidigt betonades vikten av att goda kontakter upprätthölls 
med de metallindustriarbetareförbund som var medlemmar i Arbetarnas 
Världsfederation (AVF), den kristna internationalen. Kontakter med fack-
föreningar i öststaterna förespråkades inom ramen för avspänningen mel-
lan öst och väst, men i direkta fackliga frågor var ett samarbete möjligt 
endast om det handlade om rent praktiska frågor som till exempel ar-
betsmiljö, står det i rapporten. I rapporten konstaterades att förbundet 
även i fortsättningen skulle ha kontakter med förbund i andra länder, men 
att prioriteringar skulle göras ”så att kontakterna ökas med de länder som 
har en liknande struktur” och där förbunden hade likartade problem som i 
Sverige. Dessa prioriteringar motiverades av att bägge parter kunde få 
”större praktiskt resultat av kontakterna”.371

    Till skillnad från i kongressrapporten 1973 kunde man nu rapportera 
om ett faktiskt internationellt utbyte på såväl klubb- och avdelnings- som 
förbundsnivå. I samband med detta uppmärksammades de ekonomiska 
problemen som de internationella kontakterna hade orsakat, särskilt för 
avdelningarna, och därför återkom man till kraven på att de multinatio-
nella företagen skulle stå för kostnaderna för det fackliga utbytet. Även 
studieverksamheten hade kommit igång i form av gruppstudieresor, inter-
nationella seminarier och studiecirklar. 
    Sammanfattningsvis visar rapporten på ett ökat engagemang i IMF och 
på att intentionerna från 1973 års kongress i stor utsträckning hade upp-
fyllts, såtillvida att studieverksamheten och det internationella utbytet 
tycks ha kommit i gång.  
    Det är dock tydligt att det fanns en ambivalens i inställningen till IMF 
och de organisationer som inte tillhörde kalla krigets västsida. Det fanns å 
ena sidan en strävan att formera en tredje ståndpunkt på den internationel-
la arenan och en medvetenhet om nödvändigheten av ett utvecklat inter-
nationellt samarbete, inte minst beroende på de multinationella företagens 
utbredning. Detta internationella utbyte begränsades emellertid av det 
kalla kriget som delade fackföreniingsrörelsen i en väst- och östsida. 
Kontakter med fackförbund i likartade samhälleliga strukturer som den 
svenska skulle prioriteras. Samtidigt innehöll kongressdiskussionen utta-
landen som tog utgångspunkt i en övergripande internationell solidaritet 
med världens alla förtryckta.  
    Under kongressen 1973 lades riktlinjerna upp för den internationella 
verksamheten. Under kongressen 1977 trängde sig världen på och av-
krävde svar, ställningstaganden och positionering. Trots att möjligheterna 
för svensk fackföreningsrörelse att agera självständigt var relativt begrän-
––––––––– 
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sade, är det i ljuset av detta man bör läsa Jan Olssons artikel i Tiden och 
LO-promemorians fyra utgångspunkter för det internationella arbetet. 
Även om de analytiska utgångspunkterna inte nämns explicit finns det 
drag av en sådan positionering i kongressrapporten.  
    Det fanns en strävan att ge intryck av att man stod utanför stormakts-
spelet och att svenska Metall tillsammans med de övriga nordiska för-
bunden representerade en existerande facklig tredje ståndpunkt i det in-
ternationella samarbetet.  Olssons PM, artikeln i Tiden och Metalls rap-
port dominerades helt av den strategiska positioneringen gentemot fack-
förbund utanför FFI-kretsen, i synnerhet de kommunistiska organisatio-
nerna. Metall var angeläget om att inte stänga dörren för de stora kom-
munistiska fackliga organisationerna i Europa, som till exempel CGT i 
Frankrike och de kommunistiskt dominerade metallindustriarbetareför-
bunden i Sydeuropa. Men eftersom Metall inte öppet kritiserade IMF, 
som istället främst beskrevs och lyftes fram som en organisation präglad 
av demokratisk övertygelse, blir den eftersträvade mellanpositionen pro-
blematisk. Inte minst med tanke på de fackliga organisationer, exempel-
vis i Latinamerika, som av olika skäl inte var medlemsförbund i IMF och 
trots att de inte var aktörer i rivaliteten mellan öst och väst, tvingades bli 
brickor i ett spel som de internationella federationerna hade lagt upp spel-
reglerna för. Detta skedde samtidigt som multinationella koncerner som 
till exempel LM Ericsson i Latinamerika bedrev en fackföreningsfientlig 
politik och utnyttjade den rådande bristen på mänskliga och fackliga rät-
tigheter för maximal exploatering av arbetskraften.372

Internationell solidaritet – Metallkongressen 1981 
Rapporten Internationell solidaritet från kongressen 1981 är det mest ge-
nomarbetade och ambitiösa av kongressdokumenten kring det internatio-
nella samarbetet under perioden 1973 till 1993. Förutom att rapporten 
vittnar om ett ökat engagemang sedan förra kongressen i det rent praktis-
ka arbetet i form av utbyte, kursverksamhet och koncernfacklig organise-
ring, går det att notera en delvis ny inriktning och strategi hos förbundet. 
Större vikt läggs nu än tidigare vid den internationella solidariteten och 
den moraliska utgångspunkten, vilket framgår redan i kongressrapportens 
titel. Den sistnämnda utgångspunkten blir nu på den retoriska och norma-
tiva nivån något som överskuggar även de andra utgångspunkterna. Den 
internationella solidariteten framstår som både medel och mål.  
    Att man från förbundsledningens sida lade så stor vikt vid det interna-
tionella samarbetet har direkt koppling till strukturomvandlingens effek-
ter och den hårdnande internationella konkurrensen; åtminstone var det så 

––––––––– 
372 Se kap. 3 och 6. 



136

förbundet resonerade i motiveringen till rapporten och i argumenteringen 
för ett mer utvecklat internationellt samarbete.      
    Kongressen, där Åke Andersson för andra och sista gången deltog som 
ombud, ägde rum i juni. I februari samma år hade Andersson gjort sin 
andra resa till Bogotá för att där träffa företrädare för Sintraericsson, i ett 
försök att komma fram till en lösning på problemet med vad som av de 
lokala fackföreningsledarna beskrevs som LM Ericssons fackföreningsfi-
entliga politik.  
    De svenska företagens utlandsinvesteringar och de multinationella fö-
retagens utbredning framstod i jämförelse med guldåren på 1960-talet 
som en mycket konkret hotbild i förbundets farhågehorisont. Detta fram-
går redan i rapportens inledande avsnitt:    

Under lång tid lärde vi oss att den svenska kvalitén nästan sålde 
sig själv på världsmarknaden. I dag kan vi inte åberopa detta som 
försäljningsargument lika ofta. Andra länder har kommit ikapp oss 
och vi verkar få allt svårare att hävda oss.  
    Problemen med att kunna sälja produkter på svensk export blir 
inte mindre av att de svenska företagen blivit alltmer benägna att 
investera utomlands. På 60-talet kunde detta hålla på i begränsad 
skala utan att det drabbade oss särskilt hårt. Det stora problemet 
var då att företagen inte kunde växa ut här hemma, för att det inte 
fanns yrkeskunnigt folk. Fackföreningsrörelsen såg inte utlands-
etableringen som ett egentligt hot, utan snarare som ett komple-
ment till en stabil och trygg utveckling här hemma. 
    Idag är det annorlunda. Det svenska samhället visar upp 
branschkriser, utlandsskulder, budgetunderskott, företagsnedläg-
gelser och hot mot hela kommuners existens.373

Vid kongressen 1973 krävde Metall att svenska företags investeringar ut-
omlands och utländska företags investeringar i Sverige främst skulle be-
dömas med ”hänsyn till följderna för den svenska sysselsättningen”.374

Även om detta krav fortfarande kvarstod under kongressen 1981, fanns 
det en mer uttalad strävan att inte framstå som protektionistisk och natio-
nalistisk. I kongressrapporten betonas att möjligheterna till insyn och in-
flytande faktiskt hade ökat genom exempelvis de nya arbetsmarknadsla-
garna och löntagarrepresentationen i riksbankens valutastyrelse. Men det 
var alltjämt så att löntagarna och samhället inte hade något avgörande in-
flytande över investeringarna utomlands och i Sverige.   
    Det internationella samarbetet sågs som ett sätt att lösa både den eko-
nomiska krisen och att bekämpa klyftorna mellan rika och fattiga länder. 
Metall ansåg att de fackliga organisationerna måste spela en avgörande 
––––––––– 
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roll i upprättandet av internationella avtal och överenskommelser i syfte 
att reglera den internationella ekonomin. De multinationella företagens 
gränsöverskridande makt hade ökat samtidigt som ”nationerna försöker 
lösa internationella problem med nationella lösningar”, där lan-
det/nationen i många fall blir ”viktigare än det gemensamma löntagarin-
tresset”.375

    Det gemensamma löntagarintresset definierades alltså här som något 
internationellt och gränsöverskridande, vilket också ställde nya krav på 
fackföreningsrörelsen:

Den internationella fackföreningsrörelsen måste förhindra en ut-
veckling mot nationalistisk egoism. Den måste fortsätta att utarbe-
ta program och samarbetsformer. Den måste träffas till möten och 
konferenser. Vi måste lära av och stödja varandra. 
    Vårt förbund, som verkar i ett litet och neutralt land, har en stor 
möjlighet att spela en viktig roll i utvecklingen mot en större soli-
daritet mellan länderna och kampen för fred, rättvisa och syssel-
sättning.376

När det gällde de multinationella företagen och ILO-konventionerna be-
tonade Metall 1981 att de internationella lagarna måste skärpas och göras 
bindande. Framförallt lyftes detta fram som ett problem som rörde företa-
gens agerande i Tredje världen. Problemet var alltså inte de mellanstatliga 
överenskommelsernas och ILO:s uppförandereglers utformning, utan att 
reglerna inte följdes av företagen. Därför måste reglerna få samma status 
som lagar och andra internationella avtal; om företagen bröt mot de inter-
nationella uppförandereglerna skulle OECD kunna döma företagen.377

    Även i det avsnitt som behandlar arbetet i IMF får den moraliska ut-
gångspunkten och den internationella solidariteten stort utrymme. Stödet 
till de fackliga organisationerna i u-länderna, ett utvecklat fackligt samar-
bete i de multinationella företagen och upprättande av informationsorgan 
kring fackliga frågor hade också av IMF: s 24: e världskongress i Mün-
chen 1977 utsetts till tre huvudområden för yrkesinternationalen. Men 
från Metalls sida ville man även verka för att IMF ökade arbetet för av-
spänning mellan öst och väst och för ett intensifierat samarbete med de 
fackliga organisationerna i Latinamerika, Asien och Afrika.378

    Det framförs ingen direkt kritik mot IMF i rapporten. Tvärtom lyfter 
rapporten fram det arbete organisationen uträttade, som till exempel in-
satser för att demokratisera den fackliga strukturen i Tredje världens län-
der. Rapporten nämner även att IMF hade genomfört utbildningsprojekt i 

––––––––– 
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Brasilien och Colombia som hade finansierats med ”svenska fackliga bi-
ståndsmedel”.379 IMF:s trovärdighet och ställning i Colombia är ingenting 
som tas upp i sammanhanget. I IMF:s verksamhetsrapport från världs-
kongressen 1977 ges en oproblematiserad och tämligen filtrerad bild av 
situationen i Colombia. Där beskrivs exempelvis hur de IMF-anslutna 
förbunden, Fetramecol och Utrammicol, bekämpade splittring från FVF 
och dess medlemsorganisationer och att Fetramecol hade gjort betydande 
vinningar i flera multinationella företag; bland dessa nämndes LM Erics-
son först.380 Ingenting nämns vare sig i IMF:s eller i Metalls rapport om 
att merparten av arbetarna vid LM Ericsson i Bogotá i praktiken bröt med 
Fetramecol 1976, då majoriteten röstade bort den företagslojala fackföre-
ningsstyrelsen. Formellt lämnade Sintraericsson Fetramecol 1978. Ingen-
ting nämns om att de två centralorganisationerna hade starka band till de 
två dominerande borgerliga partierna i Colombia och att de ofta kritisera-
des för korruption. Ingenting nämns heller om att de två yrkesförbunden 
stod under indirekt inflytande av ORIT, eftersom de var medlemsorgani-
sationer i centralorganisationer som i sin tur var medlemsorganisationer i 
ORIT.
    Även om den direkta kritiken uteblev fanns den med implicit i form av 
de resonemang som fördes kring vad som borde göras och i vilken rikt-
ning IMF:s arbete borde utvecklas: kontakterna inom de multinationella 
företagen måste byggas ut, insatser för att stärka svaga förbund via fack-
lig utbildning måste ökas, klyftorna mellan de rika och de fattiga länderna 
och arbetslösheten i Tredje världen måste bekämpas, regionalkontoren i 
Tredje världen måste stärkas och arbetet med att utforma nationella lagar 
som gynnar internationellt fackligt samarbete måste intensifieras.381 Det 
är uppenbart att man ville lyfta fram internationalismens ideologiska och 
moraliska sida och via den skapa förutsättningar för de reella och institu-
tionella fackliga utgångspunkterna även i länder där dessa saknades eller 
uppvisade stora brister. Skillnaderna måste tonas ner för att de skulle 
kunna överbryggas och ansvaret för detta låg främst hos de starka för-
bunden i IMF; innehållet i rapporten kan då betraktas som ett försök från 
Metalls sida att spela en roll i en sådan utveckling genom att utgöra en 
katalysator i det internationella fackliga samarbetet och driva på för att 
stärka arbetet för att skapa internationella motkrafter till kapitalet. 
    Metalls strävanden bör även ses mot bakgrund av de omfattande struk-
turrationaliseringarna i Sverige vid den här tiden och den hårdnande in-
ternationella konkurrensen som försatte fackföreningsrörelsen i en ny och 
mycket svår situation. Det blev helt enkelt omöjligt att lösa de problem 

––––––––– 
379 Internationell solidaritet, 1981, s. 15. 
380 IMF i de fem världsdelarna, verksamhetsrapport till den 24e världskongressen, München 24-28 

oktober 1977, s. 106. 
381 Internationell solidaritet, 1981, s. 38. 



139

som var internationella till sin karaktär med de gamla nationella metoder-
na.
    Även om det inte framkom någon direkt kritik mot IMF fördes det en 
diskussion i rapporten kring den fackliga strukturen i u-länderna. I avsnit-
tet om den fackliga utbildnings- och biståndsverksamheten förklarades 
organisationsstrukturernas bräcklighet i Tredje världen med att organisa-
tionerna ofta var unga och oerfarna. Avsaknaden av facklig tradition och 
bristande läs- och skrivkunskaper uppgavs som en orsak till bristfällig in-
terndemokrati. Men framför allt betonades stormaktspelet som ett stort 
problem för de fackliga organisationerna i Tredje världen och i synnerhet 
kritiserades USA:s inblandning under FFI:s täckmantel i Afrika och La-
tinamerika. Det ska också i detta sammanhang påpekas att AFL-CIO åter-
inträdde som medlemsorganisation i FFI 1980.  
    Stormakterna och deras fackliga organisationer kritiserades för att ut-
nyttja de nyblivna organisationerna i Tredje världen för sina egna utri-
kespolitiska syften.382 Liksom under kongressen 1977 fanns det även här 
en bakomliggande tredje ståndpunkt i resonemanget, möjligen med reser-
vation för att kritiken är mer omfattande mot USA än tidigare. När det 
gällde kontakter med förbund utanför IMF kvarstod begränsningarna i ut-
bytet med förbunden i Östeuropa, med två viktiga undantag: Metall- och 
Fabriksarbetareförbundet i Jugoslavien och de fria och oberoende fackfö-
reningarna i Polen.383 Detta är intressant ur flera aspekter. I Polen var det 
de från kommunistpartiet fristående fackföreningarna som man vill ha 
kontakt med, vilket ter sig följdaktigt med tanke på den polska frigörelse-
processen med Solidaritet i spetsen. Men kontakterna med det jugoslavis-
ka förbundet förespråkades på andra grundvalar:  

Den jugoslaviska fackföreningsrörelsen har en litet annorlunda roll 
i det jugoslaviska självförvaltningssystemet än vad fackföreningar 
i andra kommunistiska länder har. I vissa stycken kan en liknelse 
dras till den roll som den svenska fackföreningsrörelsen kommer 
att ha i ett mer genomfört löntagarfondssystem i Sverige. De jugo-
slaviska erfarenheterna är värda att tas till vara.384

Uppenbarligen fanns det en viss identifikation med och sympati för det 
jugoslaviska självförvaltningssystemet, när man till och med drog paral-
leller mellan detta och hur ett utvecklat löntagarfondssystem skulle kunna 
vara utformat i ett framtida Sverige. Liksom i 1977 års kongressrapport 
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motiverades utbytet med det stora antalet medlemmar i Sverige med ju-
goslaviskt ursprung, men identifikationen med självförvaltningssystemet 
uppgavs som det huvudsakliga skälet till att man vill upprätta regelbund-
na kontakter med det jugoslaviska förbundet. 
    Notabelt är också att intresset för det europeiska fackliga samarbetet 
inom de dåvarande EG-länderna alltjämt var ganska svalt, även om Me-
tall ingick i EMF som medlem och deltog i det konkreta samarbetet. Kri-
tiken som riktas mot EG-samarbetet handlade om svårigheter att skapa ett 
genuint internationellt fackligt samarbete, eftersom de nationella särin-
tressena tog överhanden och förlamade organisationen. Samtidigt betona-
des på det övergripande planet vikten av ett starkt Europa, som i framti-
den skulle kunna balansera utvecklingen i Japan och USA, särskilt på 
elektronikområdet.385

Bistånd och solidaritet – Metallkongressen 1985 
Metallkongressen 1985 antog inte någon fristående rapport eller något 
program kring de internationella frågorna. De internationella perspekti-
ven finns i stället med i två av kapitlen i kongressens huvudrapport Det 
goda arbetet. Det ena kapitlet, som har rubriken ”Svensk industri i värl-
den”, behandlar den svenska industriutvecklingen och internationalise-
ringen; analysen rör förutsättningar för den svenska industrins konkur-
renskraft, handel och teknisk utveckling i en allt mer internationaliserad 
värld. Perspektivet ställs uteslutande från realpolitisk utgångspunkt och 
berör inte närmare den fackliga internationalismen. Denna diskuteras där-
emot på tre sidor som ett delavsnitt under rubriken ”Metallarbetarna och 
omvärlden” i kapitlet ”Vår organisation – nya krav”. 
    Bland de internationella gästerna på kongressen återfanns förutom från 
de europeiska IMF-förbunden även representanter från Nicaragua och 
från IMF:s regionalkontor i Afrika, Latinamerika och Asien. Sandinister-
nas seger i Nicaragua, befrielserörelserna i södra Afrika och i andra delar 
av världen, samt solidaritetsrörelsernas uppsving i västvärlden spelade 
säkert in när kongressen formulerade Metalls ståndpunkter i de interna-
tionella frågorna. Men det fanns också ett defaitistiskt drag i diskussio-
nen, som var nytt i förhållande till tidigare kongresser.  
    Håkan Arnelid, som var förbundets föredragande i diskussionen kring 
de internationella frågorna, inledde denna med att peka på svårigheterna 
för fackföreningsrörelserna i många industriländer. Mer kraft hade fått 
ägnas åt ”att försvara uppnådda positioner än att gå framåt”. Den stigande 
arbetslösheten och högerkrafternas attacker på fackföreningsrörelsen 
hade lett till sjunkande medlemstal och försvagade fackföreningar.386 Den 
––––––––– 
385 Internationell solidaritet, 1981, s.16f. 
386 Protokoll, del 2, Svenska Metallindustriarbetareförbundets kongress 1985, s. 958 (Håkan Arnelid). 
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defensiva tonen kännetecknade även förbundsledningens hållning i dis-
kussionen om den fackliga internationalismen. Ett par motioner tog upp 
de multinationella företagen och den industriella internationaliseringspro-
cessen, och motionärerna framförde krav på att förbundet skulle verka för 
hårdare facklig politik i frågan. Metalls avdelning 100 i Ludvika föreslog 
exempelvis att förbundet skulle verka ”för en lagstiftning som ger sam-
hället och den fackliga organisationen insyn, kontroll och vetorätt i före-
tagens internationella verksamhet ” och att den fackliga kampen skulle 
föras ”mer i ljuset av ett internationellt perspektiv”.387 Motiven för mo-
tionen beskrevs i kongressdebatten av Hans Andersson från Ludvika en-
ligt följande:  

Svensk verkstadsindustri befinner sig i en mycket expansiv inter-
nationell utveckling. Denna expansion underlättas främst av de 
stora friheterna för kapitalrörelser över gränserna och avsaknaden 
av ett effektivt fackligt samarbete. Den underlättas av den nya tek-
niken med blixtsnabb överföring av information och avsaknaden 
av ett effektivt fackligt samarbete. Man kan t o m styra produktion 
oberoende av geografiska avstånd. Den nya tekniken kan i många 
fall innebära att man gör sig oberoende av specifikt utbildad ar-
betskraft och begagnar sig av program och datorer.  
    Alla torde vara överens om att denna utveckling i grunden för-
ändrar maktrelationerna mellan kapital och arbete. Vi har alltså ett 
eget intresse av denna bevakning för att över huvudtaget kunna 
hantera sysselsättningsfrågorna men också frågan om kontroll och 
styrning av produktionen. 
    Det handlar också om att se till att vi agerar med ansvar, när 
våra företag agerar i global skala. Det är svårt – vi diskuterade det-
ta beträffande Sydafrika för några dagar sedan – när det gäller län-
der med annan facklig och politisk miljö än vi är vana vid, ibland 
direkta förtryckarregimer, där människor exploateras och den fack-
liga verksamheten sätts på undantag.388

    I överstyrelsens svar till de motioner som förespråkade lagstiftning, 
facklig vetorätt, internationella sanktioner och straff för företag som bry-
ter mot de internationella uppförandekoderna går det att notera en mer de-
fensiv och ”realistisk”, alternativt uppgiven, inställning. Till skillnad från 
kongressrapporten 1981 pekade överstyrelsen nu på svårigheterna att få 
fram avtal om sanktionsåtgärder mot företag som bryter mot ILO:s upp-
föranderegler och att det inte var meningsfullt att sträva efter regleringar 
lagstiftningsvägen. Istället menade förbundets ledning att detta borde lö-
sas förhandlingsvägen och genom ökat medbestämmande inom företagen 

––––––––– 
387 Protokoll, del 2, 1985, s. 953, (MOTION nr 460, Avdelning 100 Ludvika). 
388 Protokoll, del 2, 1985, s. 963, (Hans Andersson). 
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och genom att det internationella koncernsamarbetet stärktes.389 Vägen 
med uppföranderegler och lagstiftning hade inte varit framkomlig hittills, 
meddelade Arnelind från förbundet, men han föreslog samtidigt att frågan 
skulle diskuteras vidare i samband med de årliga konferenserna.390

    Mycket av tilltron till förmågan att utgöra en katalysator i det interna-
tionella samarbetet tycks ha försvunnit: ”De fackliga organisationerna i 
Sverige, som är ett relativt litet land och mycket beroende av omvärlden, 
har all anledning att intressera sig för den internationella utvecklingen 
fackligt, politiskt, socialt och ekonomiskt”, skriver överstyrelsen i utlå-
tandet över motionerna kring det internationella samarbetet.391 Denna re-
flektion kan jämföras med den från 1981 års kongress som var betydligt 
mer offensiv och inriktad på att via internationalismen åstadkomma för-
ändring: ”Vårt förbund, som verkar i ett litet och neutralt land, har en stor 
möjlighet att spela en viktig roll i utvecklingen mot en större solidaritet 
mellan länderna och kampen för fred, rättvisa och sysselsättning.”392 Det 
fanns bara några år senare inte längre samma ambition att utgöra en tredje 
ståndpunkt eller att vara med och påverka skeendet i strävan att åstad-
komma en kraftfull facklig motpart på det internationella planet, med en 
skarp internationell arbetslagstiftning som främsta vapen. 
    Formuleringar med ord som internationell facklig kamp i 1981 års 
kongressdiskussion, hade i överstyrelsens utlåtanden fyra år senare ersatts 
av begrepp med inte fullt så ideologiska konnotationer, vilket det citerade 
exemplet ovan visar. Begreppet solidaritet hade i princip kommit att bli 
detsamma som biståndsverksamhet. Överhuvudtaget fokuserades det 
mycket på den fackliga biståndsverksamheten och arbetarrörelsens soli-
daritetsfonder. Biståndsverksamheten var en viktig del av Metalls interna-
tionella arbete även tidigare, och förbundet deltog exempelvis aktivt i Ar-
betarrörelsens Internationella Centrum (AIC) och dess solidaritetsfonder. 
Det som nu hade förändrats var själva synen på den fackliga internationa-
lismen och den moraliska utgångspunkten. Denna utgångspunkt tycks i 
princip främst beröra arbetarrörelsens bistånds- och hjälpverksamhet, 
medan internationellt fackligt samarbete och den koncernfackliga verk-
samheten präglas av realpolitiska bedömningar och överväganden.
    Även i kongressens huvudrapport Det goda arbetet framgår tudelning-
en av det internationella perspektivet. I det omfattande kapitlet, ”Svensk 
industri i världen”, frikopplas analysen av den svenska industriella ut-
vecklingen och konkurrenskraften i princip från internationalismen. Vis-
serligen avslutades omvärldsanalysen i detta kapitel med kritik mot social 

––––––––– 
389 Motioner och utlåtanden, Svenska Metallindustriarbetareförbundets kongress 1-7 september 1985, 
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390 Protokoll, del 2, 1985, s. 965 (Håkan Arnelid). 
391 Motioner och utlåtanden, 1985, s. 477. 
392 Internationell solidaritet, 1981, s. 38. 
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dumpning och konstaterandet att Metall arbetar fackligt-internationellt för 
att komma åt den sortens problem. Här framfördes även krav på regering-
en att den skulle verka för att ”internationella regler och koder kommer 
till stånd som hindrar osund exploatering av arbetskraft och miljö, men 
också för att dessa efterlevs”.393 Två stora krav ställdes avslutningsvis: 1) 
att regeringarna i Västeuropa lämnar sina ensidiga besparingsrecept och i 
stället för en politik där efterfrågan stimuleras för att ”få fart på produk-
tion och sysselsättning” och 2) att skuldkrisen i u-länderna löses genom 
en avskrivning av skulderna till rimligare nivåer. Det andra kravet be-
skrevs, tillsammans med ”ett utökat och effektivt bistånd”, som en förut-
sättning för att u-länderna ska få ”spela något annat än förlorarens roll i 
världsekonomin”.394 Samtidigt fanns det i den tidigare analysen i kapitlet 
ett nationalekonomiskt konkurrenstänkande som påminner om, och som 
också återspeglas i de avslutande skuldkrisresonemangen, det Hirst och 
Thompson menar är symptomatiskt för globaliseringsdebattens defaitis-
tiska sida. Detta tänkande styrs av principen som lyder: det enda sättet att 
undvika förlorarstämpeln i den globala konkurrensen är – oavsett om det 
handlar om individer, organisationer eller nationer – att vara så tävlings-
inriktad och konkurrenskraftig som möjligt.395 På denna punkt skiljer sig 
rapporten från de tidigare kongressrapporterna som var mer antisystemis-
ka i sin kritik.
    Uppdelningen mellan en mer realpolitisk och en moralisk/solidarisk 
utgångspunkt framträder även inom det korta avsnitt om internationalis-
men, “Metallarbetarna och omvärlden”, som avslutade kapitlet ”Vår or-
ganisation – nya krav”. Den sistnämnda utgångspunkten rör främst det 
fackliga biståndsarbetet och den förra det koncernfackliga samarbetet. 
Samtidigt befinner sig formuleringarna i avsnittet om internationalismen, 
på en mycket allmän och principiell nivå: 

De fackliga organisationer som är organisatoriskt och ekonomiskt 
starka har ett stort ansvar att bistå dem som arbetar för att skapa 
grundläggande fackliga rättigheter. 
    I Sverige lärde vi oss för mer än hundra år sedan att bättre lev-
nadsvillkor skapas genom ett gemensamt arbete i organisationen. 
Världsekonomin blir alltmer internationell och vi står inför en lik-
nande situation på det globala planet. Därför måste vi som facklig 
organisation fortsätta att utveckla våra internationella kontakter 
och vårt internationella stöd.396

––––––––– 
393 Det goda arbetet, rapport, Svenska Metallindustriarbetareförbundets kongress 1-7 september 

1985, s. 45. 
394 Det goda arbetet, 1985, s. 45. 
395Paul Hirst och Grahame Thompson, Globalization in Question, Cambridge 1996, s. 6. 
396 Det goda arbetet, s. 227. 
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Bristen på konkretion och strategiska ställningstaganden gör det svårt att 
bedöma dokumentets innehåll efter analytiska kategorier. Det efterföljan-
de resonemanget är något kryptiskt och motsägelsefullt, men samtidigt 
intressant med tanke på att det berör motsättningen mellan egenintresse 
och solidaritet:

Internationellt samarbete kan sätta solidariteten på hårda prov. Det 
är svårt för oss att överblicka konsekvenserna när rationaliseringar 
sker eller när kapitalet investeras i annat land. Arbetare i olika län-
der spelas ut mot varandra. Enda sättet att klara detta är att samar-
beta över gränserna.397

Frågan som inställer sig är om det var det internationella samarbetet som 
var orsaken till att solidariteten sattes på svåra prov eller om orsaken låg i 
det faktum att arbetare i olika länder spelades ut mot varandra av de mul-
tinationella företagen? Samtidigt som samarbetet beskrevs som det enda 
sättet ”att klara detta”, ställdes det internationella samarbetet faktiskt mot 
solidariteten. Även om det här rör sig om en felskrivning, eller en oav-
siktlig luddighet, kan det i sig i alla händelser ses som ett tecken på att det 
internationella fackliga arbetet inte hade samma prioritet som under de 
föregående tre kongresserna. Det begränsade utrymme som den fackliga 
internationalismen fick i rapporten stärker ytterligare detta intryck. Men 
resonemanget kan även ses som ett resultat av tudelningen i en realpoli-
tisk och en moralisk inriktning. De konsekvenser som tudelningen med-
förde för solidariteten ville man komma till rätta med genom att verka för 
ett samarbete på lika villkor, det vill säga på längre sikt. Det fackliga bi-
ståndsarbetet skulle betraktas som ett solidariskt bidrag från Metalls sida 
för att uppnå detta långsiktiga mål. Den nya inriktningen innebar dock, 
enligt min mening, ett stort avsteg från den tidigare hållningen. Visserli-
gen drev Metall i rapporten krav om rätt till koncernfackligt arbete, och 
det föreslogs att förbundet skulle inrätta internationella kontaktombud 
med uppgift att väcka intresse, informera och bilda opinion kring de in-
ternationella frågorna bland medlemmarna. Framförallt handlade det här 
om lokala biståndsprojekt, men man betonade även vikten av deltagande i 
det internationella freds- och nedrustningsarbetet.  
    I rapporten redovisades även Metalls utbildningsprojekt i Tredje värl-
den som bedrevs i samarbete med LO/TCO, SIDA och IMF, och det vid-
hölls att biståndsarbetet skulle fortsätta även framledes. Men vid en jäm-
förelse med 1981 års offensiva kongressrapport framstår 1985 års rapport 
som märkbart defensiv, pragmatisk och strategiskt konturlös när det gäll-
er de internationella frågorna.

––––––––– 
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    Det konstaterades exempelvis att de svenska företagens omvärldsbero-
ende hade ökat och förbundet såg i detta olika ”problem och risker”. Med 
anledning av detta lanserades i rapporten ett förslag om regelbundna och 
organiserade diskussioner mellan företagen, samhället och fackförenings-
rörelsen om ”storföretagens strategier och eventuella alternativ till en 
ökad internationalisering”, som ett komplement till det existerande kon-
trollsystemet för utlandsinvesteringarna.398 I jämförelse med de föregåen-
de kongressernas skarpa och radikala krav på inflytande och lagstiftning 
framstår skillnaden som dramatisk i såväl ideologiskt som strategiskt hän-
seende. Det ska dock sägas att på andra områden hade rapporten en helt 
annan, och mer offensiv karaktär; inte minst drog den igång en stor och 
viktig förändringsdiskussion kring arbetets värde, innehåll och miljöer.  

Metall och Europavägen – Metallkongresserna 1989 och 1993 
Under såväl kongressen 1989 som den 1993 deltog en mängd gäster från 
utomeuropeiska länder. Här deltog gästdelegater från Chile, Brasilien, In-
dien, Japan, Sydafrika och Zimbabwe, och dessutom deltog en delegat 
från Ungerns motsvarighet till Metall. Under den senare kongressen hade 
deltagandet från de f d öststaterna ökat; gäster från Ryssland, Slovakien, 
Tjeckien, Estland, Ungern och Vitryssland var inbjudna; de utomeuropis-
ka gästerna kom från Brasilien, Chile, Nicaragua, Sydkorea,399 Malaysia, 
Sydafrika och USA.  
    Under Metallkongressen 1989 håller IMF:s nye generalsekreterare, 
svensk-italienaren Marcello Malentacchi, ett tal, där Sydkorea, Chile och 
Sydafrika utnämns till de tre länder som den internationella solidariteten 
är speciellt viktig för. Gemensamt för dem är att fackföreningarna i dessa 
länder håller på att befrias från militärdiktatur och förtryck. Malentacchis 
tal präglas av optimism och framtidstro:  

Det kalla kriget är över, och vi måste passa på att bygga upp en or-
dentlig grund för en lång och varaktig fred. Den internationella rö-
relsen måste vara med i detta arbete och IMF måste aktivt delta i 
denna process.  
Vi måste öppna våra dörrar för en dialog med de fackliga organisa-
tionerna i öststaterna. Vi måste noga följa utvecklingen där och 
också hjälpa till att genomföra de stora förändringar som är på 
gång där.400

––––––––– 
398 Det goda arbetet, s. 228. 
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Malentacchi beskriver även internationaliseringen av kapitalet som något 
i grunden positivt. De multinationella företagen är bra, eftersom de bidrar 
till överföringen av tekniska lösningar och produkter och medverkar till 
ekonomisk utveckling i Tredje världen. De multinationella företagen är 
till och med ”en förutsättning för att Tredje världen ska kunna få sin del 
av kakan”, säger Malentacchi i sitt tal. Det som oroar IMF är istället hur 
de multinationella företagen ”uppträder i vissa länder och hur de behand-
lar den fackliga organisationen”.401 För att få bukt med detta är det nöd-
vändigt med internationella förhandlingar och avtal. Det är nödvändigt att 
den fackliga strukturen anpassas till den föränderliga verkligheten är Ma-
lentacchis slutsats: 

”Multisarna” håller också på att ändra ansikte. Fram till för några 
år sedan kunde vi lätt räkna ut vilka de var, och eftersom de hade 
sina huvudkontor i ett mycket begränsat antal industriländer var 
det lätt att identifiera dem. Nu är bilden betydligt mer komplicerad 
och svårare att begripa.  
    Många av nykomlingarna är från de s k  nyindustrialiserade län-
derna, typ Sydkorea, Brasilien, Sydafrika eller stora u-länder som 
Indien. Om dessa företag uppträder såsom de gör på hemmaplan, 
så blir det stora problem för de anställda och deras fackliga organi-
sationer. 
    Ytterligare en aspekt på ”multisar” är diversifieringen av företa-
gen. Det är inte en produkt man sysslar med längre utan många 
olika på en rad områden. Bilföretag blir livsmedelsföretag. Gruv-
företag äger kemiska anläggningar. Elektronikföretag äger textil-
fabriker osv.  Och den fackliga strukturen är inte byggd för att be-
möta den här typen av problem. Vårt samarbete med olika förbund 
på olika områden måste stärkas ordentligt, om vi inte ska bli akter-
seglade. Den fackliga strukturen måste anpassas till den nya tiden. 
Det blir svårt, men det är nödvändigt.402

Trots den uttalade optimismen ger alltså Malentacchi uttryck för vissa 
farhågor och en oro för vad ”den nya tiden” ska föra med sig, men här 
handlar det snarare om anpassning än om påverkan. Det främsta hotet be-
stod uppenbarligen i att företagen i de nyligen industrialiserade länderna 
och deras personalpolitik skulle sprida sig över de gamla länderna och 
hota de anställdas trygghet och fackföreningsrörelsens inflytande där. 
Den nya tiden som beskrivs som något fackföreningsrörelsen måste an-
passa sig till – som ett oundvikligt led i en moderniseringsprocess. Myck-
et av tematiken från Malentacchis tal återfinns även i kongressens diskus-
sioner; en granskning av vilka länders förbund som inbjöds som gäster 
under kongresserna 1989 och 1993 bekräftar dessutom att Metalls priori-
––––––––– 
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teringsordning för det internationella utbytet överensstämmer med IMF:s, 
nämligen Sydkorea, Sydafrika och Chile. 
    Den tudelning av Metalls internationella verksamhet som inleddes un-
der kongressen 1985 cementerades under kongressen 1989. På dagord-
ningen stod det koncernfackliga arbetet under en punkt och det interna-
tionella arbetet under en annan. Den förstnämnda punkten berörde det 
konkreta fackliga arbetet i koncernerna, medan den senare uteslutande 
behandlade dels fackligt bistånd och hjälparbete i Tredje världen, dels 
södra Afrika och bojkottfrågan. Ordet solidaritet nämndes inte en enda 
gång under den förstnämnda punkten, varken bland motionerna eller i 
överstyrelsens utlåtande över desamma, medan ordet i diskussionen under 
den senare punkten var tämligen frekvent förekommande. Den moraliska 
utgångspunkten genomsyrade diskussionen om det internationella fackli-
ga arbetet, det vill säga biståndsarbetet, men överstyrelsens svar var sam-
tidigt i slutändan även här präglade av mer realpolitiska och institutionel-
la bedömningar. Detta framkom inte minst i överstyrelsens avslagsyrkan-
den och svar på motionerna som krävde en svensk bojkott av Sydafrika 
och Namibia, samt att förbundet skulle bli medlemmar i Isolera Sydafri-
kakommittén (ISAK).  
    I överstyrelsens svar på den långa rad av motioner, som berörde det 
koncernfackliga arbetet, framgår det att Metall nu krävde lagstiftning om 
minimiregler som ett svar på internationaliseringen och utvecklingen av 
EG:s inre marknad. Den fackliga europavägen och formerna för ett euro-
peiskt koncernsamarbete dominerade helt den internationella diskussio-
nen under den konstituerande kongressen 1993, då Gruvindustriarbetare-
förbundet och Metall slogs ihop och Göran Johnsson valdes till ny ordfö-
rande efter Leif Blomberg.  

Blickar bakåt och framåt 
Genomgången av kongressdokumenten från 1973 års metallkongress till 
kongressen 1981 visar på en stegvis förskjutning mot en starkare beto-
ning av internationalismen och den internationella solidariteten och en rö-
relse mot en mer offensiv hållning under perioden mellan 1973 och 
1981.403 Därefter inträder, under kongresserna 1985 och 1989, en reträtt 
och en tudelning av internationalismen. Under 1993 års kongress hamnar 
EG-debatten och det europafackliga samarbetet i förgrunden.404

––––––––– 
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    Metalls utrikespolitiska hållning går huvudsakligen i linje med den 
svenska utrikespolitiken under 1970- och 1980-talen. De diktaturstater 
som kritiseras och konflikthärdar i världen som berörs till exempel i Sve-
riges anföranden i FN:s generalförsamlig sammanfaller i stort sett med 
Metalls ställningstaganden.405 Trots detta ska den fackliga internationa-
lismen inte förväxlas med utrikespolitik, även om utrikespolitiken har 
stor betydelse som en av flera utgångspunkter och är en viktig förutsätt-
ning för hur det fackliga internationella samarbetet har utvecklats.  
    Vid kongressen 1973 kopplas det internationella samarbetet till realise-
ringen av den ekonomiska demokratin. De multinationella företagens 
makt måste begränsas lagstiftningsvägen och löntagarinflytandet måste 
ökas. Under den påföljande kongressperioden har den internationella 
verksamheten vidgats och det fackliga internationella utbytet ökat, vilket 
framkommer i 1977 års kongressdiskussion och verksamhetsberättelse. 
Under Bert Lundins tid som metallordförande (1971-1982) betraktades 
internationalismen som både mål och medel, och skapandet av fackliga 
motkrafter på global nivå var nödvändigt för realiseringen av ekonomisk 
demokrati. Metallarbetarnas intressen och behov betraktades, åtminstone 
på retorisk nivå, som gemensamma var de än befann sig i världen. Bi-
ståndsverksamheten och det fackliga internationella utbytet motiverades 
av gemensamma principer. Samtidigt uppträder svårigheterna i spåren av 
det kalla kriget, vilket föranleder en positionering där Metall vill utgöra 
en tredje ståndpunkt i det internationella fackliga samarbetet.  
    Under kongressen 1981 uppträder något av en kulmen i radikalisering-
en och betoningen av den internationella solidariteten. Den moraliska ut-
gångspunkten genomsyrar här diskussionen om internationalismen på ett 
övergripande plan. Rapporten Internationell solidaritet och kongressdis-
kussionen präglas av radikala, offensiva och högt ställda ambitioner på 
det internationella området. Den efterföljande kongressen markerar där-
emot en reträtt och en mer defensiv hållning. Detta tar sig bland annat ut-
tryck i dagordningens uppdelning av internationalismen i en mer realpoli-
tisk del som diskuterar frågor av praktisk karaktär, som till exempel den 
koncernfackliga verksamheten i framför allt den industrialiserade värl-
den, och en annan del som berör bistånds- och hjälpverksamheten i peri-
ferin. Det senare området genomsyras av den moraliska utgångspunkten, 
medan den förra är helt frigjord från densamma och istället uteslutande 
utgår från de reella och institutionella utgångspunkterna. 
    Min tillämpning av Jan Olssons fyra utgångspunkter har skett på ett 
delvis annorlunda sätt än upphovsmannens. Olssons uppdelning präglas i 
relativt stor utsträckning av arbetarrörelsens självförståelse. Därför har 

––––––––– 
405  En översikt av den svenska utrikespolitiska hållningen i FN:s Generalförsamling återfinns exem-

pelvis i Marie Demker och Cecilia Malmström, Ingenmansland? Svensk immigrationspolitik i utri-
kespolitisk belysning, Lund 1999. 
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utgångspunkterna här delvis kommit att få en annan innebörd och bety-
delse än de ursprungliga. I Olssons PM flyter den internationella solidari-
teten och den moraliska utgångspunkten ut över de andra utgångspunk-
terna. I min analys är det snarare den reella utgångspunkten som flyter ut 
över de resterande. Den reella utgångspunkten representerar den realpoli-
tiska inriktningen, en mer realistisk och pragmatisk syn, som ibland kan 
sägas stå i konflikt med den moraliska utgångspunkten.
    Denna konflikt blir som mest påtaglig när den moraliska och normativa 
nivån genomsyrar den övergripande diskussionen om internationalismen, 
vilket är fallet under kongressen 1981. Särskilt om denna diskussion av-
speglas mot förbundets faktiska agerande i Colombiahistorien. Eftersom 
det i offentliga sammanhang tycks vara viktigare att vara lojal med än att 
kritisera IMF blir den institutionella utgångspunkten också i stor ut-
sträckning präglad av realpolitisk pragmatism. Detsamma kan sägas om 
den utrikespolitiska utgångspunkten. När strategin att agera tredje stånd-
punkt i kalla kriget och att sprida reformistisk socialdemokratisk samar-
betspolitik över världen misslyckas, faller också de moraliska komponen-
terna i denna utgångspunkt, eftersom man väljer att inte öppet kritisera 
IMF och dess politik i Latinamerika.  
    Konflikten mellan utgångspunkterna blir mindre påtaglig efter kon-
gressen 1981, eftersom den moraliska utgångspunkten och den interna-
tionella solidariteten då främst återfinns i de avsnitt som berör den fackli-
ga bistånds- och hjälpverksamheten. Samtidigt är det i ett längre perspek-
tiv uppenbart att den internationalistiska offensiv som kännetecknade 
kongressdiskussionerna i Metall under perioden från 1973 till 1981 inne-
höll en genuin strävan att via internationalismen utmana och söka åstad-
komma en motkraft till det internationella kapitalet och de multinationella 
koncernerna. Den konfliktfyllda verkligheten gjorde det dock svårt att 
förena de fyra ståndpunkterna, inte minst de realpolitiska utgångspunk-
terna med den moraliska utgångspunkten.  
    Som en följd av internationalismens tudelning under kongressen 1985 
försvinner den offensiva inställningen, och skrivelserna ger ett mer har-
moniskt intryck. Detta leder till att Metalls strävanden att göra internatio-
nalismen till en motkraft som kan utmana kapitalet på global nivå kom-
mer på undantag. När den fackliga internationalismen senare förvandlas 
till främst en europeisk fråga blir tudelningen och defensiven än mer 
grundmurad.406 Internationalismen fungerar inte längre, utifrån de mora-
liska och idémässiga ståndpunkterna, som en motstrategi på internationell 

––––––––– 
406 Den ökade betoningen av eurounionismen i förhållande till internationalismen som helhet bör 
dock inte övertolkas, eftersom eurounionismen var av central betydelse för Metall även tidigare, vil-
ket exempelvis framgår i Jan Olssons artikel i Tiden från 1977. 
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nivå, där solidariteten och förståelsen ställs mot exploateringen av arbets-
kraften i ett globalt perspektiv.
    Redan vid kongressen 1985 överger Metalls ledning den internationella 
lagstiftningsvägen, med argumentet att ILO-konventionerna inte har visat 
sig fungera. I stället förespråkar Metall den internationella förhandlings-
vägen. Detta gör man samtidigt som den svenska modellens förhand-
lingsordning är i full färd att rasa samman. Under 1989 års kongress ak-
tualiserar visserligen överstyrelsen krav om minimiregler via lagstift-
ningsvägen, men då är det framförallt EG:s inre marknad och de nordiska 
länderna som åsyftas. Vi vet idag inte vilka effekter en skarp internatio-
nell lagstiftning skulle ha kunnat medföra.  
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6. DEN VILLKORADE SOLIDARITETENS 
PRAKTIK  

Internationalism satt på prov 
Den 27 februari 1978 skrev ordföranden för Verkstadsklubbarnas samor-
ganisation vid LM Ericsson i Sverige, Stanley Oscarsson, ett brev till Me-
talls internationella sekreterare Jan Olsson med en förfrågan om informa-
tion: 
 

Vet Du något om det aktuella läget i Colombia? Vilken facklig or-
ganisation har skrivit brevet? Innan Samorganisationens styrelse 
tar ställning i den här frågan så vill vi veta lite mer. Vilken ställ-
ning Samorganisationen skall ta är ju beroende på vad som verkli-
gen händer i Colombia.407 

 
Uppenbarligen hade styrelsen ställts inför en skrivelse från en för dem 
helt okänd fackförening som skriver och vädjar om stöd. Det fanns inte 
heller någon kännedom om det fackliga läget och situationen vid Ericsson 
de Colombia (EDC). Den första skrivelsen från Sindicato de Trabajado-
res de Ericsson de Colombia (Sintraericsson) till Sverige som finns regi-
strerad i Samorganisationens styrelseprotokoll är från styrelsemötet den 
13 mars 1978.408    
    I styrelsemötesprotokollet framgår det att styrelsen senare hade infor-
merats av Metall och att förbundet inte stödde skrivelsen, eftersom det 
”anser att den ej kommer från det till IMF anslutna förbundet”. Styrelsen 
beslöt att följa ”förbundets ställningstagande” och därmed följaktligen att 
inte stödja skrivelsen från Colombia.409  
    Skrivelsen, som Sintraericsson skickade till Samorganisationen, lyder 
som följer i svensk översättning: 
 

––––––––– 
407 Skrivelse till Jan Olsson, Svenska Metallindustriarbetareförbundet, från LM Ericssons Verkstads-

klubbars Samorganisation, Stanley Oscarsson, 1978-02-27, (VLM, ARAB). 
408 Protokoll, Samorganisationens styrelsemöte, 1978-03-13, (VLM, ARAB). 
409 Styrelseprotokoll, LM Ericssons Verkstadsklubbars Samorganisation, 1978-03-13, (VLM, ARAB). 
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UPPROP
Fackföreningen vid LM Ericssons dotterföretag i Colombia vill 
rikta följande upprop till de svenska arbetarna: 
Vi har nu lämnat över vårt avtalskrav till företagsledningen. Krav 
som måste ställas för att bemöta den allt brutalare situation vi ar-
betare tvingas leva under. 
    Kostnaderna [för] nödvändighetsvaror i Colombia har under 
det senaste året stigit med över 30 %, medan våra löner, som re-
dan ligger långt under existensminimum bara sjunker i värde. 
Soppan får bli vår dagliga måltid. En lägenhet med minimistan-
dard kostar oss idag närmare 75 % av lönen, vilket innebär att vi 
bor och äter under de sämsta förhållanden. Existensminimum lig-
ger enligt de beräkningar som gjorts på en inkomst av 7 000 pesos. 
Genomsnittslönen på Ericsson är 3 000 pesos (400 kronor). 
Många har mindre, några har mer. 
   En organiserad kamp från oss arbetare för bättre levnadsvillkor 
slås ner av polis och militär. Genom splittringsförsök, hot och ut-
pressning försöker företagen krossa våra aktioner. Med det per-
manenta undantagstillstånd som råder i landet begränsar regeri-
ngen vår strejkrätt, vår organisationsrätt och andra elementära 
rättigheter, en politik som de multinationella företagen utnyttjar 
till sitt maximum för att krossa vår kamp. 
    Ett konkret exempel på hur regeringen och de multinationella 
företagen samarbetar för att krossa arbetarna är det som nyligen 
hände på ett annat svenskt företag i Colombia, AGA-FANO. Den 
lagliga och berättigade strejk som AGA-arbetarna genomförde för 
förbättrade arbetsvillkor och återanställning av sina avskedade 
kamrater slogs brutalt ned av polisstyrkor ditkallade av företaget 
sedan man genom regeringsdekret fråntagit arbetarna deras 
strejkrätt.
    Avskedanden av fackliga ledare och aktivister utan annan an-
ledning än deras fackliga verksamhet är normalt. En ständig för-
följelse av fackföreningsanslutna arbetare är vardagliga erfaren-
heter. Detta tillsammans med den låga lönenivå som råder och den 
enorma arbetslösheten, som idag uppgår till mer än 30 % utnyttjas 
till maximum av monopolen i deras jakt på allt högre vinster. 
    LM Ericsson har som andra multinationella företag insett den 
för dem så fördelaktiga situation som råder i ett land som Colom-
bia. 
    Företaget har inlett året med att dra in på våra möjligheter att 
bedriva facklig verksamhet på arbetsplatsen för att på detta sätt 
sätta en käpp i hjulet i fackföreningens och förhandlingskommis-
sionens arbete. Detta är emellertid inget nytt. Det upprepas varje 
år.
    För att skrämma upp och splittra arbetarna inför förhandling-
arna har företaget återigen dragit valsen om att det inte finns ar-
bete och att man måste permittera 85 arbetare. Man har också av-
skedat några, men denna gång individuellt, eftersom man inte kan 
ta till kollektiva avskedanden som förra året då företaget för detta 
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bötfälldes för olaga kollektivt avskedande av 30 arbetare. Detta ef-
ter ett motstånd och en kamp från fackföreningens sida. Dessa 
kamrater har ännu inte återanställts.  
    Företagets politik, nu liksom tidigare, är att splittra basen och 
krossa vår fackliga organisation. 
    För att bemöta de alltmer stigande levnadskostnaderna kräver 
vi en minimilön på 3 500 pesos, en löneförhöjning på 350 pesos 
per dag och mot den galopperande inflationen en revidering av 
avtalet när inflationen ökat med 15 %. 
    Det är mot den bakgrunden vi kommer att gå in i löneförhand-
lingarna. Kampen kommer att bli hård företaget kommer att ut-
nyttja alla resurser och möjligheter för att slå ner oss. Men denna 
kamp gäller inte bara oss, utan även LM-arbetarna i andra länder. 
På en bläckfisk måste man angripa alla armar samtidigt. Angriper 
man bara en, slår den desto hårdare med de andra. 

Vi vill därför VÄDJA TILL DEN SVENSKA ARBETARKLASSEN, 
FRAMFÖR ALLT TILL LM-ARBETARNA, OM SOLIDARITET, 
EKONOMISKT OCH MORALISKT STÖD FÖR DEN KAMP MOT 
DEN SVENSKA IMPERIALISMEN VI HAR FRAMFÖR OSS OCH 
GE OSS DEN STYRKA VI BEHÖVER. 

STYRELSEN FÖR SINTRAERICSSON 

LUIS H. MORENO F. 
Ordförande410

Skrivelsen var undertecknad av den avgående ordföranden, Luis Moreno, 
som senare, liksom två andra drivande fackföreningsaktivister, avskeda-
des under hösten 1978. Detta skedde, enligt Irene Nilsson, i samband med 
att ”Kollektivpakten” introducerades av företaget.411

    Uppropet skickades aldrig ut till verkstadsklubbarna vid LM Ericsson i 
Sverige. Inte heller Åke Andersson har idag något minne av att han fick 
ta del av det. Kanske berodde detta på att han inte satt i styrelsen för 
Samorganisationen, eller så har han helt enkelt glömt bort det. 
    Vid Samorganisationens styrelsemöte i maj 1978 framgår att det hade 
kommit ytterligare en förfrågan om Samorganisationens uppfattning och 

––––––––– 
410 Skrivelse, 1978, LM Ericssons Verkstadsklubbars Samorganisation, (VLM, ARAB). Uppropet från 

Sintraericsson är förmodligen översatt av någon spansktalande funktionär i Metall, troligtvis Jan 
Olsson. Formuleringarna är direktöversatta, förmodligen endast i syfte att gör innehållet i uppropet 
begripligt för Samorganisationens styrelse, vilket kan förklara det något kantiga språket. Uppgifter-
na om lönernas storlek är förvillande. Uppgiften om att genomsnittslönen vid EDC endast var 3000 
pesos strider mot andra uppgifter. Kanske avsåg Moreno minimilönen? Kanske är det fråga om ett 
skrivfel? För övrigt är lönenivåernas reella värde svårt att få grepp om beroende på den galoppe-
rande inflationen.  

411 Irene Nilsson, Sveriges smutsiga ansikte – om svenska företag i Colombia, 1987, s. 29. Kollektiv-
pakten har tidigare berörts i kap. 3. 
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en vädjan om stöd från LM-arbetarna i Colombia. En skrivelse från Sin-
traericsson hade dessutom publicerats i Aftonbladet, vilket kan vara en 
fingervisning om omfattningen av diskussionen kring LM Ericssons age-
rande i Colombia och den uppmärksamhet som frågan faktiskt fick bland 
allmänheten. Enligt protokollet var frågan under utredning av Jan Olsson 
och man beslutade därför att avvakta besked från honom.412 Den enda 
kopia av de utgående skrivelserna till Colombia från Samorganisationen 
som jag har funnit i Samorganisationens arkiv är odaterad, men under-
tecknad av Stanley Oscarsson och översatt till spanska. Förmodligen har 
den skickats till Colombia under hösten 1978. I versionen på svenska 
framgår det att skrivelsen inte bara har skickats till Sintraericsson utan 
även till Fetramecol: 

 Brev till Sintraericsson med kopia till Fetramecol

Bästa kamrater 
Vi har från olika källor fått mycket information om situationen vid 
Ericsson i Colombia. Vi har också diskuterat frågan med koncern-
ledningen.  
    Eftersom det är frågan om en intern splittring av arbetarna vill vi 
att ni försöker åstadkomma en enhet inom ramen för demokratins 
principer för att så främja en lösning på det fackliga planet. Det är 
den enda möjligheten för att ert arbete skall kunna vara effektivt 
och samtidigt skapa förutsättningar för internationell solidaritet 
utan att överföra de politiska meningsskiljaktigheterna och splitt-
ringen från Colombia till Sverige. 

Med facklig hälsning 
Stanley Oscarsson413

    Vid Samorganisationens styrelse- och arbetsutskottsmöten under hös-
ten förekommer ett flertal rapporter om skrivelser och föredragningar från 
Metall kring Colombiafrågan, dock utan att några utförliga resonemang 
kring innehåll och ställningstaganden redovisas i protokollen. I ett AU-
protokoll i december 1978 diskuteras frågan återigen och den fackliga ak-
tiviteten vid Ericsson de Colombia beskrivs som ”mycket komplicerad”:  

De lokala fackliga organisationerna har en starkt politisk anknyt-
ning och företaget utnyttjar det något kaotiska tillståndet. Fackliga 
representanter från Colombia väntas besöka Sverige i februari 

––––––––– 
412 Styrelseprotokoll, Verkstadsklubbarnas Samorganisation vid LME, 1978-05-08, (VLM, ARAB).
413 Utgående skrivelse till Sintraericsson, från Verkstadsklubbarnas Samorganisation vid LME, hös-

ten 1978, odaterad, (VLM, ARAB).
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1979 och våra representanter kommer att kontakta dessa för en 
mera direkt information.414

Nästa gång saken, enligt protokollen, kommer upp till diskussion i Sam-
organisationen är under ett styrelsemöte i mars 1979. Resonemanget kan 
delas in i tre delar: för det första lyser en irritation igenom i protokollet 
över att svenska Chilekommittén var inblandad i Luis Morenos och Julio 
Villafradez Sverigebesök; för det andra konstaterades att företaget up-
penbarligen hade gjort sig skyldigt till brott enligt såväl colombiansk som 
svensk arbetslagstiftning; för det tredje riktade styrelsen en viss kritik 
mot förbundets sätt att sköta informationen till Samorganisationen.415

    Efter ett möte med Luis Moreno i Stockholm i februari skickade Sam-
organisationen ett brev till VD:n Björn Svedberg och koncernledningen. 
På basis av Morenos uppgifter menade Samorganisationen att företaget 
gjorde sig skyldigt till brott mot elementära fackliga rättigheter och där-
med också mot ILO:s konventioner (87 och 98). De uppgifter som Sam-
organisationen fick ta del av gjorde gällande: 

att LME i [n]ovember 1976 olagligt avskedade 28 arbetare, vilket 
definitivt fastslagits av arbetsministeriet, 
att  3 styrelseledamöter inkl vice ordföranden avskedats utan gilti-
ga skäl i september – oktober 1978, vilket strider mot artikel 408 i 
arbetslagstiftningen och § 4 i kollektivavtalet (bifogas), 
att företaget infört enskilda löneavtal, ett s k paktsystem, och på så 
sätt diskriminerar medlemmar i verkstadsklubben 

a) paktens medlemmar har högre lön vid lika arbete, 
vilket strider mot dekret 1469 av 1978 artikel 61 (bi-
fogas) 

b) anställda som ansluter sig till facket förlorar förmå-
ner enligt pakten, vilket strider mot artikel 32 i sam-
ma dekret (bifogas) 

att LME utövat påtryckningar mot äldre anställda att sluta sin an-
ställning före pensionsåldern vilket innebär att de förlorar sina 
pensionsförmåner.416

    Samorganisationen krävde en utförlig förklaring och ett svar på vad fö-
retaget tänkte göra för att tillrättalägga missförhållandena vid Ericsson de 
Colombia.  
    Redan på AU-mötet som ägde rum två veckor efter styrelsemötet den 1 
mars intar Samorganisationen en annan hållning. Då hade LM Ericsson 

––––––––– 
414 Arbetsutskottsprotokoll, LM Ericssons Verkstadsklubbars Samorganisation, 1978-12-15, (VLM, 

ARAB).
415 Styrelseprotokoll, LM Ericssons Verkstadsklubbars Samorganisation, 1979-03-01, (VLM, ARAB).
416 Utgående skrivelse, till verkställande direktören för Telefonaktiebolaget LM Ericsson Björn Sved-

berg, från LM Ericssons Verkstadsklubbars Samorganisation, 1979-02-20, (VLM, ARAB).
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och den lokala företagsledningen tillbakavisat alla anklagelser, som Sin-
traericsson riktade mot företaget:  

[…] den nuvarande ordföranden vid EDC vederlade de av Luis 
Morena [sic!] lämnade uppgifterna om att företaget skulle ha vid-
tagit åtgärder som varit olagliga enligt den colombianska lagstift-
ningen.  
    Företaget har lämnat en skrivelse med svar på Samorganisatio-
nens frågor samt dessutom genom två artiklar i ”KONTAKTEN” 
redogjort för sin syn på den i deras ögon helt oberättigade kritiken. 
Punkt för punkt har man bemött Luis Morenas anklagelser mot 
EDC.
    Samorganisationens klubbar tillställdes en skrivelse som bl.a. 
informerar om en redogörelse från ”Pakten” som idag represente-
rar ca 90 % av de anställda. Då ingenting framkommit som styrker 
anklagelserna anses den här frågan t.v. som avslutad.417

Koncernledningens skrivelse som nämns först i protokollet och som 
skickades till Samorganisationen, men eventuellt också till Metall, är da-
terad den 6 mars 1979. Skrivelsen bestod av en sexsidig rapport som gav 
företagets version av händelseutvecklingen vid Ericsson de Colombia un-
der perioden juni 1976 till februari 1978. Koncernledningen är i skrivel-
sen mycket noga med att beskriva hur Ericsson de Colombia enligt beslut 
från arbetsministeriet i november 1976 hade fått grönt ljus för att avskeda 
30 arbetare på grund av arbetsbrist, och eftersom arbetsbristen var svårast 
i installationsavdelningen, där många var fackmedlemmar, var det just 
fackföreningsmedlemmar som blev avskedade.    
    Genomgående i skrivelsen hävdas att Ericsson de Colombia har co-
lombiansk lagstiftning och arbetsministeriet på sin sida, när det gällde av-
skedandena såväl 1976 som 1978. De ”två löneavtalen” beskrivs som ett 
resultat av den fackliga splittringen, och av att avtalet med ”majoriteten 
av de anställda”, det vill säga Kollektivpakten, slöts separat 1978, redan 
innan förhandlingarna med Sintraericsson hade påbörjats: 

I separata förhandlingar med två olika grupper som inte vill disku-
tera med varandra är det helt omöjligt att nå samma överenskom-
melse och då blir det givetvis [så] att den starkaste organisationen 
lyckas få igenom vissa marginella fördelar, därmed slöts två avtal 
som inte är helt lika.418

Förutom att Kollektivpakten beskrivs som den mest representativa orga-
nisationen för majoriteten av arbetarna, påtalar företaget att ledarna för 

––––––––– 
417 Styrelseprotokoll, LM Ericssons Verkstadsklubbars Samorganisation, 1979-03-12, (SHF).
418 Kommentarer till brev av 1979-02-20 till VD från verkstadsklubbarnas samorganisation, 

ASV/1979-03-06/GIN, s. 4, (SHF).
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denna tidigare också var ledare för ”Fackklubben och dessutom var de 
som på sin tid bildade Fackklubben” och att dessa tar avstånd från ”de ex-
tremt vänsterpolitiska påtryckningar som Facket utövar”.419 Att avske-
dandena var under utredning av arbetsministeriet 1977 och 1978 beskrivs 
som ett utslag av den colombianska byråkratin med dess ”lag- och ord-
tolkningar”.420

    I skrivelsen redogörs för en rad olika resolutioner från arbetsministeri-
et, som sammantaget ger intryck av att Ericsson de Colombia lägger alla 
kort på bordet, och i skrivelsens sammanfattning fastslås att företaget 
”har handlat korrekt enligt gällande lagar och bestämmelser”.421 Mot bak-
grund av detta kommer också, enligt skrivelsen, diskussionerna om fack-
lig förföljelse i en annan dager: 

Den under sista tiden uppkomna diskussionen där EDC felaktigt 
anklagats för att agera mot Fackklubben är egentligen ett uttryck 
för de starka spänningar som råder mellan de två personalorganisa-
tioner: Den starkt politiska Fackklubben och den opolitiska ”Pak-
ten”.422

Motparten hade nu, enligt koncernledningen, förlorat allt förtroende, vil-
ket manifesterades av det ”massiva utträdet ur SINTRAERICSSON och 
massanslutningen till Pakten”, och använder alla medel för att återvinna 
det.423

    LME undanhöll emellertid vissa uppgifter för Samorganisationen. Den 
viktigaste av arbetsministeriets resolutioner nämns överhuvudtaget inte i 
skrivelsen, nämligen resolution nr. 05088. Resolutionen antogs i slutet av 
november 1978 och är undertecknad av Colombias arbetsminister, Rodri-
go Marin Bernal.  Innehållet i resolutionen innebar ett slutgiltigt olaglig-
förklarande av avskedandena 1976.424 Drygt ett år senare, 1980, tvingades 
dessutom företaget återanställa Luis Moreno, efter att avskedandena av 
styrelsemedlemmarna förklarats som olagliga i arbetsdomstol 1979. Mo-
reno återinvaldes 1980 som ledamot i Sintraericssons styrelse.425

––––––––– 
419 Kommentarer till brev av 1979-02-20 till VD från verkstadsklubbarnas samorganisation, 

ASV/1979-03-06/GIN, s. 4, (SHF).
420 Kommentarer till brev av 1979-02-20 till VD från verkstadsklubbarnas samorganisation, 

ASV/1979-03-06/GIN, s. 4, (SHF).
421 Kommentarer till brev av 1979-02-20 till VD från verkstadsklubbarnas samorganisation, 

ASV/1979-03-06/GIN, s. 4, (SHF).
422 Kommentarer till brev av 1979-02-20 till VD från verkstadsklubbarnas samorganisation, 

ASV/1979-03-06/GIN, s. 4, (SHF).
423 Kommentarer till brev av 1979-02-20 till VD från verkstadsklubbarnas samorganisation, 

ASV/1979-03-06/GIN, s. 4, (SHF).
424 RESOLUCION NUMERO 05088 DE 1978, 1978-11-20, MINISTERIO DE TRABAJO Y SE-

GURIDAD SOCIAL, kopia, (SHF).
425 Skrivelse från Sintraericssons styrelse till Lennart Johnsson och Svenska Hamnarbetareförbundet, 

1980-12-30, (SHF).
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    Vid en närmare granskning av en brevväxling mellan Kollektivpaktens 
representant Alvaro Piedrahita och chefen för industriella relationer vid 
Ericsson de Colombia, Jaime Ramon Mahe, framstår LME:s beskrivning 
av Kollektivpakten – att den bildades spontant, på initiativ av arbetarna 
etc. – som direkt lögnaktig. Inte minst då Piedrahita, enligt Irene Nilsson 
och Sintraericsson, var högt uppsatt tjänsteman och personalchefens hög-
ra hand vid Ericsson de Colombia.426 I Piedrahitas brev uttrycks oro för 
att de diskussioner, som pågick mellan Sintraericsson och företaget, skul-
le komma att medföra att Kollektivpaktens ”förmåner, rättigheter och ex-
tra rättigheter” gick förlorade.427 Mahe kunde snabbt ge paktens represen-
tant lugnande besked. Deras avtal skulle inte förändras till det sämre, 
tvärtom: 

Vi vill också ta tillfället i akt för att bekräfta att personalen som 
har undertecknat Kollektivpakten kommer att få en löneförhöjning 
från och med den 1 januari 1979. Vi har kommit överens om att ge 
ett förskott på 1979 års lönehöjning med 20 % till den personal 
som tjänar upp till 7.500 pesos och 16 % till dem som tjänar över 
7.500 pesos.428 [min kurs.] 

Kanske hade Metall och Samorganisationen agerat mer bestämt, om de 
hade fått läsa den bisarra korrespondensen mellan ”personalchefens högra 
hand” och ”chefen för industriella relationer”, och om de hade fått ta del 
av den övriga information som undanhölls dem. Att Alvaro Piedrahita re-
dan dagen efter att LME:s skrivelse skrevs den 6 mars, i egenskap av ord-
förande för Kollektivpakten, skickade ett telex till Samorganisationen 
med synpunkter på förhållandena vid Ericsson de Colombia, ger också en 
uppfattning om hur täta förbindelserna måste ha varit mellan företagsled-
ningen och Kollektivpakten.429 Ytterligare ett dokument som ger stöd för 
Sintraericssons bild är den kommuniké, som var undertecknad av ”Pak-
tens förhandlingskommission”, och som spreds bland arbetarna efter Luis 
Morenos och Julio Villafradez hemkomst från Sverigeresan. Angående 
löneförhandlingarna skriver paktens representanter följande: 

Sanningen är den att de förmåner som ges till Pakten för 1979 
kommer att ges till alla anställda, med eller utan ett avtal under-
tecknat av Sintraericsson. Det är värt att klargöra att förmånerna 
för 1980 kommer att ges bara till de personer som genom sin un-

––––––––– 
426 Brev från Irene Nilsson till Lennart Johnsson, ombudsman för Svenska Hamnarbetareförbundet, 

1979, (SHF).
427 Brev från Alvaro Piedrahita, till Jaime Ramon Mahe, 1978-11-27, kopia, (SHF).
428 Brev från Jaime Ramon Mahe, till Alvaro Piedrahita, 1978-11-29, kopia, (SHF).
429 Telexet från Piedrahita finns inte i Samorganisationens arkiv, men Samorganisationens svar finns 

bevarat: Telex till Junta Directiva del Convenio, Ordförande Alvaro Piedrahita, Hägersten 9 april, 
1979: svar på Piedrahitas telex till Samorganisationen 7 mars, 1979, (VLM, ARAB).
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derskrift bekräftat att man accepterar dem. De kommer inte att ges 
automatiskt till resten av de anställda.430 [min kurs.] 

I samma kommuniké gör ”Paktens förhandlingskommission” också ett 
hätskt utfall mot Moreno och Villafradez. Deras Sverigeresa antyds vara 
finansierad av ”de internationella strömningarna inom extremvänstern”. 
De betecknas som ”falska fackföreningsindivider” som har bundits upp 
till vänsterextremistiska ”internationella grupper”. Villafradez anklagas 
också för att vara köpt av dessa grupper: ”Har ni sett de fina och eleganta 
kläderna Villafradez hade med sig?” står det exempelvis i kommunikén. 
Enligt Irene Nilsson, som översatte texten till svenska, köpte Villafradez 
en vindtygsjacka när han och Luis Moreno i februari 1979 besökte landet 
nära polcirkeln. Kanske syftade ”förhandlingskommissionen” på den? 
Pakten sade sig i kommunikén veta att dessa ”extremistgrupper” hade 
”erbjudit stora summor pengar” till Sintraericssons representanter för att 
de ”skulle låna ut sig och sitt namn till dessa rörelser”.431 Dessutom kun-
de Pakten ge besked om opinionen och inställningen till Sintraericsson 
bland arbetarna vid LM Ericssons verkstäder i Sverige: 

Vad vi däremot vet är att av de mer än 27 000 arbetarna på LM i 
Sverige stödde bara 230 arbetare deras extremistpolitik. Det vill 
säga endast 0.8 %, vilket betyder att Julio Villafradez och Luis 
Morenos besök blev ett totalt misslyckande för dem som inbjöd 
dem.432

    Dessa uppgifter hade Kollektivpakten rimligtvis fått av företaget, lik-
som uppgifterna om lönerna för kommande år. Kollektivpaktens nära 
band med företaget bekräftas även av innehållet i brevväxlingen mellan 
Piedrahita och Mahe, där lönenivåer och förmåner presenteras för pakten 
utan förhandlingar.  
    Men för Samorganisationen stod uppenbarligen ord mot ord – Sintrae-
ricssons mot företagets. Samorganisationen valde att lita till Ericsson de 
Colombias och koncernledningens version i Kontakten och i skrivelsen 
från den 6 mars, där företaget på ”punkt efter punkt” bemötte kritiken; 
måhända betraktades Moreno och Villafradez som alltför vänstervridna, 
eller kan det bero på att Allan Uvhagens, den dåvarande VD:n vid Erics-
son de Colombia, argumentation uppfattades som övertygande.433 Trots 
att styrelsen uppenbarligen godtog företagets uppgifter i detta skede, 
skickades ytterligare ett brev till koncernledningen den 21 mars. Detta 
gjordes efter fortsatta diskussioner med Moreno och Villafradez under 

––––––––– 
430 “COMUNICADO”, La Comisiõn negociadora del Pacto, Bogotá 1979-03-27, (SHF).
431 “COMUNICADO”, La Comisiõn negociadora del Pacto, Bogotá 1979-03-27, (SHF).
432 “COMUNICADO”, La Comisiõn negociadora del Pacto, Bogotá 1979-03-27, (SHF).
433 Se även s. 191f. 
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deras besök i Sverige. I brevet krävde Samorganisationen att företaget 
borde teckna avtal med Sintraericsson och att detta avtal inte skulle vara 
sämre än det som tecknats med pakten. Dessutom ställdes kravet att de 
anställda som ville skulle få återgå som medlemmar i fackföreningen 
”utan att riskera att bli avskedade eller utsatta för någon form av repressa-
lier”.434 Samorganisationen begärde också ett förtydligande av bevekelse-
grunderna för avskedandena av de förtroendevalda styrelseledamöterna. 
Samorganisationen godtog inte heller företagets försvar, då det hänvisade 
till att Ericsson de Colombia följer lokala lagar och förordningar: 

Slutligen anser vi att lagstiftningen i Colombia är av sådan art att 
många åtgärder, som en företagsledning kan vidta säkert är for-
mellt riktiga. Icke desto mindre är det inte säkert att det räcker med 
att åberopa den formella lagstiftningen om en företagsledning vill 
ha ett bra förhållande med sina anställda. Det går inte att bortse 
från moraliska aspekter och vi tror att svenska företag kan vara en 
föregångare i detta avseende. Det skulle i det långa loppet både 
gynna företag och anställda.435

I maj 1979 rapporterade Bengt Jakobsson för Metalls förbundsstyrelse 
från de möten som hölls i Sverige med Moreno och Villafradez. Han 
sammanfattade i rapporten också resultaten och slutsatserna av dessa mö-
ten:

– Den fackliga situationen på LME är extremt besvärlig. Facket har 
nu ett 80-tal medlemmar kvar. Omkring 800 av de anställda finns 
i ett s k paktsystem (pakten) med enskilda löneavtal. Den s k pak-
ten har många likheter med en arbetsgivarstyrd fackförening. 
Facket består av folk med diffusa vänstersympatier. Moreno och 
Villafradez uppger sig kämpa för arbetarna – inte för någon poli-
tisk fraktion. 

– Företaget har nu lovat att inte diskriminera löne- eller anställ-
ningsmässigt mot medlemmar i facket. Moreno och Villafradez 
anser att de anställda kommer att gå tillbaka till facket – om dis-
krimineringen upphör. 

– Facket ska försöka komma in i Utrammicol. 

– Företaget har erbjudit facket samma avtal som ”pakten”. 

––––––––– 
434 Utgående skrivelse, Till VD, Telefonaktiebolaget LME, Björn Svedberg; från LM Ericssons Verk-

stadsklubbars Samorganisation, 1979-03-21, (VLM, ARAB).
435 Utgående skrivelse, Till VD, Telefonaktiebolaget LME, Björn Svedberg; från LM Ericssons Verk-

stadsklubbars Samorganisation, 1979-03-21, (VLM, ARAB).
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– Facket ska ta kontakt med oss direkt i fortsättningen – inte genom 
Chilekommittén. 

 
– De tre avskedade styrelserepresentanterna har fått avgångsveder-

lag i enlighet med landets lagstiftning. De har överklagat avske-
dandet. Här ska vi avvakta domstolsutslag. Fallet med de 28 av-
skedade anses som avslutat, eftersom de fått avgångsvederlag och 
godkänts av arbetsdomstol. 

 
– De uteblivna pensionerna undersöks vidare. Moreno och Villa-

fradez ska komma med konkreta exempel. 
 

– Vi avvaktar nu till hösten 1979. Vid lika lön mellan pakt- och 
fackföreningsmedlemmar kommer en överströmning till facket 
att ske. Ett större medlemstal är nödvändigt för att den fackliga 
verksamheten ska bli meningsfull. 

 
– Slutligen: Chilekommittén misslyckades med att svärta ned för-

bundet under Morenos och Villafradez besök. Man har ju riktat 
skarp kritik mot oss tidigare. Då har man helt bortsett ifrån att det 
i grunden finns en djup oenighet bland de anställda. Företaget har 
utnyttjat situationen och vi har hamnat mellan två stolar.436 

 
Jakobssons rapport ger ett avvaktande intryck, men den andas även en 
viss optimism. Situationen vid EDC tycktes vara på väg att förbättras och 
alla inblandade parter verkade intresserade av att kompromissa och nå en 
lösning.   
    I november reste slutligen Åke Andersson och Björn Svedberg från 
LME i Göteborg till Colombia för att studera förhållandena där och för 
att fortsätta diskussionerna med Sintraericsson och EDC. 

LM Ericssonkoncernen och Ericsson de Colombia 
Syftet med detta avsnitt är att – framförallt genom studium av företagsre-
laterade primärkällor – undersöka och kontextualisera LM Ericssons 
verksamheter i Latinamerika och Colombia. Den undersökta perioden 
1969 till 1989 innebär att kronologin bryts i kapitlet som helhet. Det blir 
alltså å ena sidan en undersökning i undersökningen, där den senare kan 
speglas mot den förra. Upprinnelserna till konflikterna vid EDC och hän-
delseutvecklingen fram till 1980 utgör å andra sidan huvudinnehåll i det 
föregående avsnittet ”Internationalism satt på prov”, vilket i sin tur kan 
speglas mot innehållet i detta avsnitt.   
––––––––– 
436 Förbundsstyrelseprotokoll, 22 maj, 1979. Bilaga 8. Utskrift av minnesanteckningar från möte mel-

lan företrädare för Metall, Samorganisationen vid LME och Sintraericsson, 19-20 februari, 1979. 
Bengt Jakobsson 23 april, 1979, (SMF). 
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Att Svenska akademin gett Márquez nobelpriset har i Colombia 
uppfattats som en svensk hedersbetygelse. För oss som arbetar 
med Latinamerika är det naturligtvis en fördel att ha läst några av 
hans böcker. Vi bör i våra affärsförbindelser ständigt öka förståel-
sen för den kultur vi arbetar i, även om den är mycket olik vår 
egen.437

Citatet kommer från en artikel i Ericssons personaltidning Kontakten. Det 
är Ericssondirektören Karl-Axel Lunell som svarar på frågan huruvida 
Ericssons affärsrelationer med Latinamerika skulle komma att påverkas 
genom att Márquez hade tilldelats Nobelpriset i litteratur. Lunell hade 
träffat Márquez i samband med nobelprisutdelningen och beskrev prista-
garen som hoppfull inför en framtid, som skulle komma att innebära ett 
”Latinamerika med större frihet, sann broderskärlek, möjlighet till lycka 
och där ensamheten och isoleringen kan brytas”.438 Hur ska då Lunells ut-
talande tolkas? Är det rent av ett uttryck för en antikolonial kritik, där fö-
retaget öppet famnar kulturen i de länder där det verkar? Vilka konse-
kvenser medför detta i så fall för de postkoloniala perspektiv som tilläm-
pas i den här undersökningen? Dessa frågor återkommer jag till längre 
fram i avsnittet ”Företaget, fackföreningarna och det postkoloniala di-
lemmat”.
    Om Lunell beskrev LM Ericssons närvaro i Colombia och att Márquez 
tilldelades Nobelpriset i litteratur som ett positivt och ömsesidigt utbyte 
mellan två länder och kulturer i två skilda världsdelar, framställer CH 
Hermansson de svenska företagens utlandsverksamhet i mörkare ton. Han 
skriver i boken Sverige i Imperialismens nät, som publicerades några år 
efter strejken vid Ericsson de Colombia, att styrkeförhållandena mellan 
arbete och kapital förskjuts till kapitalets fördel genom internationalise-
ringen och de växande imperialistiska koncernerna. Deras makt och infly-
tande innebar ett hot mot ”den fackliga rörelsens verksamhet och ideal” 
och det var, enligt CH Hermansson, inte någon principiell skillnad mellan 
svenska multinationella företag och företag från andra länder: ”De 
svenskägda koncernerna [hade] precis samma motiv som andra länders 
kapitalister vilka anlägger produktion och övrig verksamhet i utlandet, 
nämligen att göra så stora profiter som möjligt på sitt kapital.”439  Her-
mansson refererar därvidlag i boken en lång rad olika artiklar i fackföre-
nings- och dagspressen under 1980-talets första hälft, där olika svenska 
multinationella storkoncerners antifackliga politik uppmärksammades.440

En av artiklarna som refereras är en artikel från 1983 ur Dagens Nyheter,
––––––––– 
437 Kontakten 1983: 1, s. 19. 
438 Kontakten 1983: 1, s. 19. 
439 CH Hermansson, Sverige i imperialismens nät, Stockholm 1986, s. 290. 
440 Hermansson, 1986, s. 287ff. 
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som handlade om avskedandena efter strejken samma år vid Ericsson de 
Colombia.441 Med Hermanssons sätt att se på saken blir LM Ericssons 
agerande ett följdriktigt led i den internationella konkurrensen och den 
gränsöverskridande kapitalackumulationen, i vilken även de svenska stor-
företagen deltog genom att eftersträva en allt större andel av världsmark-
naden.
    De stora svenska multinationella företagen var beroende av den latin-
amerikanska marknaden och upprättade, som i Colombia, dotterbolag för 
att komma förbi ländernas protektionistiska tullmurar. LM Ericssons 
verksamhet i Latinamerika svarade 1984 för 14 procent av företagets to-
tala försäljning, vilket enligt SIDA och Latinamerikainstitutet innebar att 
man sålde nästan lika mycket i Latinamerika som i Sverige.442

    Men redan i början av 1900-talet började LM Ericsson att expandera 
utomlands till länder som Ryssland, Mexico och Kina, och sedan dess har 
större delen av företagets investeringar och affärer skett utomlands. Den 
internationella marknaden var redan tidigt det viktigaste området för 
verksamheten, skriver Artur Attman i företagets väldiga jubileumsverk 
från 1976, och det blev i ”den internationella konkurrensen som LM 
Ericsson hade att hävda sin framtid”.443

    År 2001 fanns Ericsson i närmare 140 länder, men det handlade då om 
telenäts-, telecom- och installationsverksamheter samt försäljnings- och 
marknadskontor; den egna produktionen fanns i Sverige, Kina och Brasi-
lien. Produktionen var i övrigt till övervägande del utlagd till Flextronics, 
som fanns i en rad EU-länder, Polen, Ungern, Nordamerika, Brasilien, 
Mexiko, Malaysia och Kina.444  Flextronics etableringspolicy känneteck-
nas av att alltid vara på väg någon annanstans där förhållandena är mer 
gynnsamma, varför en sådan lista alltid riskerar att, från den ena dagen 
till den andra, framstå som inaktuell.445

    Ericsson har en lång historia i Colombia och har varit en aktör på lan-
dets telemarknad sedan början på 1900-talet. Den produktion som har be-
drivits i landet har huvudsakligen bestått i tillverkning av telefonväxlar 
och telefonstationsutrustning avsedda för utbyggnaden av det colombi-
anska telenätet. LM Ericssons kontrakt med den colombianska staten re-
sulterade i att företaget under 1900-talets andra hälft kom att bli en av de 
viktigare aktörerna på den colombianska telemarknaden.446 År 1896 sål-
des de första femtio telefonerna till Bogotá. Under 1930-talet togs den 
––––––––– 
441 Dagens Nyheter 1983-09-15. 
442 Vill du veta mer om Latinamerika? SIDA och Latinamerika-institutet, 1986, s. 50. 
443 Artur Attman; Jan Kuuse; Ulf Olsson, LM Ericsson 100 år, Band 1-3, Stockholm 1976. 
444 Kristina Bjurling; Helena Bergh de Medeiros, Globala företag – globalt ansvar? En studie om 

Volvo och Ericsson, En rapport från Diakonia, Forum syd, Lutherhjälpen, Rädda Barnen och Pro-
grammet för globala studier, 2001. 

445 Dokument Inifrån, ”Made in China”, SVT, 2002-11-28 (TV-program). 
446 Kontakten, nr 4-5, april-maj 1977. Se även Artur Attman; Jan Kuuse; Ulf Olsson, LM Ericsson 

100 år, Band 1-3, Stockholm, 1976. 
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första publika telefonstationen i drift i landet. År 1943 bildades ett för-
säljningsbolag, Cía Ericsson Ltda (CEL), som 1969 ombildades och bytte 
namn till Ericsson de Colombia (EDC). Under 1940-talet startade företa-
get också egen tillverkning i landet.447År 1958 togs den första privata 
växeln i drift vid ett bankkontor i centrala Bogotá. År 1977 firade LM 
Ericsson att företaget hade sålt den miljonte telefonlinjen till Colombia. 
År 1980 påbörjades tillverkningen och försäljningen av AXE-
systemen.448 Avvecklingen av produktionen påbörjades 1985 och avslu-
tades helt i inledningen av 1990-talet, enligt Ericssons egen informations-
avdelning efter ”förändringar i de statliga regleringarna” i landet.449 Det 
fanns helt enkelt ingen anledning att bedriva produktion längre i Colom-
bia, när importsubstitutionspolitiken övergavs och det blev fritt fram för 
företagen att importera från andra större och mer kostnadseffektiva pro-
duktionsenheter.450

    Det faktum att Ericsson in på 2000-talet inte längre har någon direkt 
produktion i Colombia innebär inte att företaget inte längre är en bety-
dande ekonomisk aktör i landet. AXE-utbyggnaden och beställningarna 
av nya linjer från det colombianska nationella telebolaget TELECOM 
fortsatte under 1990-talet.451 I februari 2002 skrevs kontrakt mellan Erics-
son och TELECOM om en omfattande modernisering av Colombias fasta 
telefonnät och i oktober samma år utsågs Ericsson till ensam leverantör 
av 3G-utrustning till Bellsouth i Colombia.452

    När Lars Ramqvist efterträdde Björn Svedberg som VD 1990 förut-
spådde han att hälften av alla Ericssonfabriker skulle komma att försvin-
na under 1990-talet utan att det skulle medföra minskad produktion. Så 
blev det också, men med den skillnaden att produktionen istället ökade 
kraftigt i koncernen som helhet.453 Detta fenomen hänger samman med 
den oerhört snabba tekniska utvecklingen under 1990-talet. Åsgård och 
Ellegård beskriver i en bok om Ericsson utvecklingen på följande vis: 

När Ericsson gick över till att tillverka AXE-växlar på 70-talet 
gick det bara åt 60 procent så mycket arbete för samma kapacitet. 
Det var dramatiskt då, men det är ingenting i jämförelse med vad 
som har hänt under det senaste decenniet. 
    Den AXE-växel som Ericsson sålde till Saudiarabien 1977 har i 
stort sett bara namnet gemensamt med de AXE-växlar Ericsson 
säljer 25 år senare. Miniatyriseringen har gått så långt att det som 

––––––––– 
447 Enligt uppgift per e-post från Ericssons informationsavdelning efter förfrågan av författaren, 
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448 LMS/BLADET. Information för personal vid LM Ericsson Telematerial AB, 1983: 4. 
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450 Se även kap. 3. 
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453 Lasse Åsgård och Christer Ellegren, Ericsson. Historien om ett företag, Stockholm 2000, s. 248. 
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krävde en yta på flera fotbollsplaner 1977 går att stuva in på en 
badmintonplan idag. 
   Vad 200 anställda tillverkade 1990 kunde en man klara av 10 år 
senare! 
    En jämförelse mellan en AXE-växel från 1997 och en som leve-
reras 2001 visar tydligt på den dramatiska skillnaden. 1997 års 
version kräver 925 timmars installation och testning.  2001 års ver-
sion kräver mindre än 40 timmar. 1997 års version av AXE krävde 
25 gånger så lång produktionstid som den som görs 2001. […] 
    Det betyder att miniatyriseringen kommer att fortsätta. År 2005 
räknar Ericsson med att bara behöva en tredjedel av den produk-
tionskapacitet som företaget behövde år 2000.454

Teknikutvecklingens konsekvenser utgör emellertid bara en del av bilden 
när det kommer till att förklara det allt mindre inslaget av direkt produk-
tion i Ericssons totala verksamhet. Kanske av mer avgörande betydelse är 
att alltmer av Ericssons tillverkning under 1990-talet kom att flyttas ut till 
andra företag inom och utanför Sverige genom så kallad ”outsourcing”.  

Verksamheten i Colombia 1969 till 1989 
Följande avsnitt är en allmän översikt över EDC:s utveckling i ekono-
miskt och tekniskt avseende, samt över företagets personalpolitik och 
förhållningssätt till Sintraericsson, från 1969 till 1989. De primära källor-
na är företagets verksamhetsberättelser, rese- och marknadsrapporter 
samt korrespondens mellan personal vid EDC och koncernledningen i 
Sverige.

 LM Ericssons verksamhetsberättelser 1970 till 1989 
    I 1970 års verksamhetsberättelse rapporterades om stark uppgång och 
stora framgångar för försäljningsarbetet i Latinamerika och Colombia. 
Uppgången fortsatte till 1976, då beställningar och faktureringar började 
minska. Den negativa trenden fortsatte i sin tur till 1980, då orderingång-
en i takt med att AXE-systemet lanseras i Latinamerika återigen började 
öka.
    I Colombia var dock trenden annorlunda i jämförelse med övriga La-
tinamerika. Tabell 5 visar på en relativt konstant och stabil orderingång 
under åren 1969 till 1979. Den visar inga dramatiska nedgångar, men inte 
heller några kraftiga uppgångar. På grundval av den information som ges 
skulle den colombianska marknaden i företagsekonomiska termer kanske 
kunna betecknas som statisk. Å andra sidan framgår även av tabellen att 
verksamheten i Colombia var av relativt liten omfattning i jämförelse 
med den orderingång som redovisas i de övriga kolumnerna. 

––––––––– 
454 Åsgård och Ellegren, 2000, s. 164.  
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Tabell 5: Beställningsingång och fakturering, Colombia, Latinamerika och kon-
cernen 1969-1985 (hela mkr).

År Colombia Colombias 
relativa 
andel av 
Latiname-
rika (%) 

Colombias 
relativa 
andel av 
koncernen 
(%) 

Latinamerika Latinamerikas 
relativa andel 
av koncernen 
(%) 

Koncernen 

1969   42   5,7 1,3    735 23,5   3 121 
1970   67   9,9 1,8    672 17,9   3 753 
1971   91 11,8 2,4    769 20,5   3 759 
1972   75   9,3 1,7    810 18,9   4 294 
1973   96 10,2 1,4    944 13,9   6 788 
1974 128   8,9 1,7 1 436 19,3   7 432 
1975 112   5,8 1,3 1 942 22,4   8 686 
1976 123   4,8 1,7 2 576 35,9   7 171 
1977 122   5,2 1,4 2 330 26,9   8 665 
1978 173   7,8 1,5 2 224 19,3 11 542 
1979 197 10,5 2,0 1 871 18,9   9 897 
1980 - -  2 484 18,3 13 572 
1981 - -  3 953 18,8 20 989 
1982* - -  - - - 
1983 - -  2 995 11,9 25 244 
1984 - -  3 501 11,9 29 378 
1985 - -  4 251 13,1 32 496 
Källor: LM Ericssons verksamhetsberättelser, 1970 (1969)-1985. Telefonaktiebolaget LM Ericssons 
årsredovisningar, 1970-1985, (SFM).
* Uppgift saknas.  

I 1977 års verksamhetsberättelse beskrevs det gångna året som ett mycket 
framgångsrikt år för LM Ericsson. Tack vare stigande kaffepriser hade 
stagnationen i ekonomin brutits, vilket bidrog till att orderingången i det 
närmaste hade trefaldigats. Detta framgår emellertid inte i redovisningen 
av den fakturerade orderingången för detta år.455 Under 1978 fortsatte den 
positiva utvecklingen och nu kunde företaget rapportera att EDC hade 
tecknat kontrakt för leverans av de första AXE-stationerna till de kom-
munala telefonförvaltningarna i Bogotá och Cali. Dessutom hade kabelfö-
retaget Facomec redovisat en ökande orderingång.456 Den positiva ut-
vecklingen fortsatte enligt verksamhetsberättelsen även under 1979. Co-
lombia beskrevs som koncernens största AXE-marknad.457 De omfattande 
beställningarna av AXE-stationer följdes även under 1980 av nya sådana, 
bland annat från förvaltningarna i staden Cali. Samtidigt betonades i 

––––––––– 
455 Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Verksamhetsberättelse 1977, s. 37. 
456 Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Verksamhetsberättelse 1978, s. 38. 
457 Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Verksamhetsberättelse 1979, s. 33. 
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Ericssons årsredovisningar under åren kring 1980 att den lokala tillverk-
ningen av AXE-utrustning fungerade väl. År 1981 uppgick orderingången 
till över 300 000 linjer, vilket enligt koncernledningen gjorde ”Colombia 
till en av de stora AXE-marknaderna”. Företaget hade även erhållit stora 
beställningar för digital transmissionsutrustning och dessutom ökade be-
ställningsingången för det kabeltillverkande bolaget Facomec detta år. 
Tyvärr saknas uppgifter från de colombianska bolagen, men för kontinen-
ten som helhet redovisas i verksamhetsberättelsen för 1981 en avsevärd 
uppgång av orderingången. Denna uppgång var också de colombianska 
bolagen en del av.458

    Verksamhetsberättelserna måste dock betraktas som delvis tillrättalag-
da publikationer för den årliga bolagsstämman. De siffror och redovis-
ningar som presenteras ger inte den fullständiga bilden av läget vid Erics-
sons verksamheter i Colombia. De återkommande rapporterna och skri-
velserna från Colombia som var avsedda för internt bruk skiljer sig näm-
ligen radikalt från de mer glättiga och optimistiska beskrivningarna i 
verksamhetsberättelserna, som, får man anta, delvis publicerades för att 
marknadsföra LM Ericssonkoncernen inför affärsvärldens investerare och 
aktieägare.
    Uppgifterna över beställningar och faktureringar upphör redan 1979, 
vilket också framgår i Tabell 5. Från och med verksamhetsberättelsen 
1983 upphör den specifika rapporteringen helt om verksamheten i Co-
lombia. Istället behandlas Latinamerika uteslutande som en enhet där in-
nehållet är i princip identiskt från 1983 till 1989. Länderna i Latinamerika 
drogs med ekonomiska problem och därför vek också orderingången i 
detta affärsområde.459 I verksamhetsberättelsen för 1986 beskrivs Mexico 
som ett land där Ericsson har en mycket stark position. I de övriga latin-
amerikanska länderna hade Ericsson minskat sin verksamhet. Detta hade 
enligt verksamhetsberättelsen också gjort koncernen mindre utsatt för 
”valutarisker”.460 Även under 1987 och 1989 noterades minskningar av 
faktureringen för det latinamerikanska affärsområdet – från 10,4 till 8,5 
procent respektive från 9,7 till 8,8 procent – i förhållande till koncernens 
totala fakturering.461

    I 1990 års verksamhetsberättelse såg dock koncernledningen fram mot 
det nya decenniet med tillförsikt: 

Latinamerika är av tradition ett viktigt marknadsområde för Erics-
son. Den ekonomiska och politiska instabiliteten i flera av områ-
dets länder måste emellertid balanseras. Enligt vissa politiska be-
dömare kan dock 90-talet bli mera positivt för regionen än 80-talet. 
Flera av länderna har inlett omfattande program för att komma till 

––––––––– 
458 Ericsson, Verksamhetsberättelse, 1981, s. 34. 
459 Ericsson, Verksamhetsberättelse, 1983, s. 3; 1984, s. 4; 1985, s. 6. 
460 Ericsson, Verksamhetsberättelse, 1986, s. 6. 
461 Ericsson, Verksamhetsberättelse, 1987, s. 2; 1989, s. 3. 
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rätta med ekonomin. De har börjat bygga upp infrastrukturer, pri-
vatisera näringslivet och stimulerat medborgarna att driva affärs-
verksamhet, bl a genom att liberalisera skattelagstiftningen.  
    Mexiko är ett bra exempel där det idag finns en stark tillväxt-
marknad, inte minst inom telekommunikation. 
    Ericsson har haft en bred närvaro i Latinamerika sedan 1900-
talets början och har länge varit det starkaste telekommunikations-
företaget. Med marknadsandelar på i genomsnitt 40 procent kom-
mer koncernen att fortsätta satsningarna i den här regionen.462

Och satsningarna fortsatte, men inte i form av industriell tillverknings-
verksamhet. År 1990 stängdes fabriken i Bogota efter att verksamheten 
successivt hade trappats ner sedan mitten av 1980-talet. Koncernen avytt-
rade kabelfabriken i Cali 1992.463 Istället blev Ericssons verksamhet i Co-
lombia helt inriktad mot försäljning, reparation och installation av tele-
kommunikationssystem, vilket förvisso hade utgjort basen för verksam-
heten även dessförinnan. 
    Ericsson innehade under hela den undersökta perioden aktiemajoriteten 
i EDC – så var inte fallet med kabelfabriken Facomec i Cali. Fackklubben 
vid Facomec var ansluten till den kommunistiska centralorganisationen 
CSTC, och även där var motsättningarna stora mellan företagsledningen 
och fackföreningen. Dessa konflikter kommer jag dock inte närmare att 
beröra i den här undersökningen som till största delen riktar fokus mot 
verksamheten vid EDC-fabriken i Bogotá. Ägandeförhållandena vid Fa-
comec och LM Ericssons inflytande över fabriken är ganska oklara, vilket 
också framgår av de tomma fälten i Tabell 6. De är tomma eftersom fa-
briken inte finns med i verksamhetsberättelsernas årsredovisningar, och 
siffrorna fluktuerar kraftigt från år till år då aktieinnehavet redovisas. 
Trots detta finns Facomec med i Ericssons bolagsregister i samtliga verk-
samhetsberättelser från 1970 till 1989, och de personer som uppges vara 
VD för bolaget under årens lopp har samtliga svenskklingande namn. 
Även om Ericsson inte under hela denna period upprätthöll formellt del-
ägarskap i Facomec står det klart att det under 1970- och 1980-talen var 
nära associerat till LM Ericsson. 
    Efter 1996 års verksamhetsberättelse upphör redovisningen av aktiein-
nehavet för bolaget i Colombia. Att siffrorna för 1996 överensstämmer 
exakt med föregående års specifikation kan tyckas förvånande. Detta fe-
nomen är återkommande i redovisningen. Under perioderna 1972-1975, 
1976-1979 samt 1983-1996 redovisas exempelvis exakt samma siffror för 
respektive år. Därmed går det självfallet inte dra slutsatsen att företaget 
var exakt lika mycket värt 1983 som 1996. Detta är inte heller unikt för 

––––––––– 
462 Ericsson, Verksamhetsberättelse, 1990, s. 12. 
463 Ericsson, Verksamhetsberättelse, 1992, s. 20. 
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dotterbolagen i Colombia – så såg redovisningen ut för Ericssonbolag 
även i andra delar av världen.464

Tabell 6: LM Ericssons procentuella och nominella aktieinnehav samt bokfört 
värde för dotterbolagen i Colombia, 1970 till 1996.

LME
Colombia

Ericsson de Colombia S.A. 
(EDC) 

Fábricas Colombianas de Mate-
riales Eléctrcos S.A. (Facomec) 

År Procentuellt 
Innehav

Nominellt 
innehav
(milj. col. 
pesos)

Bokfört 
Värde
(mkr) 

Procentuellt 
Innehav

Nominellt 
Innehav
(milj. col. 
pesos)

Bokfört  
Värde
(mkr) 

1970 100     5   2,3 50 10 000 3,2 
1971   95     5   2,3 50 10 000 3,2  
1972   74     7   2,8 69 22 336 6,0 
1973   74     7   $ 6,1 * 69 22 336 $ 1,3 
1974   74     7   2, 8 69 22 336 6,0 
1975   74     7   2, 8   5   1,6 0,4 
1976   88   18   4,2   5   1,6 0,4 
1977   88   18   4,2   5   1,6 0,4 
1978   76   18   4,2   5   2,2 0,7 
1979   66   18   4,2   5   2,2 0,7 
1980   66   35   5,9 - - - 
1981   66   53   7,7 - - - 
1982**   - - - - - - 
1983   92 221 27 48 - - 
1984   92 221 27 - - - 
1985   92 221 27 - - - 
1986   92 221 27 - - - 
1987   92 221 27 100 57 119 
1996***   92 221 27 - - - 
Källor: Telefonaktiebolaget LM Ericssons verksamhetsberättelser, 1970-1996, (SFM).
*Årsredovisningen för 1973 är på engelska och valutan som används är us-dollar. 
**Uppgift saknas. 
*** Uppgifterna mellan 1987 och 1996 är identiska därför redovisas de inte i tabellen 

Det är emellertid intressant och talande att det bokförda aktievärdet för 
EDC var identiskt före och efter avvecklingen av tillverkningsenheterna i 
Colombia. Detta faktum styrker antagandet att bolagets verkligt viktiga 
verksamhet i landet var försäljning, installation och underhåll av publika 
telekommunikationssystem – och inte tillverkningen vid de colombianska 
Ericssonfabrikerna.

––––––––– 
464 LM Ericssons verksamhetsberättelser, 1970-1996. 
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    Verksamhetsberättelsernas redovisningar av antalet anställda i Latin-
amerika är av särskilt värde för undersökningen även om antalet anställda 
i Colombia inte redovisas. 

        Tabell 7: Antal anställda vid LM Ericsson i Latinamerika, hela koncernen,  
        Sverige och övriga Europa. 

År Latinamerika Latinamerikas 
relativa andel 
av koncernen 
(%) 

Hela 
koncer-
nen

Sverige Övriga 
Europa

1969   6 590 12,9 51 130 24 920 16 970 
1970   7 170 12,1 59 200 28 590 19 610 
1971   7 950 12,5 63 810 29 160 22 870 
1972   9 580 14,2 67 300 27 390 26 630 
1973 11 135 15,3 72 660 28 560 28 930 
1974 13 995 18,1 77 320 31 070 28 010 
1975 17 190 21,3 80 550 31 240 28 390 
1976 17 440 25,8 67 500 28 730 18 350 
1977 13 990 22,3 62 820 27 350 18 480 
1978 11 750 19,1 61 400 27 500 18 730 
1979   9 630 16,2 59 490 27 950 18 550 
1980 12 050 18,3 65 910 27 970 19 470 
1981 11 990 17,2 69 860 31 030 19 830 
1982* - - - - - 
1983 10 076 14,2 70 783 34 543 20 185 
1984 10 605 14,1 75 116 37 458 20 310 
1985 11 386 14,6 78 159 40 172 20 423 
1986   8 702 12,0 72 575 38 559 19 633 
1987 - - - - - 
1988   8 686 13,3 65 138 32 094 19 362 
1989   8 523 12,3 69 229 32 226 20 762 

           Källor: Telefonaktiebolaget LM Ericssons verksamhetsberättelser, 1970-1989, (SFM).
           *Uppgift saknas. 

Antalet anställda var som störst år 1976, det vill säga året före storstrej-
ken i Colombia, som också efterföljdes av en kraftigt ökande strejkfre-
kvens och allmänt hårdnande motsättningar på den colombianska arbets-
marknaden.465

    Antalet anställda vid LM Ericssons anläggningar i Latinamerika mins-
kade stadigt från 1976 till 1989, med undantag för år 1984 och 1985, då 
en ökning kan iakttas i såväl Latinamerika som resten av koncernen. En 
jämförelse mellan åren 1976, då antalet anställda i Latinamerika var som 

––––––––– 
465 Se även kap. 3. 
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störst, och 1989 visar på en halvering. Motsvarande uppgifter för koncer-
nen i dess helhet visar på en minskning från 80 550 år 1975, då antalet 
anställda var som störst till 69 229 år 1989. I Sverige ökade det totala an-
talet anställda från 1977 till 1985, därefter sker en drastisk minskning av 
personalstyrkan. Tabell 7 visar alltså på en tendens till minskning av den 
totala personalstyrkan men, vilket är viktigt att notera, denna minskning 
påbörjas några år tidigare i Latinamerika än i Sverige. 
    I vissa av årsredovisningarna redovisas även arbetskraftens numerär i 
den direkta produktionen, vilket också förtjänar att redovisas i Tabell 8. 

Tabell 8: Arbetskraftens numerär i den direkta produktionen för Latinamerika, 
hela koncernen, Sverige respektive övriga Europa. 

År Latinamerika Latinamerikas 
relativa andel 
koncernen 
(%) 

Hela kon-
cernen

Sverige Övriga Eu-
ropa

1973 3 870 12,9 29 950 15 520 - 
1974 5 080 15,0 33 900 17 000 - 
1975 5 610 15,6 36 000 17 890 - 
1976 5 830 20,0 29 120 15 850   5 920 
1977 4 790 18,5 25 890 13 930   5 820 
1978 3 780 15,5 24 350 13 310   5 870 
1979 2 010   9,0 22 290 12 950   5 790 
Källor: Telefonaktiebolaget LM Ericssons verksamhetsberättelser, 1973-1979, (SFM).

Även om uppgifterna över antalet produktionsanställda endast redovisas 
från år 1973 till 1979, visar de en tydlig tendens till minskning under 
1970-talets andra hälft, både i absoluta och relativa tal. Minskningen av 
den totala personalstyrkan i Latinamerika under 1976 till 1979 kan räknas 
till 7 810 personer; av dessa var 3 820 verksamma inom tillverkningspro-
duktionen, det vill säga 49 procent. De flesta anställda i Latinamerika ar-
betade alltså fortsättningsvis till största delen med installationsverksam-
het, linjearbete, reparationer och annan verksamhet utan anknytning till 
den direkta produktionen.466

Företagsintern rapportering och korrespondens 1975 till 1985 
I den företagsinterna rapporteringen och korrespondensen mellan EDC 
och huvudkontoret är bilden av verksamheten mindre tillrättalagd än den 
som ges i verksamhetsberättelserna, även om det säkert också i rapporte-
––––––––– 
466 År 2000 hade hela Ericssonkoncernen, enligt företagets verksamhetsberättelse, 105 100 anställda, 

varav 8 500 i Latinamerika. Den allra största delen av dem hade avancerad ingenjörsutbildning eller 
annan universitetsutbildning. Endast cirka 20 procent av de anställda hade enbart grundskoleutbild-
ning. I februari 2005 står det att läsa i Aftonbladet att Ericsson lägger ner sin tillverkning av radio-
basstationer i Nynäshamn, varvid 460 personer förlorar sina arbeten. I en faktaruta från TT invid ar-
tikeln framgår att 56 000 anställda har fått lämna Ericsson sedan 2001 och att endast 47 000 finns 
kvar i koncernen. Efter personalneddragningarna vändes mångmiljardförluster till vinstrekord för 
företaget. Aftonbladet, 2005-02-21. 
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ringen förekommer en selektion beroende på vem som rapporterar och i 
vilket syfte rapporteringen sker. Det kan ha funnits anledning för led-
ningen vid EDC att undanhålla huvudkontoret viss information eller att 
styra och vinkla den i syfte att framstå som effektiv och kompetent. I det 
följande gör jag nedslag i detta material i syfte att problematisera och 
fördjupa bilden av företagets verksamhet i Colombia. Det är framför allt 
intressant att fånga hur företaget resonerade inför de problem företaget 
ställdes inför i fråga om produktion, ekonomi, arbetsorganisation, för-
handlingar och konflikter med fackföreningen.467 Det är också möjligt att 
genom detta material åtminstone i viss mån fånga hur företaget agerade, 
resonerade och förhöll sig inför det colombianska samhället i bredare 
bemärkelse. 
    Rapporterna från EDC inleds i allmänhet med en kortare översikt över 
den allmänna ekonomiska och politiska situationen i landet för att sedan 
övergå till förhållandena vid företaget. Ibland är de mer utförliga och de-
taljerade och ibland mindre.  
    Den första rapporten, som är från februari 1975, är relativt omfattande 
när det gäller installations- och försäljningsverksamheten. Mindre omfat-
tande är rapporteringen från fabriken i Bogotá. Den colombianska eko-
nomin beskrivs som ansträngd med en inflation på 27 procent. Regering-
ens åtstramningspaket hämmade den ekonomiska aktiviteten, vilket också 
förväntades påverka bolaget negativt genom telefonförvaltningarnas 
minskade möjligheter att finansiera sina upphandlingar. Den konkreta 
rapporteringen kring försäljnings- och installationsverksamheten domine-
ras följaktligen också av bekymmer med förseningar av inbetalningar och 
därmed neddragen installationstakt, störningar av materialflöden och le-
veransförseningar. Löneförhandlingar med fackföreningen pågick, och 
enligt rapporten hade EDC lämnat ett ”relativt fördelaktigt bud” till Sin-
traericsson för att ”slippa utdragna förhandlingar med risk för konflikt 
och eftergifter på andra punkter i avtalet”.468

    Under 1977 blir rapporterna från EDC mer frekventa och alltmer präg-
lade av konflikterna med fackföreningen. Två av rapporterna är författade 
i oktober av Raimo Lindgren som senare blev VD för EDC. En tredje mer 
utförlig reserapport är från juni och skriven av Torsten Lindstedt vid hu-
vudkontoret i Sverige. I Lindgrens båda rapporter uppmärksammas gene-
ralstrejken i september, då de fyra centralorganisationerna gick samman i 
en landsomfattande dygnslång strejk. Hos EDC gick det emellertid ”lugnt 

––––––––– 
467 Staffan Stranne har i sin doktorsavhandling berört relationerna mellan koncernledning och pro-

duktionsenheter på lokal nivå, i detta fall mellan Tarkett Sommer och anläggningen i Ronneby. 
Tarkettfabriken i Ronneby levde i hög grad sitt eget liv och Stranne ser därvidlag påtagliga skillna-
der mellan företagsledarkulturen i den lokala produktionsenheten och koncernen i sin helhet. Se 
Staffan Stranne, Produktion och arbete i den tredje industriella revolutionen. Tarkett i Ronneby 
1970-2000, Växjö universitet 2004, s. 128. 

468 Rapport avseende besök på EDC, Bogotá 27.1-31.1.1975, 1975-02-18 (Ulf Lindberg). Telefonak-
tiebolaget LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, 
F7c: 61, (SFM).
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till”, skriver Lindgren i rapporten, ”endast 20 % strejkade”.469 I den andra 
rapporten framstår situationen som mer komplicerad: 

En tuffare attityd kan noteras i de löneförhandlingar som följt i 
strejkens spår och allting tyder på att klimatet allmänt sett blir kär-
vare. EDC, som förra året hade mycket besvärliga förhandlingar 
går in i nya förhandlingar i årsskiftet och risk föreligger att för-
handlingarna blir besvärliga även denna gång.470

För övrigt hade det, enligt Lindgren, ”varit svårt att hålla en jämn syssel-
sättning i fabriken”, vilket han menade var ”karakteristiskt för Colom-
biamarknaden eftersom kunderna har stor spridning på sina order utan 
egentlig koordinering”.471

    Fackföreningsproblemen återkom även i den tidigare reserapporten 
från juni, i vilken det bland annat redogörs för samtal som hade ägt rum 
under möten med kommunikationsministern, planeringsministern och 
med företrädare för näringslivet vid olika cocktailpartyn. Samtalet med 
planeringsministern Darwin Herrera flöt uppenbarligen på i största sam-
förstånd:

Han var medveten om de fackföreningsproblem vi har, och kunde 
bara beklaga att situationen i Colombia blivit sådan som den är, 
men hävdade med rätta att Colombia inte är det enda landet i värl-
den där sådana förhållanden existerar. Det är uppenbart att minis-
terns positiva inställning till oss beror på Hernando Pryors arbete. 
Pryor är tydligen synnerligen god personlig vän med ministern i 
fråga.472 [Förmodligen anlitades Pryor som konsult av EDC, eller 
var han anställd som tjänsteman och/eller representant i EDC:s sty-
relse] 

Referaten från mötena med ministrarna och andra företrädare från den 
politiska och ekonomiska eliten vittnar om att företaget hade ett väl ut-
byggt kontaktnät och förbindelser i landet som det hade nytta av i olika 
sammanhang. Bland annat fick EDC under mötet med planeringsminis-
tern klartecken att bygga ut fabriken i Bogotá.  Även kommunikationsmi-
nistern, Sara Ordonez de Londoño, var sympatiskt inställd till EDC: 

––––––––– 
469 Marknadsrapport Colombia, oktober 1977, 1977-10-05, (Raimo Lindgren). Telefonaktiebolaget 

LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 61, 
(SFM).

470 Meddelande, 1977-10-31, (Raimo Lindgren). Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Marknadsföring 
och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 62, (SFM).

471 Meddelande, 1977-10-31, (Raimo Lindgren). Telefonaktiebolaget LM Ericsson.  Marknadsföring 
och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 62, (SFM).

472 Reserapport, besök i Colombia 1-3 juni 1977, 1977-06-09, (Torsten Lindstedt). Telefonaktiebola-
get LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 62, 
(SFM).
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Vi fick en känsla av att hon i stort sett var positivt inställd till LME 
och EDC, ett faktum som sedan konfirmerades av en efterhandsin-
formation från en till henne närstående person för vilken hon redo-
gjort för vårt samtal, som hon uppfattat som synnerligen posi-
tivt.473

År 1977 kandiderade den tidigare jordbruksministern Gilberto Arango 
Londoño till styrelsen för EDC. Kanske kom efterhandsinformationen 
från honom? Jag har inte gjort några ansträngningar för att belägga even-
tuella släktband mellan dessa två personer.474 Det är mer intressant att 
konstatera det faktum att Ericsson hade direktkommunikation med och 
kunde dra fördel av personer som stod mycket nära de yttersta maktha-
varna i Colombia.475 Gilberto Arango Londoños meritförteckning var 
mycket omfattande. Han hade bland annat varit jordbruksminister, sekre-
terare för ekonomiska ärenden i utrikesministeriet, sekreterare i finansmi-
nisteriet, sekreterare i nationella planeringsdepartementet, guvernör och 
senator, samt innehaft en lång rad olika VD-poster och styrelseuppdrag i 
banker och företag i Colombia. Han var även ordförande i ”Asociación 
Colombiana de Exportadores de Café” och satt i styrelsen för kaffeodlar-
nas intresseförening.476

    Under 1978 domineras Raimo Lindgrens rapportering helt av analyser 
av affärsläget och LM Ericssons möjligheter att hävda sig gentemot de 
övriga konkurrenterna, som till exempel ITT, Fuijutsu och Hitachi, i olika 
anbudstävlingar om beställningar från de colombianska förvaltningarna. 
Överlag tycktes läget vara ganska gynnsamt för Ericsson de Colombia. 
Dessutom stod de nya fabrikslokalerna nästan klara. I februari rapporteras 
om kollektivförhandlingarna som pågick och de uppges vara präglade av 
”en bättre förhandlingsatmosfär” än under förgående års förhandlingar. I 
april beskrivs den allmänt förbättrade ekonomin i landet som gynnsam 
för företaget vilket nu kunde förvänta sig en större orderingång, eftersom 

––––––––– 
473 Reserapport, besök i Colombia 1-3 juni 1977, 1977-06-09, (Torsten Lindstedt). Telefonaktiebola-

get LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 62, 
(SFM).

474 I februari 1998 framträder i alla händelser Sara och Gilberto Arango Londoño tillsammans till stöd 
för den konservative presidentkandidaten Juan Camilo Restrepo. Se Restrepos officiella hemsida: 
http://www.juancamilo.com.co/precan.htm 005-02-03. Det konservativa partiet vann valet i augusti 
samma år, men till president valdes André Pastrana. Restrepo utsågs däremot till finansminister i 
Pastranas regering. Sara Ordonez de Lonoño var hälsominister 2000-2002. 

475 Se även s. 188ff. 
476 CV: Londoño, bilaga till Reserapport, besök i Colombia 1-3 juni 1977, 1977-06-09. (Torsten 

Lindstedt), Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och 
Spanien 1975-1985, F7c: 62, (SFM).
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förvaltningarna med ”större lätthet” kunde erhålla världsbankslån.477

Mycket tyder på att Lindgren syftade på de förhandlingar som fördes med 
Kollektivpakten. I Ericssonarkivet finns en rad ej översatta kopior på 
Kollektivpaktens deklarationer från april, maj, juni och september 1978, i 
vilka Alvaro Piedrahita, Juan Rincon och de övriga initiativtagarna till 
pakten gör gällande att den representerar majoriteten av de anställda och 
att den är den enda legitima arbetarassociationen vid EDC.478 Under hös-
ten 1978 avskedades Luis Moreno och det var i samband med detta som 
Sintraericsson skickade breven till Samorganisationen och Metall i Sveri-
ge. Tystnaden kring avskedandena och konflikterna med Sintraericsson är 
påtaglig i rapporteringen från EDC till koncernledningen under 1978. 
    Sex rapporter från EDC för 1979 finns bevarade i Ericssonarkivet – två 
marknadsrapporter och fyra reserapporter. I marknadsrapporten från feb-
ruari görs en översikt över den allmänna ekonomiska och politiska ut-
vecklingen i landet. Rapporten uppehåller sig en del kring säkerhetsläget i 
landet och det ”säkerhetsdekret”, som hade antagits av den colombianska 
regeringen i syfte att få bukt med de olika gerillorna och vänsterorganisa-
tionerna i landet. Det noteras att både kidnappningarna och narkotikahan-
deln hade minskat. Jag tolkar det som detta i rapporten anses som ett po-
sitivt resultat av ”säkerhetsdekretet”, vilket är en eufemism för undan-
tagstillstånd. I rapporten redogörs också för ett vapenbeslag mot stadsge-
rillan M 19, där polisen i en razzia återfann 5 000 stulna automatkarbi-
ner.479 Även reserapporten från april berör säkerhetsfrågorna och även i 
denna konstateras att läget nu hade förbättrats. Bland annat skall den 
ovan nämnde Pryor ha utsatts för någon form av hot och på grund av det-
ta planerat att lämna landet. Eftersom hotet hade ”undanröjts” var det inte 
längre aktuellt med någon utlandsvistelse: 

Det förefaller som om hotet mot enskilda personers säkerhet håller 
på att avtaga. Jag gör denna bedömning av följande bakgrund. Up-
penbart är att den organisation som förorsakat de största proble-
men (M 19) är på väg att spräckas (åtminstone tillfälligt). Ett par 
hundra personer är arresterade och ytterligare ett stort antal är 
identifierade. Flertalet påstås vara sociologer.480

––––––––– 
477 Reserapport från Colombia 1978-01-16 – 1978-02-13, 1978-02-20, (Raimo Lindgren). Telefonak-

tiebolaget LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, 
F7c: 62, (SFM).

478 Kopior på brev och informationsbulletiner från Kollektivpakten, 1978. Telefonaktiebolaget LM 
Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 61, (SFM).

479 Marknadsrapport Colombia, februari, 1979, 1979-02-05, (Alfred Svenson). Telefonaktiebolaget 
LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 61, 
(SFM).

480 Reserapport Colombia, april 1979, 1979-04-26, (Torsten Lindstedt). Telefonaktiebolaget LM 
Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 62, (SFM).
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I marknadsrapporten från mars uppges att ”rensningsoperationerna mot 
vänster- och gerillaorganisationer” i Colombia fortsätter, något som up-
penbarligen uppfattades som mycket positivt. Överlag ger rapporten en 
positiv bild av den nya regeringens politik under presidenten Julio Cécar 
Turbay Ayala:  

Den nya regeringens liberalare finanspolitik har rönt en positiv 
mottagning och helt nyligen fick de inhemska bankerna tillåtelse 
att borgensteckna engagemang i utländska valutor. De sista årens 
stora vinster från bankaktivitet har stimulerat de flesta industri-
grupperna att bilda egna finansbolag. Betydande summor av co-
lombianskt ägda fonder i utlandet har sökt sig tillbaka till landet. 
Regeringen försöker att restrukturisera [sic!] stora delar av sina ut-
ländska skulder till långfristigare lån och med lägre räntor.481

Analyserna av situationen för EDC under 1979 är överlag positiva.  Rese-
rapporten från april avslutas exempelvis med meningen: ”Vid besök i Co-
lombia känner man att det finns ’go’ i bolaget!” Fackföreningen uppges 
vara ett av de större problemen vid företaget, då den tog ”onödig tid från 
ledningen”.482 Även i marknadsrapporten från mars berörs problemen 
med förhandlingarna: 

Löneförhandlingarna med ”Pakten, som representerar ca 90 % av 
de anställda, närmar sig ett resultat. Medelhöjningen av lönerna 
blir ca 27,5 %, och de lägst avlönade har fått de kraftigaste höj-
ningarna. Än återstår förhandlingar om vissa förmåner. ”Pakten” 
har accepterat att de höjningar, som de lyckats uppnå i årets för-
handlingar, även får tillämpas på personal ansluten till fackföre-
ningen. Förhandlingarna med fackföreningen går mycket trögt.483

Löneförhöjningarna bör ses mot bakgrund av den höga colombianska in-
flationen, vilken i marknadsrapporten från februari noterades till ca 22 
procent 1978; dessutom förväntades den stiga ytterligare även under 
1979. De höjningar som pakten förhandlade fram med företaget var allt-
så, med utgångspunkt från LM Ericssons egna uppgifter, i princip redan 
uppätna av inflationen då avtalet var färdigt för underskrift. 
    Reserapporten från februari 1979 är intressant framförallt därför att 
koncernens VD Björn Svedberg har gjort anteckningar i textens marginal. 
Endast tekniska förhållanden, ekonomi- och marknadsfrågor samt pro-

––––––––– 
481 Marknadsrapport Colombia, mars, 1979, 1979-03-05, (Alfred Svenson). Telefonaktiebolaget LM 

Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 61, (SFM).
482 Reserapport Colombia, april 1979, 1979-04-26, (Torsten Lindstedt). Telefonaktiebolaget LM 

Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 62, (SFM).
483 Marknadsrapport Colombia, mars, 1979, 1979-03-05, (Alfred Svenson). Telefonaktiebolaget LM 

Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 61, (SFM).
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blem med förseningar kommenteras i dessa noteringar. De avsnitt i rap-
porten som berör löneförhandlingarna och spänningarna mellan Sintrae-
ricsson och Kollektivpakten kommenterades inte alls.484 Kanske går det 
av dessa noteringar att dra slutsatsen att det i koncernledningen för LM 
Ericsson inte fanns något större intresse eller engagemang för att åstad-
komma bättre relationer med fackföreningen vid EDC? Det står i alla 
händelser klart att den högsta koncernledningen inte intervenerade. Kon-
flikterna med Sintraericsson hanterades på de lägre nivåerna i bolagshie-
rarkin, främst av den personal som fanns på plats i Colombia. Därmed 
sköts också ansvaret för verksamheten nedåt från koncernledningsnivå 
till den lokala företagsledningen i Colombia. 
    Ytterligare två reserapporter skrevs under sommaren, den ena allmänt 
hållen och den andra mer analytisk och företagsintern. Den förra informe-
rar om att Allan Uvhagen lämnat över ledningen över EDC till Raimo 
Lindgren och ger ytterligare allmän information om situationen i landet. 
Säkerhetsläget återkommer även i denna rapport, men den här gången 
kryddas betraktelsen även med en social utblick: 

Den nya regeringen har tagit i med vänsterelementen på ett ganska 
hårdhänt sätt. Detta har lett till att säkerheten har ökat i landet. De 
sociala klyftorna är stora och utgör dock det största problemet. 
    Skattesituationen är kanske dock det väsentligaste problemet. I 
och med att praktiskt taget ingen skatt erlägges trots lagar och för-
ordningar kommer myndigheterna aldrig komma åt de stora peng-
arna som skulle kunna användas för social utjämning. 
    Trots vad som framförts ovan måste Colombia betraktas som ett 
av de bästa länderna i Latinamerika för oss att göra affärer med.485

Även om rapporten visar att det fanns en medvetenhet om vad som var 
orsaken till och hur de sociala klyftorna i Colombia skulle överbryggas, 
betraktades alltså landet som en viktig och positiv marknad för företaget. 
De klientelistiska strukturerna var en utmärkt odlingsyta för att knyta 
kontakter och upprätta affärsförbindelser.486 De sociala klyftorna och de 
oligarkiska maktförhållandena utgjorde med andra ord i själva verket en 
starkt bidragande orsak till det så fördelaktiga affärsklimatet i Colombia. 
Detta blir särskilt tydligt i rapporteringen kring en serie cocktailpartyn 
som med anledning av chefsskiftet vid EDC hade avhållits under en 
veckas tid i Cali, Medellín och Bogotá. Dessa partyn var uppenbarligen 
en succé:
––––––––– 
484 Reserapport Colombia, 22/1 - 16/2-79, 1979-02-23, (Alfred Svenson). Telefonaktiebolaget LM 

Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 61, (SFM).
485 Reserapport Colombia, 1979-06-08,– 10 och 12, 1979-06-18, (Torsten Lindstedt). Telefonaktiebo-

laget LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 
62, (SFM).

486 Se även s. 174 och 188ff. 
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Deltagandet både kvantitativt och kvalitativt avspeglar EDCs 
enorma goodwill i Colombia. En goodwill som åstadkommits ge-
nom många års arbete, bolagets utbyggnad, dess ledning och dess 
colombianisering. 
    Till de avhållna festerna kom personer av hög kategori som 
normalt inte attenderar inbjudningar från utländska multinationella 
bolag. Våra styrelsemedlemmar och medarbetare ställde helhjärtat 
upp på tillställningarna under vilka många värdefulla personliga 
kontakter kunde etableras.487

Även här framgår det att LM Ericsson bedrev ett aktivt lobbyarbete för 
att knyta viktiga kontakter och företaget var åtminstone enligt egen utsa-
go framgångsrikt i detta arbete. Dessutom framgår att det fanns en uttalad 
strävan att ”colombianisera” företaget så till vida att dess ledning upplät 
styrelseposter åt personer ur den colombianska borgarklassen och det po-
litiska etablissemanget i landet. Företagets representanter i Colombia sök-
te även investerare och presumtiva aktieköpare i dessa skikt, vilket fram-
går i flera av rapporterna från Colombia.  
    Den sista rapporten från 1979 är mer ingenjörsmässig och tekniskt ana-
lytisk till sitt innehåll. Sammanfattningsvis konstateras att introduktionen 
av AXE löper planenligt, men det uttrycks även oro vad gäller inkasse-
ring av fordringar på de colombianska kunderna. Dessutom hade EDC 
problem att klara leveranstiderna för vissa beställningar.488

    I januari 1980 rapporteras om ett för Colombias del gott år, ”både ur 
politisk och ekonomisk synvinkel”: 
     

Konsumentprishöjningarna för hela 1979 blev 28,8 % vilket är ca 
10 % högre än för 1978. 
    I samband med årsskiftet upphörde prisregleringen på vissa va-
ror som nu åkt upp kraftigt i pris. Fackföreningsfederationerna har 
redan aviserat att de är beredda till vilka aktioner som helst för att 
snarast få kompensation. Deras krav gäller främst baslivsmedel, 
som i vissa fall stigit ända upp till det dubbla.  
   Landet är fortfarande i belägringstillstånd (Estado de sitio) och 
våldet är lägre nu än i början av 1979. Med jämna mellanrum 
oskadliggörs gerillatrupper, som nu främst opererar på landsbyg-
den.489

––––––––– 
487 Reserapport Colombia, 1979-06-08, –10 och 12, 1979-06-18, (Torsten Lindstedt). Telefonaktiebo-

laget LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 
62, (SFM).

488 Reserapport EDC 5-13 juni 1979, 1979-07-24, (Gerhard Weise). Telefonaktiebolaget LM Erics-
son. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 61, (SFM).

489 Reserapport Colombia, 1980-01-07, (Alfred Svenson). Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Mark-
nadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 61, (SFM).
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Konflikterna med fackföreningen vid EDC hade, enligt denna rapport, 
dämpats efter Åke Anderssons och Jan Olssons besök 1979: 

Läget är lugnt, besöket från LO tycks ha haft positiv effekt, en viss 
avpolitisering har märkts. Facket har sänt brev till Hamnarbetare-
förbundet där de säger att det som beskrivits i brevet till LME är 
riktigt, men saknar aktualitet. 
    Facket har nått överenskommelse med LO om att all kommuni-
kation med Sverige ska ske via LO. EDC har nu betalat ut retroak-
tivt till de fackanslutna den mellanskillnad i lön som uppstod un-
der 1978 då det fanns två avtal.490

Enligt rapporten hade alltså Sintraericsson skrivit under Metalls och 
Samorganisationens ”avtal” och förbundit sig fortsättningsvis endast upp-
rätthålla kontakt med Metall och Samorganisationen. Sintraericsson hade 
dessutom skrivit till Svenska Hamnarbetareförbundet och avaktualiserat 
de tidigare breven och därmed var även blockadhotet avblåst. Det fram-
går dessutom i rapporten att EDC under 1980 kommer att lansera ett nytt 
ackordsystem ”som premierar hög effektivitet”.491

    Mot slutet av året kommer ytterligare en rapport som kommenterar det 
politiska och ekonomiska läget i landet, bland annat med konstaterandet 
att inflationen hade ”saktat ned något” från 29 till 23 procent. Vid EDC 
befaras däremot att ”fackföreningsproblemet” återigen började göra sig 
gällande:

Inom kort kommer löneförhandlingarna i gång och de förväntas bli 
mycket hårda. Fackföreningen anser, att det senaste avtalet, som 
var på två år, var mycket ofördelaktigt för dem och vill ha kraftig 
kompensation.492

I februari 1981 rapporterar personalchefen vid LM Ericsson i Sverige, 
Nils Svensson, dels om de pågående förhandlingarna med Sintraericsson 
och Anatt, dels relationerna med Metall och Samorganisationen i Sverige. 
Dessutom kommenteras fackliga konflikter vid andra företag i Colombia. 
Enligt rapporten hade ”gjorda utredningar” konstaterat att löne- och för-
månsnivåerna vid EDC var goda i jämförelse med andra och större före-
tag i landet. Förhandlingsläget bedömdes trots farhågorna året dessförin-
nan vara gott och de krav som Sintraericsson framställde beskrivs inte 
––––––––– 
490 Reserapport Colombia, 1980-01-07, (Alfred Svenson). Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Mark-

nadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 61, (SFM).
491 Reserapport Colombia, 1980-01-07, (Alfred Svenson). Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Mark-

nadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 61, (SFM). Införandet av 
det nya ackordsystemet utgjorde ytterligare en stridsfråga för Sintraericsson. Se även s. 83. 

492 Marknadsrapport Colombia, november 1980, 1980-11-09, (Alfred Svenson). Telefonaktiebolaget 
LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 61, 
(SFM).
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som övermaga i rapporten. Innehållet i Sintraericssons avtalsförslag 
framställs av Svensson på följande vis: 

dels krav på avsevärda lönehöjningar (dock inte över vad som är 
vanligt i sammanhanget) och ökade fringe benefits, 
dels önskemål om utökat medbestämmande i form av closed-shop-
paragraf (dvs Sintra Ericsson skall avtala för alla anställda), röst-
ningsförfarande i företagsnämnder, garanterat antal jobb etc. […] 
EDC önskar tvåårsavtal. Fackets förslag är ett år. Både EDC och 
facket har en markerad ”låglöneprofil”.493

Det tycks som om företaget hoppades kunna upprätta en mer konstruktiv 
relation till Sintraericsson. I samma rapport uppmärksammas EDC:s sår-
barhet och att en strejk skulle få förödande konsekvenser med avseende 
på företagets leveransåtaganden. Samtidigt konstateras att den kritiska pe-
rioden i förhandlingarna beräknades inträffa först i april 1981.494

    Avskedandet av Luis Moreno kommenteras också och jämförs med si-
tuationen vid Electrolux Voltafabrik: 

Electrolux-Volta hade förhandlingar på gång, men deras chef be-
dömde utsikterna till uppgörelse utan strejk som hyggliga. De har 
ett liknande ”avskedsärende” som vår Moreno. De hade återtagit 
mannen (som är fackföreningsrepresentant och som hade stulit rit-
ningar) efter utslag i Arbetsdomstolen, men vägrar släppa in ho-
nom i fabriken för arbete men betalar lön till honom i avvaktan på 
civilrättslig domstolsbehandling.495

I rapporten förekommer även en utförlig redogörelse kring Metalls och 
Samorganisationens förestående resa till Colombia i mars. Samorganisa-
tionen hade ansökt om ett bidrag ur LM Ericssons resefond så att Åke 
Andersson skulle kunna resa med delegationen till Colombia. Trots att 
Andersson tidigare hade fått bidrag ur denna fond för resor till Colombia, 
Australien och Malaysia, blev svaret nekande denna gång. Detta beslut 
togs efter det att saken hade diskuterats med Raimo Lindgren vid EDC, 
som inte ”önskade någon svensk inblandning i avtalsrörelsen”. En lik-
nande hållning hade även Electroluxchefen vid Voltafabriken i Colombia 
och inte heller Electrolux tänkte, enligt uppgift i rapporten, lämna något 
––––––––– 
493 Reserapport. Colombia 1981-02-02 – 1981-02-04, 1981-02-16, (Nils Svensson). Telefonaktiebo-

laget LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 
61, (SFM).

494 Reserapport. Colombia 1981-02-02 – 1981-02-04, 1981-02-16, (Nils Svensson). Telefonaktiebo-
laget LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 
61, (SFM).

495 Reserapport. Colombia 1981-02-02 – 1981-02-04, 1981-02-16, (Nils Svensson). Telefonaktiebo-
laget LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 
61, (SFM). Se även 230ff. 
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resebidrag till den fackliga samorganisationen vid Electrolux i Sverige. 
Svensson menade att förhållandena vid EDC var en sak för den lokala fö-
retagsledningen:

Min uppfattning är att vi från centralt håll i LME skall påverka 
våra bolag att ha goda industrial relations i sina länder, men att lo-
cal management är fullt ansvariga. Vi skall enligt OECD och ILO-
guide-lines se till att local management är beslutsmässig. Att fack-
liga representanter från Sverige använder ”fackföreningsfonden” 
för studieresor är en investering på lång sikt i goda ”relations”. 
Men att dessa pengar eller andra bidrag från bolaget används för 
att fackliga representanter skall påverka pågående förhandlingar är 
fel. Det är inte välbetänkt från fackets sida heller, eftersom det 
uppfattas av ”utlandsfacken” som vederbörande är ute i bolagets 
ärenden och som därför torde motverka fackets syften.496

Detta kan tolkas som att förhandlingarna befann sig i ett känsligt skede 
och att företaget således inte ville att de svenska fackföreningarna skulle 
få direkt kontakt med Sintraericsson på plats i Colombia. Detta trots att 
Svensson i sin reserapport markerade att relationerna till Sintraericsson 
verkade ganska goda inför förhandlingarna och att de krav som hade 
framställts inte ansågs som orimliga. I sin plädering mot resebidrag till 
Samorganisationen för Svensson till och med fram argument som annars 
hade förekommit i kritiken mot de svenska fackliga organisationerna, och 
som gick ut på att Metall och Samorganisationen samarbetade med LM 
Ericsson för att motarbeta Sintraericsson. Företaget var uppenbarligen 
angeläget om att stänga ute Metall och Samorganisationen och befästa 
bilden av att konflikterna vid EDC inte längre var så brännande och akuta 
som under den förra förhandlingsomgången.  
    I marknadsrapporten från maj samma år konstateras att EDC nått två-
åriga löneavtal med ”sina tre arbetstagarorganisationer” och att företaget 
hade varit mycket framgångsrikt i förhandlingarna: 

Dessa avtal blir under första året ca 19 MCOP (1,7 MSEK) billiga-
re än budgeterat, vilket är av stor betydelse i dag för EDC. Av 
störst betydelse är dock att det nu finns arbetsmässiga förutsätt-
ningar för EDC att kunna genomföra sina omfattande åtaganden 
med AXE och att relationerna EDC – arbetstagarorganisationerna 
är bättre än tidigare.497

––––––––– 
496 Reserapport. Colombia 1981-02-02 – 1981-02-04, 1981-02-16, (Nils Svensson). Telefonaktiebo-

laget LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 
61, (SFM).

497 Marknadsrapport Colombia, maj 1981, 1981-05-13, (Alfred Svensson). Telefonaktiebolaget LM 
Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 62, (SFM).



182

Att rapporten här talar om tre ”arbetstagarorganisationer” kan inte tolkas 
som något annat än att företaget återigen betraktade ”pakten” som existe-
rande, trots att det i februarirapporten hävdades att den inte längre fanns. 
Två separata förhandlingar fördes, hävdas i rapporten, med Sintraericsson 
(ca 400 medlemmar) och Anatt (ca 100 medlemmar). Resterande 400 
Ericssonanställda var oorganiserade, men täcktes likväl av avtalet.498 Det 
för företaget så fördelaktiga avtalet tyder på att såväl de svenska fackliga 
organisationerna som Sintraericsson blev förda bakom ljuset i förhand-
lingarna, både vad det gäller lönepåslaget och de tidigare utfästa löftena 
om att Kollektivpakten inte längre existerade. Frågan är vilken roll Me-
talls och Samorganisationens besök spelade under förhandlingarna i Co-
lombia våren 1981.499

    I Raimo Lindgrens halvårsrapport för första halvåret 1981 understryks 
återigen att personalomkostnaderna kommer att ligga under de budgete-
rade kostnaderna. Företaget hade dock stora problem med att hålla de öv-
riga delarna av budgeten. Det rådde, enligt Lindgren, ”underabsorbering” 
i AXE-produktionen och stor osäkerhet om ”installationsmarginalerna” 
för AXE-systemen, och denna negativa utveckling förväntades fortsätta 
under den resterande delen av året.500

    I Ericssonarkivet finns det inte så mycket dokumentation kring arbets-
organisationen vid EDC. I juli 1981 skrevs emellertid en rapport från bo-
laget i Colombia med rubriken konfidentiellt, som kanske markerar något 
av en arbetsorganisatorisk och managementteoretisk nyordning inför 
1980-talet. I rapporten, som beskriver brister från mellanchefsnivå till 
bud- och springpojksavdelningen, framgår det att företaget vid tiden pa-
rallellt med lanseringen av AXE-systemet befann sig i en fas av omorga-
nisation. I denna omorganisation ingick också att personalen skulle in-
venteras och kvalitetssäkras. Logistiken behövde förbättras – rätt man 
skulle befinna sig på rätt plats. Vissa av de colombianska mellancheferna 
beskrevs som svaga och osäkra, varför det även behövdes ”sanering och 
omorganisering” bland mellancheferna. Enskilda personer, som till ex-
empel ”chauffören Mariño”, borde bytas ut: 

––––––––– 
498 Reserapport. Colombia 1981-02-02 – 1981-02-04, 1981-02-16, (Nils Svensson). Telefonaktiebo-

laget LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 
61, (SFM).

499 Se även s. 249ff. 
500 Ericsson de Colombia, VD-rapport 6 månader, 1981, odaterad, (Raimo Lindgren). Telefonaktiebo-

laget LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 
61, (SFM).
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[Han] sköter ej bilarna ordentligt, försvinner utan att meddela var 
han finns eller när han kommer tillbaka. Ingen bättring trots på-
stötning, verkar ointresserad.501

Även i produktionen behövde det ”saneras” bland personalen och i rap-
porten föreslogs därför att

personalchefen och andra berörda chefer gör en allmän inventering 
av ”udda” personal och de behov som finns på alla avdelningar. 
Tror det kan bli för mycket folk ”flytande” omkring, när över-
gången till AX[E] blir mer markerad. En ”matchning” av 
rätt/lämplig man på rätt/lämplig plats kommer att göra sig påkal-
lad, när det blir mer och mer ”udda” eller ”utslagen” personal som 
inte har meningsfull sysselsättning.502

    Innehållet i rapporten kan tolkas som ett led i en inledande fas av en 
omorientering och uppstramning av produktionen och arbetsorganisatio-
nen i syfte att göra verksamheten mer kostnadseffektiv och slimmad. 
Denna omorientering ledde slutligen till att företaget helt upphörde med 
traditionell tillverkning i landet. Ytterst blev det inte endast de olönsam-
ma och ineffektiva individerna som skulle ”saneras” bort, utan även hela 
produktionsenheter som betraktades som onödiga, improduktiva och 
olönsamma skulle bortrationaliseras i största möjliga mån. 503

    Inför förhandlingarna om det nya kollektivavtalet – det gamla löpte ut 
den 31 december 1982 – intog företaget en offensiv och aggressiv håll-
ning. I EDC:s strategi ingick avsevärda nerskärningar av de sociala för-
månerna och ”stor restriktivitet vad gäller löneökningar”. Som jämförelse 
nämns i ett meddelande angående det nya kollektivavtalet de statsanställ-
das avtal som hade resulterat i lönelyft på 20 procent, samtidigt som in-
flationen uppgick till 27 procent. Under perioden fram till 1984 planera-
des även omfattande personalminskningar med anledning av ”bolagets 
strukturella förändring”. 
    I det gamla avtalet ingick att anställda som hade uppnått 55 års ålder 
och hade minst 15 års anställning i bolaget hade rätt till förtidspension till 
och med 60 års ålder, då det statliga pensionssystemet skulle gripa in. 
––––––––– 
501 Konfidentiellt. Synpunkter betr organisation och funktion av EDC, 1981-07-27, Dfl/307. Telefon-

aktiebolaget LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, 
F7c: 62, (SFM).

502 Konfidentiellt. Synpunkter betr organisation och funktion av EDC, 1981-07-27, Dfl/307. Telefon-
aktiebolaget LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, 
F7c: 62, (SFM).

503  Stora delar av rapporteringen under 1982 och 1983 upptas av de kidnappningshot som hade rik-
tats mot företagets ledning, men även av berättelser om kidnappningar och dödsskjutningar mot 
chefer för andra multinationella företag i landet. Raimo Lindgren drog genast slutsatsen att hotbre-
ven kom från Sintraericssons ledning, vilket senare visade sig vara felaktigt efter utredning av den 
militära säkerhetspolisen i Colombia. Turerna kring hotbreven berörs på s. 253ff. 
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Dessutom var personer med mer än tio års anställning skyddade från av-
skedanden. Företaget hade hädanefter inte för avsikt att acceptera dessa 
förmåner och det skulle i vilket fall som helst agera för att undvika att få 
”fastvuxen personal” som barlast: 

Dessutom ämnar EDC i möjliga fall avskeda personer innan 10-
årsstrecket för att på så sätt minimera antalet vid bolaget ”fastvux-
en” personal. Den strategi som EDC avser tillämpa vid förhand-
lingarna är naturligtvis brännbart stoff, speciellt med tanke på den 
militanta hållningen från det colombianska facket och de följd-
verkningar som lätt kan inträffa härav.504

Den nye personalchefen Augusto Garzón, som deltog i utarbetandet av 
det nya avtalsförslaget och EDC:s mer offensiva strategi, beskrevs i en 
reserapport tidigare under året som ”mer ’liberal’ och mindre kontrover-
siell” än sina föregångare, vilket rapportens författare menade ”borde un-
derlätta ett samarbete med facket”.505 Dessa förhoppningar visade sig 
komma på skam under det kommande året, inte minst beroende på EDC:s 
strategi inför avtalsförhandlingarna. Motsättningarna hårdnade istället 
och kulminerade till slut under sommaren 1983 med den korta strejken 
och de massavskedanden som följde på den. 
    I marknadsrapporterna från de första månaderna av 1983 är lägesbe-
skrivningar om förväntade besvärliga förhandlingar återkommande, lik-
som rapporterna om maskning och opinionsyttringar på fabriksgolvet: 

Missnöjesyttringarna består i regelbundna unisona visslingskonser-
ter och man har även noterat viss åverkan på inventarier i fabriken. 
Effektiviteten i produktionen har sjunkit till omkring 50 %. Syndi-
katet har nyligen tagit kontakt med Svenska Ambassaden i Bogotá 
och begärt Olof Palmes adress. Det är därför icke uteslutet, att 
Sveriges Regering samt svensk press kommer att informeras om 
hur Ericsson ”missköter sin personal i Colombia”.506

Motsättningarna mellan Sintraericsson och företaget eskalerade, och detta 
måste betraktas som ett resultat av Ericssons beslutsamhet i fullföljandet 
av omorganisationen och omläggningen av inriktningen på verksamheten 
i landet. Förändringarna utgjorde ur Ericssons synvinkel inslag i vad som 
skulle kunna beskrivas som ett nödvändigt och oundvikligt stålbad. Detta 
––––––––– 
504 Meddelande. Nytt kollektiv avtal vid EDC, Colombia, 1982-12-10, (Åke Mårtensson). Telefonak-

tiebolaget LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, 
F7c: 61, (SFM).

505 Reserapport – Colombia, 1982-08-10, (Alfred Svenson). Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Mark-
nadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 62, (SFM).

506 Marknadsrapporter Colombia 1983; januari, februari, april; 1983-01-14, 1983-02-21, 1983-04-13, 
(Åke Mårtensson). Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latiname-
rika och Spanien 1975-1985, F7c: 62, (SFM).
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medförde att EDC ”till följd av tidigare eftergifter” hade ”tvingats att föra 
en kategorisk och hård förhandlingspolitik”, som det hette i en av rappor-
terna från våren 1983.507 Vad de nämnda tidigare eftergifterna skulle ha 
bestått i framgår inte i rapporten och med tanke på det för företaget så 
fördelaktiga avtalet från 1981, bör nog påståendet snarast betraktas som 
ett försök att rättfärdiga EDC:s kompromisslösa hållning.  
    Även om företaget var medvetet om att den hårda linjen var kontrover-
siell gjordes uppenbarligen bedömningen att den – trots eventuella opini-
onsyttringar och protester från såväl anställda som andra aktörer i både 
Colombia och Sverige – skulle vara framgångsrik på längre sikt. I rappor-
ten beskrivs till exempel hur den låga orderingången och de pågående lö-
neförhandlingarna hade ”skapat en pessimistisk stämning bland de an-
ställda”. Även om Sintraericsson i ett upprop i tidningen El Tiempo hade 
deklarerat att fackföreningen ”var beredd att kämpa vidare”, trodde inte 
företagsledningen att den skulle få en majoritet bland de anställda att rös-
ta för en strejk.508

    I uppropet i EL Tiempo som oöversatt bifogades rapporten, skildras 
Ericsson som en motsats till det Sverige som ”med rätta” hade gjort sig 
känt i världen för insatser till och symboliserade försvaret av de mänskli-
ga fri- och rättigheterna. Genom ”att företaget hade förklarat öppet krig 
mot sina arbetare”, representerade företaget en motsats till det nobelpris i 
litteratur som hade delats ut till Gabriel Garcia Márquez, vilken Sintrae-
ricsson beskrev som Colombias störste och mest älskade författare. Priset 
uppfattades som en hedersbetygelse, inte bara till Marquez, utan även till 
det colombianska folket – och då framförallt till de osynliggjorda, exploa-
terade och förtryckta.509

    I augusti 1983 summeras i en marknadsrapport händelserna vid EDC 
under sommaren: 

Den alltöverskuggande händelsen under de senaste två månaderna 
har varit den arbetskonflikt som under juli resulterade i en illegal 
strejk vid EDC. Strejken som varade under två veckor har efter po-
lisingripande upphört och arbetet har nu återgått till det normala. I 
samband med strejkens upphörande avskedades ett 30-tal vid 

––––––––– 
507 Rapport. Besök vid EDC 830426-28, (H Wermdalen). Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Mark-

nadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 61, (SFM).
508 Rapport. Besök vid EDC 830426-28, (H Wermdalen). Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Mark-

nadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 61, (SFM).
509 ”Los Trabajadores Frente a la Multinacional Ericsson”, El Tiempo, 1983-04-27, (kopia). Telefon-

aktiebolaget LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, 
F7c: 61, (SFM).
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strejken mycket aktiva arbetare. Dessa avskedanden var sanktione-
rade av arbetsministeriet.510

Strejken hade enligt telex från Stig Johansson, den nye VD:n för EDC, 
förklarats som olaglig av arbetsministeriet den 26 juli. I enlighet med den 
resolution som ministeriet hade utfärdat kunde därmed EDC ”utöva den 
auktoritet som lagen medger för att ensidigt avsluta anställningskontrak-
ten för de arbetare som intervenerat eller deltagit i stoppandet av arbetet”.  
Detta gällde även för de arbetare som åtnjöt ”fackligt skydd”, och resolu-
tionen ägde ”ögonblicklig giltighet”.511

    Senare framkommer det i ett meddelande angående situationen vid 
EDC att läget var ”bättre på fabriken än på mycket länge”. Effektiviteten 
var enligt den information som ges i meddelandet ”3-4 procent högre än 
när den var som bäst” under det föregående året. Företagsledningen hade 
dock upplevt tiden efter strejken som besvärlig: 

De 60 som skulle avskedas p g a deltagande i den illegala strejken 
har varit svåra att bli av med. Under tiden har mystiska telefon-
samtal inkommit till EDCC [: företagskontoret eller chefsbosta-
den] så gott som varje natt. Inga konkreta hot har dock fram-
förts.512

I meddelandet konstaterar företaget även att ”ett nytt syndikat, med kon-
takter till ILO och vårt Metall” har bildats. Dittills hade cirka 40 anställda 
slutit upp i den nya fackföreningen, med benäget bistånd av företagsled-
ningen:

Villkoren för övergång från den gamla till denna nya klubb har 
stimulerats av EDC. Avtal är genomdiskuterat och överenskommet 
för undertecknande någon av de närmaste dagarna.513

Det nämnda avtalet innehöll enligt företagets egen beskrivning löne-
påslag på 26-27 procent, vilket innebar att lönerna höll ungefär samma 
takt som inflationen. Pensionsavtalen och ”andra tidigare kontroversiella 
frågor” hade ”normaliserats” till vad EDC lade fram i sitt bud till Sintrae-
ricsson. Dessutom skulle avtalet vara tvåårigt och inte ettårigt som fack-
––––––––– 
510 Marknadsrapport – Colombia, augusti 1983, 1983-08-08, (Åke Mårtensson). Telefonaktiebolaget 

LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 62, 
(SFM).

511 Översättning av telex från Colombia, 1983-08-02, (Stig Johansson). Telefonaktiebolaget LM 
Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 61, (SFM).

512 Meddelande, EDCC, 1983-08-31, (H Wermdalen). Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Marknads-
föring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 61, (LME). EDCC är förmodli-
gen en beteckning på ledningskontoret för EDC. 

513 Meddelande, EDCC, 1983-08-31, (H Wermdalen). Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Marknads-
föring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 61, (SFM).
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föreningen hade krävt. Detta betyder i klartext att det bud från företaget, 
som Sintraericsson hade avvisat, nu var färdigt för underskrift av den 
”nya fackföreningen”. Det handlade om ett bud som Sintraericsson tidi-
gare hade betraktat som så aggressivt att det inte var någon idé att gå i 
förhandlingar om det och som gjorde att strejkvapnet sågs som enda ut-
väg.514

    I september 1983 rapporteras om ”en massiv uppslutning kring det nya 
kollektiavtalet vid EDC”. Hela 371 arbetare hade begärt att få omfattas av 
detta och ”ett 80-tal” hade anslutit sig till den nya fackföreningen. Sintra-
ericsson hade endast 37 medlemmar och ingen ”legalt vald styrelse”. Där-
för hade förhandlingarna ännu inte påbörjats med den gamla fackföre-
ningen.515 I marknadsrapporten för september framgår att det nya avtalet 
nu hade undertecknats: 

Under medverkan av SINTRAMECOL (av ILO erkänd facklig or-
ganisation och motsvarighet till vårt Metall) bildades en fackklubb 
vid EDC ansluten till SINTRAMECOL.  
    Avtalsförhandlingar med denna fackklubb initierades omedel-
bart och detta har nu resulterat i ett undertecknat och av arbetsmi-
nisteriet registrerat avtal. Efter avtalets publicering skedde en mas-
siv uppslutning kring det nya avtalet och till dags dato har omkring 
400 arbetare begärt att få omfattas av detta. Av dessa är ett 80-tal 
anslutna till det nya facket SINTRAMECOL. 
   Ett 30-tal arbetare kvarstår ännu i SINTRAERICSSON. Pga att 
SINTRAERICSSON ännu ej har en legalt vald styrelse har avtals-
förhandlingar med detta fack ej kunnat initieras.516

Styrelsemedlemmarna var avskedade, men enligt Sintraericsson valdes 
genast en ny styrelse. Denna betraktades dock inte av företaget som ”le-
galt vald”.517 Upprepade gånger, inte endast i citatet ovan, förväxlas i 
rapporteringen den nya fackföreningen Sintramecol med Fetramecol, det 
nationella metallarbetareförbund som den nya fackföreningen anslöts till. 
Företaget förväxlade vid ett flertal tillfällen även ILO och IMF, där Fe-
tramecol var medlemsförbund. Detta tyder på att företaget hade mycket 

––––––––– 
514 ”Los Trabajadores Frente a la Multinacional Ericsson”, El Tiempo, 1983-04-27, (kopia). Telefon-

aktiebolaget LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, 
F7c: 61, (SFM).

515 ”Anslutning till det nya avtalet vid EDC, Colombia”, 1983-09-13, (Åke Mårtensson). Meddelan-
de, EDCC, 1983-08-31, (H Wermdalen). Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Marknadsföring och 
försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 61, (SFM). Medlemmarna i Sintraerics-
sons styrelse avskedades efter strejken, därför fanns det inte längre någon ”legalt vald styrelse” ef-
ter strejken. Strejken, dess för- och efterspel berörs ytterligare längre fram i detta kapitel. 

516 Marknadsrapport – Colombia, september 1983, 1983-09-20, (Åke Mårtensson). Telefonaktiebola-
get LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 62, 
(SFM).

517 Se även s. 257f. 
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vaga föreställningar, och att det fanns en utbredd okunnighet, om den 
fackliga organisationsstrukturen.
    I oktober rapporteras att det numera endast finns två fackföreningar – 
Anatt och den nya fackföreningen Sintramecol – vid EDC. Det få kvarva-
rande medlemmarna i Sintraericsson hade nu begärt att få omfattas av det 
avtal som tecknats mellan den nya fackföreningen och EDC. Detta inne-
bar att samtliga anställda omfattades av de nya avtalen, och EDC hade 
därför, enligt rapporten, hos arbetsministeriet begärt att Sintraericsson i 
juridisk mening skulle avregistreras som facklig organisation.518 Företa-
get lyckades i sin strävan att marginalisera Sintraericsson som till slut 
blev helt utraderad som facklig organisation vid EDC. 
    Efter 1983 blir den skriftliga rapporteringen från EDC alltmer av spo-
radisk och teknisk natur. Jag tolkar detta som att koncernen också var 
framgångsrik i sin strävan att ”colombianisera” bolaget och att det suc-
cessivt kom att bedriva verksamheten på ett mer självständigt vis än tidi-
gare. Detta markerades slutligen i och med att en colombiansk medborga-
re blev verkställande direktör vid EDC. De verkställande direktörerna vid 
EDC hade rekryterats från Sverige fram till dess att den colombianske in-
genjören och internutbildade tjänstemannen Hector Perez tog över som 
VD för EDC år 1989.519 Mellanchefer och tjänstemän var däremot även 
dessförinnan ofta colombianer.  

Anklagelser om korruption och fackföreningsfientlighet
Den omfattande kritiken mot LM Ericssons verksamheter i Colombia 
kulminerade under åren kring 1980, och det är också mot slutet av 1970-
talet som företaget är mest aktivt i bemötandet av kritiken i såväl Erics-
sons personaltidning som övrig media. 
    I dagspressen förekom exempelvis artiklar som handlade om att Erics-
son de Colombia mutade till sig förmånliga kontrakt i landet. Enligt ad-
vokaten Manlio Lafond,520 som företrädde flera av de avskedade LM-
arbetarna inför arbetsdomstolen, hade LM Ericsson ställts inför arbetsmi-
nisteriet flera gånger anklagat för mutbrott. Men eftersom det aldrig gjor-

––––––––– 
518 ”Anslutning till det nya facket SINTRAMECOL vid EDC”, Colombia, 1983-10-27, (Åke Mår-

tensson). ”Los Trabajadores Frente a la Multinacional Ericsson”, El Tiempo, 1983-04-27, (kopia). 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 
1975-1985, F7c: 61, (SFM).

519 Telefonaktiebolaget LM Ericssons verksamhetsberättelser, 1970-1989. ”Application for Admis-
sion Program for Executive Development a Mid-Career General Management Program”, Ansök-
ningshandlingar till utbildningsprogram för Hector Perez, 1984. Telefonaktiebolaget LM Ericsson. 
Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985, F7c: 62, (SFM).

520 Ibland stavas advokatens efternamn Lafont, Manlio Lafont Herrera, i källmaterialet. Jag håller mig 
för konsekvensens skull till Irene Nilssons stavning. 
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des några ordentliga utredningar resulterade oftast anmälningarna i ingen-
ting.521

    Lafond var alltså av uppfattningen att förföljelserna och avskedandena 
av fackföreningsmedlemmar var ett led i en utarbetad strategi från Erics-
son de Colombias sida: 

Ericsson i Colombia har en ganska instabil marknad, ibland får 
man regeringskontrakt ibland inte. Det finns ingen egen stabilitet 
inom företaget. Därför vill LM ha fria händer att kunna avskeda 
folk när man vill. Och då vill man inte ha någon fackförening som 
försöker hindra det. Sen är det moderniseringen av telekommuni-
kationerna, att det som man gör idag med ett visst antal arbetare 
gör man i morgon med ett färre antal. Allt det gör att företaget inte 
vill vara bundet av fackföreningar.522

I efterhand framstår Lafonds analys som högst rimlig och okontroversiell, 
särskilt vid en jämförelse med innehållet i rapporteringen från EDC till 
koncernledningen i 1980-talets inledning. Den snabba tekniska utveck-
lingen och den instabila marknaden gjorde att företaget vill uppnå största 
möjliga flexibilitet och i detta sammanhang utgjorde den fackliga organi-
sationen och klausulerna i de gamla avtalen ett allvarligt hinder. 
    I en artikel i LM Ericssons personaltidning Kontakten framgår det att 
Ericsson de Colombia 1977 hade omkring 900 anställda.523 I samma arti-
kel reagerade företaget mot en kritisk artikel i Dagens Nyheter, där LM 
Ericsson anklagades för att ha avskedat fackligt engagerade arbetare.524

Journalisten Bengt Lindström skrev i Dagens Nyheter om den förundran 
som företagets motivering till avskedandena väckte i Colombia. Ericsson 
de Colombia hänvisade nämligen till att företaget befann sig i finansiell 
kris, trots att det endast ett par månader tidigare ”ansett sig ha så god lik-
viditet att man kunnat låna ut 11 miljoner dollar till de kommunala tele-
bolagen i Medellin och Bogotá”. Lindström kunde också i artikeln hänvi-
sa till det colombianska arbetsministeriets rapport som efter en undersök-
ning hade beskrivit Ericsson de Colombias likviditet och solvens som 
”excellent”. Ericsson de Colombias grundkapital hade sedan 1969 ökat 
från 20 miljoner pesos till 71 miljoner 1974. Företagets vinst var enligt 
arbetsministeriet under 1972: 3 miljoner pesos, 1973: 4, 7 miljoner pesos 
och 1974: 26, 8 miljoner pesos. Det kan också nämnas att arbetsministe-
riet, enligt Dagens Nyheters uppgifter, riktade kritik mot företagets höga 
administrationskostnader. År 1974 var de nästan dubbelt så höga som lö-

––––––––– 
521 Utskrift av bandupptagning. Irene Nilsson intervjuar Manlio Lafond, 1980, (IN).
522 Utskrift av bandupptagning. Irene Nilsson intervjuar Manlio Lafond, 1980, (IN).
523 Kontakten, nr 4-5, april-maj 1977. 
524 Bengt Lindström, ”Storm mot LM-fabrik. ’Mutor och förtryck’”, Dagens Nyheter 1977-04-10. 
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nekostnaderna för de 1 006 anställda.525 I artikeln som delvis bygger på 
en intervju med sociologen Anders Rudqvist förekommer också mutan-
klagelser och att LM Ericsson tillämpar repressiva metoder mot fackföre-
ningsaktiva arbetare: 

Fackföreningen är mycket kritisk mot LM-ledningen – framför allt då 
verkställande direktören Allan Uvhagen som anklagas för att köpa funk-
tionärer på arbetsministeriet och för att avskeda fackligt engagerade arbe-
tare. Dessa anklagelser har också förts fram i den liberala kvällstidningen 
El Bogotano.526

Artikeln i Dagens Nyheter beskriver situationen för fackföreningen vid 
Ericsson de Colombia och de avtalsbrott som företaget gjort sig skyldigt 
till. Företaget hade nämligen dragit in rätten för tre fackliga företrädare 
att helt ägna sig åt avtalsförhandlingar och dessutom infört ett nytt löne-
system, enligt vilket 35 procent av lönen betalades ut efter de 15 första 
dagarna och resterande vid månadens slut. Att detta var möjligt berodde 
enligt Dagens Nyheters artikel på situationen på den colombianska ar-
betsmarknaden, där det var ”svårt för arbetarna att sätta hårt emot hårt”:  

Legala strejker stoppas genom undantagstillstånd och ytterst få ar-
betare är intresserade av att ställa upp i illegala aktioner. Arbetslö-
sa colombianer står i kö utanför fabrikerna för att ta över de strej-
kandes jobb.527

Det är viktigt att notera att detta skrevs endast några månader innan den 
colombianska generalstrejken bröt ut, där militären sköt skarpt på demon-
strerande strejkande arbetare, vilket slutade med många dödsoffer och yt-
terligare tilltagande repression.528

    Enligt Dagens Nyheter avfärdade den svenska ledningen vid Ericsson 
de Colombia kritiken och betraktade den som grundlös: 

Rena rama kommunistpropagandan säger man och vill inte låtsas 
om att anklagelserna har förekommit under flera år och att de 
kommer från en rad olika colombianer – ekonomer, journalister, 
samhällsvetare, politiker, fackföreningsledare.529

Anklagelserna tillbakavisades bestämt inte bara av den lokala ledningen 
vid Ericsson de Colombia utan även av koncernledningen. Ett 70-tal per-
soner hade visserligen sagts upp, men det rörde sig, enligt LM Ericsson, 

––––––––– 
525Bengt Lindström, ”Storm mot LM-fabrik. ’Mutor och förtryck’”, Dagens Nyheter 1977-04-10. 
526 Bengt Lindström, ”Storm mot LM-fabrik. ’Mutor och förtryck’”, Dagens Nyheter 1977-04-10. 
527Bengt Lindström, ”Storm mot LM-fabrik. ’Mutor och förtryck’”, Dagens Nyheter 1977-04-10. 
528 Pécaut, s. 295f. 
529Bengt Lindström, ”Storm mot LM-fabrik. ’Mutor och förtryck’”, Dagens Nyheter 1977-04-10. 
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om uppsägningar på grund av sysselsättningsbrist. Att majoriteten av de 
avskedade bestod av fackligt aktiva berodde på att avdelningarna med ar-
betsbrist hade många fackföreningsanslutna anställda, menade företaget. 
Samma argument användes två år senare, 1979, vilket framkommer i den 
tidigare berörda skrivelsen till Samorganisationen. Det var omständighe-
terna och slumpen som gjorde att det var de som var aktiva i fackföre-
ningen som drabbades av uppsägningarna. Därför, menade LME, var an-
klagelserna om planmässig förföljelse av fackföreningsmedlemmar fals-
ka. Likaledes tillbakavisades den kritik av lönesystemet vid Ericsson de 
Colombia, som förekom i Dagens Nyheters artikel, med hänvisning till 
att ”utbetalningen av lön inte är reglerad i avtal utan av företagets intern-
instruktion, som godkänts av arbetsministeriet”. LME avfärdade även på-
ståendet att företaget strävar efter monopol på telemarknaden genom att 
bevilja krediter till kunderna. Krediterna beskrevs i stället som något 
normalt och ”säkerligen inte lika förmånliga” som de kreditvillkor en del 
av företagets ”konkurrenter frestar kunderna med”. Alla anklagelser och 
all kritik mot företaget betraktades således av företaget som ogrundade 
och falska. Kritiken framställdes i stället som ett led i en förtalskampanj 
dirigerad av styrelsen för fackklubben vid Ericsson de Colombia, som 
”alltsedan en kupp vid årsmötet 1976 utgörs av en synnerligen militant 
grupp vars huvudsakliga arbete inriktats på att smutskasta företaget och 
att söka utverka förmåner för styrelsemedlemmarna”.530

    Styrelsens protester, liksom innehållet i Dagens Nyheters artikel, av-
färdades som uttryck för politisk extremism, vilken inte återspeglade för-
hållandet mellan de anställda och företagsledningen vid Ericsson de Co-
lombia: 

I Colombia – liksom i andra länder där Ericssonkoncernen är verk-
sam – följer vi lokala lagar, förordningar och avtal och uppträder 
som en ”god medborgare”. Gjorde vi inte det, skulle förutsättning-
ar för vår omfattande internationella verksamhet inte finnas.531

Redan 1977 diskuterades alltså förhållandena vid Ericsson de Colombia 
både i personaltidningen Kontakten och i Dagens Nyheter, vilket är för-
bryllande med tanke på att Samorganisationen verkade vara tagen på 
sängen ett år senare.532

    Även 1979 tillbakavisades i Kontakten de återkommande anklagelserna 
mot företaget. I de två helsidesartiklarna, som också Samorganisationen 
hänvisade till vid styrelsemötet den 12 mars 1979, framställdes Kollek-
tivpakten som den legitima fackliga organisationen vid Ericsson de Co-
lombia. Kollektivpakten beskrevs till och med som ”en mycket stridbar 

––––––––– 
530 Kontakten, nr 4-5, april-maj 1977. 
531 Kontakten, nr 4-5, april-maj 1977. 
532 Se även s. 151. 
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organisation när det gäller personalens intressen”.533 Enligt Allan Uvha-
gen hade företaget i själva verket förespråkat en utjämning mellan de två 
avtalen. Men eftersom Kollektivpakten varit ”helt omedgörlig” på den 
punkten, hade man inte förrän nu [läs mars 1979] ”lyckats genomdriva att 
de löneförhöjningar som man nu förhandlar om skall tillämpas för såväl 
paktens som fackföreningens medlemmar”.534

    Sammantaget står det klart att LM Ericssons personalpolitik anpassa-
des till de rådande förhållandena i Colombia – företagsledningen var så-
ledes inte intresserad av att exportera den svenska modellens arbetsplats-
relationer utan dotterbolaget tilläts agera relativt autonomt. Den förda 
personalpolitiken försvarades fullt ut av moderbolaget i Sverige, som allt-
så inte agerade för att lösa problemen i Colombia. Samtidigt försökte fö-
retaget utdefiniera kritiken i Sverige som kommunistpropaganda och den 
lokala fackföreningen vid EDC som vänsterextremistisk.  
    Motanklagelserna från LM Ericsson var inte några hugskott, utan 
tvärtom måste de betraktas som en del av en planerad motstrategi som ut-
arbetades för att bemöta kritiken som riktades mot LM Ericsson i Sverige 
angående arbetsförhållanden och fackliga villkor vid Ericsson de Colom-
bia. Detta blir särskilt tydligt i det följande avsnittet som bygger på före-
tagsinternt källmaterial och i vilket det framgår hur företaget i två interna 
promemorior kartlade sina kritiker och konstruerade avancerade konspi-
rationsteorier. Genom promemoriorna rustade sig företaget med argument 
inför den offentliga debatten. 

LME kartlägger kritikerna
De två promemorior som finns bevarade i Ericssonarkivet vid Stock-
holms företagsminnen ger inblick i företagets bild av dem som låg bakom 
kritiken mot LM Ericssons verksamheter i Colombia. De är inte särskilt 
välskrivna och i citaten återfinns en hel del felaktiga stavningar på namn 
och begrepp; jag har för läsbarhetens skull valt att inte markera alla felak-
tigheter med sic. 
    Den första promemorian utgör en kartläggning av ”Chilekommitténs 
aktion mot fackliga förhållanden vid EDC”. I sex punkter går den ano-
nyme författaren till promemorian igenom bakgrunden till konflikten, 
vilka krafter som är verksamma och det allmänna läget vid Ericsson de 
Colombia. Det var enligt promemorian den ”kommunistiska fackklub-
bens agerande” och dess ”ledargarnityr”, som ledde till att en majoritet av 
de anställda lämnade fackklubben och bildade pakten. Avskedandet av 30 
anställda, däribland den tidigare ordföranden för Sintraericsson, Luis Mo-
reno, beskrivs uteslutande som ett formellt misstag: 

––––––––– 
533 Kontakten, nr 3,  mars 1979. 
534 Kontakten, nr 3, mars 1979. 
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I sak ändrades inte beslutet efter överprövning utan stod fast och 
gav företaget möjlighet att avskeda 30 anställda p g a bristande an-
tal arbetstillfällen. Aktionens innehåll i fråga om att EDC avskedat 
anställda är därför i sak fel, men formellt kan man påstå att avske-
dande skedde för tidigt.535

Sintraericsson, ”den kommunistiska fackklubben”, hade enligt promemo-
rian genom sitt bakslag vid EDC och avskedandet av Luis Moreno blivit 
ett verktyg för ”kommunistisk propagandaverksamhet i Sverige”:   

Frånvaron av objektiva motargument till vänsterelementens aktion 
har på sitt sätt bidragit till att även andra politiska och fackliga or-
ganisationer vilseletts och indirekt kommit att stödja denna utpräg-
lat kommunistiska aktion.536

De krafter som låg bakom aktionen var, enligt promemorian, Sveriges
Kommunistiska Parti (SKP) och Kommunistiska Arbetarförbundet
(KAF), som genom Chilekommittén också låg bakom finansiering och 
organisering av Luis Morenos resa till Sverige tidigare under året. I pro-
memorian betonas att KAF hade goda kontakter med ”de trotskistiska or-
ganisationerna i Europa, med IRA och andra terroristorganisationer”. Det 
var också ”ledande personer från KAF”, som hade ”sett till att lämpliga 
tolkar ställts till förfogande för diskussioner mellan Moreno och med-
lemmar från de fackliga klubbarna vid LME-fabrikerna”. 
    Inte bara Chilekommittén och de nämnda maoistiska och trotskistiska 
organisationerna var inblandade i aktionen. Det fanns enligt promemorian 
även uppgifter som tydde på att biståndsorganisationen UBV hade finan-
sierat Julio Villafradez Sverigeresa. UBV:are utpekas som inblandade i 
såväl planerna på att kidnappa Anna Greta Leijon i ”terroristaffären” två 
år tidigare, som för samröre med ”subversiva element” i Colombia. Dess 
medlemmar beskrivs även som klandervärda på andra sätt. Följande ka-
raktäristik ges exempelvis sociologen Anders Rudqvist, som 1977 hade 
framträtt i en artikel i Dagens Nyheter och där kritiserat företagets upp-
förande i landet537:

Enligt svenska ambassadens telefonlista för den svenska kolonien i 
Colombia finns 10-15 UBV:are utsända från Sverige. Däribland 
finns bl a sociologiske doktoranden Anders Rutqvist, som på upp-
drag av Upsala-professorn Himmelstrand studerar La Rosca-

––––––––– 
535 ”Chilekommitténs aktion mot fackliga förhållanden vid EDC”, 1979-03-05. Telefonaktiebolaget 

LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985. F7c: 61, 
(SFM).

536 ”Chilekommitténs aktion mot fackliga förhållanden vid EDC”, 1979-03-05. Telefonaktiebolaget 
LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985. F7c: 61, 
(SFM).

537 Sociologer stod uppenbarligen inte högt i kurs i Ericssons koncernledning. Se även citat s. 175. 
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projektet. Rutqvist har tilldragit sig myndigheternas intresse ge-
nom sitt samröre med subversiva element i Colombia och genom 
att föra ett liv som inte stämmer överens med hans ekonomiska 
förutsättningar. Han blev också i mitten av februari månad detta år 
omhändertagen av myndigheterna med stöd av en särskild lagpa-
ragraf för att kontrollera terrorister. Detta hade sin bakgrund i att 
myndigheterna kom på ett större vapenförråd i den kubanska ex-
tremistorganisationen M 19:s ägo och vilka vapen hade stulits i ett 
militärförråd. Rutqvist hade bl a samröre med den kvinna som 
ägde fastigheten där vapnen beslagtogs. […] UBV uppmärksam-
mades här i Sverige i samband med den s k terroristaffären där 
planer avslöjades på kidnappning av förra statsrådet Anna Greta 
Leijon. UBV har i Stockholm kontor på Brunnsgatan 4. Man syss-
lar främst med rekrytering av UBV:are som skall sändas ut på oli-
ka UBV-projekt till biståndsländer. Enligt tillförlitlig källa rekryte-
ras främst personer som sympatiserar med vänsterideologierna. 
Från den svenska terroristaffären är värt att notera att UBV:are 
återfanns i den s k hårdföra kärnan. [min kursivering]538

Det samröre med subversiva element som åsyftas i promemorian är att 
Rudqvist deltog i utvärderingen av ett bistånds- och forskningsprojekt om 
fördrivna och jordlösa bönders organisering, jordockupationer och kamp 
för jordreformer vid Colombias Atlantkust. Projektet genomfördes av 
framstående sociologer i Colombia och stöddes av SIDA och resulterade 
bland annat i två omfattande rapporter.539 Insinuationerna i promemorian 
tycks framför allt syfta till att smutskasta honom som person och de mås-
te därvidlag betraktas som förtal.  
    I promemorian hävdas också att en ”kvinnlig styrelsemedlem” i UBV 
hade ställt in sina planer på att resa till Colombia med anledning av det 
nämnda vapenbeslaget. Med största sannolikhet är det Irene Nilsson som 
åsyftas. 
    Även Svenska Metallindustriarbetareförbundet hade ”enligt välplace-
rad källa” bidragit till aktionen mot förhållandena vid EDC, både på cen-
tral och lokal nivå. Rimligen syftar promemorian på protesterna mot 
EDC:s personalpolitik från Samorganisationen och Metall. Till promemo-
rian hade emellertid också ett kopierat flygblad från ”Metalls avd 21 Poli-
tiska kommittén” bifogats, i vilket utdrag från artiklar ur Metallarbetaren
och Örebrokuriren om LM Ericssons fackföreningsfientliga politik i Co-
lombia hade klippts in och kompletterats med texten:  

––––––––– 
538 ”Chilekommitténs aktion mot fackliga förhållanden vid EDC”, 1979-03-05. Telefonaktiebolaget 

LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985. F7c: 61, 
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539 Ernesto Parra Escobar, La investigacion – accion en la costa atlantica. Evalución de La Rosca, 
1972-1974, Cali 1983; Anders Rudqvist, La organizacion campensina y la izquierda ANUC en Co-
lombia 1970-1980, Centrum för latinamerikanska studier, Uppsala universitet 1983. 
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Ja, så agerar svenska företag…så snart de inte står under trycket av 
en stark facklig rörelse och en arbetsmarknadslagstiftning som 
präglas av samarbetet mellan fackföreningsrörelsen och Socialde-
mokratiska arbetarpartiet.
    Därför: Stöd din fackförening och den fackligt-politiska sam-
verkan!540

I promemorian dras således slutsatsen att det även bland socialdemokrater 
i fackföreningsrörelsen, såväl på lokal som central nivå förekom samröre 
och vänskapliga förbindelser med subversiva kommunistiska element och 
aktivt deltagande i aktionen mot EDC: 

Detta anses ligga i linje med det stöd och den fraternisering som 
den senaste tiden riktats till broderorganisationerna i latinameri-
kanska länder. I första hand bedöms dock detta ha tillkommit ku-
banska intressen. 

     Bland gråsossar är man mycket kritisk mot denna radikalisering     
av solidaritetssträvandena inom den centrala fackföreningsappara-
ten. Man har i och för sig ingenting emot internationell solidaritet 
men man måste väsentligen följa den svenska fackföreningstradi-
tionen. Den nu på sina håll utbredda internationaliseringen bedöms 
av dessa erfarna fackföreningsmedlemmar endast syfta till att till-
mötesgå grupper som står kommunisterna nära.541

Det är intressant att notera att Metalls radikalisering i slutet av 1970-talet 
uppenbarligen bekymrade företaget. I ett vidare perspektiv kan företagets 
tolkning relateras till SAF:s och storföretagens nya offensiva hållning 
gentemot motparten och i enlighet med denna gjordes ofta exempelvis 
ingen kvalitativ skillnad mellan ”öststatssocialism” och löntagarfonder. 
Tvärtom var det ett viktigt led i propagandaoffensiven att göra sådana 
kopplingar och jämförelser. På motsvarande vis torde det ha varit angelä-
get för företaget att reducera all kritik mot EDC till ”kommunistpropa-
ganda”, oavsett om kritiken kom från Metall, media eller från vänster-
grupper verksamma i Sverige.  
    Trots att företaget var angeläget om arbetsro valde det alltså att gå till 
motangrepp och försvara den förda personalpolitiken i Colombia. De 
fackliga problemen vid EDC hade i oroande grad ökat vid EDC konstate-
ras det avslutningsvis, och företaget tycks mycket angeläget om att slippa 
störningar i produktionen under de kommande åren:  

––––––––– 
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Det är ägnat att bekymra inte minst med tanke på de åtaganden 
som EDC den senaste tiden avtalat med teleförvaltningarna om le-
veranser av AXE- m m utrustning under den närmaste 5-
årsperioden. Mot den bakgrunden är det nödvändigt att så långt det 
är möjligt undanröja problemen och på sikt trygga arbetsfreden vid 
EDC.542

Promemorian informerade slutligen om att det nu fanns tillgång till ”ob-
jektiv information”, genom vilken företaget kunde bemöta ”de falska an-
klagelserna” mot EDC. Denna information skulle framför allt föras fram 
till Samorganisationen vid LM Ericsson i Sverige: 

Det är väsentligt att denna information delges förtroendemän inom 
den svenska rörelsens fackliga samorganisation för att förhållan-
dena skall kunna klarläggas och tolkas i samförstånd.543

Företaget skiljde således på Metall och Samorganisationen och tycks i 
den aktuella situationen vara inställt på att kunna nå samförstånd med den 
senare i Colombiafrågan. Här blir skillnaden mellan Metalls och Samor-
ganisationens relationer till företaget uppenbar. Företagets beskrivning av 
Samorganisationen ger intryck av att relationerna präglades av ömsesidig 
respekt och förtroende.  Det kan inte uteslutas att den negativa inställ-
ningen till UBV bland Samorganisationens företrädare åtminstone delvis 
hade sitt ursprung i företagets ”objektiva information”. 
    Frågan är varifrån de tillförlitliga och välplacerade källorna kommer, 
som refereras i den första promemorian. Promemorians författare måste 
på ett eller annat sätt ha fått dessa uppgifter från någon person eller orga-
nisation som bedrev spaningsverksamhet och förfogade över omfattande 
resurser. De många felaktigheterna och orimligheterna i texten gör också 
att det finns anledning att misstänka att det rör sig om någon form av and-
rahandsinformation; kanske har någon antecknat vid en muntlig fram-
ställning och sedan författat promemorian. Än mer uppenbart blir detta i 
den andra promemorian från april 1979, som har rubriken ”Aktioner mot 
EDC mm”. Denna är mer inriktad på att kartlägga kritiken mot EDC i 
Sverige och Europa, men även här är innehållet starkt politiserat.  
    Inledningsvis konstaterades att ”Solidaritetskommittén för Colom-
bia”544 och Chilekommittén tillsammans med ”element” i Colombia låg 
bakom aktionerna i Sverige mot EDC. Solidaritetskommittén hade också 

––––––––– 
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spridit flygblad i Stockholms tunnelbana. Samtliga medlemmar i Colom-
biakommittén var colombianer som hade ”kommit till Sverige och fått 
politisk asyl”, står det i promemorian. En av dessa medlemmar var Juan 
Fonseca, sedermera socialdemokratisk riksdagsman, som också beskrivs 
som en av de ledande personerna i Solidaritetskommittén för Colombia 
och medlem i Chilekommittén. Motsvarigheter till den svenska Colom-
biakommittén fanns, enligt promemorian, även i Västtyskland,545 vilket 
kan tolkas som en insinuation för att understryka kopplingarna till Baa-
der-Meinhofligan och Norbert Kröcher. De i den första promemorian 
framförda insinuationerna om UBV:s inblandning i planerna på att kid-
nappa Anna Greta Leijon, och det faktum att Juan Fonseca uppmärk-
sammas som en av ledarna för de organisationer som förde fram kritiken 
mot LM Ericsson är intressant och ger anledning till en närmare under-
sökning. 
    Juan Fonseca har sedan valrörelsen 1998 trakasserats och utsatts för 
hot av olika främlingsfientliga organisationer i Sverige.546 Ett återkom-
mande tema i dessa organisationers flygblad och hemsidor har varit just 
Fonsecas påstådda förflutna som terrorist och hans inblandning i kid-
nappningshistorien 1977. Historien om Fonsecas inblandning i denna hi-
storia har sitt ursprung i att han som nyanländ flykting 1977 hjälpte till 
med att köra en flyttbil. I en artikel i Aftonbladet från 1978 beskriver 
Fonseca hur det gick till:

– Jag flydde från Colombia. Jag kunde bara spanska när jag kom 
hit och engagerade mig i Stockholms flyktingråd. 
– Jag var den ende med internationellt körkort. Efter några måna-
der bad en engelsk kompis mig köra en flyttbil åt en vän. 
    Juan Fonseca hyrde en flakbil och körde två rundor med möbler 
mellan en Stockholmslägenhet och Fittja. 
– Det var Norbert Kröcher som skulle flytta. Jag kände honom 
inte. 
    Det visade sig senare att Norbert Kröcher planerat kidnappning-
en av den förra ministern Anna-Greta Leijon.547

Några veckor senare greps Fonseca och häktades. Han satt häktad i fem 
veckor utan att få veta varför. Efter ingripande från den borgerliga reger-
ingen tvingades Säpo släppa honom och han tilldömdes skadestånd istäl-
let för utvisning.548 Dessa händelser har alltså förföljt Fonseca fram till 
idag.
    Fonseca blev ironiskt nog senare anställd och fackligt aktiv vid RIFA 
AB i Stockholm, som var ett dotterföretag av strategisk betydelse för 
––––––––– 
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Ericsson, där elektronisk utrustning för tekniskt avancerade telekommu-
nikationssystem tillverkades och mättes. Fonseca besökte också Colom-
bia 1984 och skrev då en rapport om situationen vid EDC för Samorgani-
sationens räkning.549

    Vidare beskrivs i promemorian i en lång passage hur ”alla aktioner mot 
förhållanden i Latinamerika styrs av tjänstemän vid den kubanska ambas-
saden”. Sverige hade i själva verket genom sin ”liberala utlänningspoli-
tik” blivit en operationsbas och fristad för de latinamerikanska vänsteror-
ganisationerna och den kubanska ambassaden utgjorde därvid ett organi-
satoriskt nav i Sverige: 

Genom att Kuba så uppenbart och starkt stöder dessa latinameri-
kanska solidaritetsorganisationer anses målsättningen vara långsik-
tig. Systemet går ut på att man i de latinamerikanska ”diktaturlän-
derna” försöker att hålla en så låg profil som möjligt främst genom 
användande av tjänstemännen vid den egna ambassaden som har 
diplomatisk immunitet. Som ett viktigt komplement härtill finns 
såsom i Sverige en utbildad och beredd reserv som när situationen 
det medger kan sättas in i mållandet. I Sverige åtnjuter dessa per-
soner ett gott skydd genom att lagstiftningen endast kriminaliserar 
illegal verksamhet mot vårt land.550

    ”De internationella solidaritetsorganisationerna” och deras aktiviteter 
var, enligt promemorian, samordnade över Europa och de samarbetade 
förutom med ”de traditionella vänstergrupperna såsom marxist-
leninisterna och trotzkisterna[sic!]”, även med Röda arméfraktionen i 
Västtyskland och Röda Brigaderna i Italien.551

    Den andra promemorian avslutas med tre betraktelser rörande ”aktio-
nen mot EDC”. För det första uttrycks viss oro över Hamnarbetareför-
bundets uttalanden om blockad mot LM Ericsson.552 Bedömare – vilka 
bedömare det rör sig om framgår inte – ansåg att blockadhotet inte kunde 
nonchaleras. För det andra uppges att ”den kvinnliga styrelsemedlem i 
UBV som tidigare var på väg till Colombia, men som då varnades av 
fränder i Bogotá”, inom kort avsåg att resa. För det tredje informeras lä-
saren om att UBV ”fortfarande från sitt kontor håller i trådarna för utgiv-
ningen av radikala L’Alternativa” och att denna tidning ”trycks på trycke-
riaktiebolaget Mercur på Åsögatan 180”, samt att den distribueras till Co-
lombia, Spanien och Frankrike. 
    En kuriös omständighet är för övrigt att den av företaget omhuldade 
nobelpristagaren Gabriel Garcia Márquez inte bara regelbundet medver-
––––––––– 
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kade i en colombiansk vänstertidskrift som hette Alternativa, utan också 
var med och grundade den 1973. Detta framkommer dock inte i prome-
morian.553

Även om det är omöjligt att avgöra i vilken utsträckning promemorior-
na förankrats i företagsledningen och vilken vikt som lades vid innehållet 
i dem, måste det betraktas som allvarligt och uppseendeväckande att det 
förkom avancerad uppgiftsinsamling om enskilda individer och organisa-
tioner och att dessa uppgifter sedermera bevarades i företagets arkiv. Var-
ifrån kom alla dessa uppgifter om enskilda individer, vilka som skulle 
resa till Colombia och när de skulle resa, adressuppgifter, levnadsvanor? 
Hur kom det sig att man lade så stor vikt vid att granska 1970-talets väns-
tergrupper? Vem eller vilka målade upp teorierna om kommunistiska 
sammansvärjningar, dirigerade av tjänstemän på den kubanska ambassa-
den, konspirationer som även delar av socialdemokratin och fackföre-
ningsrörelsen påstods delta i? Vilka var bedömarna, de återkommande 
tillförlitliga och välplacerade källorna som refererades i de två promemo-
riorna? Det är förmodligen omöjligt att besvara dessa frågor och att be-
lägga svaren empiriskt, men det är både möjligt och rimligt att anta att 
uppgifterna direkt eller indirekt kom från säkerhetspolisen i Sverige 
och/eller dess motsvarighet i Colombia.  
    Juan Fonseca, Anders Rudqvist och Irene Nilsson har till idag (2005) 
inte känt till dessa två promemoriors existens.554

Företaget, fackföreningarna och ett postkolonialt dilemma 
Någon kartläggning av kritikerna mot LM Ericssons verksamhet i Co-
lombia förekommer inte efter 1979. Något sådant material finns i alla fall 
inte bevarat i Ericssons arkiv. Det är också framförallt i början av kon-
flikterna som LM Ericssons ledning i Sverige går ut och bemöter kritiken 
mot verksamheten i Colombia offentligt. De ”objektiva argument” som 
omtalas i den första promemorian visade sig möjligen inte vara så effek-
tiva. Problemen och den negativa publiciteten tenderade istället att öka 
när företagsledningen i Sverige bemötte kritiken. Efter 1979 sker debat-
ten företrädelsevis mellan journalister i Sverige och företrädare för Sam-
organisationen och Metall, medan företagets kommentarer mer sällan 
hörs eller syns i media. 
    De rapporter som regelbundet skrevs om läget vid EDC är ofta ratio-
nellt och ingenjörsmässigt präglade. Ibland lyser till och med en viss för-
ståelse igenom för fackföreningens och de Ericssonanställdas desperata 
situation, men denna framställs som en konsekvens av en ödesbunden och 
nödvändig utveckling. Arbetskraftsbehovet minskade i takt med den tek-
––––––––– 
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niska utvecklingen, inte på grund av att företaget ville det. Företagets för-
hållningssätt kan således karaktäriseras som utpräglat developmentistiskt 
och deterministiskt. De ingenjörsmässiga beskrivningarna i rapporterna 
avslöjar understundom också en människosyn, där människor betraktas 
som utbytbara ting: företaget ville slippa fastvuxen eller udda personal 
som flyter omkring; utslagen och ineffektiv personal skulle saneras bort. 
I samband med strejken 1983 gavs företaget tillfälle att göra sig av med 
besvärlig personal, även om det inte skedde utan svårigheter.  
    Utan tillgång till internt och jämförbart material är det inte möjligt att 
fastställa om liknande omdömen och begrepp kan ha brukats även i sam-
band med rationaliseringar och omorganisationer i Karlskrona, Norrkö-
ping, Visby eller på andra orter i Sverige, där stora delar av personalstyr-
kan rationaliserades bort vid Ericssons produktionsenheter under 1980-
och 1990-talen. I en artikelserie i Sydöstran om datoriseringens och den 
tekniska utvecklingens effekter gav emellertid LM Ericssons VD i Karls-
krona, Gösta Larsson, uttryck för sin och företagets syn på neddragning-
arna av personal. Larsson menade att det var ”de stora länderna” som be-
stämde. Ericsson och de mindre aktörerna hade ”bara att hänga med” an-
nars skulle det bli ”ännu värre.” Gösta Larssons recept för att klara indu-
strisysselsättningen när datarevolutionen hade slagit igenom vore ett sy-
stem som ”sväljer” förändringar och främjar fri företagsamhet, egna initi-
ativ och nyskapande. Han avfärdade allt tal om att LM skulle ha ett soci-
alt ansvar att bibehålla arbetstillfällen i landet. Företagets sociala ansvar 
var att vara bra på telefonsidan. Om företaget inte lyckades med det skul-
le det snart slås ut i den internationella konkurrensen. Dels förändrades 
produkterna, poängterade Larsson, genom att de elektromekaniska syste-
men hade ersatts av elektronik, dels sattes datorer in i det rena produk-
tionsförloppet. I LM Ericsson-koncernen hade båda sakerna inträffat och 
detta var, enligt Larsson, huvudanledningen till det minskade arbets-
kraftsbehovet och personalneddragningarna.555 Det förhållningssätt till 
teknik- och samhällsutvecklingen som här kommer till utryck är besläktat 
med de resonemang som förs i rapporterna från EDC; tänkandet är ut-
präglat developmentistiskt och kännetecknas av en syn på neddragning-
arna som ett nödvändigt och oundvikligt led i utvecklingen. Även om 
språkbruket var annorlunda går det att iaktta gemensamma drag i företa-
gets sätt att förklara utvecklingen och dess konsekvenser i såväl Colom-
bia som i Sverige
    Ericssondirektören Lunell, som hade träffat Gabriel Garcia Márquez 
vid en mottagning i samband med nobelprisutdelningen 1982, gav uttryck 
för företagets strävan att i vidare bemärkelse ”öka förståelsen för den kul-
tur” det verkade i. På sätt och vis ligger det en del i detta påstående – 
kanske främst med avseende på andra företeelser än de som Lunell tänkte 
sig. Jag syftar på det faktum att företaget anpassade sin personalpolitik 
till de förhållanden och normer som var rådande i Colombia, inte minst i 
––––––––– 
555 Sydöstran 1980-11-12. 
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fråga om lönepolitik, arbetsvillkor och inställningen till fackliga och 
mänskliga rättigheter.  
    Hur ska då företagets agerande värderas och analyseras om det sker ut-
ifrån den mer diskurs- och kulturanalytiskt inriktade postkoloniala teori-
bildningen? Det går definitivt inte att påvisa någon strävan hos företaget 
att missionera för samförståndsanda eller att exportera den svenska mo-
dellen till de ”oupplysta delarna av världen”. Tvärtom, företaget accepte-
rade och tog till sig kulturen i mottagarlandet genom att ta seden dit det 
kom.  
    Det fanns till och med en uttalad och tydlig strävan att colombianisera 
företaget bland annat genom att upplåta styrelseposter till personer ur 
landets politiska och ekonomiska eliter, och att övertyga colombianska 
affärsmän och den colombianska kaffeoligarkin om fördelarna med att 
investera i EDC. Även kontakterna med de colombianska myndigheterna 
och förvaltningarna odlades eftersom det var därifrån de stora beställ-
ningarna av LM Ericssonprodukter kom. Under hela undersökningsperio-
den är Ericsson den, i förhållande till konkurrenterna (t ex Siemens och 
ITT), i särklass mest anlitade leverantören av teknisk utrustning till det 
colombianska telenätet.556 Detta talar för att LM Ericssons colombianise-
ring av bolaget var en framgångsrik strategi. Det faktum att företaget 
hade funnits i landet under så lång tid borde rimligtvis också ha en avgö-
rande betydelse så till vida att det smälte in i och blev en integrerad del av 
det colombianska näringslivet. Företaget hade därigenom också erövrat 
betydande kunskaper om det colombianska samhället, vilket otvetydigt 
medförde att det hade ett försprång i förhållande till de fackliga organisa-
tionerna i Sverige.  
    Trots att LM Ericssons ledning var medveten om de stora ekonomiska 
klyftorna i landet och vad som skulle krävas för att åtminstone delvis 
minska dem, betraktades Colombia som ”ett av de bästa länderna i Latin-
amerika att göra affärer med”.557 Företaget utnyttjade således de rådande 
strukturerna och de ojämna maktförhållandena mellan arbete och kapital i 
Colombia. Det blev en integrerad del av och en aktör inom dessa struktu-
rer i syfte att uppnå och bibehålla en dominerande position på telemark-
naden i landet. 
    Ett av de få tillfällen efter 1979 då företaget kommenterade konflikter-
na vid EDC offentligt var i Sveriges Radios program Nyhetsmorgon i sep-
tember 1983. Detta skedde i en studiointervju där journalisten Helena 
Groll intervjuade Irene Nilsson och Ericssons personalchef i Sverige, Nils 
Svensson, med anledning av avskedandena efter strejken vid EDC. I in-
tervjun bemötte Svensson Grolls fråga om Ericsson hade givit sitt bifall 

––––––––– 
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till avskedandena i Colombia, med att hänvisa till att ledningen för EDC 
agerade självständigt utan inblandning från koncernledningen. ”Det finns 
ju regler i Colombia som ska följas”, konstaterade Svensson, men i nästa 
stund hävdade han att ”vi inte har brutit mot några lagar och förordning-
ar”, 558 efter att Groll hade påpekat att det inte var första gången som före-
taget hade brutit mot colombiansk arbetslagsstiftning. Vid flera tillfällen 
under intervjun talade Svensson om ett vi samtidigt som han sköt över 
ansvaret till den lokala ledningen för EDC. 559 Svensson förnekade att fö-
retaget hade givit bifall till avskedandena efter strejken, men försvarade 
dem samtidigt. Rapporterna och korrespondensen mellan koncernled-
ningen och ledningen för EDC talar dock sitt tydliga språk. Colombiani-
seringen var ett resultat av en uttalad strävan hos koncernledningen, och 
eftersom den skedde på uppdrag av koncernen med de metoder som an-
sågs vedertagna i Colombia, var det inte aktuellt med vare sig bifall eller 
interventioner från koncernledningens sida för att förhindra repressionen 
mot de anställda. De tillfällen då koncernledningen intervenerade var 
istället när arbetsorganisationen behövde styras upp och personalstyrkan 
minskas. Det handlade alltså snarare om ingripanden för åtgärder i syfte 
att öka trycket mot de anställda vid EDC än tvärtom. 
    Sintraericssons medlemmar uppskattade inte företagets strävan att co-
lombianisera företaget. De betraktade Ericsson som en antites till den 
gängse bilden av Sverige i Latinamerika. Att Marquez tilldelades nobel-
priset i litteratur uppfattade Sintraericsson som en bekräftelse på bilden 
av Sverige som en progressiv röst för de fattiga och utsatta i världen, för 
stöd till förtryckta, för solidaritet och försvaret av de mänskliga fri- och 
rättigheterna, medan Ericssons aggressiva personalpolitik i Colombia 
istället underminerade denna bild.560

    Det är alltså inte oproblematiskt att analysera företaget ur ett ensidigt 
postkolonialt perspektiv. Särskilt problematiskt blir det om analysen av 
företaget och fackföreningsrörelsen ställs bredvid varandra. Jag menar att 
det i enlighet med Ekdahls modell är nödvändigt att betrakta företaget 
som primärorganisation, och framför allt Samorganisationen som en se-
kundärorganisation, som stod i ett underordnat förhållande till företaget. 
Vid tillämpningen av renodlade postkoloniala perspektiv, särskilt de som 
är utpräglat diskurs- och kulturanalytiska, riskerar sådana förhållanden att 
komma bort eftersom analyser av det slaget ofta är helt inriktade på före-
ställningar, tankegods och den språkliga/ideologiska överbyggnaden. Ett 
sådant renodlat analytiskt grepp applicerat på den här undersökningen 
skulle eventuellt medföra allvarliga konsekvenser för värderingen av Me-
talls ageranden och ställningstaganden i relation till företagets. Därför 

––––––––– 
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måste en rad andra infallsvinklar och perspektiv som inte kan sägas vara 
grundad i den postkoloniala tematiken tillföras analysen. Risken är annars 
att det blir en moraliserande uppgörelse med de fackliga organisationer-
nas föreställningsvärldar, som inte tar hänsyn till de reella förutsättning-
arna i den aktuella kontexten. 
    Analysen av styrkeförhållanden mellan arbete och kapital i såväl den 
nationella svenska som den internationella kontexten är av avgörande be-
tydelse för förståelsen av det fackliga agerandet. Utan denna grund-
läggande och utpräglat historiematerialistiska ståndpunkt, som här bland 
annat kommer till uttryck i tillämpningen av Ekdahls analysmodell, skul-
le resultatet enligt min uppfattning bli skevt och missvisande. Grundkon-
flikterna vid EDC stod nämligen mellan arbete och kapital – inte mellan 
svensk och colombiansk fackföreningsrörelse.  
    Företaget behövde inte argumentera och ta ideologisk eller moralisk 
hänsyn i egentlig mening – dess enda uppgift var att kapa åt sig större 
marknadsandelar och ackumulera vinster från satsat kapital. Om konflik-
terna vid EDC gav dålig publicitet kunde verksamheten fortsätta som 
vanligt när de väl var över, men även när de pågick var det ”business as 
usual”. Metall bars däremot upp av helt andra principer och var tvunget 
att argumentera och försvara sitt agerande, men framför allt var det nöd-
vändigt för organisationen att göra strategiska överväganden. Det sist-
nämnda krävdes både med hänsyn till den nationella, men också den in-
ternationella fackliga kontexten. Därmed var de fackliga organisationerna 
mer transparenta och sårbara än företaget i den kritiska debatt som upp-
stod i Sverige kring LME, Metall och Colombia. 
    Postkolonialismen har som Håkan Thörn skriver i boken Globalise-
ringens dimensioner hittills främst riktat fokus på hur ”kulturellt identi-
tetsskapande” har präglats av det koloniala arvet, och den har delvis 
kommit till som en motreaktion mot ”beroendeskolans ekonomism som 
innebär att globaliseringens kulturer reduceras till en ren återspegling av 
världsekonomiska beroendeförhållanden”. Men den postkoloniala kriti-
ken har i sin tur fått utstå kritik för att den överbetonar de kulturella i för-
hållande till de ekonomiska aspekterna av tillvaron. I och med att världs-
systemteoretiker sedan 1990-talet i sina analyser också har kommit att bli 
mer öppna för integration av även kulturella processer, menar Thörn att 
fruktbara möten borde kunna uppstå mellan dessa båda kritiska perspek-
tiv.561 Det postkoloniala dilemma som här uppmärksammas kan nog an-
ses vara besläktad med det slags kritik mot de postkoloniala teoribild-
ningarna som Thörn aktualiserar. Det är dessutom ett exempel på ett för-
sök att förena världssystemteoretiska och historiematerialistiska perspek-
tiv med postkoloniala. Det är enligt min uppfattning uppenbart att per-

––––––––– 
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spektiven, då de förenas, kompenserar, balanserar och neutraliserar bris-
terna i såväl det ena som det andra. 

Colombiaresan 1979  
Under hösten 1979 återfinns en notis i Metallarbetaren med rubriken 
”Facklig utbildning i Colombia”; för IMF: s räkning skall Jan Olsson från 
Metall resa till Colombia och Brasilien för att utbilda fackliga förtroen-
demän på svenska dotterbolag. I samma notis omnämns att Åke Anders-
son och Björn Svedberg562 från LM Ericssons verkstadsklubbars samor-
ganisation i slutet av oktober skulle åka till Colombia. Där skulle de be-
söka LM Ericssons fabriker för att ”på ort och ställe undersöka vad som 
låg bakom” de colombianska LM-arbetarnas anklagelser mot bolaget. Ett 
av syftena med resan 1979 var alltså att undersöka vad som egentligen 
försiggick i Colombia.563 Samtidigt arrangerade LO och Viskadalens 
folkhögskola den fackliga Latinamerikakursen med destination Colom-
bia, som samordnades med Svedbergs och Anderssons resa. Kursen be-
stod av ca 25 deltagare från olika LO-förbund. Gruppen reste från Arlan-
da den 17 november och kom hem till Sverige igen den 2 december. På 
programmet stod en rad olika besök vid svenska multinationella företag, 
svenska fackliga biståndsprojekt och kooperativ samt möten med svenska 
ambassaden och fackliga organisationer på såväl klubb- som förbunds- 
och centralorganisationsnivå.564

    För representanterna från Samorganisationen, som alltså reste till Co-
lombia ett par veckor före Latinamerikakursens deltagare, bestod uppdra-
get framför allt i att försöka få till stånd en lösning på problemen vid 
Ericsson de Colombia – men redan inför mötet mellan Sintraericsson, 
Metall och Samorganisationen hade Metall ställt villkor för hur relatio-
nerna mellan de svenska organisationerna och Sintraericsson skulle se ut. 
Ett avtalsutkast hade författats redan den 15 september 1979 – enligt Åke 
Andersson av Jan Olsson – som innefattade de villkor som Metall ville ha 
uppfyllda och som var en förutsättning för fortsatt stöd till Sintraericsson 
från Samorganisationen i Sverige och Metall. De förutsättningar för fort-
satt stöd som gällde var å ena sidan: 

att information och kontakter sker direkt mellan Sintra Ericsson 
och Svenska Metallindustriarbetareförbundet och LME:s samorga-
nisation i Sverige;  
att Sintra Ericsson tar avstånd från organisationer och grupper stå-
ende utanför den samlade svenska arbetarrörelsen; 

––––––––– 
562 Ej att förväxla med LM Ericssons dåvarande koncernchef som också heter Björn Svedberg.
563 Metallarbetaren 1979: 43. 
564 Rapport från LO:s Latinamerikakurs 1979. LO u-landsinformation, FO8D: 15, (LO, ARAB).
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att styrelsen verkar för en anslutning till Utrammicol eftersom 
denna organisation motsvarar det svenska metallindustriarbetare-
förbundet. 

För Metalls vidkommande skulle överenskommelsen å andra sidan med-
föra:

att Sintra Ericsson kommer att ha vårt fulla stöd för att kunna arbe-
ta som facklig organisation. Det innebär att vi endast erkänner 
Sintra Ericsson som facklig organisation vid EDC. 
att vi med kraft kommer att värna organisationen och dess med-
lemmar mot alla former av diskriminering.565

Undertecknarna till avtalet skulle, enligt utkastet, vara Åke Andersson 
och Björn Svedberg från Samorganisationen, Jan Olsson från Metall och 
Julio Villafradez från Sintraericsson.
    Vid ett möte med Sintraericssons styrelse, som hade föregåtts av en 
diskussion mellan framförallt Jan Olsson, som också fungerade som tolk, 
och Sintraericssons styrelse, sammanfattade Åke Andersson Metalls och 
Samorganisationens hållning och villkoren för ett aktivt stöd från dessa 
organisationer till Sintraericsson. Åke Andersson jämförde situationen i 
Colombia med svenska historiska förhållanden och menade att den till 
viss en del liknade situationen under arbetarrörelsens genombrottsår i 
Sverige och de diskussioner som fördes då. Det gjordes då många miss-
tag, men dem har Metall i Sverige lärt av, framhöll Andersson.566

    Ett av de största misstagen var att den svenska arbetarrörelsen var 
splittrad i begynnelsen, och på samma sätt är nu splittringen ett problem 
för fackföreningsrörelsen i Colombia, men ”vi kom rätt snart underfund 
med att om vi skulle kunna möta den stora maktfaktor som kapitalismen 
är, så måste vi gå samman”, sade Åke Andersson och fortsatte: ”Kapita-
listerna hade pengarna, men vi var många om vi höll ihop.”567

    Det var därför, hävdade Åke Andersson, som den svenska arbetarrörel-
sen, redan på ett tidigt stadium, svetsades samman till en väl sammanhål-
len enhet. Fackföreningarna slog sig samman till en stark landsorganisa-
tion och både LO och det socialdemokratiska partiet hade en gemensam 
samhällsmålsättning. Med den styrka som arbetarrörelsen hade gemen-
samt kunde samhällsutvecklingen vändas i Sverige: ”Från att Sverige 
hade varit ett av världens kanske fattigaste länder på mitten av artonhund-

––––––––– 
565 Utkast till avtal mellan Sintraericsson, Metall och Samorganisationen, 1979-09-15, (ÅA).
566 Utskrift av bandupptagning.  Bogotá, november 1979: möte mellan Sintraericsson och Metall. Åke 

Andersson sammanfattar Metalls och Samorganisationens ståndpunkter, (IN).
567 Utskrift av bandupptagning. Bogotá, november 1979: möte mellan Sintraericsson och Metall. Åke 

Andersson sammanfattar Metalls och Samorganisationens ståndpunkter, (IN).
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ratalet, så var vi 1976 världens rikaste land med den jämnaste fördelning-
en mellan människorna.”568

    Det var, enligt Åke Andersson, sammanhållningen som gjorde det möj-
ligt att förverkliga välfärdssamhället, men det fanns fortfarande gruppe-
ringar till vänster, vilka han beskrev som grupper stående utanför arbetar-
rörelsen och som attackerade den.  
    Det sägs aldrig rent ut vilka grupper som åsyftas, men Hamnarbetare-
förbundet och Chilekommittén ligger nära till hands, eftersom det var 
från dessa organisationer Sintraericsson upplevde att de fått solidaritet, 
och som de samarbetade med vid sidan av Metall. Det var också dessa 
organisationer som diskuterades i tidigare skrivelser och dokument; att 
Chilekommitténs inblandning var ytterst begränsad spelade förmodligen 
mindre roll för Metalls och Samorganisationens vidkommande. Irene 
Nilsson hade endast använt sina kontakter med Chilekommittén för att 
praktiskt arrangera Morenos och Villafradez besök i Sverige. Hamnarbe-
tareförbundet och Chilekommittén upplevdes av Metall och Samorganisa-
tionen som irritationsmoment och splittrare, vilka, som Åke Andersson 
uttryckte det, ”vi får ödsla i alla fall lite tid och kraft åt att försvara oss 
mot […] kraft som vi borde ha till andra saker”. Andersson betonade 
även betydelsen av att arbetarrörelsen i Sverige hade vunnit ”stor respekt 
också hos arbetsgivarna”. Den respekten riskerade att gå förlorad vid ett 
samröre med sådana grupper, menade han: 

Det är därför vi är angelägna om att ni kommer med i vår gemen-
skap. De andra grupperna är alltså dömda till ett isolerat liv utan 
möjlighet att aktivt kunna påverka. På samma sätt kan det också 
bli här – att ni kan vinna respekt hos företagsledningen om de ser 
att det är oss som ni samarbetar med. Det är alltså ni som väljer 
vilken väg ni vill gå. Vi vill bara förklara situationen. Men väljer 
ni att samarbeta med oss så kommer vi alltså, precis som vi har 
gjort sedan ni var i Stockholm, att helhjärtat ställa upp. I annat fall 
har vi ingen möjlighet, därför att i så fall skulle också vi förlora i 
respekt inför företagsledningen. 569

    Åke Andersson var av uppfattningen att det mot bakgrund av de kon-
takter han hade haft med företagsledningen under resan, föreföll som att 
den var intresserad av att få bättre relationer med den fackliga organisa-
tionen vid Ericsson de Colombia än vad man haft tidigare. Hans intryck 
var att företaget var intresserat av att etablera ”ungefär en sådan sam-

––––––––– 
568 Utskrift av bandupptagning. Bogotá, november 1979: möte mellan Sintraericsson och Metall. Åke 

Andersson sammanfattar Metalls och Samorganisationens ståndpunkter, (IN).
569 Utskrift av bandupptagning. Bogotá, november 1979: möte mellan Sintraericsson och Metall. Åke 

Andersson sammanfattar Metalls och Samorganisationens ståndpunkter, (IN).
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talston som vi brukar använda i Sverige”.570 Det faktum att företagsled-
ningen bestod av svenskar hade betydelse i det sammanhanget, menade 
Andersson, eftersom det i Sverige finns ”en viss tradition när det gäller 
samarbete med fackföreningar”. Samtidigt påpekade han att det är viktigt 
att bägge parter håller avtal och överenskommelser. Man måste både 
kunna ge och ta: 

Jag har framhållit för företagsledningen här och jag har även gjort 
det i mitt arbete i bolagsstyrelsen, att svenska företag utomlands 
bör ha samma policy gentemot personalen som dom har i Sverige. 
Jag har också framhållit att jag ser det som angeläget att svenska 
företag har ett bättre förhållande till sin personal än andra företag 
har. Men det är alltså ett ömsesidigt ansvar hur relationerna blir.571

Mötet avslutades med en begäran från Metall om att Sintraericsson till ett 
kommande möte några dagar senare skulle ge ett entydigt svar på vilka de 
ville samarbeta med och om de skulle gå in i Utrammicol.  
    Går det då att avfärda Anderssons beskrivning av den svenska utveck-
lingen, med hänvisning till att den i stor utsträckning går i linje med de 
perspektiv som brukar prägla socialdemokratins och fackföreningsrörel-
sens traditionella ”rörelsehistorik”? Flera av beståndsdelarna i den social-
demokratiska historieskrivningen som Åsa Linderborg målar upp i sin 
avhandling, Socialdemokraterna skriver historia. Historieskrivning som 
ideologisk maktresurs 1892-2000, finns med i Metalls och Samorganisa-
tionens förhållningssätt till Sintraericsson. Avvikande uppfattningar be-
traktas som medvetna splittringsförsök; politiska grupper till vänster om 
SAP och radikalismen exkluderas ur arbetarrörelsen. Där finns också den 
oproblematiserade synen på den svenska modellen, det harmoniska klas-
samarbetet och välfärdssamhället.572

    Visserligen finns här ett tydligt inslag av rörelsehistorik, men samtidigt 
skulle jag vilja hävda vikten av att förstå Åke Anderssons argumentation i 
sitt sammanhang. Metall och Samorganisationen hade enats om att försö-
ka bidra till och understödja ett enande av fackföreningsrörelsen i Co-
lombia. Detta ansågs vara enda sättet att på längre sikt kunna åstadkom-
ma en grundläggande förändring i landet; det fanns också en farhåga för 
att ett oreserverat stöd till Sintraericsson skulle komma att leda till förlo-
rade eller försvagade förhandlingspositioner gentemot företaget för fack-
föreningarna i såväl Colombia som Sverige.  

––––––––– 
570 Utskrift av bandupptagning.  Bogotá, november 1979: möte mellan Sintraericsson och Metall. Åke 

Andersson sammanfattar Metalls och Samorganisationens ståndpunkter, (IN).
571 Utskrift av bandupptagning.  Bogotá, november 1979: möte mellan Sintraericsson och Metall. Åke 

Andersson sammanfattar Metalls och Samorganisationens ståndpunkter, (IN).
572 Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia. Historieskrivning som ideologisk makt-

resurs 1892-2000, Stockholm 2001, s. 445, 456. 
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    I ljuset av detta framstår Anderssons sätt att argumentera som ett för-
sök att få till stånd en diskussion som tar sikte på hur förhållandena i Co-
lombia skulle kunna förändras på ett mer övergripande plan, men kanske 
framförallt som ett sätt att försöka skapa förståelse för och försvara Me-
talls inställning.
    Åke Andersson är i dag mycket kritisk till företagets agerande och dess 
personalpolitik i Colombia under de år han var koncernfackligt aktiv. När 
Metall tog upp förhållandena i Colombia till diskussion hemma i Sverige 
sade företaget en sak, men sedan sade de en annan till Sintraericsson i 
Colombia, hävdar han. Företaget kunde på detta sätt manövrera ut och 
förstärka konflikten mellan de fackliga organisationerna i Sverige och 
Sintraericsson i Colombia. Ett av misstagen som Samorganisationen 
gjorde var således att man i för stor utsträckning litade på företagets in-
formation. Man litade till företagets uppgifter eftersom man var van vid 
att få korrekt information när det gällde förhållanden på hemmaplan. 573

Samma misstag gjorde Sintraericsson, trots att organisationen var van vid 
att inte få korrekt information från företaget, då man tog dess uppgifter 
om Metall för sanningsenliga – uppgifter som sade att Metall och företa-
get hade en gemensam uppfattning om den fackliga organisationen vid 
Ericsson de Colombia och att den inte hade något stöd att vänta från Sve-
rige.574 Detta problem framkommer tydligt under de diskussioner som 
fördes 1981, under Åke Anderssons nästa resa till Colombia, då Anders-
son tvingades försvara den rapport som skrevs efter resan 1979, vilken 
den lokala företagsledningen felaktigt hade beskrivit som starkt avstånds-
tagande till Sintraericsson.575 Även i Irene Nilssons intervjuer blir denna 
problematik uppenbar; här i form av en gruppintervju med Sintraerics-
sons styrelse knappt ett år efter svenskarnas besök 1979: 

Den 13 augusti hade vi ett möte med Lindgren [Raimo Lindgren, 
Allan Uvhagens efterträdare som VD vid EDC] på företaget och 
han frågade om vi hade tagit del av den rapport som Åke Anders-
son hade lämnat i Sverige ang. sitt besök i Colombia. Vi svarade 
att vi inte kände till den – och han sa då att det var bäst att vi inte 
fick veta något om det för vi skulle aldrig tycka om det som står i 
den. Och vi frågar oss – varför är det så att företaget i Sverige får 
veta allt som händer – och vi får aldrig veta något. Det får oss att 
bli tveksamma till vad Metall är ute efter. Och samma sak gäller 
Samorganisationen vid LM.576

––––––––– 
573 Intervju med Åke Andersson, Johannishus, 2003-03-19, (JS).
574 Se s. 249ff. 
575 Utskrift av bandupptagning. Möte i februari 1981 mellan representanter för Sintraericsson (Julio 

Villafradez m.fl.), Electrolux och LM Ericssons samorganisationer (Åke Andersson, Per-Olof Ed-
man) och Metall (Torsten Wetterblad), (ÅA).

576 Utskrift från bandupptagning. Irene Nilsson intervjuar Sintraericssons styrelse, 1980-08-20, (IN).
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Här framgår det även att Sintraericsson inte fick tillräckligt med informa-
tion från Metall och Samorganisationen. Medlemmar i Sintraericssons 
styrelse pekade i en av Irene Nilssons intervjuer på två brev, som var de 
enda de hade fått från Metall sedan besöket 1979. Det rörde sig dessutom 
uppenbarligen om brev som Åke Andersson har skickat på eget initia-
tiv.577 När saken kommer upp vid mötet ett halvår efter intervjun blev det 
uppenbart att den lokala företagsledningen och Raimo Lindgren578 fak-
tiskt hade obstruerat kontakterna mellan fackföreningarna i Colombia och 
Sverige, vilket också Anderssons redogörelse visar: 

Det var en mycket omfattande rapport – men diskussionerna om 
Sintraericsson har ingen annan än Sintraericsson och Metall med 
att göra. Det vi tog upp var sådant som var positivt för er del, som 
den dåliga arbetsmiljön, diskrimineringen osv. Rapporten innehål-
ler inga värdeomdömen om Sintraericsson, annat än att splittringen 
är ett problem. De punkterna berördes i brevet som skickades till 
er för att ni skulle veta vad vi diskuterade.579

    
    LM Ericsson hade, vilket Åke Andersson idag är mycket angelägen om 
att framhålla, ett ansikte i Sverige och ett annat i Colombia.580 Denna kri-
tik riktades även i Colombia mot LM Ericsson och andra svenska multi-
nationella företag i landet, där ”La cara sucia de Suecia” (Sveriges smut-
siga ansikte) var ett vedertaget begrepp bland vänsterorganisationer och 
radikala fackföreningar.581

    Det var otvetydigt så att det var Metalls och dess internationella avdel-
nings bedömning som låg till grund för villkoret att Sintraericsson måste 
ansluta sig till något av IMF-förbunden. Denna bedömning gjordes möj-
ligen utifrån mer övergripande strategiska ståndpunkter, där Metalls rela-
tioner till och strävanden efter inflytande i IMF kan ha haft en avgörande 
betydelse. Detta utesluter inte motivet, att man från Metalls sida ville för-
söka bidra till att åstadkomma en större enighet och motverka splittringen 
i syfte att realisera övergripande förändringar i Colombia på längre sikt. 

––––––––– 
577 Utskrift från bandupptagning. Irene Nilsson intervjuar Sintraericssons styrelse, 1980-08-20, s. 7f, 

(IN).
578 Raimo Lindgren var VD vid Ericsson i Spanien ett decennium senare. Lindgrens sätt att leda före-

taget i Spanien kritiserades skarpt av den lokala fackliga organisationen under konflikterna vid fö-
retaget som pågick under åren kring 1990 och som bl.a. resulterade i strejker och ockupation av fa-
brikslokaler. I Samorganisationens arkiv finns en rad skrivelser från den spanska fackliga organisa-
tionen om detta. Se s. 31f. 

579 Utskrift av bandupptagning. Möte i februari 1981 mellan representanter för Sintraericsson (Julio 
Villafradez m.fl.), Electrolux och LM Ericssons samorganisationer (Åke Andersson, Per-Olof Ed-
man) och Metall (Torsten Wetterblad), (ÅA). 

580 Intervju med Åke Andersson, Johannishus 2003-03-19, (JS).
581 Irene Nilsson, 1987; Det blågula ansiktet, Sveriges Radio, P1, 1980-09-15, 1980-09-16, 1980-09-
17, 1980-09-23 (Radioprogramserie).
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    Det finns dock mycket som pekar på att Samorganisationen och Metall 
hade olika utgångspunkter och intressen i diskussionerna med Sintrae-
ricsson. Vilken politisk inställning medlemmarna i Sintraericsson hade 
och om de ville vara en fristående fackförening eller inte – det hade vi 
egentligen inte med att göra, säger Åke Andersson idag. Han kände aldrig 
något förtroende för de förbund som Metall ville att Sintraericsson skulle 
gå in i.582 I dag hade jag ”rivit och slitit i frågan på ett annat sätt än vad 
jag gjorde då”, säger Åke Andersson. Då var han inte så insatt i de co-
lombianska förhållandena, dessutom var han enligt egen utsago mer 
”prydlig” och lojal: ”Man litade oftast till de bedömningar som gjordes av 
förbundsledningen och utgick från att de var riktiga.”583 Dessutom spela-
de de rent mänskliga förhållandena in även i relationen mellan Samorga-
nisationens och Metalls representanter. Andersson befann sig exempelvis 
i ett visst underläge gentemot Jan Olsson, som uppträdde ”världsvant”, 
var berest och talade flytande spanska, medan Andersson vid den här ti-
den inte hade så stor erfarenhet av att resa och inte samma strategiska 
fackliga överblick som Olsson. Han talade inte spanska eftersom han ald-
rig haft möjlighet att läsa språk.584

    Verkstadsklubbarna och Samorganisationen hade, som jag tolkar det, 
en i grunden positiv inställning till ett koncernfackligt samarbete, vilket 
även inkluderade Sintraericsson, trots de problem som hade uppstått. När 
frågan kom på tal under Villafradez och Morenos besök i Karlskrona gav 
vice klubbordföranden, Filip Svensson, sin syn på saken:  

– Det behövs ett samarbete inom koncernen även utanför Sverige. 
Vi har efterlyst det länge. Våra internationella kontakter går idag 
genom Internationella Metallarbetarefederationen och facket i Co-
lombia tillhör inte det. Det gör att vår information om förhållande-
na där inte har varit den bästa och försvårar också våra möjligheter 
att hjälpa dem. Organiserat fackligt samarbete inom koncernen 
skulle förbättra den biten avsevärt.585

En liknande uppfattning förde Hans Eden, som var klubbordförande vid 
Delsbo- och Hudiksvallsfabrikerna och som 1975 själv hade besökt LM 
Ericsson i Colombia, fram i en diskussion mellan representanter från ett 
flertal LM-verkstadsklubbar om situationen i Colombia i radioprogram-
met Öppen Kanal:

– När jag blev vald till klubbordförande i Delsbo 1970 etablerade 
Söderhamn och vi ett samarbete och det fanns ingenting som före-

––––––––– 
582 Intervju med Åke Andersson, Johannishus 2003-03-19, (JS).
583 Telefonsamtal med Åke Andersson 2003-04-30, (JS).
584 Intervju med Åke Andersson, Johannishus 2003-03-19, (JS).
585 Sydöstran 1979-03-06. 



211

tagsledningen var så förbannad för som just det samarbetet. Därför 
tror jag också att om man kan få det till att bli ett världsomspän-
nande samarbete så skulle vi klara oss mycket bättre.586

Eden kände i och för sig inte igen situationen från sitt besök vid EDC, då 
den, enligt honom, snarare var den motsatta. Han menade också att man 
måste jämföra med andra arbetsplatser i Colombia. Det var dock nödvän-
digt att göra någonting om uppgifterna stämde, för LM Ericsson skulle 
vara bäst oavsett om det handlade om LM Ericssonfabriker i Sverige eller 
utomlands: ”Tyvärr är det ju på det sättet att LM Ericsson inte heller här 
hemma behandlar arbetarna så bra som de borde göra – vi har fullt upp att 
göra hemma för att få dem att bete sig som folk”, sade Eden.587

    De fackliga rösterna från Samorganisationen betonade vikten av enig-
het. Hans Olsson, från verkstadsklubben i Söderhamn, påpekade till ex-
empel att den colombianska fackliga organisationen måste agera solida-
riskt och ställa gemensamma krav, annars skulle stödet från Sverige inte 
ha någon effekt. 588

    Stanley Oscarsson, som var ordförande i Verkstadsklubbarnas Samor-
ganisation vid LM Ericsson i Sverige, betonade dock även vikten av att 
en skarp internationell lagstiftning kom till stånd: 

– För att komma till rätta med problemen med de multinationella 
företagen så hjälper det inte om vi kunde ha vissa kontakter med 
våra kamrater i andra länder eftersom de har en lagstiftning i de 
här länderna som vi inte kan påverka. För att komma tillrätta och 
få kontroll över de multinationella företagen så fordras internatio-
nella konventioner som de här länderna måste ratificera.589

Inom Sintraericsson var man, precis som representanterna från den 
svenska Samorganisationen, angelägna om att realisera ett koncernfack-
ligt samarbete över nationsgränserna – åtminstone om man får tro Julio 
Villafradez:

Jag vet inte om du har märkt att jag fortfarande bär ett märke som 
jag fick i Sverige, och som jag hela tiden bär. Alla svenskar här i 
Colombia frågar mig om detta märke och jag svarar dem alltid att 
det är de svenska LM-arbetarnas kamp. Jag tror att jag med detta 
till viss grad samarbetar med de svenska kamraterna och jag skulle 
vilja att vi samarbetade på världsnivå, med LM-arbetarna i Ecua-
dor, i Venezuela etc. för att på så sätt uppnå en idealsituation där 

––––––––– 
586 Rapport från SIDA, ”Metall och solidariteten”, 1978: 7, s. 17; Öppen Kanal, Sveriges Radio, P1, 

14 september, 1978. 
587 Öppen Kanal, 14 september, 1978. 
588 Rapport från SIDA, ”Metall och solidariteten”, 1978: 7, s. 17; Öppen Kanal, 14 september, 1978. 
589 Rapport från SIDA, ”Metall och solidariteten”, 1978: 7, s. 17; Öppen Kanal, 14 september, 1978. 
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alla LM-arbetare kan säga att vi arbetar på ett företag som verkli-
gen ger oss förmåner.590

    Även om alla representanter som deltog i diskussionen i Öppen Kanal 
var överens om det önskvärda i att ett världsomspännande fackligt sam-
arbete etablerades inom LM Ericssonkoncernen, fanns det tydliga me-
ningsmotsättningar mellan vänsteroppositionella representanter som var 
kritiska till Metall och fackliga företrädare som försvarade Metalls, Sam-
organisationens och i viss mån även företagets agerande i fallet Colom-
bia. Jan Löfgren från LM Ericssons verkstadsklubb i Visby var mycket 
kritisk mot både Metall och LM Ericsson: 

Det är tydligen så att jobbarna här får utstå en svinaktig behandling 
av Ericssonkoncernen där nere. Och det som är intressantast i det 
här är varför inte Metall har satt in all kraft för att stödja dem. Or-
saken till det finns på olika plan. En sak som jag kan berätta, som 
säkert inte är känt, det är att Metall har aktier i Ericssonkoncernen. 
De är aktieägare där. De har aktier till ett värde över en miljon. 
Och AP-fonden, pensionärernas pengar, löper upp till 81 miljoner i 
Ericssonkoncernen. Då hör det till saken att LO har själva sagt att 
LM är ett av de större monopolkapitalistiska företagen. Det är allt-
så en kapitalistisk utsugning av arbetare såväl här hemma som ut-
omlands. Jag tycker det är ytterligt graverande att Metall är aktie-
ägare.591

Rune Bäckström, också han från Visby, påtalade att Ericssonarbetarna i 
Colombia lever under existensminimum – att de svälter och inte har råd 
till mediciner till sina barn – och det märkliga i att vädjanden om stöd 
från Colombia nonchaleras, läggs till handlingarna utan att spridas till 
verkstadsklubbarna i Samorganisationen.592  Kjell Svensson och Kenneth 
Sundin från verkstadsklubben i Midsommarkransen var också kritiska. 
De föreslog dels att Samorganisationen skulle starta en insamling till en 
Sverigeresa åt den avskedade klubbordföranden Luis Moreno, dels att det 
startades en världsomfattande samorganisation där klubbarna kunde sam-
arbeta direkt.593 Yngve Åhlén från samma klubb påtalade svårigheterna 
med ett sådant samarbete: 

Vi kan ju också se hur det fungerar på LM Ericsson; det fungerar 
ju ganska bra givetvis, men vi har haft vissa svårigheter här också. 

––––––––– 
590 Utskrift av bandupptagning. Peter Sommerstein intervjuar Julio Villafradez och Luis Moreno. 21 

september, 1979, (IN).
591 Öppen Kanal, 14 september, 1978. 
592 Öppen Kanal, 14 september, 1978. 
593 Även om förslaget att samla in pengar till en Sverigeresa för Moreno väcktes redan här, blev det 

senare Irene Nilsson och UBV som organiserade och finansierade Villafradez och Morenos Sveri-
geresa, 1979. 
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Bland annat så har vi ju haft Kenneth Sundin som har agerat på ett 
väldigt underligt sätt. Och det är ju ungefär samma splittring vad 
jag kan förstå dom har fått där nere i Colombia, som vi möjligtvis 
kunde ha haft här på LM Ericsson om Kenneth Sundin och Kjell 
Svensson hade haft starkare stöd. Men tyvärr har dom inte det för 
deras del alltså. Jag skulle vilja fråga Rune Bäckström en sak ock-
så. Här gäller det ju Colombia. Han talar om att arbetarna där inte 
har möjlighet att ge sina barn medicin och sånt där. Men han talar 
inte bara om LM Ericssons arbetare hoppas jag. Det är väl lika 
villkor för alla arbetare där?594

Kenneth Sundin menade att detta var att blanda in partipolitik i diskus-
sionen, och föreslog att dessa diskussioner skulle föras på fackliga möten 
i stället för i media. Sprickan mellan de mer vänsterorienterade och de 
socialdemokratiska fackföreningsaktiva ericssonarbetarna kommer här i 
öppen dager. Hans Olsson från verkstadsklubben i Söderhamn hävdade å 
andra sidan: 

Eftersom vi vet om nu att det är en splittring där nere [och] man 
säger att företaget har gått ut och splittrat arbetarna. För att det ska 
bli något riktigt konkret, en aktion alltså, så måste man ha en sam-
manhållning nere i Colombia. Jag tror inte att det har så stor bety-
delse vad vi gör här, så länge man bara är en 70, 80 som fortfaran-
de tillhör fackföreningen och dom andra tillhör en annan fackföre-
ning. Den första utgångspunkten måste ju vara att man är ganska 
solidarisk där nere och ställer krav tillsammans. Utan det kan vi 
inte göra ett dugg.595

    Det var uppenbarligen så att Samorganisationens ställningstaganden i 
stor utsträckning formulerades i konflikt med vänstergrupper bland me-
tallarbetare inom Samorganisationen, där diskussionen om och rädslan 
för facklig splittring hamnade i förgrunden i försvaret av den avvaktande 
hållningen i Colombiafrågan. 
    Trots detta var Samorganisationen tydlig i de grundläggande krav som 
ställdes på företaget. Man krävde hela tiden att LM skulle ha samma per-
sonalpolitik i Colombia som i Sverige, men samtidigt uppstår det tidigt 
problem i relationerna till Sintraericsson i Colombia.  Dessa problem och 
förhållandet att Samorganisationen inte lyckades förmedla och övertyga 
Sintraericsson om denna tydlighet hade, enligt min uppfattning, sin grund 
i en rad olika förhållanden som utgjorde hinder i förbindelserna mellan 
organisationerna:

––––––––– 
594 Öppen Kanal, 14 september, 1978. 
595 Öppen Kanal, 14 september, 1978. 
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Synen på facklig enhet och splittring 
Metall och dess förbundsledning drev en ganska tydlig och kom-
promisslös politik där man eftersträvade att den fackliga splitt-
ringen i Colombia skulle upphöra och att Ericssonfacket i Co-
lombia borde gå upp i någon av de landsorganisationer och deras 
yrkesförbund, som var anslutna till IMF. Detta ville absolut inte 
Sintraericsson eftersom man uppfattade dessa organisationer som 
företagslojala och korrumperade, en ståndpunkt som man också 
hade fog för. För Sintraericsson framstod även IMF som en su-
spekt organisation, vilket kan exemplifieras med Julio Villafra-
dez svar på frågan varför Sintraericsson inte hade gått upp i 
Utrammicol, i en intervju gjord av Peter Sommerstein 1978:  

Nej, vi har inte gjort det och tänker inte göra det heller. 
Av flera skäl. För det första, Metall ber oss att vi ska an-
sluta oss till IMF. Sedan kommer vice ordföranden för 
Ericsson i Stockholm, från moderföretaget, och ber oss 
om samma sak, att vi ska ansluta oss till IMF. Vi misstror 
naturligtvis detta. Om Metall begär det av oss, om företa-
get ber oss om det misstror vi det naturligtvis. Tala om 
för oss om vi ska tro på företaget, på fackföreningsrörel-
sen i Sverige eller vad vi ska göra.596

Inställningen till vänstern utanför socialdemokratin 
De svenska fackliga organisationerna tog med sig konflikter från 
Sverige med olika vänstergrupper i Sverige, och den fientliga in-
ställningen till ”vänsteravvikelser”, till Colombia. Det stack i 
ögonen att Irene Nilsson använde sig av sina kontakter i Chile-
kommittén, när hon arrangerade rundresan för två colombianska 
fackföreningsmän bland Ericssons verkstadsklubbar i Sverige. 
Jan Olsson säger rent ut i Öppen Kanal – där han deltog i en dis-
kussion med Jan Josefsson, Lisa Söderberg, Latinamerikaexper-
ten Stefan de Vylder och UBV-volontären Sigrid Gunnarsson, 
som föregick studiodebatten med representanterna från Samorga-
nisationen – att Metall inte hade något förtroende för Chilekom-
mittén och inte litade till de uppgifter som förmedlades av den.597

Det var också svårt för Metall att acceptera att Sintraericsson 
upprätthöll kontakter med det från LO fristående och LO-kritiska 
Hamnarbetareförbundet, som hotade med en blockad av LM 
Ericsson i svenska hamnar mot gods som skulle gå till Colombia. 
Metall och Samorganisationen menade att blockad var ett inef-
fektivt och kontraproduktivt tillvägagångssätt. Istället ville man 

––––––––– 
596 Peter Sommerstein intervjuar Julio Villafradez och Luis Moreno, 21 september, 1978 (IN). 
597 Rapport från SIDA, nr 7, 1978; Öppen Kanal, 14 september, 1978. 
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genom förhandlingar med företagsledningen förmå företaget att 
ändra personalpolitik i Colombia 

Mänskliga relationer och språkproblem 
Det är klart att representanterna från Samorganisationen och Me-
tall tog illa vid sig och blev provocerade när de beskrevs som fö-
retagslojala i media, eller på omvägar fick veta att de betraktas 
som arbetsgivarelakejer av Sintraericsson. På motsvarande vis är 
det förståeligt att Sintraericssons representanter upplevde det som 
kränkande, när de fick höra att svenskarna ansåg att deras fackfö-
rening var omogen, extremistisk och oförmögen att förhandla.598

Förutom de rent mellanmänskliga relationerna kan även språk-
förbistringar ha spelat in, eftersom de svenska delegaterna var be-
roende av tolkar. Alla telegram och brev som sändes eller mot-
togs måste också översättas; ibland drog detta ut på tiden och 
ibland uppstod missförstånd som fördjupade klyftan mellan Sin-
traericsson och Samorganisationen. 
    Språkproblemen var dock inte helt oöverstigliga. Åke Anders-
son tillbringade exempelvis en dag ensam med Julio Villafradez i 
Bogotá och beskriver hur de med lite uppfinningsrikedom kunde 
kommunicera och till och med föra politiska diskussioner genom 
att teckna bilder och lära varandra svenska och spanska ord. 
Även om dessa diskussioner inte kan ha varit särskilt djuplodan-
de upplevde han att de på det viset kom varandra närmare och 
kunde förstå varandra bättre.599

Sociala och kulturella skillnader 
Det fanns en ömsesidig brist på förståelse kring förhållandena i 
respektive land, en brist som kanske var svår att undvika. Co-
lombias historia är å ena sidan mycket våldsam och splittrad 
(geografiskt, kulturellt och etniskt) – men framför allt bär den 
prägel av de enorma klassklyftorna som alltjämt vidmakthålls 
med korruption och förtryck och genom att landet befinner sig i 
en perifer och sydlig position i det kapitalistiska världssystemet.  
    Sveriges moderna historia har å den andra sidan bland annat 
präglats av välfärdsstaten och den historiska kompromissen mel-
lan arbete och kapital. Sveriges position i nord och i centrum av 
världssystemet och Colombias i syd och (semi-)perifera position 
utgör självfallet ytterst den största skillnaden vid en jämförelse 
mellan de svenska och de colombianska förhållandena. 

––––––––– 
598 Öppen kanal, 14 september, 1978; Det blågula ansiktet, Sveriges Radio, P1, 1980-09-15 
599 Intervju med Åke Andersson, Johannishus 2003-01-28 (JS).
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Informationsproblem 
Mycket av informationen till Samorganisationen kom från före-
tagledningen – och Sintraericsson fick också information från fö-
retaget. Företagsledningen i Colombia kunde alltså ge en sned-
vriden bild till Sintraericsson om Metall och Samorganisationen, 
liksom den kunde ge en lika felaktig bild av Sintraericsson till 
Samorganisationen. Metall stod också emellan Samorganisatio-
nen och Sintraericsson, eftersom informationen ibland gick via 
förbundet som utarbetade de principiella riktlinjerna. Jag har 
även fått uppfattningen att en del information stannade på för-
bundet utan att nå Samorganisationen, eller att information, till 
exempel protestuttalanden till företaget, från Samorganisationen 
till Sintraericsson försenades på vägen som gick via förbundet.    
    Dessutom diskuterade svenska vänsterinriktade journalister 
och organisationer på plats i Colombia med Sintraericsson. Och 
de var ofta kritiska till LO och Metall. Sintraericsson uppfattade 
stödet från Hamnarbetareförbundet som avgörande, medan man 
från Metalls och Samorganisationens sida, av förklarliga skäl vil-
le lyfta fram de förhandlingar som fördes med företaget i kon-
cernbolagsstyrelsen. Hamnarbetareförbundets hot om blockad 
mot LM Ericssons gods till Colombia i svenska hamnar skulle 
aldrig kunna fungera som ett påtryckningsmedel, menade Metall. 
Sintraericsson uppfattade det däremot som att det var just Hamn-
arbetareförbundets hot om blockad som gjorde att företaget änd-
rade inställning. Metall och Samorganisationen menade å andra 
sidan att det var genom påtryckningar i de förda förhandlingarna 
som man lyckades få igenom kraven på att företaget skulle 
respektera Sintraericsson som förhandlingspart. 

”LM-andan” 
Samorganisationen stod viss i beroendeställning till företaget som 
primärorganisation och hade en gemensam berättelse med företa-
get som ofta betecknas som präglad av en särskild ”LM-anda”. 
Det är inte möjligt att avgöra här om denna anda kan betraktas 
som myt eller verklighet, men föreställningarna om en sådan tor-
de ha betydelse när det gäller Samorganisationens och företagets 
självbilder och förhållanden sinsemellan. I Bill Sunds jubileums-
bok över LM Ericssons verkstadsklubb i Stockholm framstår 
LM-andan som en paternalistisk rest från Lars Magnus Ericssons 
tid, då företaget under 1900-talets första decennier bland annat 
inrättade matplatser, sjukkassa och pensionssystem för arbetarna. 
Verkstadsskolor inrättades och LM-dagen firades med utflykter 
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till Skansen.600 Motsvarigheter till dessa aktiviteter fanns även på 
andra orter som till exempel i Karlskrona. Detta kan ha bidragit 
till att det i Samorganisationen fanns en identifikation med och 
en bundenhet till företaget som i sig utgjorde ett hinder för kon-
takterna med Sintraericsson. I studiodiskussionen i Öppen Kanal
mellan representanterna för Samorganisationen går det också ut-
läsa vissa tendenser, inte till att försvara, men till att lyfta fram 
LM Ericsson som bättre, eller som i alla fall borde vara det, än 
andra företag i Latinamerika och Colombia. 
    Kärnan i ”LM-andan” kan kanske sägas sammanfattas i det tal 
som Åke Andersson höll för Samorganisationens räkning i sam-
band med att Marcus Wallenberg avgick som styrelseordförande 
vid LM Ericssons bolagsstämma år 1977: 

Vi har nämligen en stark känsla av att Marcus Wallen-
berg väl har förstått att för att ett företag ska bli fram-
gångsrikt fordras att personalen känner samhörighet med 
företaget. Den samhörigheten kan endast skapas genom 
att personalen kan vara med och påverka företagets ut-
veckling och att de erfarenheter och kunskaper som per-
sonalen har väl tas hand om av företaget.601

I samma tal gav dock Andersson uttryck för den stora oro som 
hystes från ”personalorganisationernas” sida över den ”senaste 
tidens starka krav på en återgång till flydda tider och samhälls-
förhållanden”.602 Det existerade med andra ord en känsla av att 
den särskilda anda som hade kännetecknat relationerna mellan 
Samorganisationen och företaget höll på att gå förlorad mot slutet 
av 1970-talet. 

Metall var trots dessa hinder tydliga i sitt avståndstagande från LM Erics-
sons och de övriga svenska företagens personalpolitik i Colombia. Jan 
Olsson besvarade i Öppen Kanal, frågan varför förbundet inte agerar 
skarpare mot LM Ericsson, med ett uppgivet: ”Vad tycker du vi ska 
göra?”. Såväl Metall som Samorganisationen hade protesterat mot EDC:s 
personalpolitik och hade i överläggningar med koncernledningen i Sveri-
ge krävt att trakasserierna skulle upphöra.  
    Det fanns dock inte något förtroende för Sintraericsson från Metalls 
sida. Jan Olsson hävdade att den ”splittring” som hade uppstått vid EDC 

––––––––– 
600 Bill Sund, Hundra år på LM, Stockholm 1998, s. 179f. 
601 LM Ericssons verksamhetsberättelse 1977, bilaga: 1977 års bolagsstämma. En milstolpe i LM 

Ericssons historia.
602 LM Ericssons verksamhetsberättelse 1977, bilaga: 1977 års bolagsstämma. En milstolpe i LM 

Ericssons historia.



218

också hade medfört att Metall främst litade till informationen som kom 
från de förbund som var medlemsförbund i IMF. Trots detta betonade han 
att Sintraericsson fick stöd från Metall i sak och i den aktuella situatio-
nen. Förbundet och Samorganisationen skulle även fortsättningsvis i 
överläggningarna med LM Ericssons koncernledning försöka övertyga 
den om att EDC måste respektera fackföreningen som motpart, hävdade 
Olsson i diskussionen.
    Olsson var hårt pressad under diskussionen och ibland fick han inte 
riktigt utrymme att bemöta frågorna. Han snärjdes in i en diskussion om 
facklig splittring, vilka källor som Metall hade förtroende för, och han 
blev hårt ansatt med frågor av Josefsson, Söderberg, Gunnarsson och de 
Vylder. Det står klart att Olsson inte alls var förberedd på det slags dis-
kussion som uppstod, medan de övriga deltagarna var väl förberedda och 
inställda på konfrontation.603 Det står också klart att det främsta syftet 
med programmet var att kritisera Metall, inte LM Ericsson. 

Vem kan man lita på? 
Resan till Colombia 1979 var inte Jan Olssons första besök i Colombia. 
Redan 1973 reste han tillsammans med Wiking Höök till Latinamerika 
för Metalls räkning i syfte att studera och kartlägga fackföreningsrörelsen 
och svenska företag i Colombia, Argentina och Brasilien. Dessutom be-
sökte Jan Olsson under samma resa Mexico, Venezuela och Cuba i sam-
band med ett fackligt seminarium som arrangerades av SIDA. Den övriga 
delen av resan arrangerades i samarbete med IMF:s regionalkontor i La-
tinamerika. Resan resulterade i en omfattande rapport om de ekonomiska 
och politiska miljöerna i de besökta länderna. De gjorde en rad företags-
besök och hade kontakter med fackföreningsrörelsen, särskilt med metall-
industriarbetareförbunden i dessa länder.  
    I rapportens inledningsavsnitt gör Olsson och Höök en reflektion som 
kan vara värd att notera, främst med tanke på hur förbindelserna mellan 
Metall, Samorganisationen och de colombianska fackföreningarna och 
förbunden gestaltade sig under de närmast följande åren. De två svenska 
fackliga funktionärerna beskriver hur mötena med de fackliga kamraterna 
i Latinamerika ofta begränsades av en ”informationsmur” och att vissa 
saker doldes medan andra framhölls. Samtidigt menade Olsson och Höök 
att de i jämförelse med de övriga länderna hade kommit ”de brasilianska 
och colombianska fackföreningskamraterna närmare in på livet”.604 Svå-
righeterna med informationen återkommer Olsson även till idag, mer än 
trettio år senare, när han hävdar att ”alla som besökte Colombia blev ett 
verktyg för politiska krafter och intressen inom landet”. Det fanns ingen 

––––––––– 
603 Öppen kanal, 14 september, 1978. 
604 Jan Olsson; Wiking Höök, Rapport från Latinamerikaresa, 1973, s. 2. Internationella avdelningen. 

Pärm: div. länder C. Colombia 1973-, (SMF).
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transparens och de klientelistiska förhållandena gjorde det svårt att veta 
vem man skulle lita på.605

    Den colombianska kontexten redovisas ganska ingående och utförligt i 
rapporten och de allmänna omdömena om fackföreningsrörelsens förut-
sättningar präglas av att den är svag och utan politiskt inflytande: 

 Flera faktorer hindrar den fackliga aktiviteten. 

1. Företaget avskedar de arbetare som försöker bilda fackförening-
ar. Att avskeda personal är både enkelt och mycket vanligt i Co-
lombia. Ofta avskedas arbetaren då hans individuella tidsbundna 
avtal med arbetsgivaren går ut. Sedan kan han återanställas nästa 
dag med en annan lön. På så sätt kan företaget komma undan en 
löneökning. 
   December är en månad då många avskedas, därför att företa-
gen då slipper betala jul- och semesterlön. Sedan sker återan-
ställning i januari. 

2. Arbetsrätten är en begränsande faktor. Det kan nämnas att minst 
25 anställda måste vara medlemmar innan en fackförening kan 
bildas. Avtal på riksnivå är inte tillåtna utan enbart lokalavtal. 
Strejkrätten är i praktiken upphävd, eftersom den bara tillåts i 40 
dagar. ILO-resolutionerna om föreningsfrihet och kollektivav-
talsförhandlingar har inte ratificerats av den colombianska reger-
ingen.606

3. Colombia är ett land utan industriell tradition. Arbetarnas utbild-
ningsnivå är mycket låg. De är okunniga om sina rättigheter och 
möjligheter till facklig och politisk verksamhet för att förbättra 
sina villkor. 

4. Fackföreningsrörelsen är splittrad i flera organisationer. Kollek-
tivavtalen omfattar i allmänhet två år och förhandlas direkt mel-
lan arbetsgivare och fackförening. Vid tvist agerar arbetsministe-
riet skiljedomare.607

    I rapporten refererades även ett samtal som de två svenska fackföre-
ningsmännen hade fört med ordföranden i Fetramecol, Marco Cordova. 
Denne tryckte på frånvaron av ekonomisk politik i Colombia och att lan-
dets styrs av företagarna. Ingen i det politiska etablissemanget företrädde 
arbetarnas intressen. Samtidigt var bristen på politiskt medvetande bland 

––––––––– 
605 Jan Olsson, telefonsamtal 2004-11-08; samtal med Jan Olsson, Kooperativa Institutet, Stockholm, 

2005-01-12. 
606 ILO-konventionerna nr 87och 98 ratificerades av Colombia år 1976. 
607 Jan Olsson och Wiking Höök, Rapport från Latinamerikaresa, 1973. Internationella avdelningen. 

Pärm: div. länder C. Colombia 1973-, s. 6f., (SMF).
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arbetarna stort, vilket gjorde vägen till ett stort och starkt arbetarparti lång 
och mödosam. Den fackliga strukturen i landet gjorde det dessutom 
mycket svårt att arbeta fackligt.608

    Olsson och Höök rapporterar även från ett besök vid LM Ericssons fa-
brik i huvudstaden Bogotá. Mycket av innehållet går i linje med senare 
rapporter från fabriken: den relativt goda fysiska arbetsmiljön (moderna, 
luftiga och ljusa lokaler), överrepresentationen av unga ogifta kvinnliga 
anställda i fabriken, de låga minimilönerna (som var mycket låga även 
mätt med colombiansk måttstock), men framför allt betonades den dåliga 
anställningstryggheten och de regelmässiga avskedandena av arbetare 
som inte uppfyllde företagets krav eller som för tillfället inte behövdes i 
produktionen. Detta år hade LM Ericsson avskedat uppåt 50 personer, 
skriver Olsson och Höök i rapporten. Det höga övertidsuttaget bland in-
stallationsarbetarna uppmärksammades också; vid installationsverksam-
heten arbetade de anställda upp till 71 timmar i veckan. Övertidsuttagen 
förekom även frekvent vid fabriken i Bogotá och detta betraktades som 
ett stort problem av fackföreningen som på grund av de låga lönerna hade 
stora svårigheter att övertyga arbetarna om att de inte skulle arbeta så 
mycket övertid.609

    Rapporten från företagsbesöket vid EDC är engagerad och andas över-
lag sympati för den fackliga organisationen vid företaget, som då var an-
sluten till Fetramecol. Olsson och Höök fick uppenbarligen också god 
kontakt med medlemmar i styrelsen; de nämner till exempel att de en 
kväll blev hembjudna till Sintraericssons ordförande Jorge Rodriguez.610

    År 1975 tillbringade Jan Olsson återigen en tid i Colombia. Hans Eden 
som var klubbordförande vid LM Ericsson i Delsbo gjorde 1975 en veck-
olång studieresa till Ericsson de Colombia. I Edens reserapport framgår 
att även Jan Olsson och Bert Lundin besökte EDC och den fackliga orga-
nisationen vid detta tillfälle. Eden, som i sin rapport var mycket positiv 
till arbetsförhållandena och de fackliga villkoren vid EDC, hävdade till 
exempel att löner och förmåner var avsevärt bättre på LM än vid andra 
företag i landet. Därtill var ”relationerna mellan fackförening och före-
tagsledning mycket goda”; Eden ville rentav karaktärisera dem som vän-
skapliga. Eden berättar också i rapporten om ett möte där Lundin, Olsson 
och (ej namngivna) representanter för ”Metalls motsvarighet i Colom-
bia”, vilket torde vara liktydigt med Fetramecol611, diskuterade ”organisa-
tionsproblem” och de svenska företagens uppträdande i Colombia.612

Eden, som reste till Colombia på eget och Samorganisationens initiativ 

––––––––– 
608 Jan Olsson och Wiking Höök, Rapport från Latinamerikaresa, 1973, s. 6, (SMF). 
609 Jan Olsson och Wiking Höök, Rapport från Latinamerikaresa, 1973, s. 9f., (SMF).
610 Jan Olsson och Wiking Höök, Rapport från Latinamerikaresa, 1973, s. 8f. (SMF).
611 Eden kallar organisationen för ”Sintraametall” i rapporten, men det är med största sannolikhet Fe-

tramecol han syftar på. Han har troligtvis blandat samman namnen på fackföreningen vid EDC och 
centralorganisationen. 

612 Till studieresenämnden för fackliga representanter. Intryck från min studieresa till Colombia i ok-
tober 1975. Delsbo, mars 1976 (VLM, ARAB).
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efter att han hade deltagit i Metalls studiecirkel ”Du och omvärlden”, fick 
sin ansökan om medel till resan tillstyrkt av företaget med följande moti-
vering:

Resan tillstyrkes då Eden är en aktiv representant för ”facket” och 
då kan det vara bra att han får redovisa positiva intryck från Co-
lombia.613

Och Edens intryck var från ”studieresan” var onekligen positiva, inte en-
bart med avseende på ovan nämnda aspekter. Även de mer informella och 
relationella erfarenheterna från resan var mycket positiva. Eden berättar 
om en trevlig fisketur tillsammans med Allan Uvhagen och en styrelse-
medlem i den dåvarande styrelsen för Sintraericsson. Han tillbringade 
dessutom en söndag tillsammans med familjen Uvhagen i ”Sintrametals” 
(läs Fetramecols) kursgård ”som låg i tropiskt klimat”.614 Edens rapport 
visar dels på de goda relationerna mellan företaget och den dåvarande 
styrelsen för Sintraericsson och Fetramecol. Den visar också att det fanns 
informella band och förbindelser mellan Samorganisationen, den tidigare 
styrelsen för Sintraericsson och den lokala företagsledningen, liksom att 
det pågick ett aktivt utbyte mellan Metall och Fetramecol.  
    Två år senare, i juni 1977, skickar Jan Olsson ut ett brev till verkstads-
klubbarna vid LM Ericsson i Sverige med en bifogad rapport från fackfö-
reningen.615 Olsson konstaterar att det senaste året har varit ”konfliktfyllt 
vid LM Ericsson i Colombia” men att saker och ting nu hade stabiliserats: 

Nu har emellertid ett avtal träffats och som nästan enhälligt har ar-
betarnas stöd. Genomsnittslönen ökar med 26,75 procent. Bostads-
lånefonden ökar till 100 000 dollar. Dessutom har man fått ytterli-
gare förbättringar i sociala förmåner.616

    I februari 1978 besökte Jan Olsson återigen Colombia, denna gång till-
sammans med Rolf Jansson och på uppdrag av Metall. Det främsta syftet 
med Latinamerikaresan var att studera arbetsvillkoren vid svenska företag 
i Brasilien, men kortare besök gjordes även i Argentina, Colombia, Peru 
och Venezuela. Projektet finansierades av LO och SIDA och kombinera-
des med deltagande vid IMF:s exekutivkommittésammanträde  i Venezu-
ela den 22-23 februari. Från besöket i Colombia, som för övrigt ägde rum 

––––––––– 
613 Ansökan om medel för studieresa (Hans Eden) och tillstyrkan av densamma från företaget (Uno 

Erling), 1975-04-28, (VLM, ARAB).
614 Till studieresenämnden för fackliga representanter. Intryck från min studieresa till Colombia i ok-

tober 1975. Delsbo, mars 1976, (VLM, ARAB).
615 Tyvärr har jag inte funnit rapporten som bifogades brevet. Det är därför oklart om det rör sig en 

rapport från Fetramecol, Sintraericssons tidigare styrelse, Kollektivpakten eller Sintraericssons nya 
styrelse. 

616 Brev till LME-klubbarna, ”LME i Colombia”, 1977-06-06. Internationella avdelningen, pärm: In-
formation till klubbarna, (SMF).
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den 24-25 februari, alltså direkt efter mötet i Venezuela, rapporterar Ols-
son och Jansson enligt följande om situationen vid EDC i Bogotá: 

Vid LM Ericsson är situationen dyster, bland annat därför att 
klubbstyrelsen är politiskt splittrad och har en kommunistisk do-
minans. Det finns risk för att klubben lämnar Fetramecol; ett för-
bund som tydligen håller på att förlora terräng över huvud taget.617

Redan i februari 1978 har svenska Metall uppfattningen att Sintraericsson 
nu domineras av kommunister, vilket torde ha spelat roll i den fortsatta 
händelseutvecklingen och förbundets attityd till organisationen. Om upp-
gifterna kommer från något av de colombianska metallarbetareförbunden 
eller om de bygger på egna erfarenheter från besök vid EDC framgår inte 
av rapporten. Som en konsekvens av Fetramecols svårigheter att vinna 
mark, tycks nu rapportens författare sätta hoppet till Utrammicol i det co-
lombianska politiska och sociala ormboet: 

Colombia är en politisk demokrati, och när vi var där genomfördes 
ett parlamentsval. Soldater i full stridsmundering övervakade valet 
i vilket röstdeltagandet endast var 40 procent. Befolkningen är 
apatisk och tror inte på politiska förändringar i ett land som helt 
domineras av två högerpartier och där korruption och smuggelaffä-
rer bedrivs t o m av regeringsledamöter. Nu försöker bland annat 
Utrammicols dynamiske ordförande Cabrera starta ett socialist-
parti med bas i fackföreningsrörelsen. [min kurs.]618

Som en omedelbar reaktion på radioprogrammet Öppen Kanal skickade 
Jan Olsson ut en översatt intervju med Fetramecols ordförande Marco 
Cordova – och som en kontrast till denna – ett öppet brev från tre av sty-
relsemedlemmarna i Sintraericsson till Samorganisationens verkstads-
klubbar. Budskapet till verkstadsklubbarna och Samorganisationen är 
tydligt. Brevet från Sintraericsson är ilsket, svavelosande, sarkastiskt och 
ironiskt, till skillnad från intervjun med Fetramecols ordförande som i 
denna framstår som analytisk, resonabel och realistisk.
    Sintraericssons öppna brev är daterat den 28 augusti 1978 och ställt till 
Allan Uvhagen, VD vid EDC, samt till allmänheten.619 Kopior av det 
öppna brevet sändes enligt undertecknarna av detsamma till: Premiärmi-
nister Torbjörn Fälldin, Stockholm, Sverige; F.d. premiärminister Olof 
Palme; Ambassadör Hans Sköld, Svenska ambassaden, Bogotá; VD 
Björn Svedberg, LM Ericsson, Stockholm; Jan Olsson, Svenska Metall-
industriarbetarförbundet, Stockholm; Fackföreningen vid LM Ericsson i 

––––––––– 
617 Förbundsstyrelseprotokoll, 12 april, 1978, bilaga 5, rapport, ”Resa i Latinamerika”, (SMF).
618 Förbundsstyrelseprotokoll, 12 april, 1978, bilaga 5, rapport, ”Resa i Latinamerika”, (SMF).
619 ÖPPET BREV TILL ALLMÄNHETEN, från Sintraericsson, 1978-08-28. Internationella avdel-

ningen. Pärm: information till klubbarna, (SMF).
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Stockholm; Svensk press; President Julio Cécar Turbay Ayala, Bogotá, 
Colombia; Arbetsministeriet, Bogotá; Colombiansk press. 
    I brevet anklagas Allan Uvhagen för att med hjälp av den lägre chefs-
personalen vilja krossa den fackliga organisationen genom en rad anti-
fackliga aktioner. Företaget vägrade att revidera avtalen beträffande lö-
ner, premier, reseersättningar, semestrar och ”annat”. Det utövade på-
tryckningar gentemot de anställda genom att utnyttja det colombianska 
folkets ekonomiska och sociala situation. Undertecknarna till brevet syf-
tade på lanserandet av den kollektivpakt ”vars nödvändiga ’rekvisit’ var 
’ATT INTE VARA FACKLIGT ANSLUTEN’. På så vis hade företags-
ledningen, enligt undertecknarna till brevet, lyckats få 80 procent av de 
anställda att ansluta sig till Kollektivpaktens avtalsförslag. Företaget an-
klagades för att med ”pompa” utöva påtryckningar och hot, även via un-
derlydande, som gjorde ”anspråk på att vara ledare” för pakten trots att de 
inte valts genom röstning ”utan genom applåder från ungefär hundra 
(100) ’STREBRAR’”. Företaget tillämpade, enligt brevskrivarna, olika 
metoder för att byta ut fackstyrelsen:  

För att genomföra den klausul som lyder ”LIKA LÖN FÖR LIKA 
ARBETE” kräver ni byte av fackstyrelsen och när Ni lyckats med 
detta skickar Ni oss att förhandla om nivellering av lönerna med 
”Ledarna för pakten”, men vi frågar oss: Är det till dem eller till 
företaget som vi säljer vårt arbete? Dessa herrar, ”Ledare för pak-
ten”, kräver, för att kunna förhandla med oss, för det första Ar-
betsministeriets erkännande av fackstyrelsen, för det andra fackfö-
reningens finansiella tillstånd och för det tredje insinuerar man på 
ett fint sätt det lämpliga i att utesluta den gamla fackliga ledningen 
ur fackföreningen för att samtalen ska kunna leda till framgång. 
Enligt vad vi konstaterat i samtal med Er stöder företaget alla des-
sa krav. 

Företaget anklagades även för brott mot grundläggande kollektivavtals-
praxis genom att träffa överenskommelser med en grupp utanför fackfö-
reningen:

Företaget går på så sätt emot arbetarna, i syfte att få slut på den 
fackliga organisationen, eftersom ledarna för Pakten klart uttrycker 
att om en nivellering ska kunna bli av måste det lilla rekvisitet att 
INTE VARA FACKLIGT ANSLUTEN uppfyllas. 

Som det värsta exemplet på påtryckningsmedel från företaget anges att 
om en anställd behöver låna mer än 4000 pesos ur lånefonden kräver fö-
retaget att den anställde först måste gå ur fackföreningen. Det öppna bre-
vet avslutas med en högtravande och sarkastisk knorr: 
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Mot bakgrund av allt detta har vi beslutat göra allmänt känd er po-
litik. Bifogat skickar vi Er en för ändamålet upptryckt självhäftan-
de textlapp, som cirkulerar i landet och som senare kommer att 
cirkulera också i Mexico och Venezuela. Vi vill också nämna att 
textlapp på svenska är under upptryckning, vilken vi kommer att 
skicka till ett antal personligheter i Ert land liksom sprida där på 
annat sätt, så att Era landsmän får reda på de metoder en svensk 
chef på ett företag i Latinamerika använder sig av. 
    Vi ber er sätta upp textlappen på synligt ställe och i egenskap av 
Era uppmärksamma tjänare och vänner är det angenämt att få un-
derteckna 

Brevet är undertecknat i Sintraericssons namn av Julio Enrique Villafra-
dez (ordförande), Guillermo Duque (sekreterare) och Julio Ortegon (kas-
sör).620

    Det är å ena sidan inte svårt att föreställa sig att tonen i brevet måste ha 
framstått som suspekt för mottagarna i den svenska fackliga kontexten. 
De sakförhållanden som tas upp i brevet upprörde kanske även de fackli-
ga funktionärerna i Metall och Samorganisationen, men brevet präglas 
också av en raljerande radikal retorik och en yvighet som antagligen var 
främmande ur svensk facklig synvinkel. Detta torde ha påverkat inställ-
ningen till Sintraericsson i negativ riktning.  
    Å andra sidan kan inte brevet förstås endast utifrån dess innehåll och 
stil. Situationen måste ha varit desperat då det skrevs. Medlemmarna 
strömmade ur fackföreningen, samtidigt som det moraliska och praktiska 
stödet tycktes utebli från Metall och Samorganisationen i Sverige. Den ti-
digare ordföranden Luis Moreno hade avskedats, och det fanns säkert all 
anledning att ta till spektakulära metoder för att fästa uppmärksamheten 
på konflikterna vid EDC. 
    Tonläget är ett helt annat i referatet av intervjun med Marco Cordova621

som medföljde Jan Olssons brev till LM Ericssons verkstadsklubbar. Re-
feratet citeras i dess helhet i det följande: 

Intervju med Marco Cordova i Fetramecol, början av september 
1978

Fackföreningen vid LM Ericsson anslöt sig till Fetramecol för 8 år 
sedan. Då hade man 125 medlemmar. Sedan växte fackföreningen 
till 850 medlemmar. 

––––––––– 
620 ÖPPET BREV TILL ALLMÄNHETEN, från Sintraericsson, 1978-08-28. Internationella avdel-

ningen. Pärm: information till klubbarna, (SMF).
621 I andra sammanhang stavas Cordova i stället Cordoba. Se korrespondensen 1986 mellan Cordoba, 

Rebhan och Arnelid, (SMF).
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    Sedan dess har fackföreningen slutit 3 avtal med företaget och 
resultaten var till stor del beroende på förbundet Fetramecols för-
handlingshjälp. 
    För 4 år sedan dök en extremvänstergrupp upp på företaget. Den 
bestod av trotskister, kinestrogna kommunister. De tog över led-
ningen av LME-fackföreningen. 
    De började med att – som de alltid gör – misskreditera den gam-
la styrelsen och förbundet Fetramecol. 
    Smutskastningen bedrevs också mot IMF – Internationella Me-
tallarbetarefederationen – som tillsammans med förbundet sägs 
vara i det nationella och internationella kapitalets tjänst. 
    IMF, Fetramecol och CTC är inte alls i kapitalets tjänst. Under 
de två senaste avtalsförhandlingsomgångarna har man inte velat ha 
Fetramecols hjälp. De fick inte ens reda på kraven. 
    I de senaste förhandlingarna skrev det stora flertalet av arbetarna 
på individuella avtal med företaget. Orsaken till detta var dels ho-
tet om strejk dels oenighet bland arbetarna. På så sätt misslyckades 
fackföreningen i förhandlingarna men lastade skulden på Fetrame-
col. Men förbundet hade ju inte alls fått delta i förhandlingarna och 
kunde därför inte bära någon skuld.  
    Fackföreningens medlemsantal reducerades snabbt till ca 80. 
Detta berodde på misstro mot fackföreningen, som utnyttjades po-
litiskt av styrelsen samt de individuella avtalen. Fackföreningen är 
inte längre representativ för arbetarna. 
    Nu begär fackföreningen internationell solidaritet men den har 
en ledning med mycket liten erfarenhet och som helt använt den 
för politisk verksamhet. 
   Tre svenska journalister besökte förbundet. Sedermera 4 svenska 
fackföreningsmän för en á två månader sedan. 
   Fetramecol vill på nytt organisera fackföreningen som accepterar 
Fetramecols demokratiska principer mot det nationella och interna-
tionella kapitalets orättvisor. 
    Man ska inte politisera fackföreningen så att den är en stödtrupp 
till det ena eller andra partiet. 
    Utöver de individuella avtalen fick fackföreningen ett avtal. Fe-
tramecol och dess anhängare i LM Ericsson vill att man ska sam-
mankalla till ett stormöte där en ny styrelse väljs på ett demokra-
tiskt sätt. Det vill man att den nuvarande fackliga ledningen ska 
acceptera som utgångspunkt för en facklig enhet. 
    Den nuvarande fackliga ledningen vill däremot inte ha en reor-
ganisation av fackföreningen. 
    De är okunniga om det internationella fackliga arbetet eftersom 
man inte vill samarbeta med IMF och Svenska Metall. De vill bara 
ha publicitet för att framställas som martyrer. 
    Fackföreningen vid LM Ericsson är inte uppriktig när den säger 
sig vilja skapa en ny facklig centralorganisation. Det finns redan 4 
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i Colombia grupperade inom ett samarbetsorgan som representerar 
4 politiska riktningar. 
    Att isolera sig visar bara att de här extremistgrupperna inte är 
ute efter facklig enhet som man själv säger utan splittring. 
    Kampen mot de multinationella företagen måste föras politiskt 
men inte på det sättet som fackföreningen vid LME gör. 
    Fackföreningen har också skapat splittring mellan arbetarna i 
fabriken och installationsarbetarna. 
    Fetramecol är också emot individuella avtal. 
    Fackföreningen säger i sitt brev till Sverige att det finns arbets-
löshet, misär osv i Colombia.622 Det är korrekt men arbetarna vid 
LME har det något lite bättre än de arbetslösa. 
    Fackföreningen spelar ett dubbelspel eftersom man å ena sidan 
baktalar IMF och Metall för att stödja de multinationella företagen 
å andra sidan begär man deras hjälp.623 

 
Intervjun med Fetramecols ordförande skulle kunna betraktas som en av 
nycklarna till förståelse av varför relationerna blev så dåliga mellan Sin-
traericsson på den ena sidan och Samorganisationen och Metall på den 
andra. Jan Olsson hade lärt känna Cordova redan vid besöket 1973 och 
det fanns ett mångårigt samarbete mellan förbunden genom IMF och 
förmodligen också ett ömsesidigt förtroende. Bara det faktum att Cordova 
använder orden ”extremvänstergrupp”, ”trotskister” och ”kinestrogna 
kommunister” fick förmodligen vilken svensk socialdemokratisk metall-
funktionär som helst att se rött.  
     ”Extremvänstern” upplevdes i Metall som ett problem i flera av lan-
dets avdelningar och klubbar, vilket framgår i såväl Metalls kongressdis-
kussioner som förbundsstyrelsens överläggningar, där denna fråga kom-
mer upp vid ett flertal tillfällen under den senare hälften av 1970-talet. 
Det är därför inte långsökt – oavsett sanningshalten i påståendena – att 
tänka sig att breven från Cordova och Sintraericsson fungerade som röda 
skynken och att en fientlig attityd gentemot Sintraericsson etablerades 
inom Metall och Samorganisationen redan på ett tidigt stadium. De vän-
skapliga förbindelserna med den gamla fackföreningsstyrelsen, de redan 
etablerade kontakterna med Fetramecol och bilden av Sintraericssons nya 
styrelse som en vänsterextrem grupp hade sannolikt en avgörande bety-
delse för vilken information Metall och därmed också Samorganisationen 
valde att lita på. I dag (2005) sticker inte Olsson under stol med att det 
fanns fog för kritik mot, vad han kallar för, Cordovas ”diktatoriska styre” 
av Fetramecol. Han vill också hävda att inte det fanns någon särskild loja-
litet till honom eller till den förra styrelsen vid EDC, som medförde kon-

––––––––– 
622 Se Morenos brev i kapitlets inledning. 
623 Intervju med Marco Cordova i Fetramecol, början av september 1978. Internationella avdelningen. 

Pärm: information till klubbarna, (SMF). 
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sekvenser för hur Sintraericssons nya styrelse betraktades från hans och 
svenska Metalls sida.624

    Jag har i det föregående avsnittet konstaterat att språkproblemen var ett 
av hindren i förbindelserna mellan de svenska och colombianska fackliga 
organisationerna. Det finns emellertid även anledning att peka på ett an-
nat slags språkförbistringar. Sintraericssons tidiga brev och upprop är in-
dränkta i en retorik som var främmande för svensk reformistisk fackföre-
ningsrörelse. Sättet att uttrycka sig och det ideologiska innehållet i breven 
påminde kanske ur Metalls och Samorganisationens synvinkel om de op-
positionella vänstergrupperna på hemmaplan, som upplevdes som ”fient-
liga till arbetarrörelsen”. I detta sammanhang kan det vara relevant att 
analysera fenomenet som en krock mellan två motstridiga och delvis 
oförenliga politiska kulturer och fackliga strategier utvecklade i skilda 
sociala och historiska kontexter, men där oförenligheten kan sägas vara 
grundad i de motsättningar och konflikter som redan existerade i hemma-
kontexten.

Förhandlingarnas resultat – bäddat för fortsatta konflikter 
Kollektivavtal för två år kunde slutligen undertecknas i oktober 1979. Om 
det faktum att företaget till slut undertecknade och därmed tillfälligtvis 
erkände Sintraericsson som motpart berodde på den uppmärksamhet som 
konflikten vid Ericsson de Colombia hade väckt i såväl Sverige som Co-
lombia, eller om det var ett resultat av Samorganisationens påtryckningar 
på moderbolaget har jag inte kunnat avgöra. Troligtvis var det en kombi-
nation av bäggedera. Förhandlingarna resulterade i en relativt blygsam 
framgång för Sintraericssons del, och styrelsen var mycket missnöjd med 
avtalet. Man lyckades visserligen få igenom en nivellering av lönerna, 
men klyftan mellan företaget och fackföreningen kvarstod alltjämt. Av de 
18 punkterna i den kravlista som lämnades in till företaget, med stöd från 
Metall och Samorganisationen i Sverige, fick man endast igenom fem.625

Konflikten fanns kvar under ytan och bröt ut igen efter två år, då det var 
dags att förhandla fram ett nytt avtal. Sintraericsson upplevde aldrig att 
de respekterades som en förhandlingspart. Misstänksamheten gentemot 
och de förgiftade relationerna till Metall och Samorganisationen i Sverige 
upphörde inte heller. 
    Åke Andersson menar själv i efterhand att Metalls och Samorganisa-
tionens stöd till fackklubben i Colombia kunde ha varit betydligt starkare, 
även om han vill betona att de 1979 stödde Sintraericsson på plats: 

––––––––– 
624 Samtal med Jan Olsson, Kooperativa Institutet, Stockholm 2005-01-12. 
625 Utskrift av bandupptagning. Irene Nilsson intervjuar Sintraericssons styrelse, 1980-08-20, s. 2, 

(IN).
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Det jag försökte förmedla var nödvändigheten att LM Ericssons 
företagsledning borde respektera facket som förhandlingspart och 
inte söka skapa klyftor mellan medlemmarna och facket. Det mar-
kerade jag tydligt när företagsledningen ville att det lokala facket 
inte skulle få vara med på sammanträdet vi hade och när jag kräv-
de att det lokala facket skulle gå med på rundvandringen i fabri-
ken.626

I en av intervjuerna med företrädarna för Sintraericsson märks det också 
tydligt att man från Sintraericssonstyrelsens sida hade ett visst förtroende 
för Åke Andersson, Björn Svedberg och Hans Eden, som samtliga kom 
från lokala verkstadsklubbar och var aktiva på olika nivåer i Samorgani-
sationen.627

    Däremot hade man mindre förtroende för de besök som tidigare hade 
gjorts av fackliga representanter från Sverige. Så här säger Liliana Lopez 
om sina intryck från ett av dessa besök, förmodligen rör det sig om det 
besök som SIF och SALF-klubbarna från LM Ericsson i Örebro gjorde 
1978. Det kan dock inte uteslutas att Lopez syftar på Jan Olssons och 
Rolf Jansson två dagar långa besök i februari 1978: 

– Jo, dom kom hit och gick runt med fabrikschefen, men pratade 
inte med någon av oss som jobbar på fabriken, utan gick bara runt 
och tittade på lokalerna. Och dom hade inte heller med sig någon 
representant från vår fackförening på rundvandringen. Dom satt 
mest i möte med fabrikschefen. Dom hade två möten med fabriks-
chefen och inte vid något av tillfällena fanns det med några repre-
sentanter från oss.628

Gruppen från Örebro beskrev, enligt Kontakten, den fackliga splittringen 
vid Ericsson de Colombia som en maktkamp mellan en liten maoistgrupp 
och en ”opolitisk” majoritet som arbetade för de anställdas bästa.629 Be-
skrivningen går helt i linje med den bild Fetramecols ordförande gav i det 
referat som skickades ut till Samorganisationens verkstadsklubbar i sep-
tember 1978.630 Detta bidrog till att Sintraericsson betraktades med miss-
tänksamhet från Samorganisationens sida. Åderlåtningen av medlemmar 
kan ha tolkats som att det fanns ett missnöje bland arbetarna med fackfö-
reningen och att den inte var representativ för majoriteten av de anställda. 
Omvänt måste upplevelser liknande de Liliana López berättar om, oavsett 
vilka svenska fackliga besökare hon syftade på, ha bidragit till att Sintrae-

––––––––– 
626 Intervju med Åke Andersson, Johannishus 2002-04-03, (JS).
627 Utskrift av bandupptagning. Irene Nilsson intervjuar Luis Moreno, Julio Villafradez och Liliana 

López 1980, s. 8f, (IN).
628 Utskrift av bandupptagning. Irene Nilsson intervjuar Liliana López, Bogotá, 1980, (IN).
629 Kontakten, nr 3, 1979. 
630 Se s. 224ff. 
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ricsson i sin tur betraktade de svenska fackföreningarna med misstänk-
samhet. 
    Efter att avtalet undertecknades i oktober 1979 strömmade medlem-
marna åter till Sintraericsson och Kollektivpakten upplöstes. Därmed föll 
också anklagelserna om att Sintraericssons styrelse hade tagit makten ge-
nom en kupp och att den inte hade en majoritet av medlemmarna bakom 
sig. I stället blir det tydligt att det enda skälet till att de enskilda Ericsson-
arbetarna skrev under Kollektivpaktens uppgörelse var att de på så vis 
kunde få högre lön än om de hade varit medlemmar i Sintraericsson.  
    Företagets försök att bilda företagslojala fackföreningar upphörde 
emellertid inte med upplösningen av paktsystemet. Personalchefen Jaime 
Ramon Mahe fortsatte, enligt Sintraericsson, att propagera för Kollektiv-
pakten samtidigt som teknikerorganisationen Asociación Nacional de 
Tecnicos en las Telecomunicaciones (Anatt) lyftes fram av företaget som 
en fortsättning på Kollektivpakten och som en opolitisk ”personalföre-
ning”.631 Mahe, som vid Ericsson de Colombia uppbar titeln chef för in-
dustriella relationer, var ingen populär figur bland de fackligt aktiva vid 
Ericsson de Colombia. Den liberala colombianska dagstidningen El Bo-
gotano publicerade under sommaren 1980 en artikel som rapporterade 
från ett av Sintraericssons medlemsmöten, där fackföreningen krävde att 
Jaime Ramon Mahe avlägsnades från sin position. Sintraericsson begärde 
att han avsattes på grund av sin systematiska förföljelse av personalen. 
Han betraktades som ansvarig för förslaget att avskeda 114 arbetare 1976 
och han påstods också ligga bakom avskedandena 1979 av Carlos Paez, 
Armando Saavedra, Germán Valenzuela, Luis Elvert Sánchez och Luis 
Moreno. Åtminstone ett par av de avskedade uppbar, enligt artikeln i El
Bogotano, förtroendemannaskydd:  

Vidare förklarade man att efter påtryckningar från samma chef 
bryter man mot gällande kollektivavtal, särskilt vad gäller tolk-
ningen av klausulerna om löner, traktamenten och bostadsprogram, 
och samme chef använder sig av olika manövrar och knep för att 
försöka berättiga bestraffningar och avskedanden av personal. Allt 
detta har gett upphov till att över 300 anställda nyligen skrivit un-
der ett upprop där man förklarar honom persona non grata och fi-
ende till de anställda.632

Det kan i detta sammanhang nämnas att chefredaktören för El Bogotano,
Consuelo Salgar de Montejo, i december 1979 dömdes till ett års fängel-

––––––––– 
631 Utskrift av bandupptagning. Irene Nilsson intervjuar Sintraericssons styrelse, 1980-08-20, s. 1f, 

(IN).
632 El Bogotano, ”Trabajadores piden despido de gerente. Aberrante persecución patronal a trabajado-

res en la Ericsson”, 25 juni 1980, (IN). (Svensk översättning:”Anställda begär avskedande av chef. 
Förföljelse av anställda på Ericsson.”)  
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se. Hon dömdes på mycket lösa grunder av en militärdomstol för att olag-
ligen ha sålt ett skjutvapen. Domen avkunnades utan rätt att överklaga 
den och utan att hon hade fått kommunicera med sin förvarsadvokat.633

Även om det inte går att påvisa någon direkt koppling mellan fängslandet 
av Montejo och Ericssonartikeln, finns det ett samband såtillvida att 
fängslandet belyser den situation som journalister och fackligt aktiva i 
Colombia tvingades att verka under. En ofta framförd anklagelse bland de 
fackliga organisationerna, som riktades mot de multinationella företagen i 
Colombia, även de svenska, var att dessa hade direktförbindelser med den 
colombianska säkerhetspolisen. Också LO-gruppen kände av säkerhets-
polisens närvaro under resan 1979. Att övervakning verkligen förekom är 
emellertid svårt att bevisa, men Åke Andersson kan vittna om att även 
den svenska gruppen upplevde att den var under uppsikt och kontrollerad 
av säkerhetspolisen under resan.634

Stämplingar och avskedanden av fackligt aktiva arbetare 
Det mest omskrivna exemplet på stämpling var fallet Juan Gómez, som 
var klubbordförande på Voltafabriken i Bogotá, ett dotterbolag till det 
svenska multinationella företaget Electrolux. Juan Gómez avskedades av 
företaget i oktober 1979.635    
    Fackföreningen hade varit framgångsrik under de föregående åren; re-
dan 1976 lyckades den driva igenom 40-timmarsvecka, något som var 
mycket ovanligt i Colombia. Guillermo Díaz, som satt i fackstyrelsen vid 
Voltafabriken, berättar i Irene Nilssons bok om hur Gómez och andra av-
skedades utan orsak, eller efter fabricerade anklagelser. Det förekom även 
andra former av bestraffningar mot arbetare som var aktiva i fackföre-
ningen, bestraffningsaktioner som Diaz betraktade som rena hämndaktio-
ner från företagets sida. Företaget ville, menade Díaz, helt enkelt få slut 
på den fackliga aktivismen på Volta. Juan Gómez polisanmäldes av före-
taget efter avskedandet och anklagades, inte bara för stöld och förfalsk-
ning, utan även för ”brott mot den nationella ekonomin och industrin”. 
Polisanmälan undertecknades av företagets VD, Roland Nörgren. 636

    Den 21 november 1979 häktades Juan Gómez av säkerhetspolisen. Åke 
Andersson och de övriga svenskarna, som besökte Colombia fick beske-
det samma kväll i samband med ett möte med representanter för fackfö-

––––––––– 
633 University of Minnesota, Human Rights Library, Consuelo Salgar de Montejo v. Colombia, Com-

munication No.R.15/64 (18 December 1979), U.N. Doc. Supp. No. 40 (A/37/40) at 168 (1982), 
http://wwwserver.law.wits.ac.za/humanrts/undocs/session37/15-64.htm , 2003-04-30.   

634 Telefonsamtal med Åke Andersson, 2003-04-30, (JS).
635 Se även Johan Åkerman, Lokala fack i Globala företag, Stockholm 2003, s. 213ff och 226ff. 

Åkermans beskrivning rör dock främst spelet inom det svenska koncernfacket. Händelserna i Co-
lombia får inte mycket utrymme i hans avhandling. 

636 Irene Nilsson, 1987, s. 52. 
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reningarna vid LM Ericsson, Johnson, Svenska Tändsticksbolaget och 
Volta i Bogotá. Gómez hade, enligt Åke Anderssons anteckningar från 
mötet, anmält sig själv när han hade fått höra att polisen sökte honom. De 
colombianska fackliga företrädarna från de svenska multinationella före-
tagen krävde att den svenska gruppen i handling skulle visa solidaritet 
och stödja dem i kravet på frigivning av Gómez. Representanterna från 
Sverige förklarade dock att de inte hade mandat att agera i respektive för-
bunds namn. Efter en stunds överläggningar kom man överens om att för-
söka få tag i Roland Nörgren per telefon och begära en förklaring. Då 
detta misslyckades skickade den svenska gruppen ett telegram dagen efter 
mötet.637 Telegrammet innehöll en förfrågan om orsaken till avskedandet 
av Juan Gómez.638 Något svar hann den svenska gruppen dock inte få 
från Nörgren innan den lämnade Colombia.639

    Anklagelsen reducerades av domstolen så småningom till att enbart 
omfatta stöld av två delar till en dammsugare, som enligt Irene Nilsson 
betingade ett värde av omkring 24 kronor.640 Beviset som företagsled-
ningen kunde åberopa var att man hade hittat en ritning, eller en skiss 
över en sådan del, bland Gómez tillhörigheter. Skissen var så väl utförd, 
menade företagsledningen, att Gómez inte kunde ha gjort den utan att ha 
stulit dammsugardelarna. Enligt den uppgift som Åke Andersson och de 
andra Colombiaresenärerna fick under Colombiaresan 1979 hade ritning-
en av dammsugardelarna gjorts för att göra det möjligt att tillverka den 
lokalt i den colombianska Voltafabriken istället för att importera delarna 
från Europa. Det rörde sig, enligt Åke Andersson, inte om tekniskt avan-
cerade delar som motiverade anklagelsen om företagsspioneri; liknande 
apparater kunde vem som helst beställa via postorder från Clas Ohlson. 
Stöldanklagelsen var inte heller berättigad enligt den här versionen. En-
ligt vad Åke Andersson minns rörde det sig om ett försök från Gómez 
sida att undvika stopp i produktionen, när leveranserna från Europa drog 
ut på tiden och öka sysselsättningen genom att tillverka delarna lokalt.641

Detta överensstämmer med och ligger nära Gómez egen berättelse om 
vad som låg bakom anklagelsen. Redan 1976 hade fackföreningen satt 
upp en förslagslåda, i vilken arbetarna kunde presentera förslag till för-
bättringar av distributionen och produktionen och det var genom ett så-
dant förslag stöldanklagelsen fabricerades. Juan Gómez berättar: 

––––––––– 
637 Mötesanteckningar från möte mellan colombianska fackföreningsrepresentanter från några svens-

ka multinationella företag i Colombia och den svenska LO-kursen, samt gruppen från Metall och 
Verkstadsklubbarnas Samorganisation vid LM Ericsson i Sverige, Bogotá 1979-11-21, (ÅA).

638 Telegramutskrift till Roland Nörgren VD på Voltafabriken i Bogotá, (ÅA).
639 Mötesanteckningar från möte mellan colombianska fackföreningsrepresentanter från några svens-

ka multinationella företag i Colombia och den svenska LO-kursen, samt gruppen från Metall och 
Verkstadsklubbarnas Samorganisation vid LM Ericsson i Sverige, Bogotá 1979-11-21, (ÅA).

640 Irene Nilsson, 1987, s. 52. 
641 Intervju med Åke Andersson, Johannishus 2002-04-03, (JS).
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Men sen var det det här problemet som fanns på företaget att 
ibland fick man stoppa produktionen för att varorna importerades, 
delarna kom inte i tid och då kom jag på att göra de här uppsam-
larna, det skulle inte vara svårt att göra sådana. Och den här idén 
om att göra de här uppsamlarna gjordes ju parallellt med att jag 
undersökte hur man skulle kunna tillverka de här uppsamlarna. Jag 
hade en idé om att man skulle kunna göra dem av bakelit istället 
för det material som man tidigare använde eller som man annars 
använde och med det jag kunde efter mina studier [Gómez bedrev 
under en period ingenjörsstudier vid sidan av arbetet på Electro-
lux] så gjorde jag vad jag kunde, men relationerna med Nörgren 
var ju nu ganska dåliga och då diskuterade jag med en av underle-
verantörerna till Volta och la fram idén för denna underleverantör 
och han sa då att den var ganska bra och tyckte att vi kunde försö-
ka att göra det här och så skulle han kolla upp det här med koppla-
ren, hur vi skulle göra den och jag skulle kolla bakeliten. Men jag 
hade ingen aning om hur man gjorde bakelit eller hur processen 
gick till så jag frågade honom och han sa att man smälter det till 
300 grader osv. Så gjorde vi upp en liten plan för hur det här skulle 
gå till efter ett schema och sedan då, eftersom situationen pga. 
facket var ganska dålig mellan mej och Roland Nörgren, så skulle 
han prata med Nörgren. Vi gjorde klart alla planer och så gick han 
och skulle prata med Nörgren och tog upp det här och Roland han 
bara skrattade och sa att det gick inte.642

Gómez tog inte upp saken fler gånger och tänkte inte mer på det. Den 11 
oktober 1979 blev Gómez uppsagd med hänvisning till att han hade av-
slöjat tekniska och affärsmässiga hemligheter – och som grund för denna 
anklagelse uppgavs de teckningar som hade ritats i samband med diskus-
sionerna med underleverantören Sanchez. 643 Trots detta omvaldes Gómez 
den 18 oktober till ordförande av fackklubben, men i början av november 
fick han veta att det fanns en brottsanmälan och att en förundersökning 
pågick:

– Så gick jag till domstolen för att se vad det var den 21 november. 
Kvällen innan hade jag pratat med LO-folk som var här bl.a. Jan 
Olsson och så hade jag berättat att jag blivit avskedad och att det 
var illegalt, emot lagen, och då sa dom att dom skulle prata med 
Roland Nörgren nästa dag och när jag kom till domstolen den 21 
november sa domaren att jag skulle stanna kvar där men man sa 
aldrig till mej att du är anklagad för det här eller det här. 
– Advokaten pratade med domaren och sa att det här rör sig om 
facklig förföljelse men då sa domaren att det inte gick att göra nå-
gonting åt utan det fanns en arresteringsorder på mej och dom 

––––––––– 
642 Utskrift av bandupptagning. Irene Nilsson intervjuar Juan Gómez, 1980, s. 23f, (IN).
643 Utskrift av bandupptagning. Irene Nilsson intervjuar Juan Gómez, 1980, s. 27, (IN).
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skulle skicka över mej till DASS [Departemento Administrativo de 
Seguridad], som är den civila säkerhetstjänsten. 
– Sen tre dagar efteråt blev jag kallad till förhör och först då fick 
jag reda på vad jag hade gjort eller vad jag var anklagad för, och 
den här anmälan hade man lämnat in den 16 oktober och det var 
för brott mot den nationella ekonomin, mot industrin och förfalsk-
ning av dokument och för kontinuerlig stöld och för att ha över-
lämnat handlingar, dokument.644

Åke Andersson träffade aldrig Juan Gómez den 20 november eftersom 
han enligt anteckningarna från den dagen besökte det colombianska lant-
arbetareförbundet tillsammans med några de andra kursdeltagarna.645

    Gómez frigavs efter att ha tillbringat 59 dagar i fängelse. Electrolux 
Voltafabrik vägrade sedan att återanställa honom, trots att Samorganisa-
tionen vid Electrolux i Sverige bedrev en kampanj för att ge Gómez upp-
rättelse. I en artikel i Metallarbetaren från hösten 1980 betraktas Gómez 
som rentvådd i och med att han blivit frigiven från fängelset. Rolf Karls-
son, som var klubbordförande i Electroluxklubbarnas fackliga samorgani-
sation, pekade i artikeln på att det handlade om två rättsliga processer – 
en civilrättslig och en arbetsrättslig, och att Gómez i och med att han är 
frikänd i den förstnämnda processen även borde frikännas i den sist-
nämnda.646

    Under sommaren 1980 blev Gómez återigen förhörd av säkerhetspoli-
sen efter en anmälan från Voltafabrikens företagsledning. Företagets an-
mälan kom i samband med att Gómez hade intervjuats för Sveriges Radi-
os programserie om svenska multinationella företag i Latinamerika.647

Företaget uppskattade uppenbarligen inte Gómez frispråkighet, skriver 
Nilsson, som även efter kontakter med Gómez och fackföreningen kunde 
påvisa att ärendet om stöldanklagelsen ännu inte hade avgjorts så sent 
som 1987. Anklagelsen kvarstod trots att han inte hade blivit fälld för 
stölden och att avskedandet olagligförklarades av en arbetsdomstol i ja-
nuari 1981.648 Till saken hör också att det inte var första gången, och inte 
heller den sista, som företaget försökte göra sig kvitt Juan Gómez. Enligt 
Gómez själv försökte Nörgren ”oskadliggöra” honom i maj 1978 genom 
att erbjuda honom en bättre post på företaget, men han gick inte i fällan. 
Under 1979, strax före stöldanklagelsen, suspenderades han under två 
månader.649 I juni 1981 tvingades till slut företaget återanställa Gómez, 
men trakasserierna och repressalierna fortsatte från företagsledningen, 

––––––––– 
644 Utskrift av bandupptagning. Irene Nilsson intervjuar Juan Gómez, 1980, s. 29f, (IN).
645 Åke Andersson, anteckningar från studieresan till Colombia, 1979-11-20, (ÅA).
646 Metallarbetaren 1980: 38. 
647 Det blågula ansiktet, Sveriges Radio, P1, 15, 16, 17 och 23 september, 1980. 
648 Irene Nilsson, 1987, s. 55, 77. 
649 Utskrift av bandupptagning. Irene Nilsson intervjuar Juan Gómez, 1980, s. 21, 25, (IN).



234 

dels mot Gómez, dels mot andra aktiva fackföreningsmedlemmar som 
ständigt bestraffades för bland annat bristande disciplin.650 Under 1982 
och 1983 är de kritiska rapporterna om Electrolux trakasserier och förföl-
jelser mot fackföreningen vid fabriken ett återkommande inslag i Me-
tallarbetaren.651  
    Även vid andra svenska multinationella företag förekom anklagelser 
om stöld och disciplinbrott som grund för avskedanden och bestraffningar 
i form av exempelvis suspenderingar från arbetsplatsen. Dessa företeelser 
var vanligt förekommande vid Johnsonkoncernens, Svenska Tändsticks-
bolagets och AGA:s fabriker, men även vid LM Ericsson förekom stämp-
lingar mot fackföreningsmedlemmar.652  
    Den 11 juni 1979 förhördes fackföreningsaktivisten José Armando 
Saavedra av en personalchef vid Ericsson de Colombia, Guillermo Tello 
Ramirez. Protokollet från detta förhör är ett exempel på hur det kunde gå 
till när företaget ville göra sig av med besvärliga och fackligt aktiva 
arbetare. Saavedra hade kallats till personalkontoret för att, som det står i 
förhörsprotokollet, förklara sitt ”satiriska och grova sätt” mot 
arbetskamraterna. Saavedra tillbakavisade i förhöret anklagelserna och 
krävde att personalchefen preciserade desamma så att han skulle kunna 
försvara sig. Även Julio Villafradez, som deltog vid förhöret som 
representant Sintraericsson, protesterade mot anklagelserna och 
betecknade dem som förföljelse av fackföreningsmedlem. Villafradez 
krävde också att företagsnämnden skulle ingripa.653 Trots att inga 
vittnesmål redovisas och att anklagelsen aldrig konkretiserades eller 
preciserades kom beslutet om uppsägning redan dagen efter förhöret:  
 

Bäste herr, 
Efter att ha hört er den 11 denna månad utan att ni har berättigat 
ert dåliga uppträdande, er grovhet och era gräl med era arbetskam-
rater på arbetsplatsen och efter genomgång av ert personblad i vil-
ket figurerar en varning 78-05-22, en dags suspension i enlighet 
med brev 78-09-18 från personalavdelningen. [sic!] sanktion 78-
10-24 med 1/5 av dagslönen, brev 79-05-28 varmed ni sanktione-
ras med en dags suspension har företaget beslutat att säga upp ert 
arbetskontrakt  fr o m den 12 juni 1979.654  

 

––––––––– 
650 Irene Nilsson, 1987, s. 55, 77. 
651 Se t ex Metallarbetaren 1982: nr 9, nr 26- 29, nr 30-31; 1983: nr 6, nr 7. 
652 Irene Nilsson, 1987; Metallarbetaren 1979: 9, 1980: 38. 
653 Protokoll över herr Jose A Saavedras försvar, nummer 1606, Ericsson de Colombia, undertecknat 

Guillermo Tello Ramirez, Miguel Ruiz Sanabria, Julio Villafradez Coca, Jose A Saavedra, 1979-
06-11, kopia, (SHF). 

654 Uppsägningsbrev, undertecknat Guillermo Tello Ramirez, Ericsson de Colombia, Företagsrelatio-
ner, Personalavdelningen, 1979-06-12, kopia, (SHF). 
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Tonen i protokollet är av sådan karaktär att det inte finns anledning att re-
flektera över huruvida Saavedra hade varit satirisk eller inte mot sina ar-
betskamrater. Anklagelsen preciserades aldrig och Saavedra fick ingen 
möjlighet att försvara sig och någon egentlig utredning genomfördes ald-
rig.
    En annan Ericssonarbetare, Carlos Paez, avskedades också på grundval 
av en stöldanklagelse och påstådda disciplinbrott. Enligt Paez egen berät-
telse hade han ådragit sig för många bestraffningar för att han arbetade 
med facklig verksamhet. Som kontaktombud var han tvungen att gå på 
möten på arbetsplatsen och avsätta tid för samtal med de anställda. Per-
sonalchefen beviljade honom dock aldrig ledighet för att sköta sitt upp-
drag. Paez arbetade trots detta fackligt under arbetstid, varvid han ådrog 
sig flera varningar och slutligen blev avskedad 1979. Den formella ankla-
gelsen i samband med den sista varningen som Paez ådrog sig, och som 
låg till grund för avskedandet, bestod i misstanke om försök till stöld. 
Misstanken om stöld motiverade företaget, enligt Paez, genom att hänvisa 
till en kontrovers Paez hade haft med vakten vid fabriksporten. Paez hade 
haft med sig en påse smutsiga arbetskläder som han hade tänkt tvätta 
hemma efter arbetsdagen, men han fick inte ta den med sig för vakten 
utan blev tvungen att gå tillbaka till omklädningsrummet och lämna den i 
sitt skåp: 

Jag sa, att jag går tillbaka med påsen till klädskåpet så reder vi upp 
det här i morgon och så gick jag tillbaka med påsen och han ville 
framhäva att min attityd var hemskt misstänksam och att förmodli-
gen försökte jag sno något från företaget. Jag visade inte upp påsen 
utan gick tillbaka med den till skåpet och nästa dag när jag kom 
stod chefen vid mitt klädskåp och dom hittade ingenting när dom 
undersökte. Det som fanns i påsen var ju smutsiga arbetskläder 
som jag skulle ta med hem och få tvättade.655

Irene Nilsson gjorde 1980 även en intervju med anhöriga till LM-
arbetarna Gonzalo Saavedra, Misael Sierra och Gonzalo Sierra, som vid 
tiden för intervjun befann sig i fängelse, häktade och anklagade för stöld 
av telefonapparater. De anhöriga berättar om tortyren i fängelset och de 
fackliga företrädarna beskriver hur de anklagade, varav en hade arbetat 
vid Ericsson de Colombia i 28 år, ”bevisligen” var oskyldiga till stölder-
na. De stölder som faktiskt hade begåtts, måste ha utförts av personer 
med tillgång till nycklar, menade fackföreningen, eftersom stölderna hade 
skett utan att våld hade brukats mot vare sig dörrar eller lås. Istället för 
mot arbetarna, menade fackföreningen att misstankarna borde riktas mot 
vakterna från det vaktbolag som dagligdags kontrollerade de anställda vid 

––––––––– 
655 Utskrift av bandupptagning. Irene Nilsson intervjuar Carlos Paez, 1980, s. 1f, (IN).
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fabriksporten. Dessa vakter hade tillgång till nycklar och därmed också 
möjlighet att utföra stölderna när arbetet inte var i gång i fabriken.656

”Det enda som är övertygande är verkligheten” 
Det går att se ett återkommande och tydligt mönster i att de svenska mul-
tinationella företagen i Colombia inte följde ILO:s konventioner. Dessa 
rör en mängd sociala frågor som de grundläggande mänskliga rättigheter-
na i arbetslivet, förenings- och förhandlingsrätt, avskaffande av barnarbe-
te och slavarbete, minimilöner, relationerna mellan arbetsgivare och an-
ställda, sysselsättningsfrågor, arbetsvillkor, diskriminering i arbetslivet 
och arbetarskydd etc.657 Colombia ratificerade 1976 ILO:s konventioner 
nr 87 och nr 98,658 som stadgar rätten för arbetare att organisera sig och 
rätten för fackföreningar att förhandla. Det var framför allt artiklarna i 
dessa två konventioner som de multinationella företagen bröt emot i Co-
lombia, menade kritikerna. 
    Skillnaden mellan de svenska företagen och exempelvis de amerikans-
ka framstår på den punkten som marginell. Detta var man överens om 
både från Sintraericssons och från Utrammicols sida; dock fanns det 
skillnader mellan de svenska företagen i fråga om exempelvis arbetsmil-
jö. LM Ericssons anläggning i Bogotá var en relativt modern och ren ar-
betsplats, medan den i Cali var mycket dålig ur arbetsmiljöhänseende. I 
jämförelse med AGA:s, Johnsonkoncernens och LM Ericssons övriga an-
läggningar i Colombia var arbetsmiljön betydligt bättre på LM Ericssons 
anläggning i Bogotá. Detta var åtminstone den svenska gruppens intryck 
efter besöket i Colombia. Däremot vittnade de anställda såväl vid LM 
Ericssons fabriker, inklusive anläggningen i Bogotá, som de övriga 
svenska företagen om ett mycket hårt reglemente och dåliga anställnings-
villkor.
    Vid ett möte med Federación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos
(Fentrametal), som var det kommunistiska CSTC: s motsvarighet till Me-
tall, och Utrammicol, berättade ”ett par tre killar” från Fentrametal för 
Åke Andersson att de ansåg att de multinationella företagen hade en ne-
gativ inverkan på utvecklingen i Colombia, att de sög ut landet genom de 
låga lönerna och de höga priserna på sina varor och att vinsterna sedan 
fördes ut ur landet. Fentrametalmedlemmarna menade att det fanns en 
gradskillnad mellan de svenska och de amerikanska företagen; ”de sist-
nämnda var värst”, står det i Åke Anderssons anteckningar från mötet.659            
––––––––– 
656 Utskrift av bandupptagning. Irene Nilsson intervjuar anhöriga till de häktade LM-arbetarna, Gon-

zalo Savedra, Misael Sierra och Gonzalo Sierra, samt fackliga representanter från Sintraericsson, 
1980, (IN).

657 se http://www.ilo.org . 
658 http://www.ilo.org/ilolex/english/docs/declworld.htm 2003-05-27. 
659 Åke Anderssons anteckningar från studieresan till Colombia, 1979, (ÅA).
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    Faktum är att Utrammicols ordförande Teudolo Cabrera i Åke Anders-
sons anteckningar framstår som mer kritisk till de svenska företagen än 
Fentrametalmedlemmarna, som alltså såg en gradskillnad i förhållande 
till de amerikanska bolagen. Cabrera menade att det inte överhuvudtaget 
fanns någon gradskillnad mellan svenska och andra länders multinatio-
nella företag. Förföljelsen av fackföreningsaktiva och graden av utsug-
ning var densamma, menade han. Den största svårigheten bestod i att 
fackföreningarnas handlingsfrihet begränsades. Företagen tillät exempel-
vis inte fackföreningarna att få tillgång till och insyn i deras räkenskaper.   
    Utrammicolrepresentantens syn på de multinationella företagen var att 
de:

arbetar med dubbel bokföring 
bromsar utvecklingen i Colombia 
för in gamla och uttjänta maskiner till Colombia 
arbetar aktivt för en konservativ inriktning på politiken 
försöker stoppa facklig verksamhet 

Cabrera riktade även kritik mot IMF, i vilket Utrammicol var medlems-
organisation och som han menade var passivt i förhållande till de multi-
nationella företagen. Han påtalade att latinamerikanska grupper hade rös-
tat mot valet av generalsekreterare i IMF (Herman Rebhan, min anm.), 
eftersom det utföll till fördel för de stora industriländerna.660 Samtidigt 
minns Åke Andersson hur Cabrera använde maktspråk under mötet och 
att han gled in i Sintraericssons lokal som om han ägde den. Han minns 
också hur Utrammicols ordförande beskrev det som oproblematiskt att 
sitta i parlamentet för det konservativa partiet och samtidigt vara ordfö-
rande för en facklig organisation, vilket han underströk med påståendet: 
”Det är bara att byta kostym”.661 Även Tulio Cuevas, UTC: s ordförande 
under 1960- och 1970-talen var parlamentsledamot för det konservativa 
partiet.
    Inte heller Hernando Velasquez, vice ordförande i Utrammicol, såg 
några problem i att förbundsordföranden representerade ett borgerligt 
parti. I Irene Nilssons intervju med Velasquez framställer han det som ir-
relevant i sammanhanget, eftersom organisationen var för ideologisk plu-
ralism. Utrammicol strävade enligt Velasquez efter att bilda ett socialde-
mokratiskt arbetarparti, men han hävdade samtidigt att tiden inte var mo-
gen för ett sådant ännu:

––––––––– 
660 Åke Anderssons anteckningar från möte med bl. a. Teudolo Cabrera, Utrammicol, och medlem-

mar i Sintraericsson, Bogotá 1979-11-15, (ÅA).
661 Intervju med Åke Andersson, Johannishus 2001-05-15, (JS).
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[…] Våra medlemmar får ansluta sig till vilket parti de vill, ännu 
så länge. När arbetarepartiet har bildats då måste alla gå in i det. 
Vår ordförande tillhör ett av de två borgerliga partierna och repre-
senterar det i fullmäktige. Men han har inget politiskt inflytande 
över medlemmarna. En annan sak är att han på det fackliga planet 
kontrollerar hela förbundet.662

Uttalandet säger en hel del om Utrammicols status som demokratisk or-
ganisation; och även om det handlade om ett uttalande från en enskild 
person, rörde det sig trots allt om en person som var vice ordförande i 
förbundet. Å ena sidan framhöll Velasquez att organisationen var för po-
litisk pluralism, å andra sidan skulle alla medlemmar, när tiden var mo-
gen för ett sådant kommando, gå in i ett enda arbetarparti. Ordföranden 
hade inget politiskt inflytande, men på det fackliga planet kontrollerade 
han hela förbundet.  
    Utrammicol tycks inte ha haft någon egentlig linje; däremot framstår 
förbundet som konsekvent på ett mindre smickrande sätt. Mitt intryck är 
att Utrammicols ideologiska och fackliga hållning kunde variera beroen-
de på sändare och mottagare – det vill säga beroende på vem som för till-
fället förde dess talan och vem som lyssnade. Trots att Utrammicol var 
knutet till det konservativa partiet kan nog organisationen framför allt de-
finieras närmast som ett opportunistiskt förbund. 
    När LM Ericssons fackliga samorganisation, efter Colombiaresan, tog 
upp frågan om förföljelsen och diskrimineringen av de fackföreningsan-
slutna LM-arbetarna i Colombia till diskussion med företagsledningen, 
framkom det att företagets lokala ledning medvetet hade betalat lägre lön 
till de fackligt organiserade. LM Ericsson lovade dock att detta skulle 
upphöra. Samtidigt som företaget vidhöll att avskedandena av Luis Mo-
reno och två andra fackliga förtroendemän var lagliga, lovade man att 
även den punkten skulle tas upp till diskussion. Metall påtalade i sin tur 
att förbundet noggrant skulle följa utvecklingen i Colombia och krävde 
att LM Ericsson tecknade avtal med fackföreningen och upphörde med 
diskriminering och förföljelse av fackligt anslutna arbetare. Metall hop-
pades att ett sådant avtal skulle bidra till att skapa facklig enhet bland ar-
betarna i Colombia. ”I dag [1979] står en majoritet av de anställda vid 
LM i Colombia utanför facket. Det bästa vore om alla var organiserade 
och att man löste motsättningar i demokratisk ordning inom facket”, sade 
Bengt Jakobsson från Svenska Metallindustriarbetareförbundets interna-
tionella avdelning.663

    I inledningen av året, i februari 1979, sade Jakobsson däremot i Afton-
bladet och i samband med Morenos och Villafradez Sverigeresa, att Me-

––––––––– 
662 Irene Nilsson, 1987, s. 64. 
663 Metallarbetaren 1979: 12. 
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tall inte kunde ge Sintraericsson något stöd så länge de inte var anslutna 
till IMF.664

    Den lokala fackföreningen på LM Ericsson i Bogotá var inte knuten till 
något politiskt parti eller någon facklig landsomfattande organisation, 
även om den framstod som socialistisk och politiskt radikal. I Anderssons 
anteckningar från mötet i Bogotá med Utrammicol och Sintraericsson, ci-
teras en Sintraericssonmedlem, som hävdade att organisationen var parti-
politiskt fristående:  

Vi har inget annat mål än att vara tillsammans med arbetarklassen. 
Vi är inte med i något politiskt parti. Vi vill organisera oss där det 
är bäst för arbetarklassen. Fetramecol gick arbetsgivarnas ärenden. 
Vi är inte med i något förbund, liksom det finns många oberoende 
fackföreningar. Vad har de colombianska landsorganisationerna 
gjort för arbetarna? Alla är maffia! Fackförbunden måste konkret 
visa att dom verkligen vill hjälpa arbetarna. Det enda som är över-
tygande är verkligheten.665

Villafradez besvarade själv frågan vid mötet med LM Ericssons verk-
stadsklubb i Norrköping, om han och Moreno var kommunister, med or-
den: “Ja, om att kämpa för sina rättigheter innebär att vara kommunist, då 
är vi kommunister.”666 Påståendet i Kontakten, att Sintraericsson hade ta-
gits över av en grupp maoister går inte belägga, men att flera av med-
lemmarna var politiskt radikala råder det inget tvivel om. Det råder inte 
heller något tvivel om att fackföreningsanslutna förföljdes och diskrimi-
nerades vid svenska multinationella företag i Colombia, inklusive vid 
Ericsson de Colombia. Oberoende av om framträdande medlemmar i Sin-
traericsson var kommunister eller inte, kvarstår detta faktum.  
    Problemet för Metall var främst att fackföreningen vid LM Ericsson i 
Bogotá inte tillhörde ett förbund som var anslutet till yrkesinternationalen 
IMF, vilket gjorde ett oreserverat stöd omöjligt. IMF, och därmed även 
svenska Metall, samarbetade med ett förbund som kritiserades för att vara 
korrumperat och reaktionärt. Det var anslutet till en landsorganisation 
som var medlemsorganisation i fackföreningsregionalen ORIT – en regi-
onal som hade ett minst sagt grundmurat dåligt rykte bland de progressiva 
fackföreningarna i Latinamerika.667

    Sintraericssons styrelse skrev till slut under överenskommelsen med 
Metall och Samorganisationen 1979,668 vilket var en förutsättning för stöd 
från Metall till Sintraericsson. Styrelsen för Sintraericsson kände sig, en-
––––––––– 
664 Aftonbladet 1979-02-20. 
665 Åke Anderssons anteckningar från möte med bl. a. Teudolo Cabrera, Utrammicol, och medlem-

mar i Sintraericsson, Bogotá 1979-11-15, (ÅA).
666 Irene Nilsson, 1987, s. 74. 
667 Se Wedin, 1975. 
668 Se s. 204f. 
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ligt vad som framkommer i Irene Nilssons intervjuer, pressad att skriva 
under avtalet, eftersom den var beroende av stödet från Samorganisatio-
nen och Metall. Enligt Sintraericsson fick dock stödet endast marginell 
effekt och organisationen upplevde inte Metalls stöd som aktivt. Eftersom 
Sintraericsson menade att avtalet hade undertecknats efter påtryckningar i 
en situation, där den lokala fackföreningen befann sig i underläge och i en 
utsatt position, tog Sintraericssons styrelse snart avstånd från överens-
kommelsen som den hade undertecknat. Sintraericsson gick aldrig på all-
var in i Utrammicol och tog inte heller avstånd från Svenska Hamnarbeta-
reförbundet eller från andra personer och organisationer som man hade 
förbindelser med i Sverige.669

”Varför skäller man på oss?” 
När den resande Latinamerikakursen hade kommit hem till Sverige till-
bringade deltagarna i januari 1980 ett par dagar vid Bommersviks kurs-
gård för att utvärdera resan och planera för vidare aktiviteter.670 Förutom 
den traditionella reserapporten skrev Åke Andersson och några deltagare 
i Latinamerikakursen en pjäs om de svenska multinationella företagen i 
Colombia. Pjäsen, som hade titeln Varför skäller man på oss?, anknöt di-
rekt till debatten om de svenska företagens uppförande i Latinamerika 
och kanske också till den kritik som förekommit mot Metalls och Samor-
ganisationens hållning.  
    Tanken var att pjäsen på ett anspråkslöst sätt skulle kunna uppföras vid 
möten, konferenser och kurser av olika slag.671 Trots att pjäsen aldrig 
framfördes offentligt eller fick någon spridning, är den intressant och vik-
tig ur flera aspekter. Den ger framför allt uttryck för hur Åke Andersson 
såg på den fackliga situationen i Colombia, en uppfattning som delades 
åtminstone av de deltagare i kursen som var med och arbetade fram pjä-
sen. Så till vida skiljer den sig åt från det övriga materialet – protokoll, 
bandupptagningar från möten, tidningsartiklar och intervjuer – som finns 
att tillgå från den tiden. Det är frågan om de fackliga Colombiaresenärer-
nas och kursdeltagarnas egen analys. Analysen genomfördes utan realpo-
litisk eller organisatorisk hänsyn och den genomfördes dessutom omedel-

––––––––– 
669 Utskrift av bandupptagning. Irene Nilsson intervjuar Sintraericssons styrelse, 1980-08-20; utskrift 

av bandupptagning, Irene Nilsson intervjuar Luis Moreno, Julio Villafradez och Liliana López, 
1980, (IN).

670 Deltagarförteckning, Latinamerikakursen, internat på Bommersvik 16-18 januari 1980. LO u-
landsinformation, LO FO8D: 15, (LO, ARAB).

671 Brev till U-informatörerna från Björn Andreasson, LO, 1980-02-20. LO u-landsinformation, LO 
FO8D: 15, (LO, ARAB).
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bart vid hemkomsten till Sverige, och uppfyller därmed det källkritiska 
samtidighetskravet.672

    Till pjäsen utarbetades en bilaga med bakgrundsinformation som kun-
de fungera som diskussionsunderlag efter framförandet.673 Pjäsen utspelar 
sig i form av en dialog mellan en ideolog som förkroppsligas av en hel 
kör, en colombiansk facklig representant, två colombianska arbetare, en 
svensk direktör, en svensk facklig företrädare och slutligen en svensk 
ambassadör, som fungerar som representant för den svenska staten.  
    Spelet börjar med den svenske ambassadören ensam på scenen. Am-
bassadören inleder replikskiftet med att understryka vikten av de svenska 
företagens närvaro i Colombia, eftersom de svenska kulturmönstren och 
investeringarna bidrar till att skapa stadga och utveckling i landet. Däref-
ter träder den svenske direktören in på scenen. Han instämmer med am-
bassadören och påpekar att de svenska företagens enda ambition är att be-
främja den sociala och ekonomiska utvecklingen i landet. Den ideologis-
ka kören, som nu gör sig hörd utanför scenen, opponerar sig genast mot 
representanterna för den svenska staten och de multinationella företagen: 

Men Colombias arbetare upplever det tvärtom. Allt stöd vi ger 
måste vara på mottagarnas villkor. Mottagaren är det arbetande 
folket och inte överklassen och företagsägarna. 
Folket i Colombia behöver arbete. Inte en teknik som tar arbetet 
ifrån dem. 
Folket i Colombia behöver mat. Då duger inte svältlöner. 
Folket i Colombia behöver också vinsterna för att kunna bygga 
upp egna företag och få pengar till sjukhusen och skolorna. Men 
svenska företag redovisar inga vinster.674

Nu gör den colombianske facklige företrädaren entré. Han gör sig inga il-
lusioner om de svenska företagen i Colombia; de ”är inte ett dugg bättre 
än andra”, säger han.675 Vissa av de svenska företagen bryter mot ingång-
na avtal, andra vägrar att förhandla och teckna nya: 

Se på AGA-Fano där vi förhandlat om ett 10-punktsprogram i ett 
halvår. Vi har krävt 75 % löneökning.  De bjuder 26 %, när de vet 
att inflationen tar 28 %. Vi vill ha bättre pensioner och avgångsve-
derlag. Men de nekar blankt. Folk som får sparken måste ha någon 

––––––––– 
672 Som exempel på tidigare analyser av pjäsmanuskript kan nämnas Lars Olssons forskning om Ty-

pograferna i Lund, och Birgitta Skarin Frykmans forskning om bageriarbetarnas strider med ba-
garmästarna i Göteborg. Lars Olsson, ”Typerna och rörelsen”, i Lars Olsson (red.), Va’ har harrn 
me’ mina arbetare å göra?, Lund 1988; Birgitta Skarin Frykman, Från yrkesfamilj till klassgemen-
skap. Om bagare i Göteborg 1800-1919, Göteborg 1987. 

673 Bakgrundsinformation till pjäsen ”Varför skäller man på oss?”. LO u-landsinformation, LO 
FO8D: 15, (LO, ARAB).

674 ”Varför skäller man på oss?”, 1979, s. 1. LO u-landsinformation, FO8D: 15, (LO, ARAB).
675 ”Varför skäller man på oss?”, 1979, s. 1. 
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ersättning för att klara livhanken. Det är vårt enkla krav. Men före-
tagen böjer sig inte på en enda punkt.676

Ordväxlingen fortsätter mellan den colombianske representanten och den 
svenske ambassadören, som hänvisar till marknadskrafterna. Det är den 
fria konkurrensen som gör att svenska företag inte kan ge bättre förmåner 
än andra. Replikskiftet pågår till dess att kören återigen bryter in: 

Arbetarrörelsen är internationell. Det som svenska företagare gör 
mot våra colombianska bröder måste bemötas som om det skedde 
mot våra svenska arbetare. Internationell solidaritet är ordet.677

Nu träder för första gången den svenske fackföreningsrepresentanten in 
på scenen. Han är inledningsvis avvaktande och trevande i den ordväx-
ling som nu inleds mellan honom och den colombianske fackföreningsre-
presentanten. Svensken är tveksam eftersom den colombianska fackföre-
ningsrörelsen verkar så splittrad och för att den ”saknar reformistisk tra-
dition”. Om alla drar åt olika håll går det inte att få någon makt bakom 
orden, säger svensken. Han riktar därför följande uppmaning till den co-
lombianske fackföreningsmannen: ”Gå samman och ställ gemensamma 
krav i facklig politisk samverkan”, och fortsätter: ”Då ska ni också få vårt 
fulla stöd.”678 Den colombianske fackföreningsmannen uppmanar å andra 
sidan svenskarna att komma dit och ta del av deras krav, och hänvisar till 
tidigare dåliga erfarenheter av att vara ansluten till en landsomfattande 
organisation och att man därför inte vill ”vara beroende av någon utanför 
företaget”.679

    Den svenske direktören bryter plötsligt in i de två fackföreningsrepre-
sentanternas dialog och vänder sig till landsmannen för att hålla med:  

Bra. Precis detsamma har vi sagt. Vi kan ju inte ge arbetarna på 
våra företag fördubblad lön. Om inte alla andra företag följer efter 
måste vi ju lägga ned. Det är förresten det vi funderar på. Jag kän-
ner mig så trött, bara jag ser någon från facket. Enda chansen att vi 
ska stanna kvar här i landet är att det blir lugn på arbetsmarknaden 
med centrala avtal som gäller alla. Det är den förhandlingsordning 
vi vill ha.680

Direktörens utläggning leder genast till kraftiga protester från den svens-
ke fackföreningsmannen som absolut inte vill hamna i samma båt som 
kapitalet:

––––––––– 
676 ”Varför skäller man på oss?”, 1979, s. 1f. 
677 ”Varför skäller man på oss?”, 1979, s. 1f. 
678 ”Varför skäller man på oss?”, 1979, s. 2. 
679 ”Varför skäller man på oss?”, 1979, s. 2. 
680 ”Varför skäller man på oss?”, 1979, s. 3. 
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Nej, det var inte så jag menade! Kritiken mot företaget är helt be-
fogad. Ni intresserar er bara för att splittra. I själva verket är ni fö-
retagare det största hindret mot ett enigt fack.681

De två arbetarna kliver fram med varsin förlösande replik: 

Den ene: Det är klart att dom vill att vi ska gå samman. Då 
skulle våra korrumperade ledare bestämma vilka 
löner vi ska ha. Redan idag bestämmer de för 
mycket när de förhandlar med staten om minimi-
lönerna. Det är centrala förhandlingar som ger 
oss 3 500 pesos i månaden. I själva verket för-
sämrar det möjligheterna att få lokala avtal med 
bättre villkor. 

Den andre: UTC och CTC är för samarbetsvilliga, möjligen 
skulle vi kunna ställa upp bakom CSTC, men då 
blir vi stämplade som kommunister. Vi föredrar 
därför att själva växa oss starka lokalt på företa-
gen. Vi bråkar inte om våra rimligaste krav till-
godoses. Men nu är det ett spel med överbud och 
underbud som aldrig möts.682

Det två arbetarnas repliker blir för den svenske direktören ett bevis på ar-
betarnas otacksamhet. De är till och med kritiska mot sina egna fackliga 
organisationer, konstaterar han uppgivet:  

Och dom här ska vi samarbeta med varje dag. För min del har jag 
fått nog. Vi framställs alltid som banditer. Massmedia hjälper ock-
så till med det. De är inte intresserade av sanningen. Det har gått 
för långt när min egen mor frågar vad jag håller på med här 
nere.683

De fackliga representanternas argumentation sker därefter samfällt mot 
den svenske direktören och de svenska multinationella företagen, som en-
ligt båda gör allt för att försämra sitt rykte. I det följande replikskiftet 
vänder sig de båda representanterna mot bildandet av gula fackförening-
ar, avskedanden, stämplingar och häktningar av fackligt aktiva arbetare, 
vilket beskrivs som en del av företagens och statens taktik i Colombia. 
    Fackföreningsrepresentanternas beskrivning väcker omedelbart reak-
tioner hos direktören: 

––––––––– 
681 ”Varför skäller man på oss?”, 1979, s. 3. 
682 ”Varför skäller man på oss?”, 1979, s. 4. 
683 ”Varför skäller man på oss?”, 1979, s. 4. 
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Nej, nu måste jag få protestera. Vi vill göra ett bra jobb. Vi är tek-
niker inte psykologer eller politiker. Vi vill hjälpa landet med bra 
produkter. Våra telefoner, läkemedelsgaser, dammsugare och 
golvbonare är några exempel. Vad vore Colombia förresten utan 
Monarks cyklar och våra tändstickor.684

Direkt efter direktörens replik gör sig återigen den ideologiska kören 
hörd:

Vilken nytta har det arbetande folket av telefonväxlar som är dato-
riserade? Ett hushåll på hundra har telefon. Vad är det för nytta 
med dammsugare och golvbonare till ett folk som har jordgolv?685

Pjäsens peripeti infaller då den svenske fackföreningsmannen säger sig 
börja förstå mönstret och utbrister att ”det här är utsugning” och sedan 
frågar den colombianske fackföreningsrepresentanten hur hjälpen ska 
kunna ske på ”era villkor”?686

    Den svenske ambassadören försöker genast lugna den svenske fackfö-
reningsmannen genom att påpeka att den nya regeringen har lagt fram ett 
förslag om utvecklingshjälp, i form av så kallat industribistånd som ska 
kanaliseras via företagen. Varpå den colombianske fackföreningsmannen 
flyger i taket:

Hör på den! Det skulle bara legitimera förtrycket. Då sker det ock-
så med den svenska statens goda minne. Vi skulle börja betrakta 
det svenska folket som våra motståndare. Nej, stöd oss på våra
villkor.687

Den svenske representanten frågar än en gång hur stödet skulle vara ut-
format, och den colombianske fackföreningsmannen svarar: 

Det är några saker som är viktiga. För det första måste det fackliga 
samarbetet ske mellan facken hos er och hos oss. För att kunna 
träffas krävs resurser. Bilateralt bistånd kallas det visst. Inte bi-
stånd mellan huvudorganisationerna utan mellan fackklubbarna. 
Då först kan vi börja formulera tillsammans vad som är ”stöd på 
våra villkor”. Vi har inte känt något stöd hittills från våra fackliga 
bröder i Sverige.688

––––––––– 
684 ”Varför skäller man på oss?”, 1979, s. 4. 
685 ”Varför skäller man på oss?”, 1979, s. 5. 
686 ”Varför skäller man på oss?”, 1979, s. 5. 
687 ”Varför skäller man på oss?”, 1979, s. 5. 
688 ”Varför skäller man på oss?”, 1979, s. 5. 
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De två fackföreningsmännen diskuterar vidare om utformningen av det 
fackliga utbytet, och replikskiftet som följer blir en diskussion där inter-
nationalismen kopplas till ekonomisk demokrati. Det är den colombians-
ke fackföreningsmannen som aktualiserar frågan: 

En annan punkt är att vi själva måste välja tekniken så att den ger 
oss jobb. Men det kan i själva verket inte ske om vi inte har ägar-
majoritet i företagen. Ni måste därför stödja oss för att kunna ta 
över företagen. Det är ju ingen nytta med att våra egna kapitalister 
tar över. Hellre en svensk kapitalist än en colombiansk.689

Den svenske fackföreningsmannen associerar genast till löntagarfonder-
na:

Du pratar som om det gällde löntagarfonder. Skulle vi kunna stöd-
ja er på varje enskilt företag så att ni fick ta över fabrikerna? Skul-
le ni vara mogna för det? I Sverige är vi ju inom partiet tveksamma 
till om svenska arbetare skulle kunna äga sina egna företag.690

Efter att den colombianske fackföreningsmannen svarat att ett sådant stöd 
skulle vara tänkt som ett stöd som på längre sikt kunde göra en sådan ut-
veckling möjlig, träder kören in med en kommentar: 

Arbetarklassen måste känna självtillit. Vi måste börja värdesätta 
våra egna erfarenheter. Det är vi arbetare som alltid har gjort job-
bet, men aldrig vågat erkänna för oss själva att det är vi som bär 
upp företagen. Kupongklipparnas tid är förbi. Produktionen måste 
läggas i hela folkets händer. Hela folket är den internationella ar-
betarklassen.691

Pjäsen avslutas med att alla utom den svenske direktören och den svenska 
statens representant unisont stämmer upp i en talkör: 

Bra. Vi måste öppna en dialog, som leder till att det nuvarande få-
talsväldet bryts. En och en är vi svaga. Land mot land är vi splitt-
rade. Men tillsammans kan vi utveckla resurser för en frigörelse 
som omfattar både colombianska och svenska arbetare. Låt oss 
ställa krav på att öppna en dialog som leder till frihet och solidari-
tet mellan arbetarklassen i Colombia och Sverige.692

Det ideologiska innehållet i pjäsen är besläktat med Metalls hållning i de 
internationella frågorna, såväl vad det gäller synen på de multinationella 
––––––––– 
689 ”Varför skäller man på oss?”, 1979, s. 5. 
690 ”Varför skäller man på oss?”, 1979, s. 6. 
691 ”Varför skäller man på oss?”, 1979, s. 6. 
692 ”Varför skäller man på oss?”, 1979, s. 6. 
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företagen och den fackliga internationalismen som kopplingen till eko-
nomisk demokrati och löntagarfonder. Samma år som Metallkongressen 
1981 – alltså mindre än ett år efter det att pjäsen och rapporten från Co-
lombiaresan skrevs – publicerade Metall tillsammans med Brevskolan en 
nyutgåva av studiecirkelboken Du och omvärlden.693 Denna bok genom-
syras av samma radikala inriktning som framträder i kongressdiskussio-
nen och kongressens rapport Internationell Solidaritet. I studiecirkelbo-
ken är emellertid diskussionen mer ingående och djuplodande. Liksom i 
kongressmaterialet ställdes kraven om lagstiftning och internationellt bin-
dande regler för att begränsa de multinationella företagens makt.694 Re-
geringsskifte framställdes som en nödvändig förutsättning för att ”det 
tredje demokratisteget” skulle kunna tas och däri skulle genomförandet 
av löntagarfonder ha en avgörande betydelse.695 Tanken på att försöka 
åstadkomma förändrade ägarförhållanden hade, som i pjäsen, i sin tur di-
rekt koppling till det internationella perspektivet: 

Vi har att välja mellan de multinationella företagens planerade 
produktion eller den planmässiga hushållningen som vi vill ha. Vi 
har sett vad de multinationella företagen har ställt till med i värl-
den. Därför kräver vi att de ska ställas under demokratisk kon-
troll.696

Något som är viktigt att notera i sammanhanget är att diskussionen om 
ekonomisk demokrati inte förs utifrån enbart moraliska eller ideologiska 
utgångspunkter. Istället framställs en utveckling i riktning mot ekonomisk 
demokrati och internationell lagstiftning som ett reellt och nödvändigt 
steg. Det är både en nationell och internationell diskussion. Det tredje ste-
get betraktas som nödvändigt såväl för att trygga sysselsättningen i mo-
derbolagen som de fackliga och mänskliga rättigheterna i dotterbolagen. 
På motsvarande vis är det inte heller den ideologiska kören som stämmer 
upp i en lovsång för löntagarfonderna i pjäsen, utan det är de två fackfö-
reningsrepresentanterna från Sverige och Colombia som blir överens om 
att ekonomisk demokrati är ett nödvändigt medel för att bryta fåtalsväldet 
och – om än på lång sikt – för att göra verklighet av frigörelse och solida-
ritet i såväl Colombia som Sverige. 
    Innehållet i pjäsen ger vad som skulle kunna beskrivas som en ideal-
bild underifrån av den fackliga internationalismen – en bild av diskussio-
nerna så som de skulle ha kunnat te sig mellan de svenska fackliga orga-
nisationerna och Sintraericsson utan realpolitisk inverkan. Samtidigt illu-
strerar pjäsen möjligen även skillnaden mellan de svenska fackliga ut-
––––––––– 
693 Svenska Metallindustriarbetareförbundet, Du och omvärlden, Brevskolan, Stockholm 1981. 
694 Du och omvärlden, 1981, s. 96. 
695 Du och omvärlden, 1981, s. 135. 
696 Du och omvärlden, 1981, s. 148. 
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gångspunkterna underifrån och de som kommer ovanifrån, där de senare 
tycks vara mer benägna att betrakta det internationella samarbetet utifrån 
mer realpolitiska utgångspunkter än de förra. Här är det inte frågan om en 
villkorad solidaritet, utan snarare handlar det om en solidaritet på de ut-
satta fackföreningarnas villkor. Dessutom återkommer de ståndpunkter 
som ett par av Samorganisationens representanter gav uttryck för i radio-
programmet Öppen Kanal 1978. Precis som i pjäsen förordades där ett 
koncernfackligt samarbete mellan klubbarna utan inblandning och styr-
ning från förbundsorganisationerna.697

    Även i Latinamerikakursens reserapport drar Åke Andersson och de 
andra deltagarna slutsatser som i viss mån skiljer sig från de principer 
som annars karaktäriserade Metalls villkor för praktisk solidaritet. Kurs-
deltagarna föreslog med LM Ericsson som exempel att biståndspengar 
skulle användas för utbyte mellan klubbarna i företaget i form av till ex-
empel konferenser, utbildning och förhandlingshjälp. Detta krävde att 
principerna för och omfattningen av stödet förändrades: 

Omfattningen av yrkesinternationalernas engagemang måste ökas 
och baseras på att svenska yrkeskamrater får tid och resurser för att 
bedriva kontakt- och utbildningsverksamhet på de lokala klubbar-
nas egna villkor. Men i detta arbete måste också de klubbar inne-
fattas som inte är anslutna till någon centralorganisation. I annat 
fall blir vårt kulturmönster med centrala fackliga organisationer en 
måttstock. Solidaritetsarbetet kommer att ske på våra villkor, inte 
på våra colombianska vänners.698

Vidare betonade rapportförfattarna vikten av att öka opinionsbildningen i 
Sverige kring de fackliga förhållandena i Colombia, vilket också skulle 
befrämja solidaritetsaktionerna i övrigt. Tanken var att Latinamerikakur-
sens rapport och manuskriptet till pjäsen ”Varför skäller man på oss?” 
skulle vara ett bidrag till en sådan opinionsbildning.699   

Konflikterna fortsätter 1981-1986 
Vid Samorganisationens styrelsemöte i februari 1981 togs situationen vid 
Ericsson de Colombia återigen upp till diskussion, och i protokollet fram-
går det att man reagerade mycket negativt på massmedias hantering av 
frågan. Metall hade enligt Samorganisationens styrelse utsatts ”för lögn-
aktiga beskyllningar”. Därför hade Metall enligt Samorganisationen be-
slutat att Torsten Wetterblad, Jan Olssons efterträdare som internationell 
––––––––– 
697 Se s. 210ff. 
698 Rapport från LOs Latinamerikakurs 1979, s. 27f. LO u-landsinformation, LO FO8D: 15, (LO, 

ARAB).
699 Rapport från LOs Latinamerikakurs 1979, s. 28. 
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sekreterare, skulle besöka Bogotá för att ”om möjligt reda ut en del 
oklarheter”.700 Det framgår inte av protokollet vilka massmedia som åsyf-
tas. Den radioprogramserie som hade sänts under hösten 1980 om svens-
ka multinationella företag i Colombia fick emellertid stort genomslag och 
satte igång en diskussion som fick utrymme i såväl dagspressen som i 
fackförenings- och vänstertidningar.701 Reportrarna Jan Josefsson och 
Lisa Söderberg, som gjorde radioprogrammen, byggde på intervjuer med 
anställda i Colombia. Programmen gav en mycket mörk och kritisk bild 
av de svenska dotterbolagens agerande i landet – men också Svenska Me-
tallindustriarbetareförbundet kritiserades för att vara passivt och undan-
fallande gentemot moderbolagen i Sverige. 
    Åke Andersson fick ännu en gång uppdraget att resa till Colombia som 
representant för Samorganisationen i Sverige. Förutom Andersson och 
Torsten Wetterblad från Metall reste även Per-Olof Edman från Verk-
stadsklubbarnas Samorganisation vid Electrolux. Men det var Åke An-
dersson som skrev rapporten från resan till Samorganisationens årsmöte i 
maj samma år. I denna konstateras att förhållandena hade förbättrats be-
tydligt vid Ericsson de Colombia sedan det förra besöket. Arbetsmiljön 
hade förbättrats avsevärt, och enligt rapporten bekräftades detta också av 
Sintraericssons nye ordförande Hektor Caro Barrera. Detta gällde både 
för de installationsplatser som besöktes och för fabriken i Bogotá, som 
hade byggts om och moderniserats och som, enligt Andersson, hade blivit 
ljus och luftig och ”väl i klass med de svenska fabrikerna”. I de nya loka-
lerna producerades både det gamla elektromekaniska systemet och det 
nya AXE-systemet – och det var framförallt den nya tekniken som med-
förde en förbättrad arbetsmiljö.702

    Vid de andra svenska multinationella företagen som den svenska grup-
pen besökte – AGA, Electrolux/Volta, Swedish Match703 och Johnson – 
var däremot arbetsmiljön och företagens inställning till personal och fack-
föreningar fortfarande under all kritik. Åke Andersson skriver i sin av-
slutning i rapporten:  

Det är helt klart endast en stark arbetarrörelse som kan få de 
svenska företagen att uppträda civiliserat gentemot sina anställda. 
    När man lyssnar till en del svenska företagsledare ute i länder 
som exempelvis Colombia är det som man lyssnade till spökröster 
från för länge sedan passerade sekler. Den fördomsfulla för att inte 

––––––––– 
700 Styrelseprotokoll, Verkstadsklubbarnas Samorganisation vid LME, 1981-02-23, (VLM, ARAB).
701 Det blågula ansiktet, Sveriges Radio, P1, 1980-09-15, 1980-09-16, 1980-09-17, 1980-09-23 (Ra-

dioprogramserie). 
702 Rapport från studiebesöket i Colombia vecka 9 – 81, Åke Andersson, 1981-05-27, s. 3, (VLM, 

ARAB).
703 Svenska Tändsticksbolaget bytte namn till Swedish Match år 1980. 
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säga cyniska inställning till arbetarna som man avslöjar är natur-
ligtvis förnedrande också för Sverige som land betraktat.704

Per-Olof Edmans rapport till Electrolux koncernfack var också, vilket Jo-
han Åkerman framhåller i sin avhandling Lokala fack i globala företag,
mycket kritisk till arbetsvillkoren vid Voltafabriken i Colombia.705

    Andersson tonar i sin rapport ner klyftan mellan Sintraericsson å ena 
sidan och å andra sidan Metall och Samorganisationen. Istället lyfter han 
fram det förhållandet att Sintraericssons medlemsantal hade ökat mycket 
kraftigt sedan ”vårt ingripande” och att skillnaden i lön mellan dem som 
hade undertecknat Kollektivpaktens avtal och Sintraericssons medlemmar 
hade utbetalats retroaktivt till de fackanslutna från 1978. Visserligen 
skriver han att svaren blev ”mycket undanglidande” från Sintraericssons 
företrädare ”på våra frågor om vilken betydelse de tillmätte goda relatio-
ner”.706

    Även om Andersson tonar ner klyftan mellan Sintraericsson, Metall 
och Samorganisationen, var den alltjämt närvarande. Detta framgår inte 
minst i ett av de band som finns inspelade från det möte som ägde rum 
mellan de svenska representanterna och Sintraericssons styrelse, där 
misstänksamheten mellan organisationerna är tydlig.707 Bland annat före-
kommer diskussioner om informationsproblemen och det råder i diskus-
sionen bitvis stor oklarhet om vilka brev som har skickats och mottagits, 
om motstridig information och så vidare. Samtidigt leder diskussionen till 
att det står klart för bägge parter att Ericsson de Colombias ledning med-
vetet hade försökt obstruera kontakterna mellan de fackliga organisatio-
nerna i Sverige och i Colombia genom att styra och vinkla innehållet i in-
formationen.708 Jaime Ramon Mahes personalpolitik var exempelvis, en-
ligt Sintraericsson, fortfarande ett stort problem vid Ericsson de Colom-
bia, medan de svenska representanterna hade fått informationen att Mahe 
var långtidssjukskriven och därmed borta ur bilden. Andersson framhöll 
dock för Sintraericsson att han hade tagit upp problemet Mahe med före-
tagsledningen och förklarade att det tycktes ha gått prestige i frågan för 
företagets vidkommande. 
    Diskussionerna handlade också om problemen med tekniker- och tjäns-
temannaorganisationen Anatt, vilket jag tidigare har berört. Anatt hade 
––––––––– 
704 Rapport från studiebesöket i Colombia vecka 9 – 81, Åke Andersson, 1981-05-27, s. 6, (VLM, 
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708 Se även s. 208f. 
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redan avslutat förhandlingar med företaget, medan Sintraericsson inte 
lyckats få något gehör för sina krav. Flera av de drivande krafterna bak-
om den tidigare Kollektivpakten var nu aktiva i Anatt och organisationen 
uppfattades därför som en ny variant av Kollektivpakten. Denna misstro 
fanns inte minst beroende på att företaget organiserade kurser som, enligt 
Sintraericsson, ledde till att deltagarna oftast gick över till Anatt. De fack-
liga företrädarna menade att utbildningarna fungerade som en form av 
handplockning av arbetare med syfte att i takt med den tekniska utveck-
lingen reducera arbetsstyrkan och knyta lojala grupper av arbetare till fö-
retaget. Sintraericsson befarade att Ericsson de Colombia ville att den 
fackliga organisationen skulle marginaliseras och så småningom försvin-
na.709

    Torsten Wetterblad menade att problemen måste angripas systematiskt 
med utgångspunkten att rätta till så mycket som möjligt till det bättre. 
Metalls och Samorganisationens bidrag kunde, hävdade Wetterblad, bestå 
i att ställa fortsatta krav på företaget om goda möjligheter att bedriva 
facklig verksamhet och att det inte fick ske någon lönediskriminering för 
fackligt aktiva arbetare. Wetterblad försökte plädera för en mer konstruk-
tiv linje och förordade att Sintraericsson upprättade en positiv dialog med 
företaget:

Vi kan naturligtvis alltid fortsätta att säga till företaget att de för en 
antifacklig politik och att de på olika sätt försöker splittra arbetar-
na, men de kommer alltid att säga till oss att det inte är så.710

Mitt under denna diskussion ställde plötsligt en av Sintraericssonföreträ-
darna frågan:

Är svenska Metall aktieägare i Ericsson? Under resan i Sverige sa 
en av medlemmarna i verkstadskubbstyrelsen i Norrköping att 
facket hade aktier i företaget. Vi vill inte utnyttja ert besök för att 
häva ur oss provokationer utan snarare få vissa förhållanden klar-
lagda.711

Diskussionen tog genast en annan riktning och frågorna besvarades aldrig 
av svenskarna – åtminstone inte under det inspelade mötet – kanske för 

––––––––– 
709 Utskrift av bandupptagning. Möte i februari 1981 mellan representanter för Sintraericsson (Julio 

Villafradez m.fl.), Electrolux och LM Ericssons samorganisationer (Åke Andersson, Per-Olof Ed-
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710 Utskrift av bandupptagning. Möte i februari 1981 mellan representanter för Sintraericsson (Julio 
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711 Utskrift av bandupptagning. Möte i februari 1981 mellan representanter för Sintraericsson (Julio 
Villafradez m.fl.), Electrolux och LM Ericssons samorganisationer (Åke Andersson, Per-Olof Ed-
man) och Metall (Torsten Wetterblad), (ÅA).
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att det var omöjligt att förklara och motivera Metalls aktieinnehav inför 
de colombianska fackföreningsaktivisterna utan att framstå som företags-
representanter, eller för att de inte hade kännedom om något aktieinne-
hav.
    Till slut enades emellertid representanterna från Metall, Samorganisa-
tionen och Sintraericsson om att anta en deklaration där det underströks 
att det var Sintraericsson som var den representativa organisationen för 
arbetarna vid Ericsson de Colombia och att mycket av de tidigare pro-
blemen berott på bristfällig information. Frågan är då om problemen 
därmed var utredda och knutarna upplösta? Knappast. Även om Anders-
son tonar ner konflikten i rapporten till Samorganisationens årskonferens 
finns den underförstådd och närvarande även i denna rapport. Konstate-
randet att Sintraericsson ger undanglidande svar på frågan om relationer-
na till Metall och resonemangen om den fackliga splittringen ger intryck-
et att det främst är Sintraericsson, som har orsakat de dåliga relationerna 
med Metall och Samorganisationen, och att de inte var intresserade av att 
förbättra dem. 
    Trots den förbättrade arbetsmiljön och att Kollektivpakten hade upp-
hört att gälla vid nyåret 1980 och att företaget och dess VD, Raimo Lind-
gren, inför den svenska gruppen lovade att det ”inte skulle bli någon lö-
nediskriminering”, hävdade Sintraericsson, i ett brev till Svenska Hamn-
arbetareförbundet den 16 mars, att situationen för fackföreningen vid 
Ericsson de Colombia fortfarande var kritisk.712 Det var framför allt ris-
ken för ett återupplivande av Kollektivpakten via Anatt som oroade Sin-
traericsson. Anatt hade vid denna tidpunkt som sagt slutit sitt avtal med 
företaget samtidigt som Sintraericsson befann sig i medlingsetappen efter 
avslutade avtalsförhandlingar. I avtalsförhandlingarna hade företaget en-
ligt Sintraericsson ”vidhållit sin ursprungliga inställning”, vilken var att 
”dra in på det vi tidigare hade uppnått och ge mycket lite på de ekono-
miska punkterna”.713

    Förhandlingarnas resultat löste inte den grundläggande konflikten mel-
lan fackföreningen och företaget, utan snarare cementerades motsättning-
arna. Dessa motsättningar kom istället upp till ytan under avtalsförhand-
lingarna inför den nästkommande avtalsperioden. Den interna företags-
rapporteringen bekräftar Sintraericssons misstankar så här ett par decen-
nier senare. Innehållet i en rapport från EDC i maj 1981 tyder på att före-
taget ingalunda betraktade Kollektivpakten som avvecklad och de för fö-
retaget positiva lönenivåerna i avtalet visar att det inte spelade med öppna 
kort i förhandlingarna. Förmodligen blev också Metall och Samorganisa-
tionen lurade av företagets ”nya och mer kompromissbenägna giv”. Det 
kan inte uteslutas att det var Wetterblads uppmaningar till konstruktivitet, 
––––––––– 
712 Brev från Sintraericsson till Svenska Hamnarbetareförbundet, 1981-03-16, (SHF).
713 Brev från Sintraericsson till Svenska Hamnarbetareförbundet, 1981-03-16, (SHF).
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i kombination med den påstådda upplösningen av pakten, vilket måste ha 
betraktats som en förhandlingsseger för fackföreningen och som en efter-
gift för företaget, som fick Sintraericsson att skriva under avtalet. Sintrae-
ricssons misstankar om att Anatt skulle kunna bli en fortsättning på pak-
ten visade sig i så fall vara ogrundade; mycket tyder istället på att den 
egentligen aldrig upphörde att existera. Dess företrädare fortsatte att age-
ra som företagets förlängda arm, men utan att Kollektivpakten existerade 
”på pappret”.714

”Vi mår så dåligt på Ericsson i Colombia”715

I samband med massavskedandena efter den strejk som bröt ut i juli 1983 
vid Ericsson i Colombia antog Samorganisationen för Ericssons verk-
stadsklubbar ett protestuttalande mot företagets agerande, i vilket man 
krävde att förhandlingarna återupptogs med Sintraericsson. Uttalandet var 
författat av Åke Andersson och Metalls internationelle sekreterare Tor-
sten Wetterblad. Samorganisationen krävde också att de omkring 60 eller 
70 ericssonarbetare som hade avskedats, vilka inkluderade hela Sintrae-
ricssons styrelse och alla övriga fackligt förtroendevalda, skulle återan-
ställas i ”avvaktan på att strejkens laglighet slutligt prövas”. Samorgani-
sationen krävde vidare att företaget omgående skulle återuppta konstruk-
tiva förhandlingar med Sintraericsson.716 Strejken hade nämligen olaglig-
förklarats av arbetsmarknadsministeriet, ett beslut som hade överklagats 
av Sintraericsson. Samorganisationens styrelse riktade även skarp kritik 
mot företagets agerande i den interna informationen som gick ut till verk-
stadsklubbarna: 

Även om strejken slutgiltigt skulle bedömas som olaglig är antalet 
avskedade omotiverat stort. Med hänsyn till den i allmänhet syn-
nerligen låga standard som de colombianska arbetarna lever under 
borde företagsledningen kunnat vara mer tillmötesgående under 
förhandlingarna och därmed undvikit en öppen konflikt.717

Samorganisationens uttalande och dess kritik mot företaget byggde på 
uppgifter från Torsten Wetterblad, som hade fått i uppdrag att utreda för-
hållandena och de fackliga problemen vid Ericssons dotterbolag i Colom-
bia. Vid en jämförelse med Wetterblads rapport och den bild som Sintrae-
ricsson ger av bakgrunden till strejken 1983 finns det överensstämmelser, 
––––––––– 
714 Se s. 182. 
715 Uttrycket kommer från en galghumoristisk sång som framfördes på såväl spanska som svenska vid 

ett av Sintraericssons möten 1980: ”Estamos mal en Ericsson de Colombia.” Bandupptagning, Bo-
gotá 1980 (IN). En inspelning av sången spelades upp i radioprogrammet Det blågula ansiktet.

716 Uttalande av Styrelsen för Verkstadsklubbarnas Samorganisation vid Ericssons i Sverige, 1983-
09-12, (VLM, ARAB).

717 Cirkulär nr 2 83/84, INFORMATION FRÅN STYRELSEN, 14 september, 1983, (VLM, ARAB).
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men också en rad avgörande skillnader i skildringarna. Beslutet att olag-
ligförklara strejken stod enligt Sintraericsson i strid med colombiansk 
lagstiftning, medan motivet till beslutet av Wetterblad beskrivs som en 
tolkningsfråga. Beskrivningen av konfliktens orsaker är också motstridig.  
    De motsättningar som uppstod mellan företagsledningen och Sintrae-
ricsson efter det att kollektivavtalet hade löpt ut i december 1982 beskri-
ver Wetterblad som grundade i olika tolkningar av tidigare framförhand-
lade pensionsbestämmelser. Företaget ville anpassa Ericssons pensions-
bestämmelser till det nya statliga ålderspensionssystemet, som hade in-
förts i Colombia efter det att pensionsbestämmelserna vid Ericsson hade 
förhandlats fram. Detta accepterade inte Sintraericsson och därför körde 
förhandlingarna fast, framhåller Wetterblad, som också menade att ”Sin-
traericsson inte föreföll intresserade av att upprätthålla goda kontakter 
med oss.” Detta tycks vara mer angeläget att framhålla i rapporten – när 
han återkommer till mötet i Colombia 1981 – än att påvisa hur stor klyf-
tan mellan företaget och Sintraericsson var redan då. Istället beskriver 
han de problem som Sintraericsson har redovisat ”i sporadiska kontakter 
per brev” efter besöket som ”mindre problem på företaget, vilka har tagits 
upp med moderbolaget i Sverige”.718 Däremot nämner han inte att den 
konflikt som var aktuell vid de förra förhandlingarna fortfarande för Sin-
traericsson framstod som olöst och att konflikten hade samma principiella 
innebörd som den hade under avtalsförhandlingarna 1978 och 1980. 
    Misstron gentemot Sintraericsson lyser igenom i Torsten Wetterblads 
rapport Fackliga problem vid Ericsson i Colombia – det är tydligt att han 
inte riktigt litar till organisationens uppgifter. Misstänksamheten var ock-
så tydlig i en skrivelse som i oktober 1982 skickades till Leif Blomberg 
och tolken Mariana Payró. Den sistnämnda tolkade under Colombiabesö-
ket 1981. Skrivelsen är en rapport från ett sammanträde med Nils Svens-
son, personalchef vid Ericssonkoncernen.  
    Nils Svensson hade begärt att få träffa Wetterblad med anledning av ett 
brev från ”det nyupprättade kommandot för försvar av de fackliga rättig-
heterna på svenska företag”.719 I detta brev ska kommandot ha begärt 
400 000 dollar av LM Ericsson och hotat med kidnappning. Wetterblad 
hade i sin tur berättat för Svensson att Metall hade kännedom om ”lik-
nande brev som hade tillställts Electrolux’ dotterföretag och Tändstickbo-
lagets dotterföretag i Colombia”. Wetterblad beskrev vidare hur man i 
samarbete med Utrammicol arbetade för att få fram vilka som låg bakom 
kommandot. Han hade också informerat Svensson om att Marcello Ma-
lentacchi gav all information om hotbreven till Utrammicols generalsek-

––––––––– 
718 Torsten Wetterblad, Fackliga problem vid Ericsson i Colombia, (rapport till Samorganisationen 

för Verkstadsklubbarna vid Ericsson i Sverige), 1983-09-13, s. 2, (VLM, ARAB).
719 Brev till Leif Blomberg och Mariana Payró från Torsten Wetterblad, 1982-10-14. Internationella 

avdelningen. Pärm: div. länder C. Colombia 1973-, (SMF, ARAB).
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reterare Hernando Velasquez720 när denne var i Colombia. Velasquez 
skulle senare kontakta Malentacchi, när ”han fått begrepp om vilka som 
kan ligga bakom kommandot”. Men Wetterblad ger redan i skrivelsen an-
tydningar som leder åt ett specifikt håll: 

För cirka tre år sedan fanns det en samarbetsorganisation mellan de 
fackliga organisationerna på de svenska dotterföretagen. Denna 
samarbetsorganisation är idag i praktiken upplöst. De drivande 
krafterna var framför allt facket på L M Ericssons dotterföretag, 
som inte är anslutet till någon landsorganisation, men som politiskt 
snarast kan betraktas som trotskijstiskt. Utan att ha några som helst 
indikationer på att så är fallet, kan man kanske misstänka att det 
finns något samröre mellan den gamla samarbetsorganisationen 
och det nybildade kommandot. 
    L M Ericsson kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder 
och är naturligtvis inte intresserade av publicitet kring det inträffa-
de. Jag deklarerade att inte heller vi, av naturliga skäl, ville ha nå-
gon publicitet. Tog naturligtvis också avstånd från de metoder som 
kommandot använder sig av. 
    Jag lovade också att om vi får något besked om vilka som står 
bakom kommandot, också underrätta L M Ericsson.721

Under hösten 1982 skickades åtminstone tre hotbrev till ledningen för 
EDC. Två av dem undertecknades med ”Defensa Obrero Sindical Sue-
cia”. Det tredje brevet, som hade undertecknats FARC, var konstruerat på 
klassiskt vis med urklippta och påklistrade tidningsbokstäver.722 I ett 
handskrivet brev från Raimo Lindgren till BB (Bäste broder) i Sverige, 
vilket torde vara personalchefen Nils Svensson, framgår det tydligt vem 
eller vilka den lokala företagsledningen ansåg ligga bakom hotbreven: 

Fackföreningen har varit så lugn den senaste tiden att passiviteten 
förvånar oss. Troligtvis för att man inte hittar angreppspunkter 
bortsett från de normala om svältlöner etc. Visserligen fortsätter 
personalminskningen på installationssidan, men som bekant finns 
det ingen annan utväg.  
    Nu skall facket ta till vapen också. Som framgår av brevet begär 
man US$ 300.000 eller annars blir det blod. Andra svenska före-
tagschefer har fått liknande hotelser. 
    Vi tar lätt på det hela, men har naturligtvis anmält ärendet till 
polis och militär. Detta kan komma att leda till gripanden för alla 

––––––––– 
720 Velasquez leder fortfarande, år 2004, Utrammicol och representerar organisationen i IMF:s exeku-

tivkommitté. Se www.imfmetal.org/main/index.cfm?id=55&ol=2&l=2&c=7087 , 2004-12-15. 
721 Brev till Leif Blomberg och Mariana Payró från Torsten Wetterblad, 1982-10-14. 
722 Hotbrev. Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och 

Spanien 1975-1985. F7c: 62, (SFM).
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vet vem som ligger bakom breven – våra lokala fack och då givet-
vis de personer i styrelsen som har kontakter med MIG. 
    Vidta inga åtgärder, men låt gärna LM’s fack få ta del av brevet 
från ”Defensa Obrero Sindical Suecia” i den händelse facket 
hemma fortsätter att stödja och uppmuntra denna rörelse, som ing-
enting har att göra med facklig verksamhet.723

I en företagsrapport från maj året därpå framkommer emellertid att inte 
ens den colombianska säkerhetstjänsten kunde belägga uppgifterna om att 
Sintraericsson skulle ha övergått till väpnade terroraktiviteter:  

Genom kontakter med F-2 (den militära säkerhetstjänsten) har 
framkommit att de ledande inom SINTRAERICSSON ej har öppen 
kontakt med vare sig FARC, M 19 eller någon annan subversiv or-
ganisation. Deras agerande förefaller närmast ha prägel av de-
sperat handlande för att hindra de gradvisa uppsägningarna (2 
pers/vecka) och för att ge eftertryck åt arbetstryggheten.724 [min 
kurs.] 

Rapporten präglas av en viss förståelse för Sintraericssons kritik, men 
författaren till densamma drar ändå slutsatsen att EDC hade agerat helt 
enligt spelreglerna och att företaget ”till följd av tidigare eftergifter 
[hade] tvingats föra en kategorisk och hård förhandlingspolitik”.725 De 
ageranden som åsyftas i rapporten är sannolikt Sintraericssons strejkvar-
sel, de unisona visslingskonserterna på fabriksgolvet, åverkan på materiel 
och den sjunkande effektiviteten (vilken kan antas ha varit ett resultat av 
de anställdas maskning) vid EDC.726 Hotbreven sätts i rapporten istället i 
samband med de colombianska gerillarörelsernas offensiv under våren 
1983. M-19 hade exempelvis offentligt deklarerat att organisationen var 
redo att börja kidnappa chefer i utländska företag. Även Skandia hade 
mottagit hot, vilket ledde till att företaget evakuerade sin svenske ekono-
michef. Det var inte bara svenska företag som utsattes för kidnappnings-
hot under den här perioden. I vissa fall omsattes hoten dessutom till hand-
ling, vilket framgår i rapporten: 

Den i mars kidnappade produktionschefen Kenneth Bishop vid 
Texaco i Colombia släpptes fri mot enligt uppgift lösen med 1 

––––––––– 
723 Handskrivet brev från Raimo Lindgren till BB, Bogotá, 1982-09-16. Telefonaktiebolaget LM 

Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985. F7c: 62, (SFM).
724 Rapport. Besök vid EDC 83 04 26-28. H Wermdalen/KTe 9 4019, 1983-05-03. Telefonaktiebola-

get LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985. F7c: 61, 
(SFM).

725 Rapport. Besök vid EDC 83 04 26-28. H Wermdalen/KTe 9 4019, 1983-05-03. Telefonaktiebola-
get LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985. F7c: 61, 
(SFM).

726 Se s. 184. 
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MUSD. Han uppges ha fått en ovänlig behandling vilket antas be-
rott på påstådda missgrepp mot personal under hans 25 år i Co-
lombia.727

    Irene Nilsson, som vistades i Colombia vid den här tiden menar att 
misstankarna om samröre mellan ”kommandot” och Sintraericsson är helt 
ogrundade. Det fanns en uppsjö av vänster- och gerillagrupper, som age-
rade underjordiskt och som mycket väl kunde utnyttja uppmärksamheten 
kring de svenska företagen för egna syften.728 Däremot fanns det förutom 
från EDC och LME möjligtvis också ett intresse från till exempel 
Utrammicols sida att påskina sådana samband för att isolera och stigmati-
sera oberoende fackföreningar som Sintraericsson. Och kontakterna mel-
lan Utrammicol och Metall tycks ha varit ganska frekventa under året för 
strejken vid EDC. I ett brev till Åke Andersson, som skickades ett par 
månader före skrivelsen om hotbreven, nämner Wetterblad att han vid 
IMF:s centralkommittémöte träffade en representant för Fetramecol: 

Han klagade först över att vi aldrig kontaktade dem när vi besöker 
Colombia utan bara Utrammicol, och nämnde sedan triumferande 
att tjänstemännen på LM i Bogotá nu åter anslutit sig till Fetrame-
col.
    Det här är kanske en annan anledning till att situationen återigen 
är så spänd på företaget.729

    Möjligen kan dessa förhållanden delvis förklara Metalls och Samorga-
nisationens passivitet och sena agerande under strejken 1983 – Samorga-
nisationens uttalande skrevs inte förrän den 12 september.  
    Det är förståeligt att företaget ville leda bort uppmärksamheten från 
själva sakfrågan och orsaken till att Sintraericsson inte betraktade det som 
meningsfullt att fortsätta förhandlingarna med företaget. Enligt Sintrae-
ricsson innehöll företagets motbud krav som i praktiken skulle innebära 
en dödsdom mot fackföreningen och drastiskt försämra anställningsvill-
koren för arbetarna. Företaget ville försämra anställningstryggheten, 
minska förtroendemannaskyddet och ta bort den fackliga förhandlingsrät-
ten ur avtalet samt öka möjligheterna för tillfälliga anställningar.  

––––––––– 
727 Rapport. Besök vid EDC 83 04 26-28. H Wermdalen/KTe 9 4019, 1983-05-03. Telefonaktiebola-

get LM Ericsson. Marknadsföring och försäljning – Latinamerika och Spanien 1975-1985. F7c: 61, 
(SFM).

728 Telefonsamtal med Irene Nilsson, 2004-12-01. Liliana López kommenterar idag (2005) påståendet 
om att styrelsen för Sintraericsson skulle ha varit inblandad i kidnappningshoten med orden: ”Vi 
hade varken modet eller kraften att åstadkomma något sådant. Luis Moreno slår fast att ”om det 
hade varit vi som låg bakom dessa hot så skulle vi ha varit döda nu”. Inspelning från möte mellan 
Liliana López, Luis Moreno, Åke Andersson och Margareta Fryxell, mars 2005, (ÅA).

729 Brev till Åke Andersson och Verkstadsklubben vid Ericsson i Karlskrona, från Torsten Wetterb-
lad, 1982-07-08. Internationella avdelningen. Pärm: div. länder C. Colombia 1973-, (SMF).
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    Dessutom innehöll budet en försämring av pensionsvillkoren, vilket 
Wetterblad pekar ut som den huvudsakliga stötestenen i förhandlingarna. 
När det gäller röstningsförfarandet, utlysandet och hävningen av strejken, 
beskriver Wetterblad hur en omröstning hade genomförts på företaget och 
att röstningen hade resulterat i ”395 för strejk, 391 emot, två nedlagda 
och fyra ogiltiga röster”.730 Omröstningen gällde om strejk skulle utlysas 
eller om en skiljedomstol skulle lösa konflikten. Wetterblad påtalar vis-
serligen att även ”företagsledningen, inkl VD, enligt Sintraericsson” del-
tog i omröstningen, men han för inga resonemang kring vad detta kan ha 
betytt för utfallet i omröstningen, eller kring att klubbstyrelsen lyckades 
uppnå majoritet för en strejk trots detta förhållande. Dessutom framställs 
uppgifterna om omröstningen indirekt som otillförlitliga, eftersom de 
kom från Sintraericsson. Istället betraktar Wetterblad frågan om strejkens 
laglighet som en tolkningsfråga731:

Enligt colombiansk arbetsmarknadslagstiftning krävs att en majo-
ritet av de anställda röstar för strejk för att den ska kunna utlysas. 
Frågan var då om de nedlagda och ogiltigförklarade rösterna skulle 
räknas in i antalet angivna röster. Gör man det var det ju ingen ma-
joritet för strejk, om inte kunde däremot strejken utlysas.732

Enligt Torsten Wetterblad gick Sintraericsson ut i strejk den 18 juli, trots 
att Arbetsministeriet ”gjorde en preliminär tolkning att majoritet för strejk 
inte hade uppnåtts” – resolutionen som olagligförklarade strejken kom 
först den 26 juli. Två dagar efter att resolutionen hade antagits, ”försökte 
representanter för Arbetsministeriet komma in på företaget, men repre-
sentanter för de strejkande arbetarna hejdade detta”, skriver Wetterblad. 
Därefter ”kontaktade Arbetsministeriet polisen, som hävde strejken 31 
juli”, fortsätter Wetterblad.733

    Sintraericssons beskrivning av händelseförloppet är en annan. Enligt 
Juan Silva från Sintraericsson röstade en majoritet av de närvarande för 
strejk, trots att omröstningen inte gick rätt till: 

– Där deltog och röstade både VD: n Stig Johansson och andra 
chefer, liksom tillfälligt anställda, personal från SENA (Colombias 
AMU), anställda från Ericssons gård utanför Bogotá och andra 
personer som vi inte hade en aning om vilka de var. Vi hade aldrig 

––––––––– 
730 Torsten Wetterblad, Fackliga problem vid Ericsson i Colombia, (rapport till Samorganisationen 

för Verkstadsklubbarna vid Ericsson i Sverige), 1983-09-13, s. 2, (VLM, ARAB).
731 Om strejken var laglig eller inte kan jag inte avgöra här. Såtillvida var Wetterblads bedömning 

rimlig. Ord står mot ord, men frågan är om inte detta är av underordnad betydelse i sammanhanget? 
732 Torsten Wetterblad, Fackliga problem vid Ericsson i Colombia, (rapport till Samorganisationen 

för Verkstadsklubbarna vid Ericsson i Sverige), 1983-09-13, s. 3, (VLM, ARAB). 
733 Torsten Wetterblad, Fackliga problem vid Ericsson i Colombia, (rapport till Samorganisationen 

för Verkstadsklubbarna vid Ericsson i Sverige), 1983-09-13, s. 3, (VLM, ARAB).
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sett dem förut. Även teknikerorganisationen Anatt, som redan hade 
fått sitt avtal var där […].734

Personaldirektören för LM Ericsson i Sverige, Nils Svensson, hävdade en 
månad senare i ett radioprogram att han inte hade ”en aning om” att che-
fen för EDC var närvarande och röstade vid mötet. Men Svensson vidhöll 
ändå, även om han menade att det verkade ”lite konstigt” att chefen del-
tog och röstade vid strejkmötet, bestämt att Ericsson följde de colombi-
anska reglerna och att det inte fanns någon majoritet för strejk vid EDC 
när dessa efterföljdes.735

    Sintraericssons representanter var efter omröstningen övertygade om 
att det var lagligt att utlysa strejk. När Sintraericsson på omvägar hade 
fått höra att en tjänsteman från arbetsministeriet inofficiellt hade medde-
lat företagsledningen, men inte fackföreningen, att strejken skulle olaglig-
förklaras, krävde klubben besked från Arbetsministeriet om detta. Sintra-
ericsson ville även veta om ett eventuellt nytt möte skulle utlysas. Efter-
som det aldrig kom något svar från Arbetsministeriet och eftersom man 
trodde sig ha en majoritet av de närvarande med sig, drog styrelsen slut-
satsen att strejken var laglig. Påståendet att de strejkande ericssonarbetar-
na inte skulle ha släppt in Arbetsministeriets representanter överens-
stämmer inte heller med vittnesmålen från Sintraericssonmedlemmarna i 
Irene Nilssons bok: 

– Den 27 på morgonen kom två representanter från arbetsministe-
riet och informerade dem som befann sig i strejktältet om beslutet 
och uppmanade dem att häva strejken, berättar Benicio Cruz. De 
sökte efter fackordföranden, men han var inte där. Då åkte vi in 
några stycken till arbetsministeriet och pratade med ministerns 
rådgivare för att komma överens om och hur och när strejken skul-
le hävas. Han skulle försöka få tag i någon på företaget. 
    Men polisen hann före. 
– Sent på söndagskvällen den 31 juli kom ett par hundra kravallpo-
liser, beväpnade med kulsprutor och tårgas, och körde bort de 30 
strejkvakterna. De slet ner tälten och allt vi hade i dem berättar 
fackordförande Fransisco Moreno. Poliserna kom tillsammans 
med representanter för företaget och ministeriet.736

    När de strejkande skulle återgå till arbetet på måndagen den 1 augusti 
hade vakten vid ingången en lista på arbetare som inte fick släppas in för 
att de var avskedade, berättar Francisco Moreno i Irene Nilssons bok. 
Omkring 70 anställda – hela fackstyrelsen, alla arbetsplatsombud och öv-
––––––––– 
734 Irene Nilsson, 1987, s. 30. 
735 Helena Groll intervjuar Irene Nilsson och Nils Svensson, Nyhetsmorgon, Sveriges Radio, P 1, 

1983-09-13. 
736 Irene Nilsson, 1987, s. 30. 
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riga förtroendevalda, samt en rad aktivister – avskedades på stående 
fot.737 Den nya styrelsen valdes redan samma dag men erkändes inte av 
företaget, och dagen därpå avskedades fyra av de nyvalda ledamöterna. 
Istället anordnade företaget ett möte för att välja en helt ny fackförenings-
styrelse. En av medlemmarna i Sintraericsson som inte hade fått sparken, 
Rafael Bastidas, berättar för Irene Nilsson hur det gick till när företaget 
skapade en ny fackförening: 

– Personalchefen, Agosto Garzón, hade allt förberett för den nya 
fackföreningen redan dagen efter strejken, säger Bastidas. Inför 
mötet sa han öppet till en av sekreterarna: ”Var försiktig med vilka 
som väljs in i styrelsen, för det finns fortfarande några kvar av de 
andra.
– Vid två-tretiden på eftermiddagen ringde min chef och sa att jag 
måste gå på mötet fortsätter Bastidas. De tvingade alla att gå. På 
mötet deltog alla avdelningscheferna. De sa inget, men deras blotta 
närvaro innebar ju en påtryckning. Förut fick vi aldrig ha med-
lemsmöten på arbetstid. Nu fick vi helt plötsligt en halv dag ledigt 
och uppmanades att gå.  
    Men de anställda ställde inte upp på företagets inblandning i sty-
relsevalet och ingen ny styrelse blev vald. Strax efteråt dök istället 
en ny facklig organisation upp på företaget, Sintramecol, och 
inom loppet av en dryg vecka hade Ericsson också trollat fram ett 
nytt avtal med denna fackförening.738

Uttalandet som Åke Andersson och Wetterblad skrev, och som under-
tecknades av Samorganisationens ordförande Stanley Oscarsson, var 
mycket skarpt och kritiskt mot företaget, men i praktiken hade företaget 
redan vunnit striden när det nådde Colombia. Metall och Samorganisatio-
nen hade även för koncernledningen protesterat och krävt att de avskeda-
de omedelbart skulle återanställas.739 I ett telegram informerades Sintrae-
ricsson om detta samtidigt som Samorganisationen efterlyste information 
om Sintraericssons syn på händelserna. Under den tid som passerade från 
den 1 augusti, då strejken hävdes, och den 12 september, då Samorgani-
sationen skrev stöduttalandet till Ericsson, hade Sintraericsson förlorat 
300 av sina medlemmar.740 Stöduttalandet nådde, enligt Irene Nilsson, 
emellertid inte Sintraericsson i Colombia förrän flera månader senare.741

Orsaken till den snabba åderlåtningen på medlemmar var att företaget 
––––––––– 
737 Irene Nilsson, 1987, s. 30. 
738 Irene Nilsson, 1987, s. 30. Jag har inte lyckats få fram vad förkortningen Sintramecol stod för, 

men gissningsvis stod den för något i stil med: Sindicato de Trabajadores Metalurgicós de Colom-
bia.

739 Uttalande av Styrelsen för Verkstadsklubbarnas Samorganisation vid Ericssons i Sverige, 1983-
09-12, (VLM, ARAB).

740 Irene Nilsson, 1987, s. 31. 
741 Irene Nilsson, 1987, s. 75. 
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uppmanade alla anställda att lämna Sintraericsson och gå med i den nya 
företagsinitierade fackföreningen; endast medlemmar i Sintramecol skul-
le få löneförhöjning. Därefter upphörde kontakterna mellan Sintraerics-
son och Metall, och det blev som Irene Nilsson skriver ”tyst” från Sveri-
ge:

Enskilda Ericssonarbetare som frågade sina fackliga företrädare 
vad som hänt i Colombia fick svaret att Sintraericsson inte längre 
existerade. Den informationen hade företaget lämnat, och den an-
sågs så trovärdig att ingen brydde sig om att ens tillfråga Sintra-
ericsson om detta var sant eller ej. Utom en arbetare i Midsom-
markransen, som skrev ett brev till Sintraericsson. Han hade av sitt 
fack blivit informerad om att det nu fanns ett nytt fack som hade 
”situationen under kontroll”. Den av företaget initierade fackföre-
ningen.742

Detta överensstämmer också med de uppgifter som förekommer i Samor-
ganisationens ordförandekonferens i november 1983. Där slog man fast 
att det nu endast fanns kvar en kärntrupp om ca 15 medlemmar i Sintrae-
ricsson:

Sedan den nya fackföreningen bildats har den gamla fackförening-
en upphört. Det överklagande som gjordes till arbetsministeriet har 
ännu inte behandlats. Det är en process som kan ta upp till två år. 
För vårt vidkommande måste därför frågan vara utagerad. Den nya 
fackföreningen tillhör ett förbund som är medlemmar i IMF. Vi 
kan därför genom Metall upprätthålla kontakter.743

Under våren 1984 gjorde dock Juan Fonseca, som då var fackligt aktiv på 
ett av Ericssons dotterföretag i Stockholm, RIFA, ett besök i Colombia. 
Besöket var främst av personlig karaktär; han var där för att närvara vid 
en begravning av en nära anhörig och inte som officiell representant för 
Metall eller Samorganisationen.744 Men i samband med sin vistelse i Co-
lombia fick han även möjlighet att för Samorganisationens och Metalls 
räkning besöka Ericssons fabrik i Bogotá och undersöka förhållandena ef-
ter strejken 1983. Eftersom Fonseca har colombianskt ursprung kom hans 
erfarenheter från besöket att väga tungt i argumentationen för det beslut 
som senare togs vid Samorganisationens årsmöte. Resultatet av besöket 
blev en niosidig skriftlig rapport som kom Samorganisationens verk-
stadsklubbar till del vid årsmötet den 22-23 maj 1984. Fonseca kunde, ef-
ter att ha tillbringat sammanlagt tre dagar vid Ericssons fabrik i Bogotá, 

––––––––– 
742 Irene Nilsson, 1987, s. 75.  
743 Protokoll. Verkstadsklubbarnas samorganisation LME, ordförandekonferens, Stockholm, 1983-

11-22, (VLM, ARAB).
744 Telefonsamtal med Juan Fonseca, 2003-02-18, (JS).



261

vittna om en ”total demoralisering” bland många av arbetarna som var 
kritiska till och besvikna på facket, det vill säga Sintraericsson.745

    I det här sammanhanget kan det vara på sin plats att påpeka att Irene 
Nilsson som levde i Colombia vid tiden för Fonsecas besök under en 
längre period efter strejken 1983 hade stora problem med att få Ericsson-
arbetarna att uttala sig om situationen vid fabriken, även de som hade va-
rit fackligt aktiva. De var helt enkelt rädda för repressalier och för att för-
lora sina arbeten eller för att bli svartlistade.746 Rädslan var inte obefogad. 
Luis Moreno vann i arbetsdomstolen för andra gången 1985, där han åter-
igen förklarades som olagligen avskedad. Företaget tvingades att återan-
ställda honom den 2 december, men det följande året gav han upp och lät 
sig köpas ut av företaget för motsvarande 90 000 kronor.747  Senast Irene 
Nilsson hade kontakt med Moreno hade han fortfarande inte lyckats få 
något arbete, trots att han fick möjlighet att studera och utbilda sig till 
ekonom. Villafradez försörjde sig efter avskedandet på att i bostaden 
baka majsbröd som sedan såldes på gatan. Irene Nilsson kunde efter en 
resa till Colombia sommaren 2003 konstatera att han alltjämt försörjde 
sig på det viset. 748 Det gjorde han även våren 2005 då Åke Andersson 
och Margareta Fryxell träffade honom i Bogotá.749

    Fonseca skriver i rapporten att han under de dagar han tillbringade på 
företaget aldrig lyckades ”se något av Sintraericssons verksamhet på före-
taget” och att det var ”svårt att säga om Sintraericsson har folk inom före-
taget idag”. Mot bakgrund av avskedandena i augusti 1983 ter sig detta 
inte svårförklarligt, eftersom klubben var krossad vid det här laget. Före-
taget hade lyckats genomföra det Sintraericssons styrelse tidigare befara-
de att företaget strävade efter, vilket också var orsaken till man gick ut i 
strejk. Det var också företagets fackföreningsfientliga politik som gjorde 
att Sintraericsson sökte solidaritet från Sverige.  
    Trots att Fonseca inte träffade några medlemmar från Sintraericsson 
kunde han i rapporten ge en översiktlig bakgrund till varför Sintraerics-
son utlyste strejken, vilka krav man ställde och hur många av de anställda 
som deltog i strejken. Fonseca fick enligt egen utsago sin information, 
förutom från de anställda som han pratade med, från representanter för 
företaget och från Fetramecol. 
    Enligt Fonseca bildades Sintramecol för ”att det inte fanns någon orga-
nisation som representerade arbetarna i förhandlingar med företaget” och 
dess första uppgift blev följaktligen att träffa kollektivavtal med företa-
get. Kollektivavtalet gällde från den 30 augusti 1983. Avtalet innehöll 
––––––––– 
745 Juan Fonsecas rapport från Colombia, till Samorganisationens årsmöte, maj 1984, (VLM).
746 Samtal med Irene Nilsson, 2003-02-13, (JS).
747 Irene Nilsson, 1987, s. 35. 
748 Samtal med Irene Nilsson, 2003-09-16, (JS).
749 Möte med Julio Villafradez, Åke Andersson och Margareta Fryxell, bandupptagning, Bogota, 

april, 2005. 
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mycket sådant, som i jämförelse med svenska förhållanden ”inte är så 
bra, men avtalet innehåller också en del bra överenskommelser”, skriver 
Fonseca, som menade att man måste se avtalet som ett led i en positiv ut-
veckling.750         
    Fonseca rekommenderade, mot bakgrund av sina intryck efter besöket 
vid Ericsson de Bogotá, att Samorganisationen 

1) fortsättningsvis riktade sitt stöd till Sintramecol;  
2) att Samorganisationen tar initiativ till utbildningsinsatser i Sveri-

ge eller Colombia för den nya fackföreningen;  
3) att Samorganisationen försöker påverka Fetramecol så att de upp-

låter en styrelseplats för Sintramecol.  

Kontakterna med Sintraericsson borde, menade Fonseca, endast vara av 
”formell-symbolisk” karaktär. Det skulle göras klart för dem att Samor-
ganisationens intresse är att följa vad som sker på företaget och att det är 
en skyldighet för Samorganisationen i Sverige ”att stödja den lokala fack-
liga organisationen på LME i Colombia, som idag heter Sintramecol”. 
Avslutningsvis poängterade Fonseca i sin rapport att det är viktigt att man 
i Sverige håller sig informerad om situationen för de avskedade arbetarna 
i Colombia, ”för att man i Colombia inte ska tro att vi vänder dem ryg-
gen”. 751 På Samorganisationens årsmöte den 22-23 maj 1984 beslutades, 
på förslag av och efter en föredragning av Åke Andersson om läget i Co-
lombia, att styrelsen skulle få i uppdrag att arbeta enligt Juan Fonsecas 
rekommendationer.752 Fortsättningsvis var det alltså Sintramecol som 
skulle stödjas, medan Samorganisationens kontakter med Sintraericsson i 
praktiken skulle upphöra. I Samorganisationens verksamhetsberättelse, 
som antogs vid årsmötet, framgår det också att styrelsen, enligt egen ut-
sago, under året med skärpa hade framhållit att:  

– samorganisationen såg avskedandena, vilka hade skett utan att strejkens 
laglighet slutligt hade prövats efter den fackliga organisationens över-
klagande, som oförenliga med god personalpolitik 

– det inte fanns någon anledning att avskeda ett så stort antal, även om 
strejken senare skulle olagligförklaras 

– ”det inte fanns några som helst skäl att försämra förmånerna”, eftersom 
levnadsstandarden i Colombia var så låg.753

––––––––– 
750 Juan Fonsecas rapport från Colombia, till Samorganisationens årsmöte, maj 1984, (VLM, ARAB).
751 Juan Fonsecas rapport från Colombia till Samorganisationens årsmöte, maj 1984, (VLM, ARAB).
752 PROTOKOLL: Verkstadsklubbarnas samorganisation vid Ericsson i Sverige. Årsmöte, Stockholm 

22-24 maj, 1984, (VLM, ARAB).
753 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, Verkstadsklubbarnas Samorganisation, LME tiden 24 maj 

1983 – 23 maj 1984, (VLM, ARAB).



263

Vidare underströks i verksamhetsberättelsen Samorganisationens uppfatt-
ning ”att det är företagets oavvisliga plikt att stödja och uppmuntra fack-
lig verksamhet”.754

    Enligt uppgifter från Juan Fonseca förverkligades varken förslagen om 
utbildningsinsatser, samarbete med den nya fackföreningen eller kontak-
ten med de avskedade colombianerna.755 Efter det att Åke Andersson 
1983 hade avsagt sig sina förtroendeuppdrag i Samorganisationen fanns 
det helt enkelt ingen som tog i frågan, vare sig i förbundet eller i Verk-
stadsklubbarnas Samorganisation vid Ericsson.756

    De formella och symboliska kontakterna med Sintraericsson kom inte 
heller att upprätthållas. I december 1984 och mars 1985 skickade Sintrae-
ricsson, enligt Irene Nilssons uppgifter, brev till Metall i Sverige med in-
formation om händelseutvecklingen och vädjade om hjälp, dock utan att 
få något svar.757 Jag har i Metalls arkiv funnit tre brev från första halvåret 
1985: ett kort brev från två kontaktmän (Henry Pineda och Libardo Arte-
aga) för ”De avskedades kommitté”; ett kort brev undertecknat av Luis 
Fransisco Moreno (ordförande) och Luis Moreno (tidigare ordförande, nu 
utbildningssekreterare); ett längre brev som rekapitulerar de viktigaste 
kraven och går igenom förloppet som föregick strejken 1983, samt sys-
tematiskt följer upp vad som hade skett därefter. Även det sistnämnda 
brevet är undertecknat av Moreno och Moreno, men också av J. Alberto 
Paez.
    I det första brevet från ”De avskedades kommitté” berättas om att mer 
än 500 arbetare hade sagts upp sedan strejken 1983 och att dessa ”tving-
ats ge upp sina fackliga och avtalsenliga rättigheter såsom pensioner, lö-
neökningar, mötes- och anslutningsrätt”. De avskedade som hade varit 
fackligt aktiva förföljdes enligt brevskrivarna genom att ”svarta listor” 
skickades till företagen i Colombia för att hindra dem från att få anställ-
ning.758

    De två breven från det borttynande Sintraericsson är, liksom brevet 
från ”De avskedades kommitté”, skrivna i en kamratlig ton och utan an-
klagelser eller förebråelser gentemot Metall och Samorganisationen. De 
går på punkt efter punkt igenom de krav man tidigare har fört fram och 
hur dessa hade bemötts av företaget.  
    I det första brevet står det klart att Sintraericsson vid det här laget hade 
gett upp, men ändå framstår det som om de kvarvarande medlemmarna 
tycktes vilja informera Metall om situationen:  
––––––––– 
754 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, Verkstadsklubbarnas Samorganisation, LME tiden 24 maj 

1983 – 23 maj 1984, (VLM, ARAB).
755 Telefonsamtal med Juan Fonseca, 2003-02-18, (JS).
756 Intervju med Åke Andersson, Johannishus 2003-01-28, (JS).
757 Irene Nilsson, 1987, s. 76. 
758 Brev från ”De avskedades kommitté” till Metall, 1985-06-22. Internationella avdelningen. Pärm 

div. länder C. Colombia 1973-, (SMF).
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Vi vet idag att det är omöjligt att blåsa liv i Sintraericsson. För 
även om vi skulle ha vunnit alla överklaganden och domstolarna 
skulle beslutat om återanställning skulle företaget inte ha lytt. Det-
ta visar fallet med Liliana Lopez. Hon fick rätt i samtliga instanser 
och skulle återanställas. Företaget vägrade och erbjöd henne peng-
ar istället. Enligt den person som ansvarar för facket hade företaget 
beslutat att inte anställa henne eftersom hon ”störde” för mycket. 
Då hon inte ville ha pengarna sade de omedelbart upp henne och 
för att hon inte än en gång skulle överklaga erbjöd de henne ytter-
ligare lite pengar. Och de gamla arbetare som fortsättningsvis är 
anställda törs varken säga eller göra någonting då de vet att det 
vore detsamma som att säga upp sig. 
   Vi ber er kamrater att på alla tänkbara sätt hjälpa oss att sätta 
stopp för företagets brutalitet, för att de inte ska säga upp fler eller 
tvinga några att säga upp sig, att de ska sluta terrorisera de anställ-
da, att de inte ska fortsätta med denna sin politik att göra sig av 
med alla anställda och bygga upp ett företag med enbart visstids-
anställda utan anställningstrygghet, utan rättigheter och dåligt be-
talda. 
    Vi ber er också bekräfta om det är så att företaget är i konkurs 
och ska läggas ned, vi tror inte det. Men vi behöver veta det för att 
företaget inte ska fortsätta hota arbetarna med detta för att de ska 
lämna Ericsson.759

I det andra brevet, till vilket en 12 sidor lång rapport är bifogad, beskriver 
Sintraericssonmedlemmarna det svåra läget i Colombia i spåren av den 
ekonomiska krisen. Dessutom redovisades läget vid EDC som, enligt Sin-
traericssonanhängarna, präglades av allvarliga fackliga konflikter mellan 
företaget och de arbetare som vågade göra sin röst hörd. Bitterheten mot 
den nya fackliga organisationen Sintramecol, tekniker- och tjänsteman-
naorganisationen Anatt och Fetramecol kommer också till tydligt uttryck 
i brevet. Dessa organisationer utpekas till och med som medskyldiga till 
det stora antalet avskedade: 

Som ni kan förstå, kan företaget genomföra dessa handlingar med 
den nuvarande regeringens stöd [den tidigare arbetsmarknadsmi-
nistern Juan Gonzalo Restrepo Londolo var nu, enligt den bifogade 
rapporten, styrelsemedlem i EDC], och ändå värre, tillsammans 
med de två ”gula fackföreningar” som för närvarande är deras alli-
erade, Anatt och Sintramecol, vilka styrs genom den korrupta led-
ningen med arbetarförrädaren Marcós Cordoba, som på livstid styr 

––––––––– 
759 Brev från Sintraericsson till Metall, 1985-02-22. Internationella avdelningen. Pärm div. länder C. 
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organisationen (samma som år 1978 gav impulserna till kollektiv-
avtalet [: pakten – felöversatt, förf. anm.]).760

Rapporten om arbetskonflikten 1983, till vilken en rad kopior av relevan-
ta dokument med kommentarer bifogades för att Metall i Sverige skulle 
kunna följa förloppet i detalj, beskriver hur företaget hade bemött Sintrae-
ricssons viktigaste krav.

Företaget strävade efter att i strid med föreningsrätten hindra fack-
föreningen att representera arbetarna.  
Företaget sökte frånsäga sig ansvaret för de sociala förmåner och 
garantier som överenskommits i tidigare avtal. 
Företaget ville inte kännas vid det tidigare slutna avtalet om före-
tagspension och ”åldersersättning”. 
Företaget ignorerade tidigare avtal om anställningsskydd, som till 
exempel tre månaders uppsägningstid, för att göra det lättare att 
avskeda anställda: 

För denna rättighet har vi kämpat och vi har erhållit den 
med hänsyn till behovet att skydda de fackliga ledarna 
som i vårt land är starkt förföljda, samtidigt som de har 
en osäkrare arbetssituation, med hänsyn till deras speciel-
la situation som förvärras av de ”svarta listor” som före-
tagen har arbetat fram och som cirkulerar bland företagen 
för att förhindra anställning av arbetare som har avske-
dats på grund av facklig kamp. Det innebär att deras möj-
ligheter att försörja sig minskar. I Colombia gäller att den 
som inte arbetar äter inte, och den som inte äter dör. I Co-
lombia finns inget arbetslöshetsunderstöd.761

Företaget ville eliminera rätten till kollektivavtal och införa ett sy-
stem med tidsbestämda anställningskontrakt, vilket skulle göra det 
enkelt att byta ut och avskeda de arbetare som hade anställning på 
obestämd tid.  
Företaget godtog inte retroaktivitet i ekonomiska uppgörelser – 
vare sig då det gällde grundlöner eller premielöner. Detta slog hårt 
mot de anställda, särkilt med tanke på den kraftiga inflationen som 
gjorde att levnadsomkostnaderna i december 1982, enligt Sintrae-
ricssons beräkningar, hade ökat med 30 procent. Detta innebar, en-
ligt Sintraericsson, ”att arbetarna skulle se sig förlora de summor 

––––––––– 
760 Brev från Sintraericsson till Metall (odaterat), våren 1985. Internationella avdelningen. Pärm: div. 

länder C. Colombia 1973-, (SMF).
761 Rapport från Sintraericsson, ”Arbetskonflikt 1983”, s. 3. Internationella avdelningen. Pärm: div. 
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som de var tvungna att erhålla för att täcka löneförlusterna beroen-
de på förhandlingstidens längd”. 

 
    I Metalls arkiv finns inga kopior av svar på Sintraericssons brev beva-
rade. Detta tyder på att Sintraericsson uppgifter om de uteblivna svaren 
från Sverige i Irene Nilssons bok är korrekta. Däremot finns i arkivet kor-
respondens med Fetramecol från 1985 och 1986 som berör situationen för 
de anställda vid EDC. 
    Sintraericssons överklagande av avskedandena efter strejken och över-
klagandet av strejkens olagligförklarande var ännu inte avgjorda så sent 
som november 1985. Då brann alla utredningshandlingarna upp i sam-
band med gerillarörelsen M-19:s ockupation av justitiepalatset, där hårda 
strider mellan gerillan och elitstyrkor ur den colombianska armén utspe-
lades, varvid alla arkiven sattes i brand och justitiepalatset lades i aska.762  
    Sintraericsson fick aldrig några svar på de sista breven som skickades 
innan Moreno blev utköpt och organisationen upphörde att existera. Me-
tall upprätthöll dock kontakten med Fetramecol och Utrammicol. I no-
vember 1986 skriver Metallfunktionären Anders Tiderman en rapport till 
Leif Blomberg från Colombia dit han hade rest tillsammans med John 
Fernandez på uppdrag av förbundet. Återigen är det företagets fackföre-
ningsfientliga politik och arbetsvillkoren vid EDC som är i blickfånget.  
    Tidermans och Fernandez besök i Colombia hade föregåtts av ett brev 
till IMF:s generalsekreterare Herman Rebhan från ordföranden i Fetra-
mecol, Marco Cordoba. Brevet som vidarebefordrades till Metall uttryck-
te oro över ”förföljelsen mot facket och det stora antalet permitteringar 
vid Ericsson”. Till brevet bifogades två bulletiner från fackföreningarna 
Sintramecol och Anatt som rapporterade om fortsatt facklig förföljelse 
vid företaget. I brevet ombeds Rebhan att trycka på Metall i Sverige: 
 

Till slut, för att återvinna min tilltro till den internationella fackliga 
solidariteten vill jag, genom dig, få våra svenska bröder att bryta 
denna tystnad och informera oss om de protester som gjordes till 
företaget […].763 

 
Brevet från Cordoba besvarades av Håkan Arnelid som nu var internatio-
nell sekreterare i Metall. Arnelid hänvisade till att Metall hade tagit upp 
frågan till överläggningar med Ericsson i april 1985 och man hade då från 
företaget fått till svar att avtal var tecknat och godkänt av bägge parter: 

 

––––––––– 
762 Irene Nilsson, 1987, s. 33. Se även Ana Carrigan, The palace of Justice: A Colombian Tragedy, 
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Med detta trodde vi att konflikten var löst och jag beklagar åter-
igen att Du inte nåtts av denna information. Vid mötet i Tokyo 
uppfattade våra representanter det som att Du skulle sända oss yt-
terligare information om läget, så att vi på nytt skulle kunna ta upp 
diskussioner med företagsledningen om aktuella problem. Detta är 
nödvändigt om vi ska kunna bistå Er vid eventuella konflikter vid 
Ericssons dotterbolag i Colombia.  
    Låt oss därför förbättra våra kontakter så att vi kan ge varandra 
stöd när det behövs.764 
 

Kommunikationssvårigheterna fortsatte alltså, men nu var det gnissel i re-
lationerna med Fetramecol, som uppenbarligen befann sig i konflikt med 
Ericsson och argumenterade på ungefär samma sätt som Sintraericsson 
tidigare hade gjort.  
    Enligt Tiderman föranleddes resan till Colombia av en inbjudan från 
Fetramecol till en arbetsmarknadskonferens som arrangerades av Fetra-
mecol och en fraktion inom det liberala partiet, Pro Democracia. Under 
Tidermans och Fernandez resa i november 1986 bekräftades de svåra om-
ständigheterna för de anställda och för fackföreningen vid Ericsson i Co-
lombia. Tiderman berättar i rapporten att det hölls sammanträden med 
Utrammicol och Fetramecol, men inte närmare vad som avhandlades un-
der dessa möten. Däremot refererar Tiderman möten med lokala fackliga 
representanter från Electrolux och Ericsson: 

 
Stark kritik riktades i olika avseenden mot de svenska företagens 
agerande på så sätt att rent fackföreningsfientlig verksamhet kunde 
konstateras, t ex i form av avsked av fackliga representanter, inrät-
tande av gula fackföreningar, enskilda avtal gentemot anställda för 
att få dem att avstå från facklig aktivitet etc. I Ericssonfallet fick vi 
också redogörelse av företagets agerande genom den senaste mut-
skandalen, som hade varit på tidningarnas förstasidor strax innan 
vår resa.765 

 
Eftersom Sintraericsson vid det här laget inte längre existerade vid Erics-
son i Colombia, tyder detta på att den fackliga organisation som nu repre-
senterade arbetarna hade hamnat i en situation som liknade den som Sin-
traericsson tidigare befann sig i. Den kritik som riktas mot företaget är i 
princip identisk med den som företrädarna för Sintraericsson levererade. 
Än mer anmärkningsvärt är att ordföranden för Fetramecol också uttryck-

––––––––– 
764 Brev till Marco A Cordoba, Fetramecol, från Håkan Arnelid, Metall, 1986-04-14. Internationella 

avdelningen. Pärm div. länder C, Colombia 1973-, (SMF). Brevet avslutas med ett PS: ”Kopia av 
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765 Rapport, ”Svenskföretagen i Colombia”, Anders Tiderman, 1986-11-28. Internationella avdel-
ningen. Pärm div. länder C. Colombia 1973-, (SMF). 
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er sådan kritik i brevet till Herman Rebhan. Under 1986 gick delar av 
centralorganisationerna samman i en enda landsomfattande organisation – 
Central Unitaria de Trabajadores (CUT), vilket i ett slag gjorde fackfö-
reningsrörelsen i Colombia mer enhetlig och mindre splittrad. Kanske 
påverkade även denna utveckling den fackliga strukturen och legitimite-
ten hos den lokala fackföreningen vid EDC, liksom inom de två metallar-
betarförbunden.  
    En stor del av rapporten, liksom innehållet i det brev som Tiderman 
skickade till John Fernandez i samband med rapporten, ägnas åt Irene 
Nilssons bok ”Sveriges smutsiga ansikte”. Tiderman och Fernandez hade 
även träffat Irene Nilsson i Colombia och fått ta del av det ännu opublice-
rade manuskriptet. 
    Tiderman var medveten om att ”en stor del av boken upptar kritik mot 
svenska Metall och koncernfackens agerande i samband med händelseut-
vecklingen vid nämnda två företag”. Men han underströk likväl att boken 
var av stor vikt och förutspådde att den kunde resultera i en diskussion 
”som kommer att ha en principiell betydelse för hur vi står, när det gäller 
internationellt solidaritetsarbete”. Han föreslog därför att Leif Blomberg 
skulle avsätta två dagar för att besöka Ericsson och Electrolux i samband 
med en planerad Brasilienresa i februari 1987.766 Något sådant besök blev 
troligtvis aldrig av. Jag har inte lyckats finna någon rapport från vare sig 
Brasilienresan eller Colombiabesöket i Metalls förbundsarkiv. 
    Mitt intryck är att Tiderman ville försöka åstadkomma en bättre dialog 
med fackföreningsrörelsen i Colombia och att han fann kritiken mot Me-
tall vara delvis befogad, men att förbundet måste positionera sig och skaf-
fa sig mer kunskap inför den debatt som han befarade skulle ske i sam-
band med publiceringen av Sveriges smutsiga ansikte. Han förordade där-
för ett mer intensivt samarbete med Velasquez och Cordoba, det vill säga 
ledarna för Utrammicol respektive Fetramecol, som ett sätt att få bättre 
överblick över förhållandena för de anställda och de fackliga organisatio-
nerna vid de svenska företagen i Colombia.767 

––––––––– 
766 Rapport, ”Anders Tidermans och John Fernandez’ Colombiaresa nov-86”, 1986-11-26. Internatio-

nella avdelningen. Pärm div. länder. Colombia 1973-, (SMF); Rapport, ”Svenskföretagen i Colom-
bia”, Anders Tiderman, 1986-11-28. Internationella avdelningen. Pärm div. länder. Colombia 1973, 
(SMF). 

767 Rapport, ”Anders Tidermans och John Fernandez’ Colombiaresa nov-86”, 1986-11.26. Internatio-
nella avdelningen. Pärm div. länder C, Colombia 1973- (SMF); Rapport, ”Svenskföretagen i Co-
lombia”, Anders Tiderman, 1986-11-28. Internationella avdelningen. Pärm div. länder C. Colombia 
1973- (SMF). 



269

Facklig imperialism – anklagelser på hemmaplan 
Ett problem som jag hittills inte har berört i så stor utsträckning handlar 
om arbetsfördelningen samt skillnader i förutsättningar och perspektiv 
mellan Metall och Samorganisationen. Detsamma gäller för innehållet i 
radioprogramserien Det blågula ansiktet som sändes under hösten 1980, 
där det i det sista avsnittet fördes fram anklagelser om facklig imperia-
lism mot Metall och påståenden om att förbundet agerade tillsammans 
med företaget gentemot Sintraericsson. Det höga tonläget och överdrif-
terna i programmet och i den diskussion som följde efter detsamma gör 
en nyansering i efterhand nödvändig. I det följande avsnittet kommer des-
sa två problem att vara i fokus. 
    Redan vid Samorganisationens styrelsemöte i mars 1979 märks en viss 
irritation över förbundets sätt att sköta informationen från och till Colom-
bia.768 Åke Andersson och de andra som var aktiva i Samorganisationen 
hade i regel uppdrag på klubbnivå och befann sig större delen av tiden på 
hemorten. Anderssons uppdrag som klubbordförande vid LM Ericsson i 
Karlskrona var exempelvis i sig tidskrävande, och till detta kom också 
representationen i koncernbolagsstyrelsen, som också upptog mycket tid 
och arbete. Därför låg det i stor utsträckning på förbundets bord att sköta 
informationsgången och kontakterna då det gällde de internationella frå-
gorna. Samtidigt var det de ledande funktionärerna på förbundsnivå som 
hade den strategiska överblicken och som hade inblick i relationerna med 
IMF. Någon sådan inblick hade inte Åke Andersson. Även om både Stan-
ley Oscarsson och Åke Andersson figurerade i vissa av de radioprogram 
och tidningsartiklar som handlade om konflikterna i Colombia, var det 
framför allt förbundets representanter som offentligt presenterade och de-
batterade Metalls hållning och ställningstaganden i frågan. Jan Olsson var 
exempelvis mycket aktiv i utarbetandet av en svensk hållning i det inter-
nationella fackliga samarbetet mot slutet av 1970-talet och kom därför 
rimligtvis att spela en avgörande roll i hur relationerna utvecklade sig 
mellan Metall, Samorganisationen och Sintraericsson.  
    I en serie om tre artiklar i Sydöstran lade Jan Olsson 1979 fram sin och 
Metalls syn på FFI och IMF. FFI beskrevs som en koloss på lerfötter och 
som en produkt av det kalla kriget, som det enligt Olssons uppfattning 
kanske var dags att skrota.769 I stället för FFI förordade Olsson i de två ef-
terföljande debattartiklarna regionalt samarbete och samarbete inom ra-
men för yrkesinternationalerna. Yrkesinternationalerna stod ”i centrum i 
kampen mot det internationella kapitalets allt större makt”, och det var de 
som bar upp mycket av ”de fackliga aktionerna i de multinationella före-

––––––––– 
768 Se s. 155. 
769 Jan Olsson, ”Dags att skrota FFI?”, Sydöstran 1979-12-22. 
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tagen”, menade Olsson.770 Jan Olsson tecknar i artikelserien de fackliga 
strategierna i ett övergripande globalt perspektiv, och han lyfter fram yr-
kesinternationalerna som garanter för att skapa effektiva motkrafter till 
kapitalet och de multinationella företagen. Här är skillnaden mellan för-
bundets och Samorganisationens förståelsehorisont uppenbar. Om man 
lyssnar till de röster som kommer fram i LME:s Samorganisation är det 
främst det konkreta koncernfackliga samarbetet som lyfts fram som vik-
tigt och angeläget. Med tanke på hur relationerna mellan Sintraericsson i 
Colombia och Samorganisationen i Sverige utvecklade sig, framstår rela-
tionen till IMF snarare som ett hinder för det koncernfackliga samarbetet.  
    Jan Olssons beskrivning av IMF bör också enligt min uppfattning pro-
blematiseras. Inte minst blir detta angeläget vid en jämförelse mellan Ols-
sons uppfattning och IMF:s beskrivning av situationen i Colombia i orga-
nisationens verksamhetsberättelse från 1977: 

I Colombia har de IMF-anslutna förbunden bekämpat nya försök 
av rivaliserande organisationer att skapa splittring. En av dessa är 
ansluten till kommunistiska FVF. De stridslystna arbetstagarna i 
Medelin- [sic!] och Caliområdena, vilka hör till ett av våra med-
lemsförbund (UTRAMMICOL), lyckades bräcka den arbetsgivar-
inspirerade regeringens 40-dagarsgräns för strejker, och vann så-
lunda en del viktiga förbättringar efter strejker som varade i över 
80 dagar. Vid samma tidpunkt genomdrev fackföreningarna som 
hör till förbundet FETRAMECOL betydande vinningar i flera 
multinationella företag, bl a LM Ericsson, Oerlikon, och Reming-
ton Rand.771

Detta skrevs en och en halv månad efter generalstrejken i Colombia, där 
de fyra landsorganisationerna, inklusive CSTC, för första gången lyckats 
enas i en enda lång och landsomfattande strejk. Beskrivningen av Fetra-
mecol som framgångsrikt vid LM Ericsson är, som tidigare har konstate-
rats i avhandlingen, minst sagt en överdrift.772

    I IMF:s verksamhetsberättelse beskrevs även hur ledarna för de två 
IMF-förbunden i Colombia hade ”undertecknat en överenskommelse om 
att samarbeta för enhet mot de splittringsförsök som görs av det FVF-
understödda CSTC och funktionärer i den regionala centralorganisatio-
nen, vilka är angelägna om att förhindra de lokala fackföreningarna att 
ansluta sig till nationella industriförbund”.773 Även IMF var alltså vid den 

––––––––– 
770 Jan Olsson, ”Det internationella facket är splittrat”, Sydöstran 1979-12-28; Jan Olsson, ”I centrum 

mot kapitalets makt”, Sydöstran 1979-12-31. 
771 IMF i de fem världsdelarna, verksamhetsrapport till den 24e världskongressen, München, 24-28 

oktober, 1977, s. 106. 
772 Se även s. 138. 
773 IMF i de fem världsdelarna, verksamhetsrapport till den 24e världskongressen, München, 24-28 

oktober, 1977, s. 69. 
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här tiden impregnerat av kalla krigets retorik. Men här återfinns också en 
rigid inställning till de fackföreningar som inte var anslutna till IMF och 
som ville vara oberoende från de colombianska landsorganisationerna. De 
oberoende fackföreningarna beskrivs underförstått som gula organisatio-
ner, i händerna på ”funktionärer i den regionala centralorganisationen”, 
eller kommunistiska och dominerade av CSTC. Det är oklart vad som 
menas med den regionala centralorganisationen, men förmodligen syftar 
IMF på ORIT. Notabelt i detta sammanhang är i så fall att de colombi-
anska IMF-förbundens centralorganisationer också var anslutna till 
ORIT.
    Kanske satte IMF:s hårda attityd mot vad som definieras som ”splitt-
ringsförsök” spår även i Metalls förhållningssätt till Sintraericsson? 
    IMF bedrev tvivelsutan framgångsrika fackliga projekt på många håll i 
Latinamerika och i övriga världen, och spelade en viktig roll för upp-
byggnaden av fackföreningsrörelsen i Tredje världen. Men det colombi-
anska exemplet visar att bilden inte är entydig och absolut. IMF:s enga-
gemang kunde lika gärna fungera som ett hinder för facklig enighet. Trots 
detta drev Metall en kompromisslös hållning, där kravet på anslutning till 
IMF framställdes som ett absolut krav för ett oreserverat stöd. Metalls 
hållning blev i sin tur ett av hindren för utvecklandet av det koncernfack-
liga samarbetet i Colombia, åtminstone i fallet LM Ericsson.  
    Metalls ståndpunkt drevs å andra sidan, enligt min uppfattning, aldrig 
aktivt av Samorganisationen. Den uppkom för Samorganisationen först 
efter att förbundet hade rådfrågats. Snarare fick man senare problem med 
att argumentera för och motivera denna inställning, eftersom det inte 
fanns någon egentlig och naturlig koppling från Samorganisationen till 
IMF. En koppling utifrån mer övergripande och strategiska ståndpunkter 
fanns däremot från Metall och dess ledning till IMF, vilket också Jan Ols-
sons artiklar visar. 
    Det var kanske därför Åke Andersson aldrig ville uppfatta de villkor 
som ställdes som bindande och tvingande, vilket han också betonade i 
mötet med Sintraericsson i februari 1981. Istället tolkade han överens-
kommelsen som en positiv uppmaning till de colombianska fackförening-
arna att samla sig, för att på så vis åstadkomma mer långsiktiga föränd-
ringar vid Ericsson de Colombia och i Colombia som helhet.774 Även om 
också Metall argumenterade för det senare var medlemskapet i Utrammi-
col eller Fetramecol ett oavvisligt krav för att ett förutsättningslöst stöd 
skulle bli verklighet. Detta framgår tydligt av de källor som finns att tillgå 
från mötet med Sintraericsson i Colombia 1979. I Sverige tonade Metall 
och Samorganisationen ner kravet på medlemskapet i något av IMF-

––––––––– 
774 Utskrift av bandupptagning. Möte i februari 1981 mellan representanter för Sintraericsson (Julio 

Villafradez m.fl.), Electrolux och LM Ericssons samorganisationer (Åke Andersson, Per-Olof Ed-
man) och Metall (Torsten Wetterblad), (ÅA).
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förbunden, och hävdade att man hela tiden hade betraktat det som en re-
kommendation och att det hade varit bäst om Sintraericsson var en del av 
den internationella fackliga gemenskapen. Året efter backade förbundet 
emellertid och intog en mer kompromissbetonad hållning. 
    Trots att Sintraericsson inte följde överenskommelsen som hade slutits 
1979, fortsatte Andersson att ställa krav i LM Ericssons bolagsstyrelse 
och gjorde där vad han kunde för att företagets antifackliga politik i Co-
lombia skulle upphöra. Andersson, som var med och skrev pjäsen efter 
studieresan 1979, hamnade i en mellanposition utifrån vilken han hade att 
försvara och motivera förbundets ståndpunkter inför Sintraericsson, sam-
tidigt som han försökte upprätthålla den solidariska inställningen till de 
utsatta arbetarna i Colombia och deras fackliga organisation. För Sintrae-
ricssons del fanns det inte någon motsvarande mellanpositionsnivå att 
möta den svenska Samorganisationen på. För Sintraericsson var det 
otänkbart att underordna sig i Fetramecol eller Utrammicol och arbeta 
inom ramen för IMF, eftersom de menade att de då skulle slå undan be-
nen på sig själva som facklig organisation.  
    I Josefssons och Söderbergs radioprogram, och vänstertidskrifter som 
Kommentar, anklagades Metall under åren kring 1980 för facklig imperi-
alism och för att ägna sig åt export av Saltsjöbadsanda och samarbetspoli-
tik till Latinamerika. Situationen i Colombia och Metalls agerande i sam-
band med kritiken av de svenska multinationella företagens verksamhet i 
landet var en särskilt omdebatterad och uppmärksammad fråga. Mycket 
av den kritik som framkommer i Josefssons och Söderbergs radioprogram 
är befogad och väl underbyggd, men samtidigt medför ivern att framställa 
Metall och Samorganisationen i mindre smickrande dager stundtals att 
beskrivningen blir osaklig. Exempelvis framställs Åke Anderssons resa 
till Colombia 1979 som en bjudresa betald av LM Ericsson.775 För Metall 
och Samorganisationen betraktades det däremot som en förhandlingsse-
ger att man hade lyckats få motparten att bekosta delar av den internatio-
nella verksamheten. Detta var i själva verket ett av de viktigare kraven 
som drevs på såväl Metalls kongresser och i Samorganisationens förhand-
lingar med LM Ericssons ledning.776

    I artiklarna och radioprogrammen görs aldrig någon distinktion mellan 
Samorganisationen och Metall utan de betraktas genomgående som en 
enhet. Men det är viktigt, menar jag, att betrakta dem var för sig, eftersom 
organisationerna hade skilda förutsättningar, utgångspunkter och målsätt-
ningar. Det var dock framför allt Metall och dess internationella sekrete-
rare som hördes i debatten om Ericsson de Colombia – först genom Jan 
Olsson och sedan genom hans efterträdare Torsten Wetterblad. Det var 

––––––––– 
775 Det blågula ansiktet, Sveriges Radio, P1, 1980-09-15, 1980-09-16, 1980-09-17, 1980-09-23 (ra-

dioprogramserie). 
776 Se till exempel s. 128. 
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Jan Olsson som framträdde i Josefssons och Söderbergs första radiopro-
gram och där hävdade Metalls position, och det var Wetterblad som gick i 
svaromål på en kritisk artikel i tidskriften Kommentar 1980, där han för-
nekade att Metall hade utövat påtryckningar på Sintraericsson i syfte att 
få organisationen att ansluta sig till Utrammicol.777 Däremot delade Wet-
terblad Kommentars uppfattning att LM Ericssons personalpolitik i Co-
lombia var fackföreningsfientlig och beskrev den som ”1800-
talsmässig”.778 Wetterblad blev även intervjuad i den senare radiopro-
gramserien. 
    Efter sändningen av Det blågula ansiktet skrev Torsten Wetterblad, 
som nu hade tillträtt som internationell sekreterare, ett mycket stridslystet 
brev som skickades ut till Samorganisationen vid LME i Sverige. I det 6 
sidor långa brevet går han i svaromål mot de anklagelser som hade riktats 
mot Metall i Josefssons och Söderbergs radioprogramserie. 
    De tre första programmen i serien hade Wetterblad inga invändningar 
emot. I dessa gjordes, menade Wetterblad, 

en detaljerad redogörelse för de fackliga förhållandena på flera 
svenska dotterföretag i Colombia. Det berättades om hur fackliga 
rättigheter systematiskt negligeras av de svenska företagen. Fram-
för allt beskrevs förhållandena på LM Ericssons och Electrolux’ 
dotterföretag. Beskrivningarna av de tre första programmen gav, så 
vitt vi kan bedöma, en relativt riktig bild av förföljelse från företa-
gens sida.779

Det fjärde och sista programmet var, enligt Wetterblad, däremot fullt av 
halvsanningar och ledande påståenden. Han hävdade att syftet med pro-
grammet ”var att bevisa hur Metall, hand i hand med företagen, också 
deltar i detta förtryck”.780 Wetterblad reagerade kraftigt mot överdrifter 
och vissa av de dåligt underbyggda slutsatser som förekommer i pro-
grammet. Han menade också att mycket av innehållet med Metalls bemö-
tanden av kritiken hade redigerats bort och att bilden av Metalls agerande 
hade förvanskats i syfte att smutskasta svensk fackföreningsrörelse. An-
klagelsen om facklig imperialism framstod för Wetterblad som särskilt 
förolämpande och absurd, eftersom det var ”en anklagelse som annars 
brukade framföras av Svenska Arbetsgivareföreningen”.781 Wetterblads 
reaktion på den punkten är förståelig. Jan Olsson och Bengt Jakobsson 
––––––––– 
777 Torsten Wetterblad, ”Metall i Colombia”, Kommentar, nr 4, 1980, s. 39. 
778 Torsten Wetterblad, ”Metall i Colombia”, Kommentar, nr 4, 1980, s. 39. 
779Torsten Wetterblad, ”Information till LMEs samorganisation, Metall i Colombia”, 1980. Interna-
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781 Torsten Wetterblad, ”Information till LMEs samorganisation, Metall i Colombia”, 1980. Interna-
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hade under flera års tid varit involverad i debatter med olika direktörer 
från SAF och svenska storföretag som bland annat anklagade Metall för 
facklig imperialism, men från helt andra utgångspunkter än de som före-
kommer i det sista avsnittet i Josefssons och Söderbergs radioprogramse-
rie. Tom Wachtmeister, VD i Atlas Copco, hävdade till exempel att Me-
tall bedrev ”facklig imperialism” och att förbundet försökte tvinga företa-
gen att sprida det svenska fackliga systemet till andra länder. Detta var 
orätt mot värdlandet och oroade företagens kunder, menade Wachtmeis-
ter.782

    Wetterblad konstaterade att det av de 35 inspelade minuterna av hans 
och Rolf Karlssons diskussion med Söderberg och Josefsson, bara åter-
stod cirka fyra minuter i det sända programmet. Även om programmet 
endast var en halvtimme långt, och trots att Wetterblad knappast kunde 
begära att sändningen skulle upptas av enbart Metalls version av Colom-
biahistorien, finns det anledning att fundera över vad det var som klipptes 
bort och inte blev sagt.  
    Wetterblads brev innehåller inte någon information som på något dra-
matiskt sätt förändrar bilden av Metalls agerande så som det har skildrats 
i den här avhandlingen. Däremot påvisade Wetterblad genom sitt brev till 
Samorganisationen att anklagelserna om facklig imperialism inte kan sä-
gas vara underbyggda, åtminstone inte i den meningen att Metall skulle 
ha agerat tillsammans med företaget för att motarbeta Sintraericsson. 
Wetterblad visade också att Metall inte har suttit med ”armarna i kors” 
som det antyds i programmet utan att förbundet och Samorganisationen 
faktiskt hade agerat för få till stånd en förändring av förhållandena vid 
EDC.
    Wetterblad förklarade Metalls dilemma på ett sätt som liknade den för-
klaring som Jan Olsson hade givit två år tidigare, men med en avgörande 
skillnad. Huvudproblemet bestod i de bristfälliga informationsvägarna 
och att Metall hade flera olika källor som beskrev förhållandena på mot-
stridiga sätt.783 Jan Olssons två år gamla redogörelse från radioprogram-
met Öppen Kanal klipptes för övrigt återigen in det nya radioprogram-
met, vilket gav en missvisande bild av Metalls inställning 1980. Jan Ols-
son hade, pressad av Josefsson och de Vylder, 1978 uppgivit att Metall 
hade att välja mellan flera källor som gav motstridiga versioner, men ef-
tersom Fetramecol var broderorganisation till Metall litade förbundet till 
uppgifterna därifrån. Enligt Fetramecol hade delar av styrelsen i Sintrae-
ricsson brutit sig ut ur fackföreningen och därmed fanns det två fackliga 
organisationer vid företaget. Denna version hade Metall då varit tvungna 
att ta hänsyn till, menade Wetterblad. Detta visade sig senare var ett miss-

––––––––– 
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tag, vilket också Wetterblad indirekt erkände i brevet till Samorganisatio-
nen:

I denna komplicerade situation kunde vi inte omedelbart utan att 
kontrollera uppgifterna, fatta en ståndpunkt och bestämma oss för 
vilka av de två delarna av styrelsen som Metall skulle stödja. Det 
var i denna situation, alltså under hösten -78 som samma journalis-
ter gjorde några radioprogram bl a om LM Ericsson i Colombia. 
Representanter för verkstadsklubbarna vid LM Ericsson och Me-
tall centralt medverkade i programmen. Vi konstaterade efter detta, 
att de uppgifter som vi fått från organisationen Fetramecol inte var 
tillförlitliga, och att de som kvarstod i fackklubben Sintra Ericsson 
var de som fortfarande kunde anses vara representativa för de an-
ställda på företaget. Det blev också klart för oss att utbrytarna i 
samarbete med företagsledningen [hade] bildat en gul fackföre-
ning.784

Ett annat tema i programmet som upprörde Wetterblad var den betydelse 
Svenska Hamnarbetareförbundets aktioner tillmättes i programmet. I pro-
grammet hävdas att Metall agerade först efter Hamnarbetareförbundets 
hot om blockad mot Ericsson i svenska hamnar. Detta var felaktigt, enligt 
Wetterblad. I programmet beskrivs också hotet om blockad som den enda 
solidaritetsåtgärden som hade haft någon effekt, vilket måste betraktas 
inte bara som ogrundat utan även som en överskattning av blockadens ef-
fektivitet, inte minst eftersom den aldrig sattes i verket. Det går alltså inte 
att bedöma huruvida blockadhotet påverkade företaget eller inte, däremot 
framgår det i en av de interna kartläggningarna av kritiken mot LM Erics-
son från 1979 att hotet om blockad de facto oroade företaget.785

    Det går inte heller att finna något belägg i källmaterialet för insinuatio-
nerna om att Metall skulle ha utövat påtryckningar gentemot Sintraerics-
son för att uppmana Hamnarbetareförbundet att inte utlysa blockaden. På 
den punkten kan Wetterblads indignation anses berättigad. Men å andra 
sidan svävade inte Metall på målet, då de inför Sintraericsson beskrev 
Svenska Hamnarbetareförbundet som en organisation som stod utanför 
”den samlade svenska arbetarrörelsen” och därmed indirekt utövade på-
tryckningar för att få Sintraericsson att bryta dessa förbindelser.  
    På motsvarande vis går det emellertid inte heller att tillmäta Samorga-
nisationens ingripande ”avgörande betydelse”, vilket Åke Andersson och 
Torsten Wetterblad gjorde i ett brev till Sintraericsson, som skickades 
veckorna efter det sista avsnittet i radioprogramserien. I detta brev fram-
ställdes det som att det var Metalls och Samorganisationens ingripande 

––––––––– 
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som hade fått företaget att ändra sin personalpolitik i Colombia. Metall 
och Samorganisationen ville genom brevet till Colombia visa att de fak-
tiskt hade agerat och inte ”suttit med armarna i kors”: 
 

 I radiointervjun framträder Villafradez, Moreno och Silva – bland 
andra – och påstår att vårt förbund inte har gjort något för att hjäl-
pa er lösa problemen som ni står inför på Ericsson i Bogotá. Det 
enda betydelsefulla stödet skulle vara Svenska Hamnarbetarför-
bundets solidariska aktioner. 
   Vi insisterar på att dessa påståenden förvånar oss mycket, efter-
som ni är medvetna om att vi vid förhandlingar med företagsled-
ningen på LM Ericsson, vid ett flertal tillfällen, har framfört de 
klagomål ni har på företagets agerande i Colombia. Det är uppen-
bart att vårt ingripande har fört till att lönediskrimineringen upp-
hört och att man betalat ut retroaktiv lön till Sintraericssons med-
lemmar. Vi vill med detta inte säga att alla problem på företaget är 
lösta, men vi menar att ni borde erkänna att vi har bidragit med 
något.786 

 
Brevskrivarna betonar att ett ”nödvändigt villkor” för ett fortsatt stöd från 
Metall och Samorganisationen är att Sintraericssons kritik fortsättningsvis 
inte går via ”tredje person” utan framförs direkt till de aktuella organisa-
tionerna.  
    Sintraericsson reagerade med största sannolikhet negativt på innehållet 
i detta brev. Det är möjligt att syftet med brevet från Metalls och Samor-
ganisationens sida var att påvisa att man inte hade varit enbart passiva, 
och påtala att Sintraericsson borde erkänna detta. Men det finns också en 
tendens till att överbetona Metalls och Samorganisationens insatser, i så 
måtto att andra insatser negligeras, framför allt de aktioner som medlem-
marna i Sintraericsson själva hade tagit initiativ till. Med tanke på att 
konflikterna alltjämt fortsatte vid EDC och att det var denna verklighet 
som Sintraericssons medlemmar befann sig i, kan brevet i själva verket 
ha uppfattats som en provokation. Även om Metall och Samorganisatio-
nen var medvetna om kommunikationsproblemen och ofta återkommer 
till dem som en av orsakerna till gnisslet i relationerna, avslöjas här viss 
oförmåga till kritisk självrannsakan.   
    Wetterblad betonade också i brevet till Samorganisationen kommuni-
kationsproblemet i kontakterna med Sintraericsson. Han hävdade att kon-
takterna dittills hade skett genom Chilekommittén och ”organisationer 
som av inrikespolitiska skäl kritiserar och motarbetar Svenska Metallin-
dustriarbetareförbundet i Sverige”, och att Metall istället ville ha direkt-
kontakt med fackföreningen vid EDC.787 Dessa aspekter på problemet 
––––––––– 
786 Brev från Torsten Wetterblad och Åke Andersson till Sintraericsson, 1980-10-08, (SHF). 
787 Torsten Wetterblad, ”Information till LMEs samorganisation, Metall i Colombia”, 1980. Interna-

tionella avdelningen. Pärm: div. länder C. Colombia 1973-, (SMF). 
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negligerades i programmet, menade Wetterblad. Resonemanget framstår i 
efterhand som motsägelsefullt, eftersom det på andra ställen i breven un-
derstryks att Metall både har mottagit och skickat brev från och till Sin-
traericsson. Möten mellan organisationerna hade ägt rum i såväl Sverige 
som Colombia. Den seglivade föreställningen om Chilekommitténs bety-
delse i sammanhanget byggde på en medveten eller omedveten missupp-
fattning. Det var snarare enskilda personer, framför allt Irene Nilsson, 
som åsyftades när Chilekommittén nämndes i sammanhanget. Hon för-
knippades med denna organisation, men var i själva verket medlem i 
UBV, som var och är en helt annan organisation, med en annan historia 
och profil. Det finns ingenting i Chilekommittéernas arkiv som tyder på 
att denna organisation skulle ha spelat någon avgörande roll efter More-
nos och Villafradez resa till Sverige.788

    Wetterblads argumentation kring Metalls påtryckningar för att få Sin-
traericsson att gå in i Utrammicol framstår inte heller som övertygande, 
eftersom han här liksom i den tidigare artikeln i tidskriften Kommentar
förnekar att några sådana ägde rum, trots att Josefsson och Söderberg i 
radioprogrammet läste innantill i det avtal som Sintraericsson året dess-
förinnan fick skriva under som ett villkor för fortsatt oreserverat stöd från 
Metall. Wetterblad noterar att det bara var den första delen av överens-
kommelsen som lästes upp i programmet och att den andra delen undan-
hölls lyssnarna för att smutskasta Metall. Den andra delen i avtalet inne-
höll en utfästelse om att Sintraericsson skulle få Metalls fulla stöd; att en-
dast Sintraericsson skulle erkännas som legitim facklig organisation vid 
EDC och att Metall skulle värna organisationen och dess medlemmar mot 
alla former av diskriminering. Den första delen av överenskommelsen var 
villkorande för den andra och detta framgår tydligt även i radioprogram-
met.
    Däremot tog Wetterblad upp en sida av saken, i fråga om diskussionen 
kring Sintraericssons medlemskap i Utrammicol, som tidigare inte hade 
nämnts i sammanhanget: 

Anledningen till att denna fråga togs upp är att det skulle underlät-
ta våra kontakter med fackklubben ifall man kunde sköta kontak-
terna över någon av IMFs medlemsorganisationer. Ett annat skäl 
var att det är betydligt enklare att tillgripa internationella solidari-
tetsaktioner, enligt den svenska medbestämmandelagen, om såda-

––––––––– 
788 Även om Colombiafrågan vid några tillfällen kommer upp i Chilekommittén protokoll och i Chi-

lebulletinen är det tydligt det att denna organisation varken initierade och drev frågan eller upprätt-
höll förstahandskontakt med Sintraericsson i Colombia. Det gjorde istället Irene Nilsson och andra 
personer kring UBV. Se s. 12. 
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na sanktioner yrkas av en international. IMF gör bara detta om de 
lokala fackliga organisationerna är medlemmar i internationalen.789

Det är viktigt att understryka att varken Sintraericsson eller Metall efter-
levde överenskommelsen, eller som Wetterblad uttrycker det; de tolkade 
den inte bokstavligt, och att den därför år 1980 var att betrakta som inak-
tuell:

Uppenbart är att Sintra Ericsson senare tagit avstånd från Utram-
micol, och inte vill ha något som helst samarbete med dem. Därför 
har vi också accepterat att Sintra Ericsson intagit en sådan ställ-
ning men ändå fortsatt med våra kontakter med och vårt stöd till 
dem.790

    Radioprogramserien Det blågula ansiktet väckte en debatt kring de 
svenska multinationella företagens personalpolitik i Colombia i svensk 
dagspress, som fortgick under ett par års tid. I mars och april 1982 avslu-
tades debatten med två artiklar i Aftonbladet av Jan Josefsson, vilka be-
möttes i en lång och en kortare artikel av Torsten Wetterblad och Åke 
Andersson.791 Den längre artikeln var en nerkortad version av det brev 
som skickades ut till Samorganisationens verkstadsklubbar av Wetterb-
lad. Den kortare artikeln var ett svar på Josefssons andra artikel där an-
klagelserna om facklig imperialism återigen fördes fram. Wetterblad och 
Andersson betraktade detta som ett led i en förtalskampanj mot Metall 
och Samorganisationen:  

Istället för att kommentera vår redogörelse för våra insatser i Co-
lombia, fortsätter han sin förtalskampanj och kryddar framställ-
ningen med fler invektiv. Josefsson är uppenbarligen rädd för att 
diskutera verkligheten, och vill istället bara ge en tillrättalagd bild 
som passar hans egna politiska syften.792

Josefsson hävdade å sin sida att Metall ställde partipolitiska krav i sitt in-
ternationella arbete och att förbundet sitter i samma båt som de svenska 
multinationella företagen: 

––––––––– 
789 Torsten Wetterblad, ”Information till LMEs samorganisation, Metall i Colombia”. Internationella 

avdelningen. Pärm: div. länder C. Colombia 1973- (SMF).
790 Torsten Wetterblad, ”Information till LMEs samorganisation, Metall i Colombia”. Internationella 

avdelningen. Pärm: div. länder C. Colombia 1973- (SMF).
791 Jan Josefsson, ”Svenska företag krossar facket”, Aftonbladet 1982-03-06; Torsten Wetterblad och 

Åke Andersson, ”Förtal och förvrängningar”, Aftonbladet 1982-03-17; Jan Josefsson, ”Metall har 
utfört ett smutsigt jobb i Colombia”, Aftonbladet 1982-04-06; Torsten Wetterblad och Åke Anders-
son, ”Svar”, Aftonbladet 1982-04-06. 

792 Torsten Wetterblad och Åke Andersson, ”Svar”, Aftonbladet 1982-04-06. 
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Är inte fackföreningarna att betrakta som socialdemokratiska är de 
omedelbart misstänkta och går inte att lita på. Problemet för Metall 
är att några socialdemokrater i vår bemärkelse inte finns i Latin-
amerika. Men ska arbetarna och deras fackföreningar motarbetas 
för det?[…] Metall har mer än något annat förbund växt samman 
med storföretagen. I många frågor hamnar de idag på samma sida 
av barrikaderna. De svenska multinationella koncernernas export-
framgångar är viktigare för Metall än arbetarnas situation på dessa 
företag i ett fjärran land långt borta.793

    Efter denna ordväxling tystnar debatten och det journalistiska intresset 
för situationen vid Ericsson i Colombia tycks svalna, trots att konflikterna 
hårdnade mot slutet av 1982, för att slutligen kulminera med strejken 
1983. Det gjordes dock därefter två inslag i Sveriges Radios Nyhetsmor-
gon: ett av Helena Groll 1983 och ett av Peter Sommerstein och Mats 
Lundegård 1984, där konflikterna vid EDC uppmärksammades.794 I ett 
efterhandsperspektiv kan Josefssons artiklar och bitvis också innehållet i 
det sista avsnittet i radioprogramserien Det blågula ansiktet betraktas som 
en björntjänst till Sintraericsson, eftersom debatten ledde till att Metall 
och Samorganisationen alltmer hamnade i försvarsställning och inträng-
des i ett hörn. Men innehållet, och det sätt på vilket det presenterades i ar-
tiklarna och radioprogrammen, var också en bidragande orsak till att för-
troendet mellan organisationerna blev allt mindre och istället helt igenom 
kom att präglas av ömsesidig misstänksamhet. 
    Wetterblads slutkläm i brevet till Samorganisationen från 1980 har 
onekligen sina poänger i det att den sammanfattar en annan sida och kon-
sekvens av Josefssons och Söderbergs radioprogram: 

Att bygga upp ett fackligt internationellt samarbete inom multina-
tionella koncerner, är av naturliga skäl mycket besvärligt. Det tar 
lång tid, det finns språksvårigheter och andra hinder. För att tvinga 
de svenska företagen att ändra sitt uppträdande i länder där man 
investerat behöver man ofta inte bara förhandla utan också få pub-
licitet i Sverige. Radioprogrammet har utan tvekan lett till en viss 
publicitet, om de fackliga förhållandena på de svenska dotterföre-
tagen i Colombia, men när man så totalt svärtar ner de fackliga in-
satserna som görs, frågar man sig vem som till slut drar det längsta 
strået. Om vi från svensk fackföreningsrörelse ska kunna fortsätta 
att utöka våra internationella fackliga kontakter måste vi speciellt i 
ett sådant ekonomiskt läge som vi har i Sverige idag, ha en utökad 
förståelse och ett utökat stöd bland våra medlemmar. Programmen 

––––––––– 
793 Jan Josefsson, ”Metall har utfört ett smutsigt jobb i Colombia”, Aftonbladet 1982-04-06. 
794 Nyhetsmorgon 1983-09-13, Nyhetsmorgon 1984-01-24; P1, Sveriges Radio. 
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har enbart lett till att misstänkliggöra och försvåra ett sådant arbe-
te.795

Den uppkomna debatten skedde i en tid av osäkerhet, företagsnedlägg-
ningar och strukturomvandling. Även i Sverige fruktade således fackfö-
reningsrörelsen vad detta skulle komma att innebära i termer av massar-
betslöshet och förändrade styrkeförhållanden på arbetsmarknaden. Den så 
kallade strukturkrisen i Sverige i inledningen av 1980-talet förde med sig 
fabriksnedläggningar på ett antal orter där Ericsson var etablerade. Ett 
hypotetiskt resonemang som förs fram i den här boken är också att kon-
sekvenserna av strukturomvandlingen – som kan betraktas som en aspekt 
av den tredje industriella revolutionen – kom att bidra till att internationa-
lismens ideologiska innehåll och praktik förändrades i Svenska Metallin-
dustriarbetareförbundet.      
    Samma år som den kritiska artikeln i Kommentar publicerades och ra-
dioprogramserien Det blågula ansiktet sändes i Sveriges Radio gav Me-
tallarbetaren ut ett specialnummer om teknikomvandlingens effekter vid 
LM Ericsson, som också i en av artiklarna berör de internationella frå-
gorna. I artikeln uttalade sig både Jan Olsson, nu i egenskap av utred-
ningschef på Metall, och Samorganisationens ordförande Stanley Oscars-
son. Här gav Jan Olsson sin syn på saken i ett annat sammanhang. Han 
konstaterade att i fråga om löner, anställningsförhållanden och fackliga 
rättigheter var LM Ericsson varken bättre eller sämre än andra multina-
tionella företag i Colombia. Ett grundläggande problem, menade Olsson, 
var att koncernen lade över ansvaret på dotterbolaget och därmed anpas-
sade verksamheten efter förhållandena i det land som de verkade i. Ols-
son var av uppfattningen att LM Ericssons koncernledning i Sverige bor-
de ta ett större ansvar över personalpolitiken i länder som Colombia. 
”Som det nu är blir det bara konflikter och elände som skadar även LM”, 
sade Olsson i artikeln.796

    I artikeln beskrev också Stanley Oscarsson svårigheterna med att ut-
veckla koncernfackliga samarbeten. Det saknades resurser för resor och 
tolkar, men framför allt var det svårt för dem som var aktiva att hinna 
med att sätta sig in i förhållandena i de länder där LM Ericsson bedrev 
verksamheter. Därför menade Oscarsson att möjligheterna ”till fackligt 
samarbete i internationella koncerner borde förbättras genom avtal och 
lagstiftning”.797

    Artikeln i Metallarbetaren visar på skillnader i Samorganisationens 
och Metalls perspektiv. Samtidigt visar den, tillsammans med Wetterb-
lads artikel i Kommentar, liksom brevet till Samorganisationen, att det 
––––––––– 
795 Torsten Wetterblad, ”Information till LMEs samorganisation, Metall i Colombia”. Internationella 

avdelningen. Pärm: div. länder C. Colombia 1973- (SMF).
796 Metallarbetaren 1980: 42. 
797 Metallarbetaren 1980: 42. 
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inte fanns någon principiell skillnad i beskrivningen av Ericsson de Co-
lombias personalpolitik i Colombia om de jämförs med Sintraericssons 
bild eller den som presenterades i de kritiska artiklarna och radiopro-
grammen. Trots detta framstår detta grundläggande problem nästan som 
sekundärt i relationerna mellan dessa organisationer och personer i Co-
lombia och Sverige. I stället hamnade den organisatoriska prestigen i för-
grunden.
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7. SOLIDARITETENS OMVÄGAR 

År 1976 valde medlemmarna i fackföreningen Sindicato de Trabajadores 
de Ericsson de Colombia (Sintraericsson) i Bogotá ny styrelse. Valet av 
ny styrelse innebar en radikalisering av fackföreningen, vilket också kan 
betraktas som ett led i och ett exempel på de hårdnande motsättningarna 
mellan arbete och kapital i landet. Strejkerna och protesterna mot svältlö-
ner och otrygga arbetsvillkor ökade drastiskt under 1970-talets sista år, 
inte minst vid europeiska och nordamerikanska multinationella storföre-
tag.
  År 1978 och 1979 skrev styrelsen för Sintraericsson ett antal brev till 

den fackliga samorganisationen vid LM Ericsson i Sverige där man väd-
jade om stöd i samband med konflikterna med företaget. Sintraericsson 
berättade om hur fackligt aktiva arbetare hade avskedats, att lönerna inte 
gick att leva på och att företaget på en rad punkter inte respekterade fack-
liga rättigheter. Svaren på breven dröjde och när det till slut kom svar 
från Samorganisationen och Metall i Sverige präglades inte detta av det 
reservationslösa solidariska stöd som Sintraericsson hade hoppats på.  
    Under våren 1979 reste två medlemmar i Sintraericsson, Julio Villafra-
dez och den avskedade förre ordföranden Luis Moreno, till Sverige i syfte 
att genomföra en turné bland verkstadsklubbarna vid LM Ericssons fabri-
ker i Sverige för att där knyta kontakter och informera om den svåra situ-
ationen för fackföreningen vid Ericsson de Colombia. Resan finansiera-
des och organiserades av medlemmar i biståndsorganisationen UBV, som 
använde det nätverk av chilekommittéer som fanns runt om i landet i det 
praktiska arrangemanget av turnén. Att kontakterna med Sintraericsson 
skedde via UBV och vänstergrupper, som stod utanför den reformistiska 
delen av arbetarrörelsen skapade grogrund för en misstänksam och av-
vaktande inställning från Svenska Metallindustriarbetareförbundet och 
Samorganisationen. Under hösten samma år arrangerade LO en studieresa 
till Latinamerika, och i samband med denna reste även Åke Andersson 
och Björn Svedberg från samorganisationen vid LM Ericsson i Sverige 
till Colombia för att besöka och diskutera problemen vid Ericsson de Co-
lombia med styrelsen för Sintraericsson. Åke Andersson besökte Sintrae-
ricsson och Colombia ännu en gång under våren 1981. Denna gång till-
sammans med Metalls internationelle sekreterare Torsten Wetterblad och 
Per-Olof Edman som representerade samorganisationen vid Electrolux i 
Sverige. Förbindelserna och samarbetsproblemen fortsatte till strejken 
1983 då många av de drivande medlemmarna i Sintraericsson avskedades 
efter att strejken olagligförklarats av det colombianska arbetsministeriet. 
Därefter förekom endast sporadiska kontakter mellan den nya fackföre-
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ningen Sintramecol, Samorganisationen och Metall till dess att Ericsson 
helt avvecklade tillverkningsproduktionen i Colombia i början på 1990-
talet. Därmed upphörde en verksamhet som hade pågått i landet sedan 
slutet av 1940-talet. 
    Föreliggande avhandling handlar om de konflikter som utspelade sig 
mellan LM Ericssons dotterföretag Ericsson de Colombia och den obero-
ende fackföreningen Sintraericsson under 1970- och 1980-talen. Under-
sökningen rör dock främst de positioneringar som Svenska Metall och 
den fackliga samorganisationen vid LM Ericsson i Sverige intog i sam-
band med dessa konflikter. Det huvudsakliga intresset har riktats mot Me-
talls internationalistiska teori och praktik i relation till de förbindelser, 
ställningstaganden och motstridiga intressen som kom till uttryck i sam-
band med konflikterna i Colombia. Världssystemteori och postkolonial 
teori har kommit att bli två teoretiska inspirationskällor i arbetet. 
    Förbindelserna mellan Metall, Samorganisationen och Sintraericsson 
utspelade sig i vad som kan benämnas som inledningen till den tredje in-
dustriella revolutionen. Relationerna ägde rum i en tid som ur facklig 
synvinkel präglades av stor osäkerhet och oro inför framtiden. Effekterna 
av de tekniska och industriella omvandlingsprocesserna i såväl Sverige 
som Colombia blev allt mer påtagliga, något som framför allt tog sig ut-
tryck i företagens minskade behov av mänsklig och manuell arbetskraft. I 
LM Ericssons verksamhet blev introduktionen av AXE-systemet ett för-
sta och stort steg i riktning mot alltmer mer komprimerade och allt mind-
re arbetskraftsintensiva telekommunikationssystem. 

Syftet med den här studien har varit att spegla något av de förändrade 
fackliga förutsättningarna och villkoren under perioden 1973 till 1993, 
som präglades av tilltagande transnationalisering och eroderande stater, 
snabb teknisk utveckling och ekonomisk liberalisering.  Undersökningen 
behandlar facklig internationalism både som ideologisk-moralisk förete-
else och som reellt existerande, icke-politikstyrande, internationell facklig 
aktivitet. Den övergripande forskningsfrågan har lydit: Varför utveckla-
des aldrig förbindelserna mellan Samorganisationen i Sverige och Sin-
traericsson i Colombia till ett koncernfackligt samarbete? Därutöver pre-
senterades i inledningsavsnittet ett antal underfrågor: 

Hur agerade företaget i Colombia och hur gestaltade sig relatio-
nerna mellan de fackliga organisationerna och företaget i Sverige 
respektive Colombia? 

Hur gestaltade sig relationerna mellan Sintraericsson, Metall och 
Verkstadsklubbarnas Samorganisation vid Ericsson i Sverige un-
der perioden 1973 till 1993? Hur framstår dessa relationer i för-
hållande till frågeställningen ovan?  
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Vilka förändringar och strategiska val går att iaktta hos Svenska 
Metallindustriarbetareförbundet under perioden 1973 till 1993 
ifråga om internationalistiska ställningstaganden och internatio-
nalistisk praktik? Detta problemområde berör synen på ekono-
misk demokrati, löntagarfonder, inflytande och medbestämmande 
i de multinationella företagen, liksom frågor kring internationell 
arbetslagstiftning och internationell näringspolitik.  

I vilken utsträckning var det moraliska eller realpolitiska intres-
sen och motiv som låg bakom Metalls respektive Samorganisa-
tionens förhållningssätt till Sintraericsson? Vilken roll spelade in-
ställningen och relationerna till internationalerna, antikommu-
nismen, ”facklig splittring” och organisatorisk prestige i relatio-
nerna? Vilka övriga företeelser och fenomen kan ha spelat in? 

Hur kan min undersökning av konflikterna vid Ericssons verk-
samheter i Colombia bidra till diskussionen kring hur den tredje 
industriella revolutionen gestaltat sig i centrum (Sverige) respek-
tive periferi (Colombia)?  

Innehållet i pjäsen Varför skäller man på oss?, som författades av Åke 
Andersson och några av de övriga deltagarna i LO:s Latinamerikakurs ef-
ter hemkomsten från Colombia, genomsyras av den internationella solida-
riteten som en moralisk och ideologisk utgångspunkt, vilken sammanbin-
der och stärker arbetarklassen både i Colombia och Sverige. I pjäsen ska-
par de colombianska och svenska fackföreningarna, med god hjälp från 
den ideologiska kören, gemensamt en arena för ett direkt samarbete utan 
realpolitiskt förbehåll. Pjäsen har en utpräglat socialistisk inriktning med 
uppenbara ekon från SAP:s radikala partiprogram från 1975, och pekar 
framåt mot en helt annan samhällsform där produktionen läggs ”i hela 
folkets händer”.798 Här finns också ett ideologiskt släktskap till Metalls 
förhållningssätt i de internationella frågorna under kongresserna 1977 och 
1981, vilket framför allt manifesteras i argumentationen för löntagarfon-
der och ekonomisk demokrati som det enda egentliga sättet att bryta få-
talsvälde och exploatering. Vägen till ekonomisk demokrati förutsatte 
emellertid enighet och dialog, vilket för Åke Andersson blev det huvud-
sakliga argumentet i diskussionen med Sintraericssons företrädare: en och 
en är vi svaga, tillsammans är vi starka. Men idealbilden motsvarade inte 
verkligheten. I verklighetens värld var förutsättningarna för dialog och 
enighet inte de bästa.
––––––––– 
798 Ernst Wigforss formuleringar från 1944 fick ny aktualitet i 1975 års partiprogram genom löntagar-

fondsförslaget och debatten om ekonomisk demokrati. Det är därför slående att just den s.k. portal-
paragrafen lyfts fram och citeras i Colombiaresenärernas pjäs.  
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    Undersökningen har visat att det asymmetriska förhållandet mellan ka-
pitalismens centrum och periferi även i stor utsträckning präglade relatio-
nerna mellan de fackliga organisationerna i Sverige och Colombia under 
perioden 1978 till 1984. Trots att Svenska Metallindustriarbetareförbun-
det, under den period då konflikterna vid Ericsson de Colombia var som 
mest intensiva, lade stor vikt vid den internationella solidariteten och in-
ternationalismen som ett sätt att möta – och skapa globala motkrafter till 
– utmaningen från de multinationella företagen och det internationella 
kapitalet, uppstod det stora problem i relationerna mellan Sintraericsson å 
ena sidan, och Svenska Metallindustriarbetareförbundet och Samorgani-
sationen å den andra. 
    I Metalls kongressdiskussioner och kongressbeslut mellan 1973 till 
1981 betonades sambandet mellan internationalism, ekonomisk demokra-
ti och ökat löntagarinflytande över de multinationella företagen via lag-
stiftning.  De multinationella företagens utbredning blev under de fortlö-
pande kongressperioderna på 1970-talet framträdande fenomen i den 
fackliga farhågehorisonten. Detta resulterade i att internationalismen blev 
en strategisk huvudfråga för Metall. Min undersökning visar dock på en 
uppenbar paradox, där den internationalistiska praktiken kommer i kon-
flikt med ställningstagandena från Metallkongressen 1981, som genomsy-
rades av den moraliska utgångspunkten. Den fackliga internationella
praktiken utgick nämligen även i stor utsträckning från de reella, institu-
tionella och organisatoriska utgångspunkterna.  
    Det radikala patos som präglade kongressrapporten 1981 är emellertid 
inte utan förbehåll. Metalls strävanden att medverka till utvecklandet av 
en tredje ståndpunkt på den internationella fackliga arenan medförde inte 
några konsekvenser för lojaliteten gentemot Internationella Metallarbe-
tareförbundet (IMF). Tvärtom verkade Metall för att alla kontakter skulle 
ske inom ramen för IMF. Denna hållning medförde att det ansågs som le-
gitimt att utöva påtryckningar på Sintraericsson i syfte att få organisatio-
nen att gå in i något av de colombianska IMF-förbunden. Det främsta ar-
gumentet för medlemskap i IMF-förbunden, som Metalls och Samorgani-
sationens representanter påtalade i de möten som hölls med Sintraerics-
sons företrädare i Colombia, var att det inte går att åstadkomma några 
långsiktiga förändringar utan facklig enighet. Trots att Sintraericssons le-
dande företrädare hade mycket dåliga erfarenheter av de colombianska 
IMF-förbunden – de betraktade Fetramecol och Utrammicol som gula 
och företagsvänliga organisationer – vidhöll Metall att ett medlemskap i 
någon av dessa organisationer var villkoret för att ett oreserverat stöd till 
Sintraericsson skulle kunna bli aktuellt.    
    Draget av facklig mission kan inte förbigås i detta sammanhang – Me-
tall och Samorganisationen utgick ifrån att det var deras bedömning som 
var den rätta – medvetet eller omedvetet blir centrum och de svenska er-
farenheterna den självklara utgångspunkten för denna bedömning, medan 
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de colombianska fackföreningsaktivisternas bedömningar och erfarenhe-
ter ibland underkändes eller negligerades.
    De muntliga källorna har gjort det möjligt att också analysera förloppet 
i ett underifrånhistoriskt perspektiv. Även om det inte är möjligt att re-
konstruera det förflutna i hela dess komplexitet, har det underifrånhisto-
riska perspektivet bidragit till att öka förståelsen för varför relationerna 
mellan Sintraericsson och Samorganisationen inte kom att utvecklas till 
ett koncernfackligt samarbete. Men här finns också ett tydligt samhällshi-
storiskt perspektiv. Orsakssammanhangen står att finna på såväl den 
övergripande strukturella och världssystemnivån som den rent mellan-
mänskliga och individuella nivån. Ideologiska, realpolitiska och organisa-
toriska faktorer var avgörande för vilken hållning de svenska fackliga or-
ganisationerna intog och för hur relationerna utvecklade sig mellan orga-
nisationerna i Colombia och Sverige, men även språkförbistringar, kom-
munikationsproblem, prestige, personkemi och okunskap inverkade. 
    LM Ericssons teknologiska omvandling – övergången från elektrome-
kaniska växlar till det elektroniska AXE-systemet – sammanföll i Colom-
bia med ekonomisk kris och en övergripande samhällelig sönderfallspro-
cess. Den lokala Ericssonledningens uppfinningsrikedom var stor när det 
gällde att utnyttja den politiska oron och instabiliteten i landet, samt från-
varon av en fungerande arbetsrättslig praxis, för att trycka tillbaka, des-
armera och slutligen detronisera den lokala fackliga organisationen.  
    Det var inte bara den lokala ledningen för EDC som agerade i frågan. 
Den interna rapporteringen till koncernledningen visar att det svenska 
moderbolaget noga följde händelseutvecklingen vid EDC och deltog ak-
tivt såväl i utarbetandet av strategier för att utveckla och utvidga verk-
samheten som för att motverka den fackliga organisationen. En över-
gripande målsättning var dock att ”colombianisera” verksamheten. Detta 
innebar i princip att företaget strävade efter att bli en integrerad del av 
och en aktör inom den rådande samhällsstrukturen i syfte att uppnå och 
bibehålla en dominerande position på telemarknaden i landet.  
    Sintraericssons krav på trygga anställningsförhållanden och att fackfö-
reningen skulle respekteras som förhandlingspart stod i skarp kontrast till 
företagets strävanden efter flexibla anställningsförhållanden och försöken 
att upprätta en alternativ företagslojal organisation att förhandla med. 
Detta ledde till ständigt återkommande konflikter mellan företaget och 
fackföreningen. Konfrontationerna kulminerade under strejken 1983, som 
slutade med att ett stort antal arbetare avskedades efter att strejken olag-
ligförklarats av det colombianska arbetsministeriet. Avskedandena 1983 
innebar dödsstöten för Sintraericsson – dels för att kärnan av fackliga ak-
tivister därmed försvann från företaget i ett slag, dels eftersom avskedan-
dena rimligtvis satte djupa spår i form av rädsla för att bli avskedade 
bland de kvarvarande anställda som sympatiserade med Sintraericsson 
och som hade röstat för strejken. 
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    Även om Samorganisationen, bland annat genom den facklige repre-
sentanten Åke Andersson i bolagsstyrelsen, protesterade mot LM Erics-
sons personalpolitik i Colombia, framträdde tidigt en rad hinder för ett ef-
fektivt fackligt samarbete mellan organisationerna i Sverige och Colom-
bia. Hindren kan på det övergripande planet inordnas i följande fem för-
hållanden:

Synen på facklig enhet och splittring 
Inställningen till vänstern utanför socialdemokratin 
Mänskliga relationer och språkproblem 
Sociala och kulturella skillnader 
Informationsproblem 
”LM-andan” 

Ett av de främsta hindren bestod paradoxalt nog i Metalls enhetssträvan-
den. Genom den villkorade solidariteten försköts delvis också uppmärk-
samheten från situationen för de anställda och fackföreningen vid Erics-
son de Colombia till Metall, som i Sverige blev anklagat för facklig impe-
rialism och för att vilja exportera Saltsjöbadsanda.  
    Anklagelsen om facklig imperialism bör emellertid problematiseras 
och nyanseras. Den historiska kompromissen mellan arbete och kapital 
upphörde att gälla utanför Sveriges gränser, medan innehållet i paragraf 
32 ur SAF:s stadgar i ännu högre grad gällde i Colombia. Den svenska 
företagsledningen ledde och fördelade arbetet vid Ericsson de Colombia, 
men den strikta förhandlingsordningen som utgjorde själva fundamentet 
för den historiska kompromissen i Sverige exporterades aldrig och var 
heller aldrig aktuell som exportvara i och med att motparten inte respek-
terades av företagsledningen. Detta var Metall och Samorganisationen väl 
medvetna om. Företaget tog sig följaktligen i största möjliga mån rätten 
att ”fritt antaga och avskeda arbetare”, oavsett om dessa var organiserade 
eller inte – helt i enlighet med paragraf 32.799 Det fanns varken behov el-
ler intresse från företagets sida att exportera den historiska kompromissen 
till Colombia.  
    Det visade sig vara svårt för Samorganisationen att helt frigöra sig från 
den förhandlingsordning och -kultur som hade etablerats i Sverige och 
som i själva verket var en viktig beståndsdel i Samorganisationens orga-
nisatoriska grundvalar. Därför framstår den historiska kompromissen sna-
rare som ett hinder för relationerna mellan Sintraericsson och Samorgani-
sationen än som en facklig exportvara från Sverige till Colombia. Företa-
gets förmåga att obstruera kontakterna mellan Sintraericsson och Samor-
––––––––– 
799 SAF: s stadgar (§ 23, senare § 32), ur Hans Dahlqvist, Fri att konkurrera, skyldig att producera. 

En ideologikritisk granskning av SAF 1902-1948, Växjö 2003, s. 54. Se även Örjan Nyström, Mel-
lan anpassning och motstånd, Stockholm 2000, s. 91. 
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ganisationen i Sverige berodde mindre på företagets skicklighet i att du-
pera än på de konstruktiva relationerna mellan företag och de fackliga or-
ganisationerna i Sverige – det vill säga den samtalston som grundlagts via 
just den historiska kompromissen mellan LO och SAF symboliserad av 
Saltsjöbadsavtalet 1938. Det fanns från Samorganisationens sida ett för-
troende och en tillit till företaget som gjorde att den inte visste vilken be-
skrivning som var korrekt: företagets eller Sintraericssons. Förhandlings-
kulturen och respekten för motparten hade dels sina rötter i den historiska 
kompromissen mellan arbete och kapital från 1938, dels kanske också i 
en specifik kultur inom LM Ericsson. Det sistnämnda brukar ibland refe-
reras som en särskild ”LM-anda”, ett slags paternalistisk kvarleva från 
Lars Magnus Ericssons tid.
    Svenska Metallindustriarbetareförbundets försämrade relationer till de 
svenska storföretagen, inte minst till LM Ericsson, i slutet av 1970-talet 
och i början av 1980-talet kom i sin tur att utgöra ett allvarligt problem, 
vilket också medförde konsekvenser för ställningstagandena i Colombia-
historien. Metall ställdes inför en rad allvarliga konflikter med motparten 
under åren kring 1980 och i jämförelse tedde sig konflikterna i Colombia 
av mindre betydelse. 

Kartläggningen av kritikerna mot LM Ericssons verksamheter i Co-
lombia, som redovisas i två interna företagspromemorior 1979, visar hur 
LM Ericssons koncernledning sammankopplade dessa kritiker, liksom de 
fackliga aktivisterna vid EDC, med terrorism och ”subversiva vänster-
element”. I promemoriorna framgår det också att det var av yttersta vikt 
att denna information förmedlades till Samorganisationen. Ironiskt nog 
ansågs det i promemorian att Svenska Metallindustriarbetareförbundet 
hade bidragit till ”aktionen” mot EDC och LM Ericsson. Metalls radikali-
sering och internationaliseringen av de fackliga aktiviteterna betraktades i 
den ena promemorian som fraternisering med kommunister och grupper 
som stod dessa nära.  
    Informationsproblemenen, Metalls styrning, relationerna till IMF och 
misstänksamheten mot vänstern utanför socialdemokratin, samt Sintrae-
ricssons samarbete med Svenska Hamnarbetareförbundet och vänster-
grupper som stod utan för LO och socialdemokratin, medförde att age-
randet från Samorganisationen ofta kom sent och att agerandet blev klu-
vet och vacklande. Företaget hade övertaget och ett ordentligt försprång 
gentemot de fackliga organisationerna i och med den löpande korrespon-
densen mellan dotterbolaget och moderbolaget. Det mest talande exemp-
let på detta är följderna av mötet mellan Samorganisationen, Metall och 
Sintraericsson i Colombia våren 1981, då Sintraericsson av de svenska 
fackliga företrädarna uppmanades att försöka förbättra relationerna till fö-
retagets ledning, något som Sintraericsson också försökte i förhandling-
arna inför den kommande avtalsperioden. Metall, Samorganisationen och 
Sintraericsson blev emellertid förda bakom ljuset av EDC:s ledning och 
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koncernledningen. I den interna korrespondensen mellan EDC och kon-
cernledningen i Sverige framgår att resultatet av förhandlingarna blev 
mer positivt för företaget än förväntat. Lönenivåerna i det nya avtalet 
blev hela 19 miljoner colombianska pesos lägre än budgeterat för de 
kommande två åren. Mycket tyder också på att Kollektivpakten, trots fö-
retagets försäkringar om motsatsen, inte upplöstes, utan att den verkade i 
kulisserna till efter strejken 1983, då den hade spelat ut sin roll.  
    Uppmärksamheten och den häftiga kritiken i media bidrog också till att 
såväl Samorganisationen som Metall hamnade i försvarsställning, och till 
att den organisatoriska prestigen ibland tog överhanden över själva sak-
förhållandet. Oavsett detta krävde Samorganisationen i bolagsstyrelsen 
att företaget skulle respektera de fackliga rättigheterna i Colombia och 
uppträda på samma sätt som det gjorde hemma i Sverige.  
    Alltför många hinder restes mot realiserandet av samlade och kraftfulla 
koncernfackliga aktioner gentemot företagets antifackliga agerande i Co-
lombia. Sintraericsson förlorade till slut striden med företaget. Även om 
detta måste anses som ett misslyckande ur internationalistiskt hänseende, 
fördes ändå samtal och diskussioner mellan en stridbar facklig organisa-
tion i Colombia och Samorganisationen i Sverige under dessa år. Om det 
inte hade varit för den villkorade solidaritetens praktik, de krokiga orga-
nisatoriska omvägarna och den bristfälliga perceptionen av varandra, 
kunde kanske dessa relationer ha utvecklats till ett reellt internationellt 
koncernfackligt samarbete, och en praktisk internationalism mellan den 
fackliga organisationen vid Ericsson de Colombia och Samorganisationen 
i Sverige.
    Även andra konflikter i Sverige blev avgörande för vilken hållning och 
attityd Metall och Samorganisationen intog gentemot Sintraericsson. Re-
aktionerna på den mediala uppmärksamheten och kritiken från vänstern 
inom Metall, Hamnarbetareförbundet och Latinamerikaaktivister i Sveri-
ge kan ses som symptomatiska och som ett utslag av en utbredd miss-
tänksamhet (– befogad eller obefogad, det tar jag inte ställning till här –) 
mot vänsteravvikelser, en misstänksamhet som det även finns spår av i 
Metalls kongressdiskussioner. Kritiken uppfattades inom Metalls ledning 
som angrepp mot den reformistiska arbetarrörelsen, och Metall hamnade 
därmed i försvarsposition. Konsekvenserna av detta blev förödande, inte 
minst för de colombianska LM-arbetarna, eftersom uppmärksamheten i 
Sverige delvis försköts från förhållandena vid Ericsson de Colombia och 
istället kom att handla om facklig imperialism.
    I Metalls övergripande internationalistiska strategi ingick IMF som en 
huvudkomponent. Det var främst via IMF som reella motkrafter till de 
multinationella företagen kunde skapas. Därför var Metall också angelä-
get om att upprätta internationella relationer inom IMF; denna hållning – 
som kom till uttryck genom den villkorade solidaritetens praktik – ut-
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gjorde ett allvarligt hinder för samarbetet mellan Metall och Sintraerics-
son.  
    För Metall och därmed också för Samorganisationen kom de organisa-
toriska och realpolitiska utgångspunkterna att väga tyngre än de moralis-
ka i de ställningstaganden som togs. Bilden är emellertid inte entydig. 
Pjäsen Varför skäller man på oss? visar att deltagarna i LO:s resande La-
tinamerikakurs, däribland Åke Andersson från Samorganisationen, gjorde 
en analys, där tvärtom de moraliska aspekterna var grundläggande och 
den internationella solidariteten utgjorde den sammanlänkande och förlö-
sande instansen. Den internationella solidariteten framstår här som ett ut-
tryck för internationalismens totala innehåll med huvudriktningen både 
inåt och utåt.800  
    Efter strejken 1983 blir det, enligt Sintraericssons företrädare i Colom-
bia, tyst ifrån Sverige. Jag har i genomgången av Samorganisationens ar-
kiv inte funnit något som tyder på att det förekom några kontakter, med 
undantag för Tidermans och Fernandez Colombiaresa 1986, med de fack-
liga organisationerna – varken med Sintraericsson eller med Sintramecol, 
den fackliga organisation som bildades vid EDC efter avskedandena 1983 
– vid Ericsson de Colombia efter Juan Fonsecas besök i maj 1984. Denna 
tystnad sammanfaller symptomatiskt nog med Metalls förändrade inställ-
ning till facklig internationalism. 
    Metalls förändrade inställning blir tydlig under 1985 års kongress, då 
den tidigare offensiva inställningen ersattes av en mer defensiv hållning 
och, i jämförelse med de tidigare radikala och högt ställda målen, betyd-
ligt lägre ställda ambitioner på det internationella området. Eurounionis-
men blev dessutom successivt det dominerande inslaget i Metalls interna-
tionella arbete. 
    Ett viktigt resultat av undersökningen är således att den ger en delvis 
annorlunda bild än tidigare forskning på området av sambandet mellan de 
fackliga nationella styrkepositionerna och internationalismen. Det är när 
Metall flyttar fram positionerna i förhållande till arbetsgivarsidan under 
1970-talet som också internationalismen tillmäts avgörande betydelse. In-
ternationalismen kopplas även till kraven på löntagarfonder och lagstift-
ning för ett ökat löntagarinflytande i de multinationella företagen. De in-
ternationalistiska ståndpunkterna formuleras utifrån farhågehorisonten att 
det internationella kapitalet skulle stärka sina positioner, men också från 
en positiv förväntanshorisont, där fackföreningsrörelsen via den fackliga 
internationalismen inte endast skulle kunna försvara de positioner som 
uppnåtts utan också stärka dem. I takt med den fackliga reträtten och ka-
pitalets offensiv i inledningen av 1980-talet får internationalismen allt 
mindre utrymme i såväl Metalls teori som praktik, och den kom i strate-
––––––––– 
800 Jfr Misgeld, 1997, s. 22; samt s. 85f i denna avhandling – om internationell solidaritet som ”ett 

uttryck för internationalismens moraliska innehåll med huvudriktningen utåt”.  
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gisk mening att förlora i betydelse. Kopplingen till ekonomisk demokrati 
försvann och den internationella solidariteten blev nästan uteslutande lik-
tydig med fackligt bistånd.  
    Undersökningen har även visat på en påtaglig parallellitet mellan ut-
vecklingen i Colombia och Sverige under den tredje industriella revolu-
tionen. Med de fackliga relationerna mellan Sintraericsson, Metall och 
Samorganisationen som förbindelselänkar går det att påvisa de gemen-
samma dragen och den globala avhängigheten i den industriella omvand-
lingsprocessen, men också de stora skillnaderna i fråga om sociala konse-
kvenser, vilka ytterst hänger samman med Colombias och Sveriges skilda 
positioner i det alltmer världsomspännande kapitalistiska systemet. 
    En tydlig gränsdragning framträder mellan en inomsystemlig och en 
utomsystemlig sfär, där förbindelserna mellan de fackliga organisationer-
na i Colombia och Sverige och mellan företaget och fackföreningen vid 
LM Ericsson i Colombia ägde rum under perioden 1976 till 1986. De 
spänningar och konflikter som präglade dessa relationer kan, menar jag, 
på ett fruktbart sätt analyseras i enlighet med ett postkolonialt synsätt. I 
den här avhandlingen sker detta i kombination med världssystemteori och 
historiematerialistiska utgångspunkter. Min uppdelning mellan de inom- 
och utomsystemliga sfärerna är till stor del inspirerad av världssystemteo-
ri.
    Systemkritiken i den inomsystemliga sfären kan ibland anta antisyste-
miska former och på motsvarande vis kan kraven och kritiken i den ut-
omsystemliga sfären vara mer eller mindre systemisk. Det är, menar jag, 
nödvändigt att nyansera dessa begrepp eftersom verkligheten inte är så 
kategorisk som begreppen vill göra gällande. Systemkritiken hänger även 
samman med tidsanda och det övergripande samhällsklimatet och kan så-
ledes variera över tid. Det är också viktigt att skilja på den fackliga prak-
tiken och de moraliska och ideologiska positioneringar som framträder i 
kongressdokument och andra mer retoriska sammanhang. Schemat nedan 
belyser förbindelserna och gränsdragningen mellan sfärerna så som de 
framträder i min undersökning; det är alltså främst frågan om ett försök 
till en illustration över den organisatoriska och internationalistiska prakti-
ken:
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INOMSYSTEMLIG SFÄR               UTOMSYSTEMLIG SFÄR

Organisationsschema som illustrerar informationsvägar och förbindelser mellan aktuella fackliga 
organisationer och företag inom respektive utom den etablerade gemenskapen och förhandlings-
systemet. Gränsdragningen mellan de två sfärerna – den inomsystemliga och den utomsystemliga – 
har visserligen en deskriptiv funktion. Men framför allt har schemat ett teoretiskt innehåll och syfte, 
då det ska förstås i anknytning till världssystemteori och postkolonial teori. 

De heldragna linjerna markerar kontinuiteten och den relativa stabiliteten 
i förbindelserna, vilka präglades av såväl samförstånd som konflikt, me-
dan de streckade linjerna markerar diskontinuitet och instabilitet. I de fall 
då ellipserna går in i varandra råder det mer eller mindre grad av samför-
stånd. Relationerna mellan Ericsson de Colombia och Sintraericsson 
präglades exempelvis aldrig någonsin under min undersökningsperiod av 
samförstånd, medan konflikten däremot var stabil och latent. På mot-
svarande vis präglades relationerna mellan Samorganisationen och LM 
Ericsson av en ömsesidig respekt och ett relativt stabilt mått av samför-
stånd. Det formella samförståndet utmanades aldrig i sina grundvalar, 
trots de konflikter och meningsskiljaktigheter som fanns mellan företaget 
och Samorganisationen när det gällde Colombiafallet.  
    Den stora grå ellipsen representerar IMF, där såväl Metall som de två 
colombianska metall- och gruvarbetarorganisationerna var medlemsorga-
nisationer. Organisationerna i den utomsystemliga sfären var i stor ut-
sträckning utestängda från, eller deltog av andra skäl inte i det etablerade 
förhandlingssystemet. De framstår även i högre utsträckning som antisy-
stemrörelser. Svenska Hamnarbetareförbundet förhandlade förvisso med 
arbetsgivaren och fungerade så tillvida som ett ”vanligt fackförbund” och 
som en intresseorganisation för de egna medlemmarna, men det stod 
utanför LO och vid sidan av den svenska modellens centraliserade för-
handlingssystem. Det ska också understrykas att Svenska Metallindustri-
arbetareförbundet fram till och med kongressen 1981 genomgick en radi-
kalisering, som satte spår i form av skrivningar och utspel – i såväl kon-
gressdokument som kongressdiskussioner – med tydliga inslag av arbe-
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tarklasskamp och antisystemkritik. Den radikala hållningen tunnades se-
nare successivt ut under 1980-talets fackliga reträtt.  
    Samtidigt som Metall och även Samorganisationen i sin samhällsana-
lys intog en position som var ytterligt kritisk till svenska multinationella 
företags agerande i periferi och semiperiferi, var dessa organisationer helt 
inlemmade i den inomsystemliga sfären. Det var inom denna sfär som 
kampen för arbetarrättigheter skulle föras. Ställningstagandet var grundat 
i erfarenheterna från den svenska arbetsmarknaden och den position som 
svensk fackföreningsrörelse hade erövrat genom reformistisk strategi och 
samförstånd. De colombianska ericssonarbetarnas och Sintraericssons er-
farenheter var emellertid annorlunda, vilket också präglade deras inställ-
ning och deras ställningstaganden i konflikterna med företaget och de co-
lombianska motsvarigheterna till Metall.  
    Det är i detta spänningsfält, i gränsdragningen mellan de inomsystem-
liga och utomsystemliga sfärerna, som det postkoloniala perspektivet gör 
sig gällande och har sitt främsta berättigande i föreliggande undersök-
ning. Dels handlar det om Metalls och Samorganisationens självförståelse 
och vilka föreställningar dessa organisationer hade om fackliga organisa-
tioner i andra länder, dels om hur över- och underordningen i världssy-
stemet även går igen i den internationella fackliga rörelsen. Sådana struk-
turella mönster har varit synliga även inom IMF som dominerades av de 
nordamerikanska och västeuropiska metallarbetareförbunden. Detta mås-
te rimligtvis beskrivas som ett beroendeförhållande, där det framför allt 
var de starka organisationerna i centrum som skrev dagordningen och be-
stämde färdvägen för medlemsorganisationerna även i periferi och semi-
periferi. Om de fackliga organisationerna i exempelvis Latinamerika 
skulle räkna med stöd från IMF, krävdes medlemskap i och lojalitet med 
organisationen, vilket var det samma som inordning i den inomsystemliga 
sfären och ett ställningstagande för de fackliga strategier som hade utar-
betats av de starka förbunden i världssystemets centrum.  
    En tolkning enligt ett postkolonialt betraktelsesätt skulle kunna vara att 
de fackliga organisationerna i Latinamerika tvingades att förneka de egna 
erfarenheterna, och förvägrades att agera utifrån de egna förutsättningar-
na. De centrumbaserade fackföreningarnas erfarenheter betraktades som 
mall och facit för upprättandet av en framtida stark fackföreningsrörelse 
på den latinamerikanska kontinenten. För många av de oberoende latin-
amerikanska fackföreningarna handlade det om ett val mellan pest och 
kolera; antingen marginalisering i den utomsystemliga sfären med utebli-
vet moraliskt och ekonomiskt stöd från de starka förbunden inom IMF 
som följd, eller marginalisering i den inomsystemliga sfären, vilket in-
nebar förnekelse av de egna målen och vägvalen. Bäggedera – såväl mo-
raliskt och ekonomiskt stöd från de starka organisationerna som själv-
ständiga vägval och strategier grundade i egna erfarenheter – var nödvän-
diga om fackföreningarna skulle kunna hävda sig gentemot arbetsgivarsi-
dan.
    Den kanske viktigaste slutsatsen som kan dras av den här historien är 
att det inte finns några enkla svar på frågan varför relationerna mellan 
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Sintraericsson och Samorganisationen aldrig utvecklades till ett koncern-
fackligt samarbete. Det som vid ett första påseende ter sig tämligen själv-
klart får en annan innebörd vid byte av perspektiv. Det finns många 
ingångar och bottnar vilket omöjliggör en analys av förvecklingarna en-
dast utifrån ett perspektiv, en part eller en nivå.  
    Å ena sidan är det postkoloniala tänkandet aktuellt och relevant i sam-
manhanget, men å den andra var inte de svenska fackliga organisationer-
na omedvetna om problematiseringar liknande dem som är centrala i den 
postkoloniala diskussionen. Den fackliga språkdräkten är visserligen an-
norlunda än den som återfinns i den postkoloniala teoretiska begrepps-
världen, men motiven och perspektiven är ibland gemensamma. I Metall 
och LO undveks till exempel under de radikala åren på 1970-talet medve-
tet begrepp som fackligt bistånd. I stället valde dessa organisationers fö-
reträdare att använda begrepp som fackligt samarbete och internationell 
solidaritet just för att de inte ville framstå som fackliga imperialister som 
ville styra och ställa med de svagare fackföreningarna i periferi och semi-
periferi. Inte sällan beskrevs det även som en uttalad målsättning att ska-
pa en facklig internationalism där kontakterna med fackliga organisatio-
ner i länder som Colombia, Brasilien och Sydafrika sker på dessa organi-
sationers villkor. Trots detta agerade Metall och Samorganisationen 
ibland så att bilderna bekräftas av en svensk fackföreningsrörelse med 
bestämda föreställningar av ”vi och de andra”; det svenska sättet att be-
driva facklig verksamhet framställdes också understundom som mer 
framgångsrikt än den verksamhet som hade bedrivits i andra delar av 
världen. Detta kunde svensk fackföreningsrörelse göra med den svenska 
modellens välordnade förhandlingssystem, den höga anslutningsgraden, 
välfärdssamhället, arbetslagstiftningen och 1970-talets arbetsrättsrefor-
mer i ryggen.  
    Å den andra sidan möjliggjorde Metalls styrkeposition en aktiv och of-
fensiv hållning i bland annat de internationella frågorna, vilka även kopp-
lades till kraven på ekonomisk demokrati. Som ett led i denna offensiv 
knöts kontakter i internationella fackliga sammanhang, där Metall i sam-
arbete med de övriga nordiska Metallarbetareförbunden kom att spela en 
viktig roll i upprättandet av en tredje ståndpunktsposition. För många 
fackliga organisationer i periferi och semiperiferi, eller fackliga organisa-
tioner med eurokommunistiska förtecken, innebar detta att det i Norden 
fanns en stark och välorganiserad bundsförvant som i stor utsträckning 
stod utanför stormaktsspelet. Men Metalls balansakt inom IMF medförde 
också att de organisationer som inte bara stod utanför utan helt tog av-
stånd från IMF inte befann sig inom räckhåll och därmed inte heller kun-
de omfattas av ett helhjärtat och effektivt stöd. Det moraliska stöd som 
Metall och Samorganisationen erbjöd stod sig slätt då det inte var förank-
rat i den reella utgångspunkten. I praktiken blev det istället ett avstånds-
tagande grundat på strategiska och realpolitiska överväganden.
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    Metall ställdes inför en rad strategiska val som resulterade i att stödet 
till Sintraericsson uteblev eller framstod som pliktskyldigt. Det går alltså 
inte att förstå varför förbindelserna mellan Sintraericsson, Metall och 
Samorganisationen i Sverige inte utvecklades till ett koncernfackligt 
samarbete uteslutande genom att analysera förbindelserna isolerade från 
den fackliga och politiska kontext i vilken Metalls strategiska val gjordes. 
Det finns gott om exempel i det material som har undersökts i den här 
avhandlingen som bär på drag av föreställningar och attityder som be-
kräftar och gör den postkoloniala diskussionen relevant i sammanhanget. 
Men det går inte att fånga helheten och dra generella slutsatser genom att 
endast undersöka det som sägs, syns och skrivs i det isolerade fallet – vil-
ket här utgörs av de förvecklingar och förbindelser som uppstod i sam-
band med konflikterna vid EDC. Verkligheten var mer komplex än så. 
Det finns dessutom även exempel på föreställningar och attityder i det en-
skilda fallet som inte bekräftar bilden av Metall och Samorganisationen 
som uteslutande fångade i den svenska horisonten och präglade av denna 
i kontakterna med Sintraericsson och fackföreningsrörelsen i Colombia.  
    Metall fick klä skott för kritiken från vänster och från journalister som 
Jan Josefsson, medan företaget oftast undvek anklagelserna genom att 
hänvisa till den självständiga lokala företagsledningen i Colombia, eller 
genom att hävda att anklagelserna bara var illvillig kommunisk propa-
ganda. Ett av de få tillfällen efter 1979 då företaget bemötte kritiken var i 
ett radioprogram, där Irene Nilsson och personalchefen Nils Svensson 
medverkade och där den sistnämnde i praktiken stod svarslös. Hans in-
lägg framstår som ytterst motsägelsefulla eftersom hänvisningarna till 
självständigheten hos den lokala företagsledningen, colombiansk praxis 
och lagstiftning skedde samtidigt som han hävdade att ”vi” inte hade gjort 
fel.
    Svarslöst var även Metall som ibland inte kunde säga annat än: ”Vad 
tycker du vi ska göra?”, vilket var Jan Olssons svar i radioprogrammet 
Öppen kanal på frågan om varför förbundet hade suttit med armarna i 
kors och inte agerat skarpt mot företaget i samband med att konflikterna i 
Colombia 1978 började bli kända i Sverige. Frågan är vad Metall hade 
kunnat göra för att hindra företagets fackföreningsfientliga politik i Co-
lombia. Kanske var det så att Metall och Samorganisationen upplevde 
maktlöshet i och med att LM Ericssons företagsledning helt nonchalerade 
de protester och krav på ändrade förhållanden vid EDC som faktiskt till-
ställdes koncernledningen i Sverige.  
    I ett världssystemperspektiv blir de ojämna maktpositionerna tydliga, 
mellan företaget och de fackliga organisationerna i Sverige och Colom-
bia. LM Ericsson etablerade tidigt affärsförbindelser i Colombia och hade 
god kännedom om hur det colombianska samhället fungerade. Företaget 
drevs inte av moraliska principer utan kunde hänvisa till dels colombi-
anska lagar och normer, dels övergripande ekonomiska ”lagar” då det 
kom till att motivera den förda personalpolitiken och avskedandena vid 
EDC. Företagets försprång och övertag – i ekonomiskt och kommunika-
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tivt hänseende – gentemot de nationella och lokala fackliga organisatio-
nerna är av stor betydelse för hur relationerna mellan Sintraericsson, Me-
tall och Samorganisationen kom att utvecklas. Den transnationella fackli-
ga internationalismen präglades indirekt av de strukturer som Metall och 
andra fackliga organisationer i moralisk, ideologisk och teoretisk mening 
bekämpade. Skillnader i betingelser för den fackliga verksamheten mel-
lan fackförbund i centrum och periferi medförde nästintill oöverstigliga 
hinder för realiseringen av motsvarigheter och motkrafter till primärorga-
nisationerna.
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III. Förkortningar 
AFL-CIO   American Federation of Labor-Congress of Ind-

ustrial Organizations. 

AIC  Arbetarrörelsens Internationella Centrum. 

Anatt Asociación Nacional de Tecnicos en las Tele-
comunicaciones, tekniker- och tjänstemannaor-
ganisation vid LM Ericsson i Colombia. 

AVF Arbetarnas världsfederation, katolsk-kristen in-
ternational (World Confederation of Labour, 
WCL). 

CGT (Fra.)  Confédération Générale du Travail. 

CGT Confederación General del Trabajo, katolsk-
kristen landsorganisation i Colombia. 

CSTC Confederación Sindical de Trabajadores de Co-
lombia. Landsorganisation i Colombia ansluten 
till FVF. 

CTC  Confederación de Trabajadores de Colombia, 
landsorganisation närstående det liberala partiet 
i Colombia, ansluten till FFI (och ORIT). 

CUT Central Unitaria de Trabajadores, centralorgani-
sation i Colombia bildad 1986 genom samman-
slagning av den kommunistiska landsorganisa-
tionen CSTC, delar av CTC och UTC, samt en 
mängd fristående fackföreningar. Ansluten till 
FFI.

ECLAC Economic Commission for Latin America and 
the Caribbean, Förenta Nationernas ekonomiska 
kommission för Latinamerika och Karibien. 

EDC  Ericsson de Colombia. 

ELN    Ejército de Liberacíon Nacional, vänsterinriktad 
guevaristisk gerillarörelse i Colombia. 

EMF Europeiska Metallarbetarefederationen. 
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EPL Ejército Popular de Liberación, maoistisk geril-
larörelse i Colombia. 

Fanal Federación Agraria Nacional, lantarbetareför-
bund, ansluten till UTC. 

FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 
vänsterinriktad gerillarörelse, med bas på lands-
bygden. 

Fentrametal Federación Nacional de Trabajadores Metalur-
gicos, CSTC: s metallarbetarförbund. 

Fetramecol  Federación de Trabajadores de las Metalúrgicas, 
Electricas y Mecanicas de Colombia, metall- 
och gruvarbetarförbund ansluten till CTC och 
IMF. 

FFI Fria Fackföreningsinternationalen, bildad 1949 
efter FVF: s delning (International Confedera-
tions and Free Trade Unions, ICFTU). 

FVF Fackliga världsfederationen, bildad 1945, kom-
munistisk och sovjetiskdominerad världsfedera-
tion efter delningen 1949 (World Federation of 
Trade Unions, WFTU). 

GATT General Agreement on Tariffs and Trade. 

ILO International Labour Organization; Internatio-
nella Arbetarorganisationen, FN-organ för frå-
gor kring arbete med representanter från reger-
ingar, företag och fackföreningar. 

IMF Internationella Metallarbetarefederationen (In-
ternational Metalworkers Federation, IMF). 

IVF Internationella Valutafonden (International Mo-
netary Found, IMF). 

M-19 Movimiento 19 april, vänsterinriktad stadsgeril-
larörelse i Colombia. 

ORIT Organización Regional Interamericana de Tra-
bajadores, FFI: s regionalorganisation i Syd- och 
Nordamerika, dominerad av AFL-CIO. 

UBV  Utbildning för biståndsverksamhet. 
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UTC Unión de Trabajadores de Colombia, landsorga-
nisation närstående det konservativa partiet i 
Colombia, ansluten till FFI och ORIT. 

Utrammicol    Unión de Trabajadores Metalúrgicos y Mineros 
de Colombia, metall- och gruvarbetarförbund 
anslutet till UTC och IMF. 
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9. RESUMEN EN ESPAÑOL 

En el año 1976 los miembros del Sindicato de Trabajadores de Ericsson 
de Colombia (Sintraericsson) eligieron una nueva directiva. La elección 
de la nueva directiva significaba una radicalización del sindicato, lo cual 
además puede considerarse como un factor y un ejemplo del recrudeci-
miento de la oposición entre la labor y el capital del país. Las huelgas y 
protestas contra los miserables sueldos y las condiciones laborales inse-
guras aumentaron drásticamente durante los últimos años de los setenta, 
sobre todo en las compañías transnacionales europeas y norteamericanas. 
En los años 1978 y 1979 la directiva de Sintraericsson escribió una canti-
dad de cartas al sindicato general empresarial en LM Ericsson en Suecia, 
en las cuales suplicaba apoyo en los conflictos con la compañía. Sintraer-
icsson contaba como trabajadores activos en el sindicato habían sido des-
pedidos, que no se podía vivir de los sueldos y que la compañía en varios 
aspectos no respetaban los derechos sindicales. Las respuestas a estas car-
tas demoraban y cuando al final llegaban no tenían el carácter de apoyo 
solidario y sin reservas, el cual había esperado Sintraericsson.  
    Durante la primavera del 1979 dos miembros de Sintraericsson, Julio 
Villafradez y el ex-presidente ahora despedido Luís Moreno, viajaron a 
Suecia con la intención de hacer una gira entre los sindicatos de las fábri-
cas de LM Ericsson en Suecia para establecer contactos e informar sobre 
la situación difícil del sindicato de Ericsson en Colombia. El viaje fue fi-
nanciado y organizado por miembros de la organización llamada Educa-
ción para actividades de cooperación (UBV), que para los arreglos prácti-
cos de la gira usaba la red de comités chilenos que existían en el país. El 
hecho de que los contactos de Sintraericsson se hacían por medio de 
UBV y grupos izquierdistas, quienes se encontraban fuera de la sección 
reformista del movimiento laboral, creó un semillero de actitudes sospe-
chosas de parte de la Unión de obreros metalúrgicos de Suecia y el sindi-
cato general empresarial. Durante el otoño del mismo año, la Unión Ge-
neral de Trabajadores de Suecia hizo un viaje de estudios a Latinoaméri-
ca, y en relación con esto viajaron también Åke Andersson y Björn Sved-
berg del sindicato general empresarial sueco en LM Ericsson a Colombia 
para visitar y discutir los problemas en Colombia de la Ericsson con la di-
rectiva de Sintraericsson. Åke Andersson hizo otra visita a Sintraericsson 
durante la primavera del 1981. Esta vez viajó junto con Torsten Wetter-
blad, secretario internacional de la Unión de obreros metalúrgicos de 
Suecia, y Per-Olof Edman quien representaba el sindicato general empre-
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sarial de Electrolux en Suecia. Las relaciones y los problemas de colabo-
ración continuaron hasta la huelga de 1983 cuando muchos de los miem-
bros impulsores en Sintraericsson fueron despedidos una vez que el Mi-
nisterio de Trabajo de Colombia había declarado el carácter illegal de la 
huelga A partir de ese momento existieron únicamente contactos esporá-
dicos entre el nuevo sindicato Sintramecol, el sindicato general empresa-
rial y la Unión de obreros metalúrgicos de Suecia hasta que Ericsson, al 
principio de los años noventa, suprimió por completo la producción en 
Colombia. Con eso cesó una actividad que desde los finales de los años 
cuarenta había existido en el país.  
    En concreto, la tesis trata sobre los conflictos que se desarrollaron du-
rante los años 70 y 80 entre la filial de LM Ericsson, Ericsson de Colom-
bia, y el sindicato independiente Sintraericsson. Sin embargo, la investi-
gación principalmente concierne a las posiciones que la Unión de obreros 
metalúrgicos de Suecia y el sindicato general empresarial en LM Ericsson 
en Suecia adoptaron en relación a estos conflictos. Entre otras cosas la 
Unión de obreros metalúrgicos de Suecia fue acusada en una serie de 
programas por la radio por imperialismo sindical. El apoyo insuficiente 
de la Unión de obreros metalúrgicos de Suecia para Sintraericsson tambi-
én fue observado en otros contextos.  

El interés principal va dirigido a la teoría y práctica internacionalista de 
la Unión de obreros metalúrgicos de Suecia, en relación a los contactos, 
posturas e intereses contrapuestos que fueron expresados con respecto a 
los conflictos en Colombia. Las teorías del sistema mundial y del posco-
lonialismo han llegado a ser dos fuentes de inspiración teórica en el traba-
jo.

Los contactos entre la Unión de obreros metalúrgicos de Suecia, el sin-
dicato general empresarial y Sintraericsson tuvieron lugar durante lo que 
se puede denominar la introducción a la tercera revolución industrial. Las 
relaciones tuvieron lugar en un tiempo que desde un punto de vista sindi-
cal fue marcado por una inseguridad y una gran ansiedad para el futuro. 
Los efectos de los procesos transformatorios técnicos e industriales, tanto 
en Suecia como en Colombia fueron más evidentes, algo que sobre todo 
se manifestó en la decreciente necesidad de mano de obra manual para la 
compañía. En las actividades de LM Ericsson la introducción del sistema 
AXE constituyó un primer y gran paso hacia los sistemas de telecomuni-
caciones más comprimidos y menos intensos en cuanto a fuerza de traba-
jo.

El objetivo con este estudio ha sido reflejar algo de las cambiantes 
condiciones sindicales durante el período de 1973 a 1993, que fue marca-
do por una transnacionalización creciente y estados erosionados, un desa-
rrollo rápido técnico y un liberalismo económico. El estudio se concentra 
en el internacionalismo sindical como fenómeno ideológico-moral y co-
mo actividad sindical internacional suponiendo una existencia real, no 
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“gobernando” la política. La pregunta global de investigación ha sido la 
siguiente: Por qué nunca se desarrollaron los contactos entre el sindicato 
general empresarial en Suecia y Sintraericsson en Colombia en una co-
laboración sindical puesto que se trataba del mismo grupo de empresas? 
Además fueron presentadas en la sección introductoria un número de 
preguntas inferiores:   

¿Cómo se configuraron las relaciones entre las organizaciones 
sindicales y la empresa en Suecia respecto a Colombia?  

¿Cómo se configuraron las relaciones entre Sintraericsson, la 
Unión de obreros metalúrgicos de Suecia y el sindicato general 
empresarial de los sindicatos de Ericsson en Suecia durante el pe-
rído de 1973 a 1993? Cómo se reflejan estos contactos en rela-
ción a la pregunta anterior?

¿Qué cambios y elecciones estratégicas se pueden observar en 
cuanto a la Unión de obreros metalúrgicos de Suecia durante el 
perído de 1973 a 1993 en cuanto a actitudes y prácticas interna-
cionalistas? Esta problemática concierne tanto a la concepción de 
democracia económica, los fondos de asalariados, la influencia y 
coparticipación en las compañías multinacionales, como a los 
asuntos sobre la legislación laboral internacional y política co-
mercial. 

¿Hasta qué medida eran los intereses y motivos éticos o de políti-
ca real los que estaban por detrás de las posiciones respectivas de 
la Unión de obreros metalúrgicos de Suecia y el sindicato general 
empresarial? Qué papel tuvieron las actitudes y contactos frente a 
los internacionales, el anti-comunismo, la ”división sindical” y el 
prestigio organisativos en estas relaciones? Qué otros fenómenos 
pueden haber influido?  

¿En qué forma puede mi investigación sobre los conflictos en las 
actividades de Ericsson en Colombia contribuir a las discusiones 
sobre las manifestaciones de la tercera revolución industrial en el 
centro (Suecia), respecto a la periferia (Colombia)?  

La pieza de teatro ¿Por qué regañan a nosotros?  que fue escrita por Åke 
Andersson y algunos de los otros participantes en el curso de Latinoamé-
rica, organizado por la Unión General de Trabajadores de Suecia después 
del regreso de Colombia 1979, está impregnada de la solidaridad interna-
cional como un punto de salida ético e ideológico, lo cual interconecta y 
fortalece la clase obrera tanto en Colombia como en Suecia. En la pieza, 
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que constituyó una parte del trabajo de evaluación e informes de los via-
jeros, los sindicatos colombianos y suecos, con bastante ayuda del coro 
ideológico, crean un espacio de colaboración directa y sin reserva para 
una política real. La pieza de teatro tiene una  marcada orientación socia-
lista con ecos evidentes del programa radical del Partido Obrero Social-
Demócrata del 1975, y señala un modelo de sociedad totalmente diferente 
en la cual la producción está colocada “en manos de todo el pueblo.” 
Aquí se encuentra también un parentezco ideológico con la posición de la 
Unión de obreros metalúrgicos de Suecia en las cuestiones internaciona-
les durante los congresos 1977 a 1981, lo cual sobre todo se manifiesta en 
la argumentación para democracia económica como la única manera de 
romper la explotación y el imperio de la minoría. El camino hacia la de-
mocracia económica sin embargo presupone unidad y diálogo, lo cual pa-
ra Åke Andersson se presentó como el argumento principal en la discu-
sión con los representantes de Sintraericsson: separados somos débiles 
pero unidos somos fuertes. Pero la imagen ideal no correspondía a la re-
alidad. En el mundo de la realidad las condiciones para el diálogo y la 
unidad no eran los mejores.  
    La investigación ha demostrado que la asimetría entre el centro y la pe-
riferia del capitalismo marcó en gran medida las relaciones entre las or-
ganizaciones sindicales de Suecia y Colombia durante el período de 1978 
a 1984. A pesar de que la Unión de obreros metalúrgicos de Suecia, du-
rante el período de conflictos más intensos, dió mucha importancia a la 
solidaridad internacional y al internacionalismo como una manera de en-
frentar el desafío de las transnacionales y el capital internacional, surgie-
ron problemas grandes en las relaciones entre, por un lado, Sintraerics-
son, y por el otro lado la Unión de obreros metalúrgicos de Suecia y el 
sindicato general empresarial.  
    En las discusiones y decisiones de los congresos de la Unión de obre-
ros metalúrgicos de Suecia entre 1973 y 1981, se subrayó la relación en-
tre el internacionalismo, la democracia económica y la influencia incre-
mentada de los asalariados sobre las transnacionales via la legislación. La 
propagación de las transnacionales se presentó durante los períodos de 
congresos en los años setenta como un ingrediente pronunciado en cuanto 
a aprensiones sindicales. Esto resultó en que el internacionalismo se haya 
convertido en un asunto estratégico principal para la Unión de obreros 
metalúrgicos de Suecia. Mi investigación, sin embargo, indica una obvia 
paradoja, en la cual la práctica internacionalista entra en conflicto con las 
posiciones adoptadas por el Congreso de la Unión de obreros metalúrgi-
cos de Suecia en 1981, el cual fue impregnado por el punto de partida 
moral. La práctica internacional sindical, en gran medida, partió de los 
puntos reales, institucionales y organisativos. 
    Sin embargo, el pathos radical que caracterizó el informe del congreso 
de 1981 tiene sus reservas. Las ambiciones de la Unión de obreros meta-
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lúrgicos de Suecia de contribuir al desarrollo de una tercera postura en la 
arena internacional sindical no trajeron ninguna consecuencia contraria a 
la lealtad a la IMF, la Unión Internacional de Obreros Metalúrgicos. Al 
contrario, la Unión de Obreros Metalúrgicos de Suecia trabajaba por rea-
lizar todos los contactos dentro de los marcos de la IMF. Esta actitud hizo 
que se viera como legítimo el ejercer presión sobre Sintraericsson con la 
intención de hacer entrar a esa organización en alguna de las asociaciones 
colombianas de la IMF. El argumento principal para la filiación con las 
asociaciones de IMF, señalado por los representantes de la Unión de 
obreros metalúrgicos de Suecia y la sindicato general empresarial en las 
reuniones que se hicieron con los representantes de Sintraericsson en Co-
lombia, era que no se podía lograr transformaciones a largo plazo sin uni-
dad sindical. A pesar de que los representantes más prominentes de Sin-
traericsson tenían experiencias muy malas de las asociaciones colombia-
nas de IMF—consideraban a Fetramecol y Utrammicol como organiza-
ciones “amarillas” quines mantenían relaciones amistosas con las compa-
ñías– la Unión de obreros metalúrgicos de Suecia sostenía que la filiación 
con una de estas organizaciones era la condición para poder contar con 
apoyo  y sin reservas. 
    El rasgo de la misión sindical no se puede dejar a un lado en este con-
texto—la Unión de obreros metalúrgicos de Suecia y el sindicato general 
empresarial partieron de la convicción de que su evaluación era la correc-
ta—consciente- o inconscientemente el centro y las experiencias suecas 
constituyen el punto obvio de salida, mientras que las evaluaciones y ex-
periencias de los activistas sindicales colombianos fueron a veces des-
aprobadas o desatendidas.         
    Las fuentes orales han capacitado un análisis del proceso aplicando una 
perspectiva desde abajo, y aún de no ser posible reconstruir el pasado en 
toda su complejidad esta perspectiva ha contribuido a incrementar la 
comprensión del porqué Sintraericsson y el sindicato sueco no llegaron a 
desarrollar una colaboración sindical empresarial. Aunque encontramos 
también una evidente perspectiva social-histórica. Las causalidades se 
encuentran tanto en el nivel general estructural del sistema mundial como 
en el nivel inter-humano e individual. Factores ideológicos, de política 
real y organisativos eran decisivos para las posturas de las organizaciones 
sindicales suecas y para el desarrollo de las relaciones entre las organiza-
ciones de Colombia y Suecia, pero además la confusión de lenguas, los 
problemas de comunicación, el prestigio, la sintonización entre las perso-
nas y el desconocimiento influían.  
    La transformación tecnológica de LM Ericsson—el paso de conmuta-
dores electromecánicos al sistema electrónico AXE—coincidió en Co-
lombia con una crisis económica y un proceso de desintegración general 
de la sociedad. La ingeniosidad de la gerencia local de Ericsson era gran-
de cuando se trataba de aprovechar la intranquilidad política y la inestabi-
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lidad del país, además de la ausencia de una praxis funcional de los dere-
chos laborales, para frenar, desarmar y finalmente destronar la organiza-
ción local sindical.
    No fue únicamente la directiva local de Ericsson de Colombia (EDC) 
la que actuara en este asunto. La información interna de la directiva del 
grupo de compañías muestra que la casa matriz sueca seguía meticulosa-
mente el desarrollo de los acontecimientos en EDC participando de forma 
activa tanto en la elaboración de estrategias para desarrollar y extender 
los negocios como para contrarrestar la organización sindical. El objetivo 
global sin embargo era de “colombianizar” los negocios. Esto significaba 
en principio que la compañía aspiraba a ser un actor y parte integral de la 
estructura social, con el propósito de alcanzar y mantener una posición de 
dominio en el mercado de la telefonía del país.  
    Las exigencias de Sintraericsson en cuanto a condiciones seguras de 
trabajo y la exigencia que fuera respetada la organización como parte en 
las negociaciones constituían un contraste agudo ante las ambiciones de 
la compañía por tener condiciones de trabajo flexibles y los intentos de 
establecer una organización alternativa leal a la compañía, el supuesto 
Pacto colectivo. Esto tuvo como resultado reiterados conflictos entre la 
compañía y el sindicato. Las confrontaciones culminaron durante la huel-
ga de 1983 la cual terminó con un despido masivo luego de proclamarse 
la illegalidad de la huelga por parte del ministerio de trabajo colombiano.
Los despidos de 1983 significaban el golpe mortal a Sintraericsson – en 
parte porque el núcleo de los activistas sindicales desapareció, y en parte 
porque los despidos lógicamente dejaron profundas huellas de temor de 
ser despedidos a igual que los simpatizantes de Sintraericsson que aún 
conservaban su empleo y que habían dado su voto por la huelga.  
    El sindicato general empresarial, entre otras cosas por medio del repre-
sentante sindical Åke Andersson de la directiva de la compañía, protestó 
contra la política de personal de LM Ericsson en Colombia, por la cual 
una serie de obstáculos surgieron impidiendo una eficaz colaboración 
sindical entre las organizaciones de Suecia y Colombia. En un nivel gene-
ral los obstáculos pueden ser clasificados en las siguientes cinco condi-
ciones:

La concepción de unidad y división sindical 
La actitud frente a la izquierda fuera de la socialdemocracia 
Relaciones humanas y problemas de idiomas  
Diferencias sociales y culturales 
Problemas de información  
”El espíritu de LM” 

Uno de los obstáculos principales consistía paradójicamente en las ambi-
ciones unitarias de la Unión de obreros metalúrgicos de Suecia. Por la so-
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lidaridad condicionada se desplazó en parte la atención a la situación de 
los empleados y el sindicato de Ericsson en Colombia a la Unión de obre-
ros metalúrgicos de Suecia, que fue acusada por imperialismo sindical y 
por querer exportar el “espíritu de Salstjöbaden.”
    Sin embargo, hay que problematizar y matizar la acusación de imperia-
lismo sindical. El compromiso histórico entre la labor y el capital perdió 
vigencia fuera de las fronteras de Suecia. La directiva sueca de la compa-
ñía dirigía y distribuía el trabajo de Ericsson en Colombia, pero la orden 
estricta de negociaciones que constituía  el verdadero fundamento para el 
compromiso histórico en Suecia no fue exportada nunca y tampoco tenía 
actualidad como producto de exportación puesto que la contraparte no fue 
respectada por la directiva de la empresa. La Unión de obreros metalúrgi-
cos de Suecia y el sindicato general empresarial estaban muy conscientes 
de estas circunstancias. Por lo tanto, la empresa se adjudicó el derecho 
dentro de lo posible de “admitir y despedir libremente a los trabajadores” 
así como usar y aprovechar su fuerza, independientemente de si estaban o 
no organizados. No había ni necesidad ni interés por parte de la empresa
de exportar el compromiso histórico a Colombia.  
    Se mostraba difícil para el sindicato general empresarial el liberarse 
completamente de la orden de negociaciones y cultura de las mismas que 
se habían establecido en Suecia y que en el fondo era un componente im-
portante para los fundamentos organisativos del sindicato general empre-
sarial. Por eso el compromiso histórico aparece más bien como un obstá-
culo para las relaciones entre Sintraericsson y el sindicato general empre-
sarial que un producto de exportación sindical de Suecia a Colombia. La 
capacidad de la empresa de obstruir los contactos entre Sintraericsson y el 
sindicato general empresarial en Suecia dependía menos de la destreza de 
la empresa en cuanto a embaucar que de las relaciones constructivas entre 
la empresa y las organizaciones sindicales en Suecia—o sea el tono de 
conversación que se había creado exactamente por medio del compromi-
so histórico. Del lado del sindicato general empresarial había una con-
fianza y una fe en la empresa que resultaba en que no podía determinar 
cual de las descripciones era la correcta: la de la empresa o la de Sintrae-
ricsson. La cultura de negociaciones y el respeto para la parte adversa en 
parte tenía sus raíces en el compromiso histórico entre el labor y la capi-
tal—derivada en la historiografía sueca del convenio de “Saltsjöbaden” el 
cual fue concertado entre el movimiento sindical y la organización de los 
empleadores en Saltsjöbaden en las afueras de Estocolmo en 1938—y en 
parte, tal vez, en una cultura específica dentro de LM Ericsson. Esta últi-
ma suele ser referida a veces como un tal “espíritu de LM”, un tipo de 
vestigio paternalista del tiempo del fundador de la empresa Lars Magnus 
Ericsson.
    Las relaciones empeoradas de la Unión de obreros metalúrgicos de 
Suecia con las empresas grandes suecas, en particular con LM Ericsson, a 
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finales de los años ’70 y el principio de los ’80 llegaron a constituir un 
problema serio, lo cual además trajo consecuencias para las posturas en el 
asunto de Colombia. La Unión de obreros metalúrgicos de Suecia tuvo 
que enfrentar una serie de conflictos graves con la parte adversa alrededor 
de los años ’80 y en comparación con esto los conflictos en Colombia se 
presentaron como algo de menos significado.  
    La elaboración de un mapa de los críticos de las actividades de LM 
Ericsson en Colombia, presentadas en dos informes de la compañía en 
1979, muestra como la directiva del grupo de compañías asocia estos crí-
ticos, tal como los activistas sindicales en EDC, con el terrorismo y “ele-
mentos subversivos izquierdistas”. De los informes también sale que la 
transmisión de esta información al sindicato general empresarial tenía una 
prioridad muy alta. Irónicamente, se consideraba en el informe que la 
Unión de obreros metalúrgicos de Suecia había contribuido a “la acción” 
contra EDC y LM Ericsson. La radicalización de la Unión de obreros me-
talúrgicos de Suecia y la internalización de las actividades sindicales se 
trataban en uno de los informes como una fraternización con comunistas 
y grupos cercanos a ellos.
    Los problemas de información, la dirección de la Unión de obreros me-
talúrgicos de Suecia, las relaciones a IMF y la sospecha contra la izquier-
da fuera de la socialdemocracia ocasionaban que la actuación del sindica-
to general empresarial frecuentemente llegara tarde y que esta actuación 
fuera indecisa y vacilante. La compañía tenía ventajas en comparación 
con las organizaciones sindicales a través de la comunicación continua 
entre la filial y la casa matriz. El ejemplo más significativo de esto son las 
consecuencias del encuentro entre el sindicato general empresarial, la 
Unión de obreros metalúrgicos de Suecia y Sintraericsson en Colombia 
en la primavera de 1981 cuando los representantes sindicales suecos ex-
hortaron a Sintraericsson a intentar mejorar las relaciones con la directiva 
de la empresa. Algo que Sintraericsson también trataba de hacer en las 
negociaciones en víspera del entrante período de convenio.  La Unión de 
obreros metalúrgicos de Suecia, el sindicato general empresarial y Sin-
traericsson fueron sin embargo engañados por la directiva de EDC y la 
dirección del grupo de empresas. En la correspondencia interna entre 
EDC y la dirección sueca del grupo de empresas aparece que el resultado 
de las negociaciones salió más positivo que lo esperado.  Los niveles de 
salarios en el convenio nuevo quedaron en un total de 19 millones de pe-
sos colombianos menos de lo que se había calculado para los dos años en-
trantes. Mucho indica además que el Pacto colectivo nunca fue disuelto, 
sino que operaba por detrás del telón hasta después de la huelga en 1983 
cuando ya no se necesitaba. 
    La vehemente atención y crítica en la prensa también resultó que tanto 
el sindicato general empresarial como la Unión de obreros metalúrgicos 
de Suecia se encontraran en una posición defensiva, y que el prestigio or-
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ganisativo a veces prevalecía sobre el estado de las circunstancias. Inde-
pendientemente de esto el sindicato general empresarial exigía en la di-
rectiva de la empresa que se respetaran los derechos sindicales en Co-
lombia y actuaran en la misma manera que se hacía en Suecia.  
    En el conflicto entre el punto de partida moral/solidario por un lado y 
los puntos de partida reales, institucionales y de política exterior por el 
otro, los últimos ganaron. Demasiados obstáculos se presentaron en co-
ntra de una realización de acciones unidas y poderosas de parte del grupo 
de empresas frente a la actitud anti-sindical de la empresa en Colombia.  
Al final, Sintraericsson perdió la lucha contra la compañía. Aún si esto 
hay que considerarlo como un fracaso desde el punto de vista internacio-
nalista, igual se llevaban conversaciones y discusiones entre una organi-
zación sindical combativa en Colombia y el sindicato general empresarial 
en Suecia durante estos años. Si no fuera por la práctica de la solidaridad 
condicionada, los desvíos serpenteantes organisativos y la percepción de-
ficiente del otro, estas relaciones podrían tal vez haberse desarrollado en 
una colaboración internacional y real del grupo de empresas, y en un in-
ternacionalismo práctico entre la organización sindical de Ericsson en 
Colombia y el sindicato general empresarial de Suecia.  
    También otros conflictos en Suecia llegaron a ser decisivos para la 
adopción de posturas de la Unión de obreros metalúrgicos de Suecia y el 
sindicato general empresarial frente a Sintraericsson. Las reacciones de la 
atención de la prensa y la crítica de la izquierda dentro de la Unión de 
obreros metalúrgicos de Suecia, la Unión de obreros portuarios de Suecia 
y activistas latinoamericanos, pueden considerarse elementos de una ma-
nifestación de sospecha extendida (--justificada o no justificada, de eso 
no tomo partido aquí--) contra desvíos izquierdistas, una sospecha que 
también ha dejado huellas en las discusiones de los congresos de la Unión 
de obreros metalúrgicos de Suecia. Por parte de la Unión de obreros me-
talúrgicos de Suecia la crítica fue entendida como un ataque contra el 
movimiento laboral reformista, y la posición defensiva se presentó por lo 
tanto automáticamente. Las consecuencias de esto fueron devastadoras, 
en particular para los trabajadores colombianos de LM, puesto que la 
atención en Suecia en parte fue desplazada de las condiciones en Ericsson 
de Colombia por tratarse de un imperialismo sindical.
    En la estrategia general internacionalista de la Unión de obreros meta-
lúrgicos de Suecia la IMF formaba parte como componente principal. Era 
mayormente por medio de la IMF que las fuerzas resistentes reales a las 
transnacionales se podían crear. Por eso la Unión de obreros metalúrgicos 
de Suecia también estaba ansiosa por establecer relaciones internaciona-
les dentro de IMF; esta postura—que también se expresó por medio de la
práctica de la solidaridad acondicionada—constituía un impedimento se-
rio para la colaboración entre la Unión de obreros metalúrgicos de Suecia 
y Sintraericsson.      
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    Para la Unión de obreros metalúrgicos de Suecia y por lo tanto para el 
sindicato general empresarial los puntos de partida organisativos y de po-
lítica real llegaron a tener más importancia que los de la moral en las po-
siciones que fueron adoptadas. Esta imagen, sin embargo, no es inequívo-
ca. La pieza de teatro Por qué regañan a nosotros? demuestra que los 
participantes en el curso viajante de Latinoamérica realizado por LO—la 
Unión General de Trabajadores de Suecia, entre ellos Åke Andersson, 
hicieron un análisis, en donde los aspectos morales eran los básicos y la 
solidaridad internacional constituía la instancia de enlace y resolución. La 
solidaridad internacional aparece aquí como una expresión del contenido 
total del internacionalismo con la orientación principal tanto hacia aden-
tro como afuera.  

Después de la huelga 1983 hubo, según los representantes de Sintrae-
ricsson en Colombia, silencio de Suecia. En mi revisión de los archivos 
del sindicato general empresarial no he encontrado nada que indica la 
existencia de contactos, con la excepción del viaje a Colombia por parte 
de Tiderman y Hernández en 1986, con las organizaciones sindicales—ni 
con Sintraericsson ni con Sintramecol—en Ericsson de Colombia después 
de la visita de Juan Fonseca en mayo de 1984. Este silencio coincide sin-
tomáticamente con la actitud cambiada de la Unión de obreros metalúrgi-
cos de Suecia frente al internacionalismo sindical.   
    La actitud cambiada de la Unión de obreros metalúrgicos de Suecia se 
manifiesta claramente durante el congreso de 1985 cuando la actitud an-
terior ofensiva se reemplaza por una más defensiva, la cual entre otras co-
sas se expresaba en una adaptación a las realidades del mercado y—en 
comparación con los objetivos anteriores que eran radicales y ambicio-
sos—en ambiciones notablemente más modestas en el terreno internacio-
nal. El “eurounionismo” además llegó sucesivamente el elemento más 
dominante en el trabajo internacional de la Unión de obreros metalúrgi-
cos de Suecia. 
    Un resultado importante de la investigación es, por consiguiente, que 
da una imagen parcialmente diferente de investigaciones anteriores en el 
campo de la conexión entre las posiciones fuertes sindicales nacionales y 
el internacionalismo. Es cuando la Unión de obreros metalúrgicos de 
Suecia adelanta sus posiciones en relación al lado de los empleadores du-
rante los años ’70 que también se atribuyó al internacionalismo un signi-
ficado decisivo. El internacionalismo está también relacionado a las exi-
gencias de fondos de asalariados y legislación para una influencia incre-
mentada de parte de los empleados en las transnacionales. Los puntos de 
vista internacionalistas se formulan partiendo de las aprensiones de que el 
capital consolidara sus posiciones, pero también partiendo de las expecta-
tivas positivas en las cuales el movimiento sindical por medio del inter-
nacionalismo sindical no solamente podría defender las posiciones que se 
habían logrado pero además fortalecerlas. Con la retirada sindical y la 
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ofensiva del capital al principio de los años ’80 el internacionalismo llega 
a ocupar menos espacio tanto en la teoría de la Unión de obreros metalúr-
gicos de Suecia como en la práctica, y llegó a perder importancia en el 
sentido estratégico. La conexión a la democracia económica desapareció 
y la solidaridad internacional de parte del sindicato ya era casi exclusi-
vamente sinónima con la ayuda de desarrollo.  
    La investigación también ha indicado un paralelismo entre el desarrollo 
en Colombia y Suecia durante la tercera revolución industrial. Con las re-
laciones sindicales entre Sintraericsson, la Unión de obreros metalúrgicos 
de Suecia y el sindicato general empresarial, como enlaces de conexión 
es posible mostrar los rasgos comunes y la dependencia global en el pro-
ceso transformatorio industrial, pero también las diferencias grandes en 
cuanto a consecuencias sociales, las cuales sobre todo están ligadas a las 
distintas posiciones de Colombia y Suecia en el sistema mundial capita-
lista.
    Una demarcación evidente aparece entre las esferas dentro y fuera del 
sistema, en donde las conexiones entre las organizaciones sindicales en 
Colombia y Suecia, y entre la compañía y el sindicato en LM Ericsson en 
Colombia tuvieron lugar durante el período de 1976 a 1986. Las tensio-
nes y conflictos que caracterizaban estas relaciones pueden, en mi opi-
nión, ser analizadas de una manera fructífera en acuerdo con una perspec-
tiva poscolonial. En esta tesis esto se realiza en combinación con la teoría 
del sistema mundial y puntos de partida histórico-materialistas. Mi divi-
sión entre las esferas dentro y fuera del sistema está en gran parte inspira-
da por la teoría del sistema mundial.  
    He optado por caracterizar las esferas como dentro respectivo fuera del 
sistema. La crítica sistémica en la esfera dentro del sistema llega, a veces, 
a tomar formas anti-sistémicas y en una manera correspondiente las exi-
gencias y la crítica en la esfera fuera del sistema puede ser más o menos 
sistémico. Según yo, es necesario matizar los conceptos como la realidad 
no es tan categórica como los conceptos hacen valer.  La crítica de siste-
ma además está relacionada con el espíritu de la época y el clima social 
general y por lo tanto varía con el tiempo. Es importante, también, dife-
renciar entre la práctica sindical y las posiciones morales e ideológicas 
que aparecen en los documentos de los congresos y otros contextos más 
retóricos.
    Es en este campo de tensiones, en la demarcación entre las esferas de-
ntro y fuera del sistema, que la perspectiva poscolonial se hace valer y 
tiene su justificación mayor en la investigación actual. En parte se trata de 
la auto-comprensión y las nociones que estas organizaciones tenían sobre 
organizaciones sindicales en otros países, en parte como la subordinación 
y la superioridad en el sistema mundial también aparecen en el movi-
miento sindical internacional. Estos modelos estructurales han sido visi-
bles también dentro de IMF que fue dominado por las uniones de obreros 
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metalúrgicos de Norteamérica y Europa occidental. Razonablemente esto 
debe ser descrito como una relación de dependencia, en la cual sobre todo 
fueron las organizaciones poderosas en el centro que hicieron la agenda 
decidiendo la ruta del camino para las organizaciones asociadas en la pe-
riferia y la semiperiferia. Si las organizaciones sindicales en por ejemplo 
Latinoamérica quisieran contar con el apoyo de IMF se requería una aso-
ciación con y lealtad a la organización, lo cual era sinónimo a una colo-
cación dentro de la esfera del sistema y una actitud apoyando las estrate-
gias sindicales que habían sido elaboradas por las agrupaciones poderosas 
en el centro del sistema mundial.  
    Una interpretación según una perspectiva poscolonial podría constituir-
se en que las organizaciones sindicales en Latinoamérica fueran obligadas 
a negar sus propias experiencias, y que fueran negadas a actuar partiendo 
de sus propias condiciones. Las experiencias sindicales basadas en el cen-
tro se consideraban como plantilla y clave para el establecimiento de un 
futuro movimiento sindical poderoso en el continente latinoamericano. 
Para muchos de los sindicatos latinoamericanos independientes la situa-
ción de encontrarse entre la espada y la pared era evidente; o la margina-
lización en la esfera fuera del sistema con la falta de apoyo moral y eco-
nómico de las organizaciones poderosas dentro de IMF como consecuen-
cia, o la marginalización en la esfera dentro del sistema lo cual significa-
ba la negación de los objetivos caminos propios. Las dos alternativas—
tanto el apoyo moral y económico de las organizaciones poderosas como 
los caminos y estrategias independientes basados en propias experien-
cias—eran necesarias para que los sindicatos pudieran imponerse frente a 
los empleadores.  
    La conclusión tal vez más importante de este asunto es que no existen 
respuestas simples  de la pregunta por qué las relaciones entre Sintraerics-
son y el sindicato general empresarial nunca se desarrolló en una colabo-
ración sindical de la empresa LM Ericsson. Lo que a primera vista parece 
ser obvio adquiere otro significado con un cambio de perspectiva. Existen 
muchas entradas y bases lo cual hace imposible un análisis de las compli-
caciones partiendo de una sola perspectiva, una parte o un nivel. 
    Por un lado la perspectiva poscolonial es actual y relevante en este 
contexto, pero por otro lado las organizaciones suecas sindicales no esta-
ban inconscientes de una problemática similar a lo esencial dentro de la 
discusión poscolonial. El lenguaje sindical es, ciertamente, diferente del 
lenguaje de mundo conceptual y teórico del poscolonialismo, pero los 
motivos y las perspectivas son, a veces, comunes. Durante los años radi-
cales de los ’70 se evitaban conscientemente en la Unión de obreros me-
talúrgicos de Suecia y la Unión General de Trabajadores de Suecia, por 
ejemplo, conceptos como apoyo sindical En vez de esto los representan-
tes de estas organizaciones eligieron términos como colaboración sindical 
y solidaridad internacional justamente porque no querían aparecer como 
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imperialistas sindicales gobernando los sindicatos más débiles en la peri-
feria y la semiperiferia. A menudo se habla de un objetivo pronunciado 
de crear un internacionalismo sindical en el cual los contactos con sindi-
catos en países como Colombia, Brasil o Sudáfrica tuvieran lugar par-
tiendo de las condiciones de estos mismos sindicatos. A pesar de esto, la 
Unión de obreros metalúrgicos de Suecia y el sindicato general empresa-
rial actuaban a veces de una forma que afirmaba  las imágenes de un mo-
vimiento sindical sueco que sostenía ideas firmes de “nosotros y los 
otros”; la manera sueca de realizar actividades sindicales se presentaba 
además como más exitosa en comparación con las actividades que se 
habían realizado en otras partes del mundo. El movimiento sindical sueco 
pudo lograr esto a través de un sistema de negociaciones bien estructura-
do, el alto grado de afiliación, la sociedad del bienestar, la legislación la-
boral y las reformas de los derechos laborales de los años ’70 como res-
paldo.
    Por un lado la posición fuerte de la Unión de obreros metalúrgicos de 
Suecia hizo posible una postura activa y ofensiva, entre otras cosas en los 
asuntos internacionales, los cuales también se relacionaron a las exigen-
cias de democracia económica. Como parte de esta ofensiva se tomaron 
contactos en situaciones internacionales sindicales en donde la Unión de 
los obreros metalúrgicos en colaboración con las otras uniones nórdicas 
de obreros metalúrgicos llegaron a jugar un papel importante cuando se 
trataba de establecer la dicha “tercera posición.” Para muchas organiza-
ciones sindicales de la periferia y la semiperiferia, o organizaciones con 
características eurocomunistas, esto significaba que existía en los Países 
Nórdicos un aliado bien organizado y fuerte que en gran medida se en-
contraba fuera del juego de las grandes potencias. Pero el acto de equili-
brio que la Unión de obreros metalúrgicos tuvo que mantener dentro de la 
IMF trajo como consecuencia además que las organizaciones que no es-
taban solamente fuera sino rechazaban a la IMF no estaban accesibles, y 
por lo tanto no se podía contar con un apoyo sin reservas. El apoyo moral 
que la Unión de los obreros metalúrgicos y el sindicato general empresa-
rial ofrecieron no amontonó a mucho como no estaba afianzado en un 
punto de partida real. Al contrario, en la práctica fue un rechazo basado 
en deliberaciones estratégicas y de política real.  
    La Unión de obreros metalúrgicos se enfrentó con una serie de eleccio-
nes resultando en que el apoyo para Sintraericsson no apareció o más 
bien se presentó como de por cumplido. O sea, no se puede entender por 
qué las relaciones entre Sintraericsson, la Unión de obreros metalúrgicos 
y el sindicato general empresarial en Suecia no se haya desarrollado en 
una colaboración sindical empresarial solamente aplicando un análisis de 
las relaciones aislado del contexto sindical y político en las cuales se rea-
lizaron las elecciones de la Unión de los obreros metalúrgicos. Hay mu-
chos ejemplos en el material que se ha investigado en esta tesis que lleva 
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rasgos de representaciones y actitudes que confirman y dan relevancia y 
la discusión del poscolonialismo. Pero es imposible captar la totalidad y 
llegar a conclusiones generales solamente por medio de investigar lo que 
se dice, lo que se ve y lo que se escribe en el caso aislado—lo cual aquí 
constituye las complicaciones y las relaciones que surgieron con los con-
flictos en EDC.
    De punto de vista del sistema mundial es evidente que la empresa tenía 
una posición ventajosa en comparación con las organizaciones sindicales 
en Suecia y Colombia. LM Ericsson temprano estableció contactos de 
negocio en Colombia y tenía buen conocimiento sobre como funcionaba 
la sociedad colombiana. La empresa no se dirigía por principios éticos si-
no podía referir en parte a leyes y normas colombianas, y en parte a “le-
yes” generales económicas cuando se trataba de la política de personal y 
los despidos en EDC. La ventaja de la empresa y la posición superior—en 
aspectos económicos y comunicativos—frente a las organizaciones na-
cionales y sindicales, tiene mucha importancia para entender el desarrollo 
entre Sintraericsson, la Unión de obreros metalúrgicos y el sindicato ge-
neral empresarial. Con eso dicho, me uno a las investigaciones anteriores 
que han cuestionado y desaprobado la tesis sobre la hegemonía del mo-
vimiento sindical en Suecia, argumentando en vez que la relación era la 
opuesta.
    El internacionalismo sindical transnacional fue caracterizado indirec-
tamente por las estructuras que fueron combatidos por la Unión de obre-
ros metalúrgicos y otras organizaciones sindicales en el sentido moral, 
ideológico y teorético. Las diferencias en condiciones para las actividades 
sindicales entre los sindicatos en el centro y en la periferia trajeron casi 
insuperables obstáculos para la realización de fuerzas correspondientes y 
resistentes a las organizaciones primarias.  



Acta Wexionensia 
Nedan följer en lista på skrifter publicerade i den nuvarande Acta-serien, serie 
III. För förteckning av skrifter i tidigare Acta-serier, se Växjö University Press 
sidor på www.vxu.se 

Serie III (ISSN 1404-4307) 
1. Installation Växjö universitet 1999. Nytt universitet – nya professorer. 1999.

ISBN 91-7636-233-7 
2. Tuija Virtanen & Ibolya Maricic, 2000: Perspectives on Discourse: Proceed-

ings from the 1999 Discourse Symposia at Växjö University. ISBN 91-7636-
237-X 

3. Tommy Book, 2000: Symbolskiften i det politiska landskapet – namn-heraldik-
monument. ISBN 91-7636-234-5 

4. E. Wåghäll Nivre, E. Johansson & B. Westphal (red.), 2000: Text im Kontext, 
ISBN 91-7636-241-8 

5. Göran Palm & Betty Rohdin, 2000: Att välja med Smålandsposten. Journalis-
tik och valrörelser 1982-1998. ISBN 91-7636-249-3 

6. Installation Växjö universitet 2000, De nya professorerna och deras föreläs-
ningar. 2000. ISBN 91-7636-258-2 

7. Thorbjörn Nilsson, 2001: Den lokalpolitiska karriären. En socialpsykologisk 
studie av tjugo kommunalråd (doktorsavhandling). ISBN 91-7636-279-5 

8. Henrik Petersson, 2001: Infinite dimensional holomorphy in the ring of formal 
power series. Partial differential operators (doktorsavhandling). ISBN 91-
7636-282-5 

9. Mats Hammarstedt, 2001: Making a living in a new country (doktorsavhan-
dling). ISBN 91-7636-283-3 

10. Elisabeth Wåghäll Nivre & Olle Larsson, 2001: Aspects of the European Re-
formation. Papers from Culture and Society in Reformation Europe, Växjö 
26-27 November 1999. ISBN 91-7636-286-8 

11. Olof Eriksson, 2001: Aspekter av litterär översättning.  Föredrag från ett 
svensk-franskt översättningssymposium vid Växjö universitet 11-12 maj 
2000. ISBN 91-7636-290-6. 

12. Per-Olof Andersson, 2001: Den kalejdoskopiska offentligheten. Lokal press, 
värdemönster och det offentliga samtalets villkor 1880-1910 (Doktorsavhand-
ling). ISBN: 91-7636-303-1. 

13. Daniel Hjorth, 2001: Rewriting Entrepreneurship. Enterprise discourse and 
entrepreneurship in the case of re-organising ES (doktorsavhandling). ISBN: 
91-7636-304-X. 

14. Installation Växjö universitet 2001, De nya professorerna och deras föreläs-
ningar, 2001. ISBN 91-7636-305-8. 

15. Martin Stigmar, 2002. Metakognition och Internet. Om gymnasieelevers in-
formationsanvändning vid arbete med Internet (doktorsavhandling). ISBN 91-
7636-312-0. 

16. Sune Håkansson, 2002. Räntefördelningen och dess påverkan på skogsbru-
ket. ISBN 91-7636-316-3. 

17. Magnus Forslund, 2002. Det omöjliggjorda entreprenörskapet. Om förnyel-
sekraft och företagsamhet på golvet (doktorsavhandling). ISBN 91-7636-320-
1.



18. Peter Aronsson och Bengt Johannisson (red), 2002. Entreprenörskapets dy-
namik och lokala förankring. ISBN: 91-7636-323-6. 

19. Olof Eriksson, 2002. Stil och översättning. ISBN: 91-7636-324-4 
20. Ia Nyström, 2002. ELEVEN och LÄRANDEMILJÖN. En studie av barns lä-

rande med fokus på läsning och skrivning (doktorsavhandling). ISBN: 91-
7636-351-1 

21. Stefan Sellbjer, 2002. Real konstruktivism – ett försök till syntes av två do-
minerande perspektiv på undervisning och lärande (doktorsavhandling).  
ISBN: 91-7636-352-X 

22. Harald Säll, 2002. Spiral Grain in Norway Spruce (doktorsavhandling). 
ISBN: 91-7636-356-2 

23. Jean-Georges Plathner, 2003. La variabilité du pronom de la troisième  
personne en complément prépositionnel pour exprimer le réfléchi (doktorsav-
handling). ISBN: 91-7636-361-9 

24. Torbjörn Bredenlöw, 2003. Gestaltning – Förändring – Effektivisering.  
En teori om företagande och modellering. ISBN: 91-7636-364-3 

25. Erik Wångmar, 2003. Från sockenkommun till storkommun. En analys av 
storkommunreformens genomförande 1939-1952 i en nationell och lokal kon-
text (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-370-8 

26. Jan Ekberg (red), 2003, Invandring till Sverige – orsaker och effekter. Års-
bok från forskningsprofilen AMER. ISBN: 91-7636-375-9 

27. Eva Larsson Ringqvist (utg.), 2003, Ordföljd och informationsstruktur i 
franska och svenska. ISBN: 91-7636-379-1 

28. Gill Croona, 2003, ETIK och UTMANING. Om lärande av bemötande i pro-
fessionsutbildning (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-380-5 

29. Mikael Askander, 2003, Modernitet och intermedialitet i Erik Asklunds tidiga 
romankonst (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-381-3 

30. Christer Persson, 2003, Hemslöjd och folkökning. En studie av befolknings-
utveckling, proto-industri och andra näringar ur ett regionalt perspektiv.  
ISBN: 91-7636-390-2 

31. Hans Dahlqvist, 2003, Fri att konkurrera, skyldig att producera. En ideologi-
kritisk granskning av SAF 1902-1948 (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-
393-7 

32. Gunilla Carlsson, 2003, Det våldsamma mötets fenomenologi – om hot och 
våld i psykiatrisk vård (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-400-3 

33. Imad Alsyouf, 2004. Cost Effective Maintenance for Competitive Advantages 
(doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-401-1. 

34. Lars Hansson, 2004. Slakt i takt. Klassformering vid de bondekooperativa 
slakteriindustrierna i Skåne 1908-1946 (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-
402-X. 

35. Olof Eriksson, 2004. Strindberg och det franska språket. ISBN: 91-7636-403-8. 
36. Staffan Stranne, 2004. Produktion och arbete i den tredje industriella revolu-

tionen. Tarkett i Ronneby 1970-2000 (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-404-6. 
37. Reet Sjögren, 2004. Att vårda på uppdrag kräver visdom. En studie om vår-

dandet av män som sexuellt förgripit sig på barn (doktorsavhandling).  
ISBN: 91-7636-405-4. 

38. Maria Estling Vannestål, 2004. Syntactic variation in English quantified 
noun phrases with all, whole, both and half (doktorsavhandling). ISBN: 91-
7636-406-2. 



39. Kenneth Strömberg, 2004. Vi och dom i rörelsen. Skötsamhet som strategi och 
identitet bland föreningsaktivisterna i Hovmantorp kommun 1884-1930 (doktors-
avhandling). ISBN: 91-7686-407-0. 

40. Sune G. Dufwa, 2004. Kön, lön och karriär. Sjuksköterskeyrkets omvandling un-
der 1900-talet (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-408-9 

41. Thomas Biro, 2004. Electromagnetic Wave Modelling on Waveguide Bends, 
Power Lines and Space Plasmas (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-410-0

42. Magnus Nilsson, 2004, Mångtydigheternas klarhet. Om ironier hos Torgny 
Lindgren från Skolbagateller till Hummelhonung (doktorsavhandling). 
ISBN:91-7636-413-5 

43. Tom Bryder, 2004. Essays on the Policy Sciences and the Psychology of Po-
litics and Propaganda. ISBN: 91-7636-414-3 

44. Lars-Göran Aidemark, 2004.  Sjukvård i bolagsform. En studie av Helsing-
borgs Lasarett AB och Ängelholms Sjukhus AB. ISBN: 91-7636-417-8 

45. Per-Anders Svensson, 2004. Dynamical Systems in Local Fields of Charac-
teristic Zero (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-418-6 

46. Rolf G Larsson, 2004. Prototyping inom ABC och BSc. Erfarenheter från ak-
tionsforskning i tre organisationer (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-420-8 

47. Päivi Turunen, 2004. Samhällsarbete i Norden. Diskurser och praktiker i 
omvandling (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-422-4 

48. Carina Henriksson, 2004. Living Away from Blessings. School Failure as 
Lived Experience (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-425-9 

49. Anne Haglund, 2004. The EU Presidency and the Northern Dimension Initia-
tive: Applying International Regime Theory (doktorsavhandling). ISBN: 91-
7636-428-3 

50. Ulla Rosén, 2004. Gamla plikter och nya krav. En studie om egendom, kvin-
nosyn och äldreomsorg i det svenska agrarsamhället 1815-1939. ISBN: 91-
7636-429-1 

51. Michael Strand, 2004. Particle Formation and Emission in Moving Grate 
Boilers Operating on Woody Biofuels (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-
430-5 

52. Bengt-Åke Gustafsson, 2004. Närmiljö som lärmiljö – betraktelser från Gnosjöregi-
onen. ISBN: 91-7636-432-1 

53. Lena Fritzén (red), 2004. På väg mot integrativ didaktik. ISBN: 91-7636-433-X 
54. M.D. Lyberg, T. Lundström & V. Lindberg, 2004. Physics Education. A short histo-

ry. Contemporary interdisciplinary research. Some projects. ISBN: 91-7636-435-6 
55. Gunnar Olofsson (red.), 2004. Invandring och integration. Sju uppsatser från 

forskningsmiljön ”Arbetsmarknad, Migration och Etniska relationer” 
(AMER) vid Växjö universitet. ISBN: 91-7636-437-2 

56. Malin Thor, 2005. Hechaluz – en rörelse i tid och rum. Tysk-judiska ungdo-
mars exil i Sverige 1933-1943 (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-438-0 

57. Ibolya Maricic, 2005. Face in cyberspace: Facework, (im)politeness and con-
flict in English discussion groups (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-444-5 

58. Eva Larsson Ringqvist och Ingela Valfridsson (red.), 2005. Forskning om 
undervisning i främmande språk. Rapport från workshop i Växjö 10-11 juni 
2004. ISBN: 91-7636-450-X 

59. Vanja Lindberg, 2005. Electronic Structure and Reactivity of Adsorbed Me-
tallic Quantum Dots (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-451-8 

60. Lena Agevall, 2005. Välfärdens organisering och demokratin – en analys av 
New Public Management. ISBN: 91-7636-454-2 



61. Daniel Sundberg, 2005. Skolreformernas dilemman – En läroplansteoretisk 
studie av kampen om tid i den svenska obligatoriska skolan (doktorsavhand-
ling). ISBN: 91-7636-456-9. 

62. Marcus Nilsson, 2005. Monomial Dynamical Systems in the Field of p-adic 
Numbers and Their Finite Extensions (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636- 
458-5. 

63. Ann Erlandsson, 2005. Det följdriktiga flockbeteendet: en studie om profile-
ring på arbetsmarknaden (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-459-3. 

64. Birgitta Sundström Wireklint, 2005. Förberedd på att vara oförberedd. En fe-
nomenologisk studie av vårdande bedömning och dess lärande i ambulans-
sjukvård (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-460-7 

65. Maria Nilsson, 2005. Differences and similarities in work absence behavior – 
empirical evidence from micro data (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-462-3 

66. Mikael Bergström och Åsa Blom, 2005. Above ground durability of Swedish 
softwood (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-463-1 

67. Denis Frank, 2005. Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen - en stu-
die av invandringspolitiken i Sverige och rekryteringen av utländska arbetare 
1960-1972 (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-464-X 

68. Mårten Bjellerup, 2005, Essays on consumption: Aggregation, Asymmetry and 
Asset Distributions (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-465-8. 

69. Ragnar Jonsson, 2005.Studies on the competitiveness of wood – market segmen-
tation and customer needs assessment (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-468-
2.

70. Ali M. Ahmed, 2005.Essays on the Behavioral Economics of Discrimination 
(doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-472-0. 

71. Katarina Friberg, 2005. The workings of co-operation.. A comparative study of 
consumer co-operative organisation in Britain and Sweden, 1860 to 1970 (doktor-
savhandling).  ISBN: 91-7636-470-4. 

72. Jonas Sjölander, 2005. Solidaritetens omvägar. Facklig internationalism i den 
tredje industriella revolutionen – (LM) Ericsson, svenska Metall och Ericssonar-
betarna i Colombia 1973-1993 (doktorsavhandling) ISBN: 91-7636-474-7.

Växjö University Press 
351 95 Växjö  
www.vxu.se 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 99
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF00440065006e006e00610020006a006f0062006f007000740069006f006e00660069006c002000e400720020006f007000740069006d00650072006100640020006600f6007200200044006f00630075005300790073002000700072006f00640075006b00740069006f006e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.283 858.898]
>> setpagedevice




