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Marta Reuter är disputerad statsvetare och arbetar på Stockholms universitet där hon 
har en postdoktortjänst från Riksbankens Jubileumsfond. Tjänsten bedrivs kring ett 
projekt om europeisering av det civila samhället. Även tidigare har hon framförallt 
beforskat det civila samhällets transnationalisering i olika dimensioner – vad som händer 
med organisationerna när de träder ut på en internationell eller europeisk arena.  
 
Marta kommer att prata om fenomenet europeisering och framför allt hur det förändrar 
eller påverkar ideella organisationers sätt att se på vem de är till för och vem de 
representerar. Hon menar att det inom varje organisation pågår en ständig förhandling 
om vem man är till för – vem som skall motta frukten av organisationens arbete. Och när 
organisationen börjar samarbeta med andra organisationer inom Europa eller börjar 
lobba i Bryssel eller på något annat sätt blir mer aktivt på den europeiska arenan, så 
påverkar det denna interna diskussion.  
 
I projektet fokuserar hon på fackföreningarna och hämtar exempel från Sverige, 
Storbritannien, Polen och eventuellt Tyskland. Det är att intressant att kontrastera 
europeiseringsprocesser i dessa olika länder eftersom de har blivit medlemmar i EU vid 
olika tidpunkter.  
 
Marta fick idén till studien när hon följde Laval-fallet i media. Hon tyckte att det framgick 
att Byggnads – den berörda fackföreningen – inte hade funderat igenom ordentligt vem 
de var till för. Det föreföll vara tydligt i den här konflikten att det fanns flera motstridiga 
falanger och representanter inom organisationen som sa olika saker. Fackföreningen 
verkade inte riktigt veta hur den skulle bete sig inför de här byggnadsarbetarna från 
Lettland som kom till Sverige. Därför menar hon att projektet och dess resultat kan 
fungera som en tankeväckare eller utgångspunkt för diskussion för de här 
organisationerna.  
 
Men Marta menar att även organisationer på flera områden berörs av 
europeiseringsprocessen och att forskningen därför bör kunna vara användbar för flera 
än bara fackföreningarna. Dessa organisationer behöver fundera på hur 
förutsättningarna för deras arbete förändras när hela systemet runt omkring går från att 
vara nationellt till att bli mer internationellt.  
 
Marta har varit engagerad i en dansförening som volontär där hon själv var aktiv 
dansare. Föreningen hette Bajafundo och det var en Argentinsk tango-förening. Hon var 
med och ordnade kurser och danskvällar och hade jätteroligt.  
 


