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Abstract 
During my now four years at Södertörn University, were I study to, within the year, become 

a high school teacher in history and social science, I have engaged in the eternal pondering 

about the question: what is good education? And more specific: how does a good civic 

education look like? In a society with a deeply infested debate about the public schooling 

system it is, at some points, hard to see between the lines. Thus, I have stumbled across the 

idea to look elsewhere for clues.  

In this thesis, I have been interested in the possibility of searching for a true progressive, in 

the sense of democratic, education. Therefore, my aim and starting point for this research 

was to look at education within the Swedish metal industry workers union (Metall) during at 

point in history of great political radicalism. This brought me to the period of the 1960s and 

first half of the 1970s where there at the time were much social and political progress for 

the worker’s moment and where in the end of this era the metal workers were going to push 

hard for a bill which would give the unions actual co-ownership in the most profitable 

companies.  

My main interest in this thesis has been progressives within education. For theory, I have 

worked out of an idea that builds around the assumption that there are more to learning 

than just the content of knowledge transferred. In education, there is also a great 

importance in how knowledge is built. Thereby I have separated content from practices. This 

bids me to bring more than one perspective on the term progressiveness. For political 

progressiveness, I have chosen to focus on the general aim of unionizing which I mean, in a 

Marxist tradition, is to practice collective power over the means of production. For a 

perspective on pedagogical progressiveness, I have implemented Dewey’s progressivist 

thinking as to see progressive teaching as something that allows knowledge to be made from 

within the active learner in the meeting with a group and an assignment. This compared with 

knowledge as something transferred from one authority (teacher/ school system) to a 

passive learner.  

Hereby my study starts out in a local union clubs study committee’s protocol records. From 

these I draw the conclusions that there were primarily four kinds of studying practices. After 
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a short rambling about the implications of my two theoretical perspectives in congress with 

these practices, I select the kind of practice that I judge the most progressive and pick two 

course materials in this category to further analysis.  

Out of this work as a whole, I have concluded that there is a slight shift in how these study 

practices are progressive in a political sense towards the later years, which then follows the 

overall political trend. In terms of pedagogic progressivity, it is not entirely clear whether 

there has been a changing paradigm within the study though I think I at the wherry least can 

say that these last course materials both show a higher level of pedagogical progressiveness 

than traditional schoolwork.  
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1.0 Inledning 
Då all utbildning är kommunikation har all utbildning, avsiktligt eller oavsiktligt ett i olika 

grad givet kunskapsinnehåll. Allt kunskapsinnehåll är av sin natur politiskt präglat. Frågan 

detta väcker i mötet med någon som helst form av utbildning är vilket är dess politiska 

innehåll? Hur förmedlas och förankras detta? Har den pedagogiska praktiken betydelse för 

vad som förmedlas? Är utbildningens politiska kunskapsinnehåll givet som sådant och för 

vem är detta innehåll gynnsamt? 

Att utbilda med demokrati som mål har i min undersökning varit en passiv och 

bakomliggande tanke vilket har fört mig till att vidare begrunda vad detta i reell mening 

innebär. Mitt möte med skolan som institution, såväl min egen tid i skolbänken som min 

erfarenhet av läraryrket, och min tid på lärarutbildningen har fört mig till att ständigt vrida 

och vända på begreppet demokrati då det i skolans styrmedel inte alltid är solklart vad detta 

faktiskt innebär. Grund- såväl som gymnasieskolans läroplan konstaterar att utbildningen ska 

vila på demokratins grund. Detta förtydligas med demokratiska värden  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor… rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande.1 

Hur dessa faktiskt ska tolkas är däremot en flytande fråga. Därmed har det varit intressant 

att utreda utbildning som syftar till demokratisk utveckling vilken till skillnad från läroplanen 

inte är resultatet av en bred politisk kompromiss. Här har en av de intressanta aspekterna 

för mig varit det motsägelsefulla i att utbilda för demokrati, i termer av hävdandet av 

värden, utan att med grund i dessa ifrågasätta ett ekonomiskt system som inte tar någon 

notis om dessa värden och utöver detta låser en stor del av samhällets resurser i händerna 

på ett litet fåtal individer.  

                                                           
1 Skolverket, Läroplan för grundskolan 2011 i skolans värdegrund och uppdrag. www.skolverket.se [elektronisk] 
file:///C:/Users/sh11hp1757/Downloads/Lgr11%20-
%20L%C3%A4roplan%20f%C3%B6r%20grundskolan,%20f%C3%B6rskoleklassen%20och%20fritidshemmet%202
011.pdf , tillgänglig: 12/12/2016, sid 2 och Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan 2011 i skolans värdegrund 
och uppdrag. www.skolverket.se [elektronisk] http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-
enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak
%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705, tillgänglig: 11/01/2017, sid 2 

http://www.skolverket.se/
file:///C:/Users/sh11hp1757/Downloads/Lgr11%20-%20LÃ¤roplan%20fÃ¶r%20grundskolan,%20fÃ¶rskoleklassen%20och%20fritidshemmet%202011.pdf
file:///C:/Users/sh11hp1757/Downloads/Lgr11%20-%20LÃ¤roplan%20fÃ¶r%20grundskolan,%20fÃ¶rskoleklassen%20och%20fritidshemmet%202011.pdf
file:///C:/Users/sh11hp1757/Downloads/Lgr11%20-%20LÃ¤roplan%20fÃ¶r%20grundskolan,%20fÃ¶rskoleklassen%20och%20fritidshemmet%202011.pdf
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
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Mitt intresse av facklig utbildning grundar sig på frågan: Vad händer då om vi tar bort denna 

motsättning och tittar på en aktör som ägnar sig åt studier med en förändring av det 

ekonomiska systemet och på så sätt ett fördjupande av demokratin som mål? Facklig 

verksamhet bygger som grundprincip på att organisera arbetskraften för att bruka motmakt 

mot arbetsgivarnas annars obestridda maktposition i egenskap av ägandet av arbetsplatser 

och investeringskapital (produktionsmedlen). Den skillnad jag därför förväntar mig se i 

jämförelse med grund- och gymnasieskolan är på så sätt förmodat symptomen av att 

begreppet demokrati i fackliga sammanhang betyder något. Jag vill därför pröva vad de 

fackliga studierna erbjuder för att utöka min förståelse över vad detta skulle kunna betyda i 

jämförelse med den allmänna skolan. 

Utöver denna grundprincip för facklighet har jag intresserat mig för en mycket specifik 

period i svensk politisk historia som ytterligare accentuerar mitt bakomliggande intresse. 

Detta är åren under 1960- och 70- talet som av många forskare beskrivits som en era för 

politisk radikalism och framsteg. Mer specifikt är jag intresserad av perioden och 

diskussionen som ledde fram till det fackliga förslaget om löntagarfonderna 1975. Detta då 

det är den politiska åtgärd i svensk historia som jag bedömer har haft störst potentiell kraft 

att såväl genomföras som förändra själva grunden för den politiska ekonomin. De 

förhandlingar och reaktioner detta förslag väckte är i sig mycket väl beforskat.2 Mitt intresse 

rör istället diskussionen, och i och med studiearbetet, underlaget för den diskussion som 

gjorde förslaget möjligt. Detta intresse har fört mig till Metallindustriarbetareförbundet 

varifrån motionen om löntagarfonderna kom in till LO:s kongress 1971. Mer specifikt vill jag 

undersöka hur studierna faktiskt såg ut i en lokal verkstadsklubb vilket är platsen där 

medlemmarna som grupp möter förbundet som organisation, och där deras efterfrågan om 

en demokratisk arbetsplats föds.   

Denna uppsats är resultatet av min egen ambition att försöka gå back to the basics. Detta 

har jag på sätt och vis uppnått på fler sätt än jag själv förväntat mig. Jag har då jag 

inledningsvis kastat mig handlöst in i arkivmaterial med ett vagt hum om vad jag velat 

undersöka, funnit det mest fördelaktigt att stödja mig teoretiskt på klassiker som Marx och 

Dewey.  

                                                           
2 Se Ekdahl, Lars, Mot en tredje väg, En biografi över Rudolf Meidner, 2. Facklig expert och demokratisk socialist, 
Arkiv förlag, Lund, 2005, sid 226 
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2.0 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka progressivitet i fackliga studier under en period 

av framflyttade fackliga positioner. Jag kommer vidare i teorin utveckla precis hur jag 

förhåller mig till begreppet progressivitet och i den tidigare forskningen grunda mina 

antaganden om tidsperioden. 

2.1 Frågeställningar 
 Vilka typer av studiepraktiker används inom den lokala klubben? 

 Vilket kunskapsinnehåll tar dessa praktiker upp? 

 Går det att se nivåer av progressivitet i praktiker och innehåll, såväl politiskt som 

pedagogiskt? 

3.0 Tidgare forskning  

3.1 Bildningens väg 
Bildningens väg är författad av Bernt Gustavsson, professor i pedagogik, och är en 

avhandling som tjänar till att ge en idéhistorisk översikt över bildningsideal i svensk 

arbetarrörelse under perioden 1880-1930. Boken är, om än för en annan historisk period än 

den jag har intresserat mig för, mycket relevant då den behandlar de ideal som ligger till 

grund för antaganden om vad god utbildning är inom arbetarrörelsen. Dessa ideal har på 

många sätt levt vidare och kanske främst i form av studiepraktiker vilket jag kommer ta mig 

utrymme att diskutera vidare i min undersökning. Boken utgår ifrån det tyska 

bildningsbegreppet, bildung, myntat i en humanistisk tradition under perioden 1760- 1820,3 

och behandlar hur detta begrepp har vidareutvecklats inom den svenska arbetarrörelsens 

folkbildning. Gustavssons tes är att det inom arbetarrörelsen funnits tre från varandra skilda 

bildningsideal. Dessa tre är: nyhumanismens personlighetsbildande ideal, det av 

upplysningen präglade medborgarbildningsidealet samt ett tredje vilket Gustavsson 

beskriver som ett självbildningsideal.4 Jag skall beskriva dessa övergripande men kommer 

sedan i undersökningen endast förhålla mig till de två senare, medborgarbildning och 

                                                           
3 Gustavsson, Bernt, Bildningens väg, tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930, Wahlström & 
Widstrand, Stockholm, 1991 
4 Gustavsson, Bernt, Bildningens väg, tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930, Wahlström & 
Widstrand, Stockholm, 1991, sid 15- 18 
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självbildning, då jag, kanske av förklarliga skäl, inte har hittat några tendenser jag kan 

tillskriva till det personlighetsbildande idealet. 

Gustavsson menar att bildningsidealet bär på interna motsatser, vilka blir tydliga i det sätt 

som de olika bildningsidealen förhåller sig till bildning. Gustavsson menar att dessa 

motsatser kan delas upp i huvudsak tre punkter: 

 Bildningen som en fri process i motsats till bildningen som förebild och mål. 

 Bildning som allmänmänsklig företeelse och på så sätt jämlik, i motsats till bildning 

som något förbehållet för ett fåtal och därmed något elitistiskt. 

 Bildningens holistiska karaktär av sammanhang och helhet i motsats till samhällets 

fragmentisering och specialisering av kunskap.5 

Gustavsson karaktäriserar idédebatten om den tidiga folkbildningen, något förenklat, i en 

tudelning mellan å ena sidan upplysningstraditionens medborgarbildning samt å andra sidan 

nyhumanismens personlighetsbildande ideal. Det senare gäller i stor utsträckning inom 

universitetsvärlden och cirkulerar runt bildningsbegreppet som en fri subjektiv process, 

vilket sätter individen i centrum och intar en beundrande inställning till det klassiska 

kulturarvet.6 Det personlighetsbildande idealet har i och med detta också en tendens till 

elitism.  

 Medborgarbildning, med sin utgångspunkt i upplysningen, var mer centrerad runt en 

vetenskaplig strävan för en objektivistisk kunskapssyn.7 Den hade med sin plats i 

folkhögskolorna och ABF (Arbetarnas bildningsförbund) målet, till skillnad från processen, för 

ögonen. I och med detta betonade den vikten av att arbetarklassens behov att utrusta sig till 

samhällsbyggare vilket förutsatte kunskaper i nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap. 

Detta fasta kunskapsinnehåll beskriver Gustavsson som en utveckling mot en instrumentell 

                                                           
5 Gustavsson, Bernt, Bildningens väg, tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930, Wahlström & 
Widstrand, Stockholm, 1991, sid 29 
6 Gustavsson, Bernt, Bildningens väg, tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930, Wahlström & 
Widstrand, Stockholm, 1991, sid 16 
7 Gustavsson, Bernt, Bildningens väg, tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930, Wahlström & 
Widstrand, Stockholm, 1991, sid 96 
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kunskapssyn där bildningen som ett sätt för människan att finna sammanhang och helhet 

skjuts åt sidan för specialiserade nyttiga kunskaper.8 

Det tredje, självbildande, idealet representeras av studiecirkelns grundare Oscar Olsson. 

Detta vill jag tillägna en större plats än de andra två inriktningarna då denna utöver att vara 

ett bildningsideal också i grunden innebär en tydligt definierad praktik som mitt material kan 

relateras till. Gustavsson beskriver hur Olsson arbetade vidare med idéer och ideal hämtade 

från Ellen Key och Hans Larsson men omsatte tanke till verklighet i och med skapandet av 

den första studiecirkeln. Denna studieform var skapad för att verka för folket genom folket 

och var en reaktion på den tidens folkbildningsarbete som Gustavsson beskriver var 

organiserat med folket som föremål för, men utan inflytande över verksamheten. 9 Till 

skillnad från den medborgarbildning som hade bedrivits under 1800- talet, i vilken 

föreläsningen hade varit den främsta kunskapsformen, betonade självbildningsidealet vikten 

av att deltagarna hade tillgång till bibliotek för att själva aktivt söka den kunskap de 

behövde. Detta då den egna läsningen möjliggör tänkande och därför är närmare att direkt 

uppleva och integrera materialet. Böckerna skall i studiecirkeln tillåtas vandra mellan 

deltagarna som får läsa i enskildhet för att senare delas i det sociala sammanhanget och 

relateras till den kollektiva erfarenheten. Detta gör att läroprocessen sker såväl individuellt 

som kollektivt och diskussionerna som följer ger deltagarna möjlighet att distansera sig från 

det invanda och självklara vilket gör det möjligt att sätta det i förhållande till den egna 

verkligheten.10 Föreläsningen hade Olsson, enligt Gustavsson, inte mycket till övers för då 

denna förutsätter deltagarnas passivitet och uppmuntrar våra anlag för bekvämlighet att 

okritiskt ta emot information vilket han såg som motsatsen till aktiv självverksamhet.11 

Olsson såg självbildningen som något som måste ta sin utgångspunkt i vardagsvillkoren för 

att sedan kunna bidra till att höja människorna över det vardagliga fasta hjulspåren. Detta 

står i kontrast till idén om ett opersonligt kulturarv som tar form i vad Gustavsson beskriver 

som kunskap i skolan vilket hävdas som en del av upplysningstraditionens 

                                                           
8 Gustavsson, Bernt, Bildningens väg, tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930, Wahlström & 
Widstrand, Stockholm, 1991, sid 99 
9 Gustavsson, Bernt, Bildningens väg, tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930, Wahlström & 
Widstrand, Stockholm, 1991, sid 156-157 
10 Gustavsson, Bernt, Bildningens väg, tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930, Wahlström & 
Widstrand, Stockholm, 1991, sid 163 
11 Gustavsson, Bernt, Bildningens väg, tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930, Wahlström & 
Widstrand, Stockholm, 1991, sid 165 
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medborgarbildning. Denna idériktning menar att grunden för kunskap måste vara 

mänsklighetens kollektiva erfarenheter, det vill säga ett klart definierat kulturarv, för att inte 

hamna i den subjektiva ståndpunkten som betonar den fria processen, vilken riskerar bli 

innehållslös.  Olssons ambition var, till skillnad från denna polemik, att utrusta 

arbetarklassen med såväl de instrumentella kunskaper för maktutövning 

medborgarbildningen krävde som de humanistiskt personlighetsbildande kunskaperna vilka 

skulle förbereda detta uppåtstigande skikt för det mänskliga ansvaret maktutövningen 

förutsatte.12 Detta genom att låta studiecirklarna behandla originalverken inom kulturarvet 

men att genom praktiken kritiskt tolka dessa genom de egna klassintressena.13 På så sätt 

hoppades Olsson att cirklarna skulle kunna förändra folkets kultur och andliga fysionomi.14 

Dessa strävanden var i mellankrigstiden ideal som fick ge vika för en mer kodifierad 

medborgarbildning. Biblioteken ersattes av ett sammanfattat material och så kallade 

kurscirklar med tydliga mål och styrd läroprocess tog vid.15 

Jag kommer förstå diskussionen i Gustavssons bok som att de olika bildningsidealen är 

exempel på olika paradigm om vad för bildning som arbetarrörelsen ska bruka i kampen för 

och förvalta för framtiden man vill bygga. På så sätt utgör dessa närmast en del av 

företrädarnas ideologiska övertygelse om det samhälle och den folkgemenskap man vill 

bygga.  

3.2 Det lyser en framtid 
Det lyser en framtid är den femte delen i Metallindustriarbetareförbundets (Metall) historik 

och behandlar åren 1957-1981. Boken har sex delar skrivna av olika författare. Av dessa 

kommer jag först att med utgångspunkt i Lars Ekdahls, professor i historia, del placera Metall 

i ett politiskt sammanhang för att senare utifrån ett av Bill Sunds, historiker och professor i 

arbetsmarknadskunskap, kapitel sammanfatta för min undersökning relevanta delar av 

förbundets studieverksamhet. Delen av Lars Ekdahl kommer jag använda för att förklara hur 

tidsperioden jag studerat, och specifikt förbundet Metall, är relevant i en frågeställning om 

                                                           
12 Gustavsson, Bernt, Bildningens väg, tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930, Wahlström & 
Widstrand, Stockholm, 1991, sid 169 
13 Gustavsson, Bernt, Bildningens väg, tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930, Wahlström & 
Widstrand, Stockholm, 1991, sid 172 
14 Gustavsson, Bernt, Bildningens väg, tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930, Wahlström & 
Widstrand, Stockholm, 1991, sid 175 
15 Gustavsson, Bernt, Bildningens väg, tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930, Wahlström & 
Widstrand, Stockholm, 1991, sid 181-182 
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politisk progressivitet. Denna text ger mig en bakgrundsmiljö i vilken frågor om ekonomisk 

demokrati kan växa fram. Bill Sunds kapitel om studier är en utgångspunkt som mer direkt 

relaterar till resultaten jag kan skriva fram i min undersökning och jag kommer därför att 

anknyta till denna text i direkt i undersökningen.  

3.2.1 För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen 

Ekdahls del i Det lyser en framtid behandlar medlemmarna i Metalls fackliga, ekonomiska 

och sociala intressen i politiken under åren boken behandlar (1957-1981). Denna översikt 

ger en bild av en gradvis politisering av förbundet som leder fram till en, som jag ska visa, 

mycket politisk progressiv diskussion vilket medför det konkreta förslaget om kollektiv 

kapitalbildning kallat löntagarfonderna. Ekdahl redogör för hur Metalls ambition under 50-

talet, utöver arbetsrättsliga och lönefrågor, var präglade av det konkreta målet att bidra till 

full sysselsättning för arbetarkollektivet inom den svenska metallindustrin.16 Denna ambition 

förutsatte en samverkan med industrin för att åstadkomma hög tillväxt hand i hand med låg 

inflation vilket gjorde även dessa mål till förbundets. Inom ramen för denna samverkan hade 

det fackliga hoppet om medbestämmande lagts till, de efter avtalet år 1946 inrättade,17 

företagsnämnderna i vilka en dialog var tänkt att föras mellan arbetsgivare och anställda. Allt 

detta överensstämde med en funktionssocialistisk övertygelse om att effektivitet och 

demokrati tillsammans med en social reformpolitik gjorde att statliga ingrepp i 

marknadsekonomin inte upplevdes som nödvändiga för arbetets socialisering.18 Delvis för att 

hålla inflationen i schack med nästan full sysselsättning, och delvis för att jämna ut 

lönespridningen mellan de industrisektorer med låg profit och de med hög, föreslogs på LOs 

kongress 1951 en modell för solidarisk lönepolitik.19 Denna lönepolitik innebar genom 

samordnade förhandlingar att arbetare på lönsamma företag skulle undvara möjliga 

löneökningar till förmån för att arbetare på mindre lönsamma företag skulle få mer. De 

företag som inte kunde följa med förändringstakten skulle slås ut varpå aktiv 

arbetsmarknadspolitik var nödvändig. Detta skulle visa sig skapa oproportionerligt stora 

                                                           
16 Ekdahl, Lars, För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen. I Det lyser en framtid, Kjersti 
Bosdotter, Rolf Jansson, Klaus Misgeld (red.), sid 708-907. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 716 
17 Ekdahl, Lars, För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen. I Det lyser en framtid, Kjersti 
Bosdotter, Rolf Jansson, Klaus Misgeld (red.), sid 708-907. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 731 
18 Ekdahl, Lars, För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen. I Det lyser en framtid, Kjersti 
Bosdotter, Rolf Jansson, Klaus Misgeld (red.), sid 708-907. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 715 
19 Ekdahl, Lars, För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen. I Det lyser en framtid, Kjersti 
Bosdotter, Rolf Jansson, Klaus Misgeld (red.), sid 708-907. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid Sid 719 
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vinster för de företag som verkade inom mer profitingivande branscher och var något som 

låg till grund för senare decenniers debatt.20 

Metalls kongress 1957 präglades av villrådighet i flera avseenden. Problemet att 

fackföreningsrörelsen än så länge inte kunnat få till något verkligt medbestämmande i 

företagen lyftes ur olika vinklar. Stockholmsavdelningen motionerade om inrättandet av 

branschråd för att komplettera de lokalt förankrade företagsnämnderna, 21 och för att ge 

facket ett direkt inflytande över industrins investeringar.22 Detta samtidigt som förbundets 

dåvarande utredningschef Hans Hagnell menade att enda sättet att styra näringslivet var 

med pengar, att en fond kontrollerad av arbetarna kunde bruka makt gentemot företagen 

genom aktieinnehav.23 Inget av dessa förslag gav några konkreta resultat då förbundet 

fortfarande var mer intresserade av frågan om den fulla sysselsättningen och visade en tydlig 

ovilja till lagstiftning som inskränkte arbetsmarknadens frihet.24 Ändå var detta början på en 

diskussion om ekonomisk demokrati som senare skulle ta fart under 60-talet. Medlet för den 

sortens fondförslag som Hagnell talade om kom till genom striden om AP-fonderna vilka det 

sedan återkommande skulle göras anspråk på.25 Samtidigt som dessa frågor vaknade blev 

det allt mer tydligt att socialdemokratin inte hade på dagordningen att förändra makten 

över företagen eller ägandet av dessa. Det politiska samförstånd som fanns innebar i linje 

med Saltsjöbadsandan att partiet höll sig borta från det privata kapitalet och istället byggde 

det starka samhället med en aktiv fördelningspolitik i form av sociala reformer.26  

Metall skulle enligt Ekdahl under perioden 1957-65 ägna sig huvudsakligen åt frågor om 

medlemmarnas sociala trygghet i ett nära samarbete med socialdemokratin.27 Det var en 

                                                           
20 Ekdahl, Lars, För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen. I Det lyser en framtid, Kjersti 
Bosdotter, Rolf Jansson, Klaus Misgeld (red.), sid 708-907. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 720 
21 Ekdahl, Lars, För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen. I Det lyser en framtid, Kjersti 
Bosdotter, Rolf Jansson, Klaus Misgeld (red.), sid 708-907. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 732 
22 Ekdahl, Lars, För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen. I Det lyser en framtid, Kjersti 
Bosdotter, Rolf Jansson, Klaus Misgeld (red.), sid 708-907. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 723 
23 Ekdahl, Lars, För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen. I Det lyser en framtid, Kjersti 
Bosdotter, Rolf Jansson, Klaus Misgeld (red.), sid 708-907. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 734 
24 Ekdahl, Lars, För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen. I Det lyser en framtid, Kjersti 
Bosdotter, Rolf Jansson, Klaus Misgeld (red.), sid 708-907. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 735-6 
25 Ekdahl, Lars, För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen. I Det lyser en framtid, Kjersti 
Bosdotter, Rolf Jansson, Klaus Misgeld (red.), sid 708-907. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 739 
26 Ekdahl, Lars, För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen. I Det lyser en framtid, Kjersti 
Bosdotter, Rolf Jansson, Klaus Misgeld (red.), sid 708-907. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 747 
27 Ekdahl, Lars, För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen. I Det lyser en framtid, Kjersti 
Bosdotter, Rolf Jansson, Klaus Misgeld (red.), sid 708-907. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid Sid 750 
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period som skördade många sådana segrar men som också ställdes inför nya frågor. Till en 

början skulle dessa handla mycket om facklig kontroll över industrin och nya gruppers, 

invandrare och kvinnors, tillträde på arbetsmarknaden men detta kom med det senare 60-

talet bli att förbundet mer aktivt för att hålla sysselsättningen och tillväxten uppe 

engagerade sig för delar av industrins fortlevnad.28 Samtidigt så fortsatte diskussionen om 

medbestämmandet, i form av vidare motioner om branschråd tillsammans med en 

tilltagande kritik av företagsnämndernas otillräcklighet, vid kongressen 61.29 Detta var något 

som sades kunde behöva förändringar i bland annat bolagslagstiftningen vilket blev en allt 

mer återkommande slutsats. Denna väg var dock problematisk då partiet tydligt klargjorde 

att den industriella och ekonomiska demokratin var den fackliga rörelsens sak vilket gjorde 

talet om närmare samarbete med partiet en aning paradoxalt.30  

På kongressen 1965 var tanken om branschråden förbi. Däremot tilltog kritiken av de 

verkningslösa företagsnämnderna som inte lyckats åstadkomma någon övergripande 

demokratisering av arbetsplatserna.31 Den allt högre intensiteten och vinstfördelningen i 

industrierna var ytterligare skäl till att förbundets medlemmar drev på för att framtvinga 

konkreta åtgärder tagna mot ökat fackligt inflytande med åsyftningar till så väl 

målparagrafen; ”förbundets ändamål är att främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska och 

sociala intressen”,32som LO-rapporten Fackföreningsrörelsen och företagsdemokratin.33 

Hagnell återkom om att AP-fonderna borde brukas som ett instrument för detta men trots 

de många långtgående kraven hade förbundet en tröghet i förändringen mot att ifrågasätta 

äganderätten då detta direkt stred mot det funktionssocialistiska idealet med sin bas i 

Saltsjöbadsavtalet. Därav gav kontentan av dessa diskussioner tills vidare inga konkreta 

beslut men en mer abstrakt riktning om att uppmärksamma SAP (Sveriges 

Socialdemokratiska arbetarparti) och LO (Landsorganisationen för fackliga 

                                                           
28 Ekdahl, Lars, För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen. I Det lyser en framtid, Kjersti 
Bosdotter, Rolf Jansson, Klaus Misgeld (red.), sid 708-907. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 755-66 
29 Ekdahl, Lars, För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen. I Det lyser en framtid, Kjersti 
Bosdotter, Rolf Jansson, Klaus Misgeld (red.), sid 708-907. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 769-71 
30 Ekdahl, Lars, För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen. I Det lyser en framtid, Kjersti 
Bosdotter, Rolf Jansson, Klaus Misgeld (red.), sid 708-907. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 773 
31 Ekdahl, Lars, För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen. I Det lyser en framtid, Kjersti 
Bosdotter, Rolf Jansson, Klaus Misgeld (red.), sid 708-907. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 774 
32 Ekdahl, Lars, För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen. I Det lyser en framtid, Kjersti 
Bosdotter, Rolf Jansson, Klaus Misgeld (red.), sid 708-907. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 711 
33 Ekdahl, Lars, För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen. I Det lyser en framtid, Kjersti 
Bosdotter, Rolf Jansson, Klaus Misgeld (red.), sid 708-907. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 775 
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arbetarorganisationer) på missförhållanden och ta fram ett handlingsprogram grundat i 

målparagrafen, samt intensifiera studieverksamheten på det socialistiska området.34 Metall 

var nu ett förbund som hade utvidgat sin verksamhet och sina ambitioner till att gälla mer än 

de klassiska fackliga åtagandena vilket var en utveckling som till stor del var på initiativ från 

de lokala klubbar och avdelningar vilka motionerade till kongresserna.35  

Medan frågorna som rörde den ekonomiska demokratin förblev vilande vid kongressen 1966 

var situationen vid kongressen 1971 en helt annan. Ett skäl till detta, enligt Ekdahl, var den 

solidariska lönepolitikens bieffekt att öka ägandekoncentrationen i den svenska industrin 

som så elegant uttryckt av Börje Svensson på kongressen 1969; ”ska vi vara solidariska med 

Wallenberg eller textilarbetarna?”36 Den funktionssocialistiska samverkan med näringslivet 

som en del i Saltsjöbadsandan var nu verkligt hotad och efter 1969 års kongress gav 

förbundsordföranden Åke Nilsson i uppgift till utredningsavdelningen att utforma en motion 

till LOs kongress 1971.37 På Metalls kongress 1971 presenterades en rapport om 

företagsdemokrati, vilken argumenterade för lagstiftning om medbestämmande i företagen, 

och det motionerades från flera avdelningar samt från förbundet att LO skulle utreda frågan 

om branschfonder som en kollektiv kapitalbildning i fackets händer.38 Detta skulle sedan 

leda fram till det konkreta förslaget om löntagarfonderna 1976.  

Allt detta skedde i eftersvallet av den radikaliseringsvåg som i slutet på 60- och början på 70-

talet bjöd på vilda strejker, 1969 och framåt, och till viss del i relation till studentrevolterna 

1968. Socialdemokratin blir desto mer öppet kritiserad för att ha tappat orienteringen och 

detta kan ses som bitvisa förklaringar på varför Metall tar på sig ansvaret för att föra sin 

egen politiska dagordning vidare. Debatten och utvecklingen rörande den ekonomiska 

demokratin fortgår, beskrivet av Ekdahl,39 i ytterligare ett decennium men detta har i sig 

                                                           
34 Ekdahl, Lars, För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen. I Det lyser en framtid, Kjersti 
Bosdotter, Rolf Jansson, Klaus Misgeld (red.), sid 708-907. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 777 
35 Ekdahl, Lars, För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen. I Det lyser en framtid, Kjersti 
Bosdotter, Rolf Jansson, Klaus Misgeld (red.), sid 708-907. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 786 
36 Citerat i Ekdahl, Lars, För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen. I Det lyser en framtid, 
Kjersti Bosdotter, Rolf Jansson, Klaus Misgeld (red.), sid 708-907. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 825 
37 Ekdahl, Lars, För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen. I Det lyser en framtid, Kjersti 
Bosdotter, Rolf Jansson, Klaus Misgeld (red.), sid 708-907. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 829 
38 Ekdahl, Lars, För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen. I Det lyser en framtid, Kjersti 
Bosdotter, Rolf Jansson, Klaus Misgeld (red.), sid 708-907. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 789 
39 Ekdahl, Lars, För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen. I Det lyser en framtid, Kjersti 
Bosdotter, Rolf Jansson, Klaus Misgeld (red.), sid 708-907. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 790-907 
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ingen direkt påverkan på min undersökning varpå jag kommer lämna den här som en 

glödande kolbit. 

3.2.2 Studier, information och Metallarbetaren 

Sund inleder sitt kapitel om Metalls studier med att slå fast att dess ledstjärna var jämlikhet. 

Förbundet var en stor organisation och brottades med problemet, hur alla dess medlemmar 

skulle kunna företrädas och komma till tals. Studiearbetet fick uppgiften att se till att man 

hade medlemmarna med sig.40 För detta arbete var speciellt studiecirkeln viktig och spelade 

som Sund beskriver det in i flera intressen. En grundförutsättning var att cirkeln socialiserade 

in nya medlemmar i förbundets normsystem men att förbättra medlemmarnas kunskaper 

var också något som gav demokratisk stadga och minskade skillnaderna mellan medlemmars 

olika position i organisationen.41 Skolade medlemmar utgjorde också en maktresurs för 

förbundets agenda även om denna förändrades med tiden. Sund skriver att syftet med 

skolade och kunniga krafter var att ändamålsenligt fullgöra sin uppgift, vilket jag tolkar som 

en nyttoaspekt för de fackliga arbetet. Detta ändrades 1974 så att det anknöt till förbundets 

ändamålsparagraf varpå ”studieverksamheten skulle ´medverka till en samhällsutveckling på 

grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati’”.42 Specialiserade och fördjupande 

kurser var något som förbundet hade ägnat sig åt sedan 20- talet och framme vid tiden för 

min undersökning (1960- 1975) fanns redan ett klart system för i viken ordning dessa 

fördjupande kurser skulle läsas.43 En breddande facklig bildning erbjöds genom grund-, 

fortsättnings- och påbyggnadskurser vilka i större utsträckning behandlade politiska ämnen 

som Samhällsekonomi, Internationella frågor, Politiska ideologier och Demokrati i 

arbetslivet.44 Jag kommer dock i större utsträckning förhålla mig till cirklarna vilka var den 

utbildning som var ämnad som grundkurser för det stora flertalet medlemmar.45  

                                                           
40 Sund, Bill, Studier, information och Metallarbetaren. I Det lyser en framtid, Kjersti Bosdotter, Rolf Jansson, 
Klaus Misgeld (red.), sid 493-560. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 493 
41 Sund, Bill, Studier, information och Metallarbetaren. I Det lyser en framtid, Kjersti Bosdotter, Rolf Jansson, 
Klaus Misgeld (red.), sid 493-560. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 495 
42 Sund, Bill, Studier, information och Metallarbetaren. I Det lyser en framtid, Kjersti Bosdotter, Rolf Jansson, 
Klaus Misgeld (red.), sid 493-560. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 496 
43 Sund, Bill, Studier, information och Metallarbetaren. I Det lyser en framtid, Kjersti Bosdotter, Rolf Jansson, 
Klaus Misgeld (red.), sid 493-560. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 501-3 
44 Sund, Bill, Studier, information och Metallarbetaren. I Det lyser en framtid, Kjersti Bosdotter, Rolf Jansson, 
Klaus Misgeld (red.), sid 493-560. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 502-3 
45 För den som intresserar sig för dessa kurser kan jag hänvisning till sidorna 501-512 i; Sund, Bill. Studier, 
information och Metallarbetaren. I Det lyser en framtid, Kjersti Bosdotter, Rolf Jansson, Klaus Misgeld (red.), sid 
493-560. Stockholm: IF Metall, 2008. 



17 
 

Det första grundutbildningsmaterial förbundet lanserade var Vi i Metall, 1958, vilket redan 

samma år cirka 10000 medlemmar studerade. Materialet handlade främst om förbundets 

stadgar, arbetsskydd, arbetstid samt avtal och förhandlingar. Deltagarna förväntades svara 

på frågor utifrån det studerade materialet vilka sedan skickades in till förbundets 

studiekommitté för att rättas och kommenteras varpå detta skickades tillbaks för att kunna 

diskuteras vidare av medlemmarna på lokalnivå.46 Materialet tog upp hur förbundet de facto 

fungerade för att låta deltagarna diskutera detta vilket, genom de inskickade svaren, gav 

förbundet en insikt i hur medlemmarna ställde sig till den fackliga verksamheten.  

1967 lanserades det första cirkelmaterialet i serien Tid för Metall med undertiteln du och 

alla andra. Detta följdes under de följande decenniet upp av du och ditt avtal, du och din 

arbetsmiljö, du och demokratin, du och omvärlden, du och din fackförening, du och dina 

försäkringar samt du och dina rättigheter i lagar och avtal.47 Under några år ökade 

studieverksamheten drastiskt från cirka 27000 deltagare 1967-68 till 55000 deltagare 1972 

även om Tid för Metall inte utgjorde hela denna ökning. Bland annat finner jag det intressant 

att för första delen av min undersökning att svenska för invandrare under dessa år ökade 

från 1800 deltagare 1967-68 till hela 14000 deltagare 1972.48 Det intressanta med just serien 

Tid för Metall är att denna ansågs vara just bara en grundutbildning för det stora flertalet. 

Men vad ställer då detta för krav på studierna? Kongressen 1969 ställde ett flertal nya krav 

varav det jag intresserar mig för anger att förbundsstyrelsen skulle börja verka för att skapa 

en utbildning som mer än tidigare syftar till att aktivt påverka för omställning till ett 

demokratiskt arbetsliv. På så sätt, menar Sund, öppnas för kravet på en ekonomisk 

demokrati.49 Denna tid medförde en förändring av inriktningen på studierna och 1973 slogs 

det fast att studierna skulle prioriteras i inriktning mot inflytande i arbetslivet till skillnad från 

det tidigare satsningarna på lönefrågor, arbetstid och trygghet.50 

                                                           
46 Sund, Bill, Studier, information och Metallarbetaren. I Det lyser en framtid, Kjersti Bosdotter, Rolf Jansson, 
Klaus Misgeld (red.), sid 493-560. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 496-98. 
47 Sund, Bill, Studier, information och Metallarbetaren. I Det lyser en framtid, Kjersti Bosdotter, Rolf Jansson, 
Klaus Misgeld (red.), sid 493-560. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 499-500 
48 Sund, Bill, Studier, information och Metallarbetaren. I Det lyser en framtid, Kjersti Bosdotter, Rolf Jansson, 
Klaus Misgeld (red.), sid 493-560. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 500 
49 Sund, Bill, Studier, information och Metallarbetaren. I Det lyser en framtid, Kjersti Bosdotter, Rolf Jansson, 
Klaus Misgeld (red.), sid 493-560. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 513 
50 Sund, Bill, Studier, information och Metallarbetaren. I Det lyser en framtid, Kjersti Bosdotter, Rolf Jansson, 
Klaus Misgeld (red.), sid 493-560. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 516 
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Sund vidareutvecklar de tankegångar som i fortsättningen skulle ligga till grund för Metalls 

studieverksamhet men denna redogörelse faller tyvärr utanför tidsperioden jag undersöker 

vilket gör att jag inte kan återkoppla till de förändringar som sker.51 

Hur blev då dessa studier? Sund gör, för att undersöka den ideologiska vändningen som slås 

fast 1973, en översiktlig jämförelse mellan materialet Tid för metall – du och alla andra, 

utkommit 1967, och Tid för metall – du och organisationen, utkommit 1977. Av denna 

jämförelse framkommer att du och alla andra är fokuserat runt frågor om arbetet, 

fackföreningen och avtalet samt tydligt betonar sammanhållning mellan 

metallindustriarbetare och den övriga rörelsen.52 Cirkeln syftar i stor utsträckning till att 

undersöka dessa frågor i relation till den egna arbetsplatsen och kan karaktäriseras av en 

försiktighet i konfliktfrågorna.53 Detta förklarar Sund som en samverkansdoktrin.  

Till skillnad från det tidigare materialet innehåller du och organisationen texter om 

ekonomisk demokrati, facklig-politisk samverkan och tar ställning för förbundets mål om en 

produktionens socialisering samt konstaterar att ”förbundet arbetar för ett samhälle med 

politisk, social och ekonomisk demokrati”.54 Materialet berör även frågor om sex timmars 

arbetsdag samt skatte- och socialpolitiken.55 Sund konstaterar att materialet vittnar om att 

en radikaliseringsprocess har skett.56 

4.0 Teori 
Min teoretiska utgångspunkt för denna studie är tudelad även om resonemangen är nära 

förknippade. Inledningsvis bör jag redogöra för vad jag syftar till med progressiv. Enligt SAOL 

(svenska akademiens ordlista) innebär termen: ”positiv till förändringar och utveckling 

särskilt i politiska eller sociala sammanhang (ofta i riktning mot fördjupad demokrati och 

                                                           
51 Sund, Bill, Studier, information och Metallarbetaren. I Det lyser en framtid, Kjersti Bosdotter, Rolf Jansson, 
Klaus Misgeld (red.), sid 493-560. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 514-29 
52 Sund, Bill, Studier, information och Metallarbetaren. I Det lyser en framtid, Kjersti Bosdotter, Rolf Jansson, 
Klaus Misgeld (red.), sid 493-560. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 530 
53 Sund, Bill, Studier, information och Metallarbetaren. I Det lyser en framtid, Kjersti Bosdotter, Rolf Jansson, 
Klaus Misgeld (red.), sid 493-560. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 535-7 
54 Citerat i Sund, Bill, Studier, information och Metallarbetaren. I Det lyser en framtid, Kjersti Bosdotter, Rolf 
Jansson, Klaus Misgeld (red.), sid 493-560. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 541 
55Sund, Bill, Studier, information och Metallarbetaren. I Det lyser en framtid, Kjersti Bosdotter, Rolf Jansson, 
Klaus Misgeld (red.), sid 493-560. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 544 
56 Sund, Bill, Studier, information och Metallarbetaren. I Det lyser en framtid, Kjersti Bosdotter, Rolf Jansson, 
Klaus Misgeld (red.), sid 493-560. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 546 
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avskaffande av orättvisor)”.57 Detta är för enkelhetens skull en definition jag skriver under 

på. 

Vidare har jag två teoretiska angreppssätt för att tala om progressiva studier. Detta har att 

göra med att denna uppsats inte bara är historisk men även didaktisk utan att för den delen 

bli historiedidaktisk. Jag har valt att utgå ifrån perspektiv på såväl politisk progressivitet som 

pedagogisk progressivitet. Dessa kopplar jag till två separata teorier vilket jag förklarar 

nedan.  

 Politisk progressivitet kommer jag förstå i termer av hur stor utsträckning studierna 

utgår ifrån syftet att arbetarna ska ta makten över produktionsmedlen. 

 Pedagogisk progressivitet kommer jag förstå i termer av i vilken utsträckning 

studierna tar sin utgångspunkt i den enskilde lärandes möte med gruppen och 

uppgiften. 

4.1 Marx, Engels och den politiska marxismen 

Min utgångspunkt för politisk progressivitet grundar jag i Karl Marx och Friedrich Engels 

skrift Kommunistiska manifestet. Marx var i grunden filosof men bröt i och med bland annat 

teser om Feuerbach med filosofin för att eftersträva vetenskapliga såväl som politiska 

ambitioner. Hans olika verk ligger till grund för en uppsjö av vetenskapstraditioner rörande 

bland annat nationalekonomi, sociologi, historia och en myriad av politiska inriktningar inom 

spektrumet marxism. Engels var Marx såväl nära vän och kollega som medförfattare, 

redigerade och vidareutvecklade delar av marxismens teorier.58 För att inte göra anspråk på 

att företräda alla dessa skolor ska jag försöka isolera mig till att bara behandla en central 

riktning och övertygelse inom detta annars enorma och konfliktfyllda teoretiska nätverk.  

Denna centrala aspekt är den politiska teorin att proletariatets övertagande av makten över 

produktionsmedlen är förutsättningen för avskaffandet av samhällets sociala motsättningar 

genom ”proletariatets upphöjande till härskande klass, demokratins tillkämpande”.59 Att jag 

har valt denna aspekt har delvis och göra med att jag undersöker studier i Metall vilket är ett 

socialistiskt förbund och själva kärnan i deras verksamhet är att organisera arbetarklassen till 

                                                           
57 Svenska Akademien, Svensk ordbok, första upplagan, Stockholm, 2009, sid 2415 
58 Liedman, Sven-Eric, Karl Marx, en biografi, Bonnier, Stockholm, 2015 
59 Marx, Karl, Engels, Friedrich, Kommunistiska manifestet, tredje utgåvan, Stockholm/ Malmö, Vertigo förlag, 
1998, sid 55 
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att erövra makt över produktionsmedlen. Jag utgår också ifrån den inom parantes beskrivna 

definitionen riktningen mot fördjupad demokrati i begreppet progressiv. Det vill säga om 

studierna syftar till att demokratisera ekonomin definierar jag detta som en progressiv 

utbildningspraktik.  

4.2 Dewey och progressivismen 
För att grunda mitt resonemang om pedagogisk progressivitet kommer jag att luta mig på 

John Dewey. Dewey, känd för det bevingade learning-by doing är en av den så kallade 

progressiva eller progressivistiska pedagogikens grundare. Hans verk ligger till grund för ett 

flertal såväl pedagogiska som filosofiska och psykologiska inriktningar vilka i sig har flera 

olika uttolkningar.60 Detsamma gäller dessvärre också för den progressiva pedagogiken som 

under mellankrigstiden under andra pedagogers inflytande fick en programmatisk 

utformning i mötet med det institutionaliserade utbildningssystemet, vilket nödgar mig att 

ta ställning för vilken inriktning inom detta ramverk jag hänvisar till.  

Jag utgår ifrån att det centrala för Deweys progressiva pedagogik är utgångspunkten i den 

enskilde studerandes erfarenheter samt betoning på samarbete och elevaktiva arbetssätt.61 

Detta gör att jag kommer bedöma de pedagogiska praktiker som utgår ifrån den enskilde 

lärande och den lärande gruppen i mötet med en uppgift som en mer progressiv pedagogik 

än lärande som är fokuserat på ett överförande av ett givet kunskapsstoff från lärare och 

läromaterial. För Dewey är lärande en social och interaktiv process som befinner sig mellan 

individen och gruppen. Detta har att göra med det mycket starka demokratiideal Dewey 

hävdar som en röd tråd igenom sina verk. För honom som en av förra sekelskiftets 

reformpedagoger är skolan en plats där social reform kan och ska äga rum.  

Kopplat till hur Gustavsson beskriver de olika bildningsidealen finner jag därmed det 

självbildande idealet som det mest pedagogiskt progressiva då detta ideal tydligast utgår 

ifrån det aktiva kunskapssökandet och skapandet av kunskap i det sociala sammanhanget. 

Den kritiska distanseringen från innehållet genom de egna erfarenheterna som 

självbildningsidealet i allmänhet och studiecirkeln i synnerhet framhäver, tolkar jag också 

                                                           
60 Inledning av Thomas Englund i: Dewey, John, Demokrati och utbildning, Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg 
1997, sid 11-29 
61 Inledning av Thomas Englund i: Dewey, John, Demokrati och utbildning, Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg 
1997, sid 17 
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som en därmed också som en pedagogiskt mer progressivt förhållningssätt än det 

personlighetsbildande idealets beundrande hållning till den klassiska litteraturen.  

På så sätt har jag implementerat två separata perspektiv på begreppet progressivitet. Det 

första är progressivt i den mening att det utgår ifrån att studier med proletariatets 

maktövertagande av produktionsmedlen som syfte. Det senare är progressivt i den mening 

att det utgår ifrån att lärandet sker som en social och interaktiv process.  

4.3 Demokrati 

Mycket av min studie rör sig runt begreppet demokrati. För att förtydliga så måste jag 

påpeka att även detta begrepp har delvis olika innebörd beroende på sammanhang. Genom  

min utgångspunkt i marxismen så är det demokratibegrepp som jag avser primärt ett 

ekonomiskt demokratibegrepp, förstått som den gemensamma makten över samhällets 

resurser.  

Deweys demokratiska ideal har desto mindre att göra med den ekonomiska makten utan 

syftar istället till att reformera skolan, och därmed samhället, på sådant sätt att alla 

medborgare som genomgår den allmänna skolgången ska vara utrustade att självständigt 

tänka, handla samt genom kommunikation skapa ett samhälle präglat av socialt samspel. 

Dewey skriver om demokratiidealet att ”ett demokratiskt samhälle förkastar principen om 

en utifrån hämtad auktoritet [...] en demokrati är mer än en styrelseform, den är i första 

hand en form av liv i förening med andra, av gemensam, delad erfarenhet.”62  

Utöver detta så kommer jag i och med min undersökning i materialet att stöta på 

demokratibegreppet uttryckt i Metalls förbundscirklar. I detta sammanhang är det därmed 

inte jag som tolkar begreppets innebörd även om jag kommer applicera mina teoretiska 

perspektiv på detta i analysen. 

4.4 Klass 
Här och var använder jag mig av begreppet arbetarklass, ibland varierat med arbetarna, för 

att tala om hur jag tolkar materialets resonemang. Det klassbegrepp jag avser här är 
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synonymt med termen proletariat i den politiska teori jag använder och bör därför förstås 

som en plats i produktionen skapad av industrialismen, inte som en sociokulturell identitet.63  

5.0 Metod  
Min metod går i huvudsak ut på att kartlägga klubbens studieverksamhet  för att sedan 

belysa detta arbete i termer av progressivitet. För att åstadkomma detta kommer jag att 

göra en åtskillnad mellan studieinnehåll och studiepraktiker och diskutera dessa utifrån 

marxistiskt respektive progerssivistisk perspektiv.  

Att utgå ifrån studiekommitténs protokoll ger mig det ramverk jag behöver för att 

konstatera att vissa typer av studier har pågått. Jag kommer övergripande att kategorisera 

upp fyra typer av studier som studiekommittén i sina protokoll uppger att de ägnar sig åt och 

därefter försöka redogöra för i vilken kontext dessa uppstår, hur de genomförs och diskutera 

övergripande vad de kan tänkas syfta till.  

Därefter kommer jag gå ner på djupet och noggrant studera två studiematerial av typen 

förbundscirklar. Studiematerialets innehåll och praktiker kommer jag att analysera kvalitativt 

utifrån min teori kring politisk progressivitet samt min teori kring pedagogisk progressivitet. 

5.1 Material 

I tidigt skede var jag inställd på att undersöka förstahandskällor hämtade från lokalnivå för 

att med dessa ha en förståelse för hur de verkliga studierna har nått fram till deltagarna. Jag 

känner själv, från utbildning och arbete i grund- samt gymnasieskolans värld, hur stort gapet 

kan vara mellan dokument som läroplaner och läromedel å ena sidan och det faktiska 

lärandet å den andra sidan. Detta visade sig vara en rimlig men mycket tidsödslande väg att 

gå. Jag har därmed begränsat materialet jag jobbat med från denna nivå till protokoll från L. 

M. Ericsson Verkstadsklubbs studiekommitté under åren 1960 till 1975. Till att börja med 

hade jag planerat fortsätta fram till år 1979 men protokollen från 1976 och framåt var 

alldeles för svävande för att jag skulle känna att det fanns något matnyttigt kvar att utvinna 

av dessa. Ett annat problem som jag har brottats med är att protokollen bara är till hjälp för 

att kartlägga väldigt konkreta och innehållsfattiga skeenden. Som exempel har de varit 

användbara för att finna titlarna på de studier som har pågått men har varit mindre 
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hjälpsamma för att ta reda på vad dessa studier faktiskt handlar om. I och med detta har jag 

känt mig manad till att söka vidare efter hur dessa studier har kunnat se ut. Efter mycket 

frustration och ett par beställningar som med sin omfattning har fått den mycket 

hjälpsamma personalen på arbetarrörelsens arkiv och bibliotek att höja på ögonbrynen kom 

jag fram till en flyttlåda med okatalogiserat material som innehöll ganska precis det jag 

sökte. Bland detta studiecirkelmatrialet för Tid för metall – du och avtalet och Tid för metall 

– du och demokratin.64 Båda dessa är beställda av Metall och skrivna av folkbildaren Rune 

Nordin som också är författare till ett flertal liknande material för Metalls räkning. Jag 

kommer dock förhålla mig till materialen som att de är produkter av förbundet Metalls 

intentioner snarare än Nordins egna tankar och åsikter. 

5.2 Urval 

Skälet till att jag slutit mig ner till just studieformen förbundscirklar har främst att göra med 

att dessa, i större utsträckning än de andra typerna av studier, behandlar ett politiskt 

innehåll och därför har större relevans för min undersökning. I nästa steg av urval har jag 

kunnat välja mellan ett stort antal förbundscirklar men begränsat mig till i huvudsak två 

cirklar: Tid för metall – du och avtalet (1968) och Tid för metall – du och demokratin (1972). 

Dessa är, utöver att de tidsmässigt passar väl in i min undersökning, intressanta i termer av 

innehåll: materialet om avtalet passar väl för att förstå hur Metall beskriver sin egen och 

medlemmarnas roll, materialet om demokrati visionerar om företagsdemokrati och 

beskriver tydligt hur förbundet betraktar frågan om makt över produktionsmedlen. 

5.3 Källkritik 

Mitt tillvägagångssätt och urval gör att jag här inte framlägger vare sig en fullständig 

inventering av studier i LM Ericsson eller någon övergripande redogörelse för hur studier i 

Metall sett ut under dessa år. Jag kan inte heller uttala mig i detalj om hur dessa studier har 

gått till i praktiken även om de två av förbundets cirkelmaterial jag har undersökt ger mig 

insikt i hur dessa två var ämnade att fungera. Främst klubbens egna cirklar är en aning 

problematiska i källkritiskt hänseende då jag inte funnit något material alls om hur dessa 

utformats vilket gör att jag förhåller mig till dessa främst vad gällande deras, i protokollen 
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definierade, innehåll. Istället får min undersökning ses som en pilotstudie styrd av en tydlig 

frågeställning. Jag kan därför inte uttala mig om någon sorts helhet varpå min studie snarare 

handlar om att syna den progressiva potentialen i ett fragment av en större verksamhet. 

5.4 Disposition 

Jag kommer gå igenom de olika materialen i den ordning min undersökning har utvecklat sig 

då detta förhoppningsvis synliggör min, från början, induktiva ansats. Alltså kommer min 

undersökning börja i vad jag har kunnat uttolka och ta med mig från studiekommitténs 

protokoll varpå jag har utrett olika former av material i varierande utsträckning i relation till 

mitt syfte. Efter detta gör jag några slutsatser om i vilken mån de olika materialen ger mig 

skäl att gå vidare. Slutligen undersöker jag närmare de två studiecirkelmaterialen Tid för 

metall – du och avtalet och Tid för metall – du och demokratin och analyserar dessa i 

förhållande till mina teoretiska perspektiv och till viss del till den tidigare forskningen. Efter 

detta summerar jag kort de slutsatser jag har gjort och lämnar vid för diskussionen där jag 

försöker bredda tankegångarna och avhandla sådant som inte rymts i min undersökning 

samt relatera mina slutsatser till skolans värld. 

6.0 Undersökning 

6.1 Bakgrund 
Med hänvisning till den tidigare forskningen av Ekdahl kan jag kortfattat konstatera att slutet 

av 60- och början av 70- talet var en händelserik tid inom Metall som bjöd på en vändning 

mot vad jag definierar som en mer progressiv politisk strävan. Den fackliga rörelsen började 

så sakta vanda ryggen mot den samverkansdoktrin och funktionssocialism som präglat det 

tidigare decenniet. Samtidigt så pågick nu ett allt större utbildningsarbete inom förbundet. 

Detta arbete kan ses som instrumentellt för att nya idéer skulle få fäste. Hur såg då de 

studier ut som skulle komma att ligga till grund för medlemmarnas ideologiska uppfattning? 

En sak är vad som sas på kongresser men vad gjordes i praktiken lokalt i klubben? 

Verkstadsklubben på LM Ericsson i Stockholm var en stor fackklubb, runt 2000 medlemmar 

under studiens tidsperiod,65 som under många decennier höll en regelbunden verksamhet 

och är i många avseenden redan granskad och skildrad i såväl journalistik som 

                                                           
65 L.M. Ericssons verkstadsklubb [1928-], Verksamhetsberättelser 1960-1975,  Historiker och 
verksamhetsberättelser, Verksamhetsberättelser, 1941-1997, Spridda år saknas, Arbetarrörelsens arkiv och 
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historieskrivning.66 Detta är dock inte av någon omedelbar relevans för min undersökning. 

Nedan kommer jag uteslutande behandla verkstadsklubbens studiekommitté och dess 

studier. 

6.2 Studiekommittén 

Studiekommittén på L M Ericssons verkstadsklubb leds av en, av klubbstyrelsen tillsatt, 

studieledare och består av en handfull kommitterade. Dessa träffas vid några tillfällen under 

verksamhetsårets gång, till synes maj till maj, för att författa ett förslag till klubbstyrelsen 

om vilka studier klubben skall anordna eller skicka medlemmar på samt hanterar priser, 

material, lokaler och lärararvoden för dessa. Studiekommittén har bokförda protokoll från 

och med 1955 och min undersökning börjar från och med studiekommitténs protokoll den 

7e januari 1960. Det jag inledningsvis möter är en relativt småskalig verksamhet som 

arrangerar studiecirklar, till synes, främst utifrån medlemmarnas intressen.  

6.3 Den regelbundna verksamheten  
Verksamhetsåret tar sin början efter att verkstadsklubbens styrelse har haft sitt majmöte 

och utsett en studieledare varpå kommittén konstituerar sig, läser rapporter från det gångna 

året, skrivelser från förbundet samt andra organisationer, bland andra ABF och Brevskolan, 

och diskuterar cirklar för det kommande året. Detta möte följs senare upp av ett i augusti för 

att formulera ett förslag till verkstadsklubbens styrelse om studier för hösten vilket inom 

kort följs upp för att slå fast och förbereda de beslutade studierna. Från och med 1964 äger 

liknande möten rum också runt januari för att följa upp och besluta om studier för våren.67 I 

slutet av varje verksamhetsår arrangerar studiekommittén också en kursavslutning för de 

som deltagit i studieverksamheten under perioden. Detta framstår tidvis som en mycket 

engagerande och uppskattad del av verksamheten då den tar en ganska prominent roll i 

protokollen. Utöver detta har studiekommittén också möten fortlöpande under årets gång 

för att hantera praktiska frågor rörande studierna och annat som uppkommer i relation till 

dessa.  

                                                           
66 Se bl.a: Palm, Göran, Ett år på LM 1, Andra upplagan, Författarförlaget, Uddevalla, 1972 och Sund, Bill, 
Hundra år på LM, LM Ericssons verkstadsklubb 1898-1998, Sigma, Stockholm, 1998  
67 L.M. Ericssons verkstadsklubb [1928-] Övriga handlingar, studiekommitténs handlingar, mötesprotokoll 1955-
1971, 23/1/64, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 
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6.4 Studierna 

Studiearbetet i den egna klubben består i huvudsak av studiecirklar vilka förefaller 

organiseras och genomföras av den egna klubben, ibland med inhyrda cirkelledare. Även om 

dessa till en början verkar ha nästan rekreationellt syfte, till exemplet med önskan att 

studera astrologi,68 verkar studiekommittén också fokusera på behov som finns lokalt på 

företaget. Detta syns bland annat i och med att den redan 1960 fattar beslut om att starta 

en studiecirkel i svenska för finländare.69 Det är dock till en början en rörig verksamhet som 

jag möter i protokollen för studiekommitténs verksamhetsår 1960 och redan den 18e 

oktober samma år tar kommittén upp problemet att Svenska för finländare (SFF) inte 

fungerar då läraren inte talar finska.70  

Tidigt i protokollen förekommer andra former av studier vilka är utformade av andra 

organisationer varav Metall och ABF är de mest förekommande. Dessa studier kan lite grovt 

delas upp i de två kategorierna kurser och cirklar. I vilka kurser rent generellt har en karaktär 

av att utbilda verksamhetsklubbens styrelse och andra administrativa medlemmar i sådant 

som krävs för organisationen, t.ex: redovisning, uppsökandeverksamhet och studieledarskap 

på annan ort än företaget och under längre sammanhängande perioder, exempelvis: 

fortbildningskurs vid Skåsjöholm.71 Cirklarna framstår snarare likna studiekommitténs egna 

cirklar med skillnaden att de vanligtvis är begränsade till att handla om att stärka fackets roll 

som politisk kraft i samhället genom att utbilda medlemmarna till att kunna bruka större 

inflytande såväl i som utanför organisationen. Dessa sker därmed också på företaget som en 

del av studiekommitténs verksamhet. 

Jag kommer att omnämna dessa olika studieformer som; klubbcirklar, kurser och 

förbundscirklar för att underlätta skrivandet om dessa även om detta inte är en helt given 

uppdelning då samtliga kategorier tidvis smälter ihop med varandra på så sätt att vissa 

studier t.ex. facklig grundkurs finns som både kurser och förbundscirklar. För att vidare 

försvåra klara kategorier så kommer senare språk- och skyddsutbildning gradvis först 

                                                           
68 L.M. Ericssons verkstadsklubb [1928-] Övriga handlingar, studiekommitténs handlingar, mötesprotokoll 1955-
1971, 7/1/1969, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 
69 L.M. Ericssons verkstadsklubb [1928-] Övriga handlingar, studiekommitténs handlingar, mötesprotokoll 1955-
1971, 25/3/1960, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 
70 L.M. Ericssons verkstadsklubb [1928-] Övriga handlingar, studiekommitténs handlingar, mötesprotokoll 1955-
1971, 18/10/1960, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 
71 L.M. Ericssons verkstadsklubb [1928-] Övriga handlingar, studiekommitténs handlingar, mötesprotokoll 1955-
1971, 11/4/67, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 
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finansieras av, och senare delvis genomföras i samarbete med företaget. Dessa kommer jag 

inte att gå in på i någon större utsträckning men jag kommer ändå omnämna dem som 

företagsstudier.  

6.5 Studiernas utveckling 

Trenden jag kan utläsa av studiekommitténs protokoll är att studieverksamheten från början 

främst består av klubbcirklar och kurser vartefter förbundscirklar blir en allt mer 

dominerande studieform. Detta verkar vara något som mest drivs framåt från Metalls håll i 

och med att förbundet och ibland ABF återkommande skickar uppmaningar om att 

medlemmarna ska delta i dessa.72 Med undantaget för vad som förefaller vara en svacka i 

studieverksamheten 1961, då kommittén bara har två möten och anordnar fyra cirklar,73 

verkar trenden lokalt vara att antalet studiecirklar såväl som antalet klubbfunktionärer som 

skickas på förbundskurs ökar under 1960- talets gång för att sedan ligga på en stadig nivå 

under det tidiga 70- talet. Detta kan fogas samman med Sunds slutsatser i den tidigare 

forskningen som talar om för oss att den trenden var något som definitivt syntes i antalet 

studier förbundet drev under denna tid.74  

Klubbens egna cirklar som vid tiden för min undersöknings början har sitt fokus på cirklar i 

engelska med några försök till cirklar i astronomi skiftar i och med att cirklarna i svenska för 

finländare, och sedan för tyskar, greker, italienare och jugoslaver, helt tar över 

klubbcirklarna under 60- talets mitt. Detta är förmodligen en reaktion på behovet som 

uppstår under denna tid då mycket stora grupper från olika delar av Europa invandrar till 

Sverige och täcker upp bristen på arbetare inom industrin. Enligt Ekdahl syntes detta i 

antalet invandrade medlemmar som under 1960-talet ökade från ca 30000 under 60-talets 

början till ca 62000 i början av 70-talet.75 Även detta syns, om än lite senare, som trend på 

förbundet när dessa cirklar i svenska för invandrare nästan åttafaldigas mellan 1967-68 och 

1972.76 Av protokollen framgår att samhället saknar beredskap att hantera den stora 
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Klaus Misgeld (red.), sid 493-560. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 500 
75 Ekdahl, Lars, För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen. I Det lyser en framtid, Kjersti 
Bosdotter, Rolf Jansson, Klaus Misgeld (red.), sid 708-907. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 789 
76 Sund, Bill, Studier, information och Metallarbetaren. I Det lyser en framtid, Kjersti Bosdotter, Rolf Jansson, 
Klaus Misgeld (red.), sid 493-560. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 500 
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arbetskraftinvandringen under dessa år till den grad att studiekommittén ställs inför att de 

måste ordna dessa studier utan att det för den delen finns några tillgängliga tolkar. Men i 

början av 70- talet har denna kaotiska situation ordnat upp sig och 1972 för klubben 

förhandlingar med företaget om att bekosta svenska för invandrare vilket de senare också 

får igenom, detta på arbetstid.77  

Vart efter studiekommitténs verksamhet blir allt större och bättre organiserad i slutet på 60- 

talet återkommer klubbcirklar i annat än SFI, i form av Räknestickan, men dessa lyckas 

studiekommittén 1970 delvis överföra till ett samarbete med företaget, dvs företagscirklar.78 

Dessa behandlar matematik, svenska och engelska och bedrivs i flera nivåer. 1974 startar 

studiekommittén också estetiska cirklar i konsthantverk, litteratur och teater vilka pågår till 

och förbi min undersöknings slut.79 

Förbundscirklarna ökar kraftigt i antal och cirkeln Vi i metall övergår till Tid för metall, vilken i 

brytpunkten mellan 60- och 70- tal blir en hel serie om, enligt Sund, åtta delar.80 De av dessa 

cirklar jag i protokollen kan slå fast att studiekommittén arrangerar är: Tid för metall – du 

och alla andra, Tid för metall – du och ditt avtal, Tid för metall – du och demokratin, Tid för 

metall – du och organisationen, Tid för metall – du och omvärlden.81 Utöver dessa 

framkommer att klubbens medlemmar deltar i förbundsstudierna: Trygghet idag och 

imorgon, Bland stadgar och paragrafer, Min rätt dina skyldigheter, Vår trygghet, 

Företagsekonomi lönar sig, Facklig grundkurs, Pengar och priser, Skyddskurs, Medlem möter 

upp, Varför händer det?, Företagsnämndearbetet, Bekant med lagen, Talets inverkan på det 

fackliga och politiska arbetet, Könsroller, Medlem driver på, Att arbeta i Sverige, 

Nationalekonomi, Deklaration, Mötesteknik, Arbetsmiljö, Multinationellt företag, Invandrare 

och valet 76 samt Löntagarfonderna.82 

                                                           
77 L.M. Ericssons verkstadsklubb [1928-] Övriga handlingar, studiekommitténs handlingar, mötesprotokoll 1972-
1981, 28/2/72, 29/8/72, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 
78 L.M. Ericssons verkstadsklubb [1928-] Övriga handlingar, studiekommitténs handlingar, mötesprotokoll 1955-
1971, 8/12/70, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 
79 L.M. Ericssons verkstadsklubb [1928-] Övriga handlingar, studiekommitténs handlingar, mötesprotokoll 1972-
1981, 21/5/74, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 
80 Sund, Bill, Studier, information och Metallarbetaren. I Det lyser en framtid, Kjersti Bosdotter, Rolf Jansson, 
Klaus Misgeld (red.), sid 493-560. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 499-500 
81 L.M. Ericssons verkstadsklubb [1928-] Övriga handlingar, studiekommitténs handlingar, mötesprotokoll 1955-
1971, 1972-1981, 2/8/67- 12/12/75, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 
82 L.M. Ericssons verkstadsklubb [1928-] Övriga handlingar, studiekommitténs handlingar, mötesprotokoll 1955-
1971, 1972-1981, 31/8/62- 12/12/75, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 
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Utöver själva cirklarna så anordnas så kallade rådslagskampanjer av förbundet, rådslag 65, 

ditt val 70, din mening om din löneform83, för vilka studiekommittén ordnar med träffar och 

enkäter för att rapportera tillbaks synpunkter om diverse frågor till förbundet. Då dessa 

faller utanför kategorin studier kommer jag lämna dem därhän.  

Utöver förbundet håller andra aktörer ett fåtal cirklar som finns med i klubbens 

studieverksamhet. Till dessa hör bland annat: SAPs Solidaritet för trygghet och Att möta 

framtiden, ABFs träffpunkt A och Landsorganisationens (LO) Löntagarfonderna. ABF och 

brevskolan är båda organisationer som möjliggör mycket av både förbundets såväl som 

dessa externa cirklar, och vars roll jag inte kommer ha utrymme att redogöra för.  

Kurser är det element i studiekommitténs verksamhet som framstår vara mest oberoende av 

förändringar under åren även om de också verkar öka under slutet av 60- och tidiga 70- 

talet. Kurserna är, enligt Sund, menade som ett fortsatt steg vilket i förbundets 

utbildningsplan är tänkta att komma efter förbundscirklarnas grundutbildning.84 Arrangören 

är oftast Metall även om ABF genomför en mycket stor del av såväl sina egna som 

förbundets och SAPs kurser. Jag har, i mitt försök att kartlägga dessa som praktik, tittat på 

några kurser som jag har upplevt ha ett annat syfte än att bara utbilda fackliga funktionärer. 

Till dessa hör: Facklig grundkurs, Företagsekonomi, Kurs för föreläsare i facklig grundkurs, 

Facklig påbyggnadskurs och Facklig ungdomskurs.85 Det jag har kommit fram till angående 

dessa är, att de även om exempelvis facklig grundkurs innehåller material om 

nationalekonomi och mötesteknik, i huvudsak fokuserade på att utbilda medlemmar att 

kunna delta i det fackliga arbetet mer än att i sig syfta till ett direkt progressivt politiskt mål.  

6.6 Sammanfattning av studiekommitténs protokoll.  
Jag har i varierande grad undersökt de studier som protokollen anger och med detta i ryggen 

tar jag mig friheten att kategorisera dessa i grader av progressivitet och vidare relevans för 

min undersökning.  

                                                           
83 L.M. Ericssons verkstadsklubb [1928-] Övriga handlingar, studiekommitténs handlingar, mötesprotokoll 1955-
1971, 1972-1981, 3/3/65, 3/2/70 och 29/8/72, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 
84 Sund, Bill, Studier, information och Metallarbetaren. I Det lyser en framtid, Kjersti Bosdotter, Rolf Jansson, 
Klaus Misgeld (red.), sid 493-560. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 503 
85 Svenska Metallindustriarbetareförbundet, Ämnesordnade handlingar, Handlingar rörande kurser och skolor, 
volym 80, 110 och 053, Arbetarrörelsens arkiv och biliotek. 
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Till och börja med kan jag konstatera att de kurser som studiekommittén skickar 

klubbmedlemmar på i pedagogisk mening inbegriper en mindre progressiv studiepraktik. 

Detta då en stor del av dessa är fokuserade på ett förutbestämt studiematerial som grundar 

sig i den fackliga organisationens behov snarare än dess medlemmars. Dessutom är 

aktiviteterna, i den utsträckning jag har tittat på detta, i till stor del fokuserad runt 

föreläsningar även om dessa vanligtvis följs upp av diskussion.86 Med reservation för det 

knapra material jag kunnat undersöka, stordiabilder och kursscheman, utgår jag därmed 

ifrån att dessa föreläsningar också är utvecklade utifrån ett tydligt kunskapsinnehåll snarare 

än deltagarnas erfarenheter och förutsättningar att förstå detta.  

Till innehållet har dessa kurser, relativt tydligt beskrivet i de bevarade handlingarna, ett 

fokus på att utbilda deltagarna i de tekniska färdigheter det fackliga arbetet kräver till 

skillnad från att bilda progressivt politisk kunskap. Detta är eventuellt med undantag för de 

inslag av exempelvis nationalekonomi som skulle kunna ses som en, för deltagarna, 

förutsättning för en politiskt progressiv förståelse av sin roll i facket.  

Vad gäller klubbcirklarna så ser jag istället en möjligt mycket progressiv studieform i själva 

studiecirkeln som studiepraktik. Jag har i min avgränsning till LM Ericssons verkstadsklubb 

inte haft tillgång till något faktiskt klubbcirkelmaterial att studera och hänvisar därför till 

cirkeln som praktik beskriven i Gustavssons kapitel om Oscar Olsson under tidigare 

forskning. Jag tolkar alltså dessa cirklar som progressiva i den mening de överensstämmer 

med självbildningsidealets studiecirkel. I det material jag har studerat närmare, dvs 

förbundscirklarna ser jag dock att dessa inte till fullo överensstämmer med Olssons praktik 

men mer om detta nedan. Cirklarna förefaller dock till skillnad från kurserna i högre grad 

utgå ifrån medlemmarnas intressen. Med detta sagt var dessa cirklar, om än nödvändiga i 

exemplet om svenska för invandrare, aldrig under åren jag undersöker särskilt relevanta i 

termer av politisk progressivitet då dessa inte på ett direkt sätt syftar till makten över 

produktionsmedlen. Företagscirklarna kan sägas överensstämma med klubbcirklarna med 

undantaget att de var tvungna att inte bara bottna i klubbens medlemmars intressen utan 

även företagets intresse att finansiera och driva dessa. 
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Slutligen har vi förbundscirklarna vilka berör en stor vidd av ämnen och helt klart i vissa fall 

har en hög relevans vad gäller politisk progressivitet eftersom dessa, som jag ska visa nedan, 

faktiskt direkt vidrör frågor om arbetarnas makt över produktionsmedlen. Vad gäller 

pedagogisk progressivitet för dessa överlämnar jag detta helt till nästa del av min 

undersökning. 

6.7 Förbundets studiecirklar 
Metall bedriver under åren för min undersökning en stor och diversifierad mängd 

utbildningar. Dessa skiljer sig ganska vida åt men generellt kan sägas att de fortfarande på 

riksnivå kan delas upp i cirklar och kurser. De senare förefaller ofta ha ett mycket uttalat och 

specifikt syfte att utbilda aktiva, förtroendevalda och kommitterade medlemmar till att mer 

effektivt utföra det arbete dessa roller förutsätter, då de går under namn som 

arbetsskyddskurs, kurs för revisorer och kurs för studieorganisatörer osv.87 Detta eventuellt 

med undantaget facklig grundkurs, fortsättningskurs, och påbyggnadskurs som i kanske 

större utsträckning skall ses som en politisk bildning för medlemmarna. Vilket delvis uttrycks 

också i kurshandlingarna.88 Dessvärre kommer jag inte uppehålla mig länge vid dessa utan 

kommer istället fokusera på ett urval av cirklarna. Den form av cirklar jag här pratar om ökar 

i förekomst under åren 1960-1975 i L. M. Ericsson studiekommittés protokoll och skiftar 

också delvis i sitt fokus från ett mer funktionsinriktat material som Bland stadgar och 

paragrafer till det mer politiska som serien Tid för Metall.89 Detta överensstämmer på så sätt 

med den utveckling som Sund beskriver ske i beslut fattade 1969 och 1973.90 Dessa cirklar 

erbjuds för samtliga klubbens medlemmar oavsett om dessa är fackligt aktiva eller inte. Jag 

kommer här att utreda två studiematerial i serien Tid för metall, du och avtalet samt du och 

demokratin utifrån mina teoretiska perspektiv på progressivitet. 

6.8 Tid för Metall – du och ditt avtal 
Du och ditt avtal, utkommet 1968, är ett material som enligt hur det framställs i arbetsboken 

bör läsas före eller efter Tid för metall – du och alla andra, men före det kommer på tal att 

                                                           
87 Svenska Metallindustriarbetareförbundet, Ämnesordnade handlingar, Handlingar rörande kurser och skolor, 
volym 80 och 98, Arbetarrörelsens arkiv och biliotek. 
88 Svenska Metallindustriarbetareförbundet, Ämnesordnade handlingar, Handlingar rörande kurser och skolor, 
80 Arbetarrörelsens arkiv och biliotek. 
89 L.M. Ericssons verkstadsklubb [1928-] Övriga handlingar, studiekommitténs handlingar, mötesprotokoll 1955-
1971, 1972-1981, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 
90 Sund, Bill, Studier, information och Metallarbetaren. I Det lyser en framtid, Kjersti Bosdotter, Rolf Jansson, 
Klaus Misgeld (red.), sid 493-560. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 513 och 516 
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läsa facklig grundkurs. Detta innebär att materialet är menat som ett första möte med 

förbundets idéer. Materialet består av ett kurshäfte om 61 sidor och en liten pamflett 

avsedd för cirkelledaren (27 sidor) och ett uppgiftshäfte med 48 frågor om hur avtalet ska 

tolkas. Utöver dessa behöver deltagarna ha tillgång till de avtal som gäller just deras 

arbetsplats. De båda är uppdelade i kapitlen: Inledning, Arbetsmarknadens parter, Lag om 

kollektivavtal, Arbetsdomstolen – övriga lagar, Huvudavtalet, Samordnade förhandlingar, 

Förbundet förhandlar samt Lokala och centrala förhandlingar.  

Kurshäftet är vid första anblick mycket likt hur ett modernt samhällsvetenskapligt läromedel 

för gymnasieskolan ser ut. Brödiga textstycken punktar upp och förklarar de rådande 

förutsättningarna för det avtalsarbete som sker på arbetsmarknaden och dess historiska 

tillkomst. Bilder illustrerar tydligt sådant som parternas representation eller beslutsgången 

från lokal förhandling till stridsåtgärd. Små rutor med rubriker som: samtala om, en uppgift, 

redovisa, ge synpunkter och analysera återfinns på var och varannan sida.91 Tonen är saklig, 

materialet är nästan helt befriat från krångliga lagtexter och de flesta svårare ord och 

begrepp som dyker upp förklaras.  

6.8.1 Arbetsmarknadens parter  

I kurshäftets första kapitel förklaras arbetsmarknaden i termer av utbud och efterfrågan. 

Textstycket redogör för att det är möjligt att ha olika perspektiv på huruvida arbetskraft eller 

arbete skall ses som att detta utgör själva utbudet, beroende på intressen, varpå deltagarna 

uppmuntras att samtala om detta. Därefter presenteras hur arbetsmarknadens intressen 

företräds av parter i form av organisationer som företräder dessa intressen. Med detta 

konstaterande följer, till skillnad från stycket om arbetsmarknadens utbud, inte något 

nyanserande resonemang eller uppmuntran till diskussion om huruvida detta går att förstå 

på olika sätt.92  I detta kapitel, samt ett senare, så uppmuntras deltagarna att samtala om 

det är mer fördelaktigt med avtal mellan arbetsmarknadens parter än om det skulle vara 

                                                           
91 Nordin, Rune, Tid för metall – du och avtalet. En kurs utgiven av Svenska Metallindustriarbetareförbundet. 
Tiden- Barnängen tryckeri ab, Stockholm, 1968, sid 8, 17,21 och 34 
92 Nordin, Rune, Tid för metall – du och avtalet. En kurs utgiven av Svenska Metallindustriarbetareförbundet. 
Tiden- Barnängen tryckeri ab, Stockholm, 1968, sid 8 
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bättre med statlig lag.93 Båda gångerna görs det klart att avtal är förbundets föredragna linje, 

men det ställs en öppen fråga ifall detta är det bästa.  

Politisk och pedagogisk progressivitet  

Kapitlet visar relativt låg grad på vad som skulle kunna uppfattas som politisk progressivitet 

då det intar en ton av att sammanfattande konstatera en verklighet. Det presenterar inga 

idéer om förändring av de rådande förhållandena.  

I pedagogisk bemärkelse är det dock en smula intressant då resonemangen och frågorna 

öppnar upp för att det finns olika perspektiv att ha på den beskrivna verkligheten. Ett sådant 

förhållningssätt i materialet ger deltagarna ganska fria förutsättningar att diskutera och 

utveckla uppfattningar om det texten behandlar. Det vill säga med undantaget för 

konstaterandet att marknadens intressen företräds av parter. Detta är något som inte skall 

diskuteras vilket mycket väl kan ha och göra med att förbundet själva, i egenskap som 

avsändare, inte hade för avsikt att ifrågasätta sin egen roll som part i förhandlingarna såväl 

som att vara en strategisk övervägning. 

Att cirkeln upprepade gånger uppmanas till att faktiskt diskutera för och nackdelar med avtal 

respektive lag är både ett intressant exempel på en progressiv praktik som utgår ifrån 

deltagarna såväl som en antydan om att detta var en diskussion som inte hade något 

självklart svar i 60- talets fackrörelse. Denna fråga återkommer också i materialet Du och 

demokratin, vilket ytterligare kan tyda på att detta var fallet. 

6.8.2 Kollektivavtalen  

Det andra kapitlet handlar om kollektivavtalen och inleds med rubriken Så har det gått till 

vartefter texten förklarar att parterna idag använder sig av avtal för att bevaka sina 

intressen. Detta utvecklas med en historisk tillbakablick till bondesamhället där 

arbetstagarna var ”i det närmaste rättslösa” varpå i industrialiseringen, ”den gamla 

arbetsgivareandan levde kvar hos de nya industriherrarna fast i mycket hårdare och 

ansvarslösare form.”94 Framställningen förmedlar hur de tidiga fackförbunden behövt strida 

mot såväl arbetsgivarna som den politiska makten innan arbetsgivarna ”så småningom 

                                                           
93 Nordin, Rune, Tid för metall – du och avtalet. En kurs utgiven av Svenska Metallindustriarbetareförbundet. 

Tiden- Barnängen tryckeri ab, Stockholm, 1968, sid 11 och 17 

94 Nordin, Rune, Tid för metall – du och avtalet. En kurs utgiven av Svenska Metallindustriarbetareförbundet. 
Tiden- Barnängen tryckeri ab, Stockholm, 1968, sid 12 
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tvingades [...] acceptera både fackföreningar och avtal”.95 På så sätt förklaras avtalets, och 

senare lagen om kollektivavtalets, betydelse genom att kontrastera befintligheten av ett 

avtal idag med avsaknaden av ett avtal förr. Detta avslutas med det summerande 

påståendet att ”idag står det klart att den [lagen] har varit till nytta”.96  

Det hela följs upp av en övergripande och lättförståelig genomgång av hur kollektivavtalet 

faktiskt fungerar med tillhörande uppgifter för att repetera och fördjupa dessa kunskaper. 

Sedan uppmanas deltagarna att samtala om de tycker att lagen är till stöd för de anställda. 

Först därefter beskrivs fredsplikten, när den gäller och detta helt utan diskussionsfråga. 

Istället skall deltagarna redovisa ifall någon av dem har erfarenheter av en vild konflikt och i 

så fall kan redovisa utgången.  

Politisk och pedagogisk progressivitet  

Vad gäller politisk progressivitet är det intressant att se hur materialet använder sig av 

historia för att förklara hur arbetarklassen har vunnit sina framgångar genom kamp. Detta 

kan förstås som ett grundande av klassmedvetenhet, med vilket jag menar en förklaring som 

ger den fackliga medlemmen en roll i en historia av kamp. Detta kan ses som en slags 

uppmaning att inom det fackliga arbetet fortsätta denna kamp och är i den meningen något 

som jag skulle vilja kalla för ett politiskt progressivt innehåll. Resonemanget om att lagen om 

kollektivavtal har varit till nytta tenderar dock att förmedla en uppfattning om att kampen 

har resulterat i något som i sig inte bör förändras. Detta behöver inte vara negativt i politisk 

progressiv mening men det syftar till att upprätthålla avtalet, vilket kan tolkas som ett 

upprätthållande av status quo, förutsatt att inga andra uppmaningar görs att fortsätta denna 

kamp. Resonemanget summeras upp och deltagarna uppmanas diskutera avtalet i termer av 

bra eller dåligt innan ett av avtalets eftergifter tas upp, nämligen fredsplikten. Att jag kallar 

fredsplikten för eftergift har att göra med att denna, beskriven i materialet, låser arbetarna 

från att kunna gå i strejk under en rad omständigheter. Att detta har en poäng i sig med att 

detta förhindrar arbetsgivarna från stridsåtgärden lockout, menar jag inte förändrar det 

faktum att plikten förhindrar arbetare från att ta till stridsåtgärder som en politisk praktik för 

progressiv förändring, vilket på så sätt delvis strider med syftet om politisk progressivitet.  

                                                           
95 Nordin, Rune, Tid för metall – du och avtalet. En kurs utgiven av Svenska Metallindustriarbetareförbundet. 
Tiden- Barnängen tryckeri ab, Stockholm, 1968, sid 12 
96 Nordin, Rune, Tid för metall – du och avtalet. En kurs utgiven av Svenska Metallindustriarbetareförbundet. 
Tiden- Barnängen tryckeri ab, Stockholm, 1968, sid 13 
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Som pedagogisk praktik blir textens förklarande natur till en sorts argumentation för att en 

viss typ av politisk praktik är den rätta. Detta är något jag ser som en mindre progressiv 

pedagogisk praktik då den begränsar deltagarna att tillsammans bilda sina egna 

uppfattningar. Att diskutera huruvida avtalet är av godo är givetvis en strävan i riktning mot 

progressivitet men att en av de övergripande delarna av avtalet utelämnas från någon 

fördjupad diskussion och belysandet av avtalet som en historisk framgång begränsar ändå 

förutsättningarna för att diskutera dagens situation så som den är nu. Deltagarna 

uppmuntras istället att redogöra för en situation då en vild strejk utbrutit någonstans och 

effekterna av denna vilket de facto är att beskriva effekterna av stridsåtgärder i en situation 

där arbetstagarna har såväl arbetsgivare som fackförbund emot sig. Då diskussionen som 

följer utgår ifrån deltagarnas egna erfarenheter kan jag inte med min teoretiska 

utgångspunkt i Dewey säga att detta utgör en mindre progressiv praktik. Förfarandet att inte 

diskutera fredsplikt och strejkrätt i ett sammanhang när detta förklaras ser jag dock som 

pedagogiskt problematiskt då deltagarna inte får möjlighet att utreda innehållet i sig.  

6.8.3 Resten av studiematerialet 

De följande kapitlen väljer jag att sammanfatta kortfattat då dessa i större utsträckning än 

de två tidigare i huvudsak beskriver hur avtalet och kringliggande instanser samt 

förhandlingar fungerar. Till att börja med kommer en genomgång av arbetsdomstolens 

sammansättning och beslutsprocess, följt av redogörelser för huvudavtalets utformning. 

Därefter förklaras samordnade förhandlingar som en ideologisk fråga varpå nästföljande 

kapitel tar upp hur förbundet avväger och prioriterar sina förhandlingar.  

I det sista kapitlet, om lokala och centrala förhandlingar, lyfts den enskilde medlemmens roll, 

men också gruppens och klubbens.97 Här görs det klart att fackföreningen inte kan nå ut i 

alla detaljer och att medlemmarna själva måste bevaka och påverka det som ligger närmast 

dem. I texten förklaras hur en hög facklig aktivitet driven av upplysta arbetare sänder 

signaler till arbetsgivaren som gör att denne aktar sig för att göra felgrepp.98 Detta utvecklas 

till ett resonemang om att facklig kamp är viktig på alla nivåer för att denna ska fungera. 

                                                           
97 Nordin, Rune, Tid för metall – du och avtalet. En kurs utgiven av Svenska Metallindustriarbetareförbundet. 
Tiden- Barnängen tryckeri ab, Stockholm, 1968, sid 54 
98 Nordin, Rune, Tid för metall – du och avtalet. En kurs utgiven av Svenska Metallindustriarbetareförbundet. 
Tiden- Barnängen tryckeri ab, Stockholm, 1968, sid 55 



36 
 

Detta avrundas med att återigen trycka på att varje medlem kan uträtta mycket varpå häftet 

är slut och det är dags att ge sig på att studera det egna avtalet.  

Politisk och pedagogisk progressivitet 

De fyra kapitel jag här har beskrivit uppvisar inte någon form av politisk progressivitet alls då 

dessa inte förefaller syfta till något annat än att informera deltagaren om befintliga 

omständigheter. Däremot det sista kapitlet är återigen intressant i den bemärkelsen att 

detta tydligt uttrycker vikten av att medlemmarna, och därmed cirkeldeltagarna, engagerar 

sig och driver på i de lokala förhandlingarna. Detta är intressant i termer av politisk 

progressivitet då själva pådrivandet och bevakandet av de egna intressena kan förstås just 

som att bruka makt över i alla fall de produktionsmedel den enskilde står i relation till. Detta 

enskilda engagemang beskrivs också i kapitlet som en förutsättning för det kollektiva 

framåtskridandet som stärker facket vid avtalsbordet rörande de centrala förhandlingarna.  

I pedagogisk mening är dessa fem sista kapitel tämligen progressiva på så sätt att 

diskussionsfrågorna ger deltagarna mycket utrymme att reflektera över och förstå sakernas 

varande. Däremot är kunskapsinnehållet som sådant relativt slutet med utgångspunkt i 

avtalets natur snarare än deltagarnas omedelbara intresse och erfarenheter av detta. 

6.8.4 Cirkelledarens roll 

Det som i huvudsak skiljer detta material från ett gymnasialt läromedel är rollen som 

cirkelledaren utgör. På första sidan i cirkelledarens arbetsbok står det: 

Du skall inte fungera som lärare, även om du skulle kunna det. Du är kamraten i gruppen. Den som 

skall hålla ihop resonemangen, fördela ordet och naturligtvis styra då det är nödvändigt. Dina 

kunskaper och erfarenheter skall du redovisa så, att de inte ger intryck av att du är någon auktoritet. 

Det är kursmaterialet som du skall göra levande genom att låta gruppens deltagare verka under öppna 

former.99 

Härmed görs det ganska klart vad cirkeln ska gå ut på. Cirkeln är en gruppstudieform där 

materialets uppmaningar till diskussion verkligen förutsätts vara en central del av 

studieaktiviteten.   
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Arbetsboken ger cirkelledaren en fingervisning om vilka diskussioner som brukar uppkomma 

i vilka avsnitt och ger en del svar på dessa resonemang. Bland annat kommer här ett 

exempel kopplat till delen om fredsplikten jag har behandlat ovan: 

Resonemanget om fredsplikten, sidan 16, kan vara värt en analys. Om vi skulle ge avkall på 

fredsplikten, så skulle arbetsgivaren få möjligheter att när som helst helt eller delvis stänga 

arbetsplatserna. Fredsplikten är således ett skydd samtidigt som den låser arbetarna.100 

Påpekandet är en viktig poäng att göra i sitt sammanhang men synliggör ändå hur materialet 

i har en tydlig bias för vad som är rätt sätt att förstå innehållet.  

Till kapitlet om samordnade förhandlingar inleder arbetsboken med att förutspå att 

”förmodligen blir det cirkelns mest debatterade”.101 Till att börja med tipsas cirkelledaren 

om att påpeka att värderingar och löner inom TCO skiljer sig mycket ”från t ex 

överingenjören till kontorsflickan” vilket nyanserar påståendet att tjänstemän tjänar mer än 

arbetare.102 Till nästa fråga skall cirkelledaren kunna förklara hur progressiv beskattning 

egentligen fungerar. I nästa diskussion om arbetsgivarnas möjligheter att driva 

samordningen får cirkelledaren veta att ”Antydningen finns i sista stycket på sidan 36”.103 I 

sin kontext förefaller det handla om en antydan om vilket det rätta svaret är, men detta 

skrivs inte ut. Vidare förklaras hur SAF (Svenska arbetsgivareföreningen) har makt över sina 

medlemmar och att man från dem kan ”spåra en mycket medveten centraliseringslinje.”104 

Alltså beskrivs en tydlig tendens till att Svenska arbetsgivarföreningen försöker arbeta mot 

en allt mer centraliserad förhandling mellan parterna på arbetsmarknaden. I nästa stycke 

kontextualiseras frågan om löneökningar med att denna är en avvägning med vissa förmåner 

som ingår i avtalet. Till slut så tas frågan om den ökande skatten upp, vilken faktiskt innebär 

lägre lön, och här görs det klart att ”vi vill ha mer trygghet och satsar därför på den kollektiva 

                                                           
100 Nordin, Rune, Tid för metall – du och avtalet, En kurs utgiven av Svenska Metallindustriarbetareförbundet. 
Arbetsbok. Tiden- Barnängen tryckeri ab, Stockholm, 1968, sid 4 
101 Nordin, Rune, Tid för metall – du och avtalet, En kurs utgiven av Svenska Metallindustriarbetareförbundet. 
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104 Nordin, Rune, Tid för metall – du och avtalet, En kurs utgiven av Svenska Metallindustriarbetareförbundet. 
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konsumtionen”.105 Därmed är frågan om höjd skatt avklarad. Cirkelledaren har på så sätt 

flera roller än den som kamraten i gruppen. 

Cirkelledaren – det fackliga samvetet 

Övergripande och på ett plan där jag förhåller mig mindre kritisk inför studiematerialets 

avsikter, kan vi se cirkelledarens roll som en kamratlig handledare som skall hjälpa till att 

nyansera diskussionerna och hjälpa till där materialet skapar förvirring bland deltagarna. 

Detta är, sett ur ett progressivt pedagogiskt perspektiv med fokus på interaktionellt lärande 

utifrån deltagarna, gott och väl men detta är inte helt och fullt den roll cirkelledaren har med 

utgångspunkt i materialet. Arbetsboken gör klart att cirkelledaren bör ha läst igenom hela 

kurshäftet innan cirkeln påbörjas. Detta delvis för att kunna organisera upp studierna i ett 

visst antal träffar men också för att se till att deltagarna inte betar av frågeställningar och 

diskussioner som kommer senare, vilket ändå antyder att innehållet för diskussionerna ska 

styras i någon mån. Problematiken med detta i progressiv pedagogisk mening är att 

cirkelledaren har en asymmetrisk maktrelation till de andra deltagarna då denne sitter på 

svaren. Detta tillsammans med att cirkelledaren förväntas ha ”en bra allmänorientering i 

fackliga frågor” medan de andra förutsätts vara nya inför förbundets tankar förstärker denna 

relation.106 

Detta i samverkan med sådant som hur cirkelledaren skall agera i diskussionen om 

fredsplikten utgör en desto mindre progressiv pedagogisk praktik då initiativet till diskussion 

inte i detta kommer från deltagarna men den förberedde cirkelledaren, och indirekt från 

förbundet. Cirkelledaren ansvarar för att cirkeldeltagarnas diskussion ska vara balanserad 

och ser bland annat till att deltagarna inte buntar ihop alla TCO- anslutna (Tjänstemännens 

centralorganisation)  i en klunga men håller vissa frågor mindre öppna än andra. I samtalet 

om den solidariska lönepolitiken och den progressiva skatten framstår det som att dessa 

saker har en nästan moralisk förklaringsmodell till skillnad från den med avtalen mer krassa 

vekligheten av intressen i strid. Ett exempel på hur denna intressekonflikt vidare förklaras är 

påpekandet att det är tydligt att SAF har en centraliseringslinje.  
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Cirkelledarens roll kan därför beskrivas i termer av såväl pedagogisk progressivitet som 

stundvis avsaknad av detta. Hur cirkelledarna faktiskt verkade i praktiken kan nog antas ha 

varit mycket beroende på person och övertygelse. Då cirkelledaren har betydligt mer med 

praktiken än innehållet att göra kommer jag inte försöka värdera dennes politiska 

progressivitet mer än att konstatera att denne i materialet förväntas sluta upp runt 

förbundets kärnfrågor.  

6.8.5 Uppgiftshäftet 

Uppgiftshäftet har en tydlig case- karaktär, dvs uppgifterna är utformade så att de utgår 

ifrån en fiktiv anställd som är i en situation då denne behöver veta svaret på en arbetsrättslig 

fråga. Cirkeldeltagarnas jobb är att tillsammans få fram svaret genom att ”slå i avtalet och 

leta rätt på den paragraf och den text som ger svaret”.107  

Sättet deltagarna förväntas slutföra cirkeln är att lösa de uppgifter som finns i ett separat 

häfte. Facit finns i cirkelledarens arbetsbok. Detta är typexemplet på vad som bör förstås 

som teknisk kunskap. Även om uppgiften förutsätter att deltagarna själva anstränger sig för 

att söka reda på informationen de behöver applicera för att lösa uppgiften finns det bara ett 

rätt svar per fråga vilka står i cirkelledarens bok. Detta är, om än användbart, en del i den 

slutna kunskapssyn som präglar juridiken och är därför, menar jag, en jämförelsevis mindre 

progressiv praktik som i sig begränsar den lärande till att tänka i fasta banor i samma 

utsträckning som den kvalificerar mottagaren till att utföra en uppgift.  

6.8.6 Sammanfattning av du och avtalet 

Studiecirkeln, Tid för metall – du och avtalet, menar jag kan och bör förstås på flera nivåer. 

Här är det rimligt att jag återkopplar till min metoddel och skiljer på studiepraktiker och 

studieinnehåll. Vad gäller praktikerna är det först och främst intressant att diskutera att det 

hela är en studiecirkel vilket innebär att de paralleller jag har gjort till mer klassiska 

läromedel måste utvecklas utifrån förutsättningarna samtliga deltagare har att utöva 

inflytande över vad som sägs och görs i mötet med materialet. Materialet är emellertid inte 

en studiecirkel i den meningen att den arbetar genom samma praktik Oscar Olsson 

utvecklade i 1900- talets första decennier. Den kunskapsbärande delen av studierna är 

förvisso läsningen men denna är tydligt sammanfattad för deltagarna i en färdig kursplan 
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och erbjuder därför inte det aktiva sökande Olsson betonar. Istället utgör detta färdiga 

innehåll en praktik som kan tolkas vara mer i stil med den kunskapsinlärning av objektiva 

fakta som kan kopplas till idealet om medborgarbildning och upplysningstraditionen. Detta 

bör komplettera och kompletteras av innebörden i att deltagarna förväntas avsluta cirkeln 

med att jobba i case vilket även det fyller funktionen av teknisk kunskapsinlärning. Att låta 

deltagarna söka efter lösningen på en uppgift är enligt Dewey helt klart en progressiv 

pedagogisk praktik men för att detta ska motsvara idealet för den progressiva praktiken bör 

svaren utgöras av något annat än ett färdigt förpackat kunskapsinnehåll.  

Att ta itu med materialet i termer av en klassisk läromedelsanalys är inte en givande metod 

för att utvärdera materialet, då detta generellt behöver förhålla sig till skolans ambitioner 

om vetenskaplighet som synonymt med objektivitet. Metalls cirkelmaterial behöver inte 

förhålla sig till ett objektivt, dvs opolitiskt, ideal då facklig verksamhet inte är opolitisk. 

Emellertid har jag valt att fokusera på pedagogisk progressivitet i studierna och därmed blir 

det aktuellt att lyfta när studiematerialet klart ger uttryck för i pedagogiskt mening mindre 

progressivitet. Det vill säga, mindre progressiv i den meningen att vissa sakfrågor inte är 

menade att ifrågasättas och tas upp för diskussion i samma utsträckning som andra.  

Generellt ger hela materialet intrycket av att medlemmarnas diskussioner och åsikter är av 

intresse vilket ger det hela en tämligen progressiv potential jämfört med ett traditionellt 

klassrum där en lärare som obestridlig auktoritet ska överföra ett färdigt kunskapsinnehåll 

till elever som passiva mottagare.  

Vad gäller politisk progressivitet är bilden på det stora hela splittrad. Rent övergripande är 

materialet sådant att själva fackligheten är i blickfånget och därmed är alla vägar med mer 

progressivt syfte utanför det hela. Detta är givetvis en naturlig bieffekt av att detta är ett 

studiematerial om just avtalet men som vi har sett sker även i viss mån gränsvaktande 

gentemot oliktänkandes yttringar om exempelvis fredsplikten. Denna slutsats kan också 

kopplas till Sunds tolkning av cirkeln Tid för metall – du och alla andra som att den förmedlar 

en samverkansdoktrin.108 Samtidigt är detta ett studiematerial som delvis kan bidra till att 

stärka klassmedvetenhet och propagerar för att den enskilde medlemmen och gruppen ska 

driva på och bevaka sina egna intressen. Vidare kan sägas att utifrån den fackliga 

                                                           
108 Sund, Bill, Studier, information och Metallarbetaren. I Det lyser en framtid, Kjersti Bosdotter, Rolf Jansson, 
Klaus Misgeld (red.), sid 493-560. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 535-7 



41 
 

organisationens idéer är även ett förvaltande av kollektivavtalet ett innehåll som i viss 

utsträckning syftar till att bruka makt över produktionsmedlen vilket i detta avseende gör att 

materialet bör betraktas som att det innehar en viss nivå av politisk progressivitet. 

6.9 Tid för metall – du och demokratin 

Serien, Tid för metall, utökats och innehåller 1972 bland annat ett material om demokrati. 

Detta kommer i en enda bok om 8 avsnitt och 84 sidor med liknande utformning som 

kursboken för avtalscirkeln. Tonläget är betydligt mer direkt och innehållet kommer jag visa 

är betydligt mer progressivt i politisk bemärkelse.  

Avsnitten är som följer:  

6.9.1 Kapitel 1, Demokratins former och områden 

Inledningsvis definierar materialet demokrati som folkstyre och problematiserar genast 

detta genom att föra och uppmuntra till diskussion om de svårigheter denna definition 

stöter på rent praktiskt. Sedan redogörs det för hur demokrati kan fungera på olika platser i 

samhället (rikspolitiskt, kommunalt, i bostadsområdet, i organisationerna, på arbetsplatsen, 

högre upp i företaget, i skolan) vartefter frågorna för diskussion lyder:  

Inom vilka av de här uppräknade områdena finns det demokrati eller möjligheter till sådan? Vilka 

områden är den helt utestängd från? Finns det några fler områden där ni anser att demokrati borde 

finnas? Tänk efter.109 

Här öppnas resonemanget upp för att tala om arbetares små friheter på jobbet och i en 

bildtext står det ”i företagen finns det ingen demokrati. Där beror makten på antalet aktier 

eller tjänsteställning”110. Vidare lyder resonemanget att en utökning av demokratin handlar 

om att fördela makt och därmed fördela de materiella resurserna då de har inneburit och 

fortsätter innebära makt.  

Politisk och pedagogisk progressivitet 

Detta kapitel börjar med att definiera demokrati semantiskt med begreppet folkstyre vilket i 

sig självt inte bär någon djup politisk progressivitet med sig men som i kontexten av ett 

samhälle där demokrati anses vara mycket viktigt får en stor politisk betydelse. Detta kan ha 

att göra med att begreppet demokrati generellt har många konnotationer men en ganska 
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snäv denotation. Att diskussionen som följer på detta cirkulerar kring problemet att tillämpa 

denna definition möjliggör för deltagarna att kontrastera denotationen med konnotationen 

vilket syftar till att delvis förändra perspektivet inför kommande frågeställning. Denna 

frågeställning om vart demokrati finns egentligen gör det klart att arbetslivet saknar 

demokrati i jämförelse med resten av samhället. Vidare öppnar texten upp för en klassisk 

marxistisk problemförklaring i att den verkliga makten ligger i ägandet av 

produktionsmedlen alternativt plats i produktionen. Denna förklaring är givetvis mycket 

intressant för min undersökning vad gäller politisk progressivitet då materialet bygger på 

samma problemformulering som jag har valt att använda som teori, nämligen makten över 

produktionsmedlen.  

Vad gäller pedagogisk progressivitet finner jag kapitlets första del desto mer intressant. Att 

som ovan beskrivet, grundlägga ett begrepp i så avskalade språkliga termer som att 

presentera demokrati som folkstyre för att sedan diskutera innebörden av detta, vill jag 

mena är en påtagligt progressiv pedagogisk praktik. Detta menar jag möjliggör för cirkelns 

deltagare att faktiskt med grund i begreppet grunda sin kunskap i egna och gemensamma 

överväganden av vad detta innebär. Detta kan kontrasteras med att få en teknisk 

beskrivning av, så går demokrati till i vårt system, eller för den delen att bli föreläst för om 

vikten av demokratiska ideal som konstitutionalism, åsiktsfrihet, rättssäkerhet, rättvisa och 

många andra av ordets denotationer. Att tillåtas diskutera demokrati förutsättningslöst 

utifrån vad ordet betyder grundlägger på så sätt en förståelse för idén snarare än dess 

institutionaliserade innebörd bedömer jag därmed som en mycket hög grad av pedagogisk 

progressivitet då den grundar sig i deltagarnas egna tankar och tolkningar av begreppet. Här 

efter blir texten mindre pedagogiskt progressiv. Frågan om var i samhället demokratin finns 

och inte finns är nästintill retorisk då det för deltagarna bör bli tydligt att det rätta svaret är 

arbetsplatsen. Frågan inbjuder förvisso deltagarna att själva diskutera fram svaret, som har 

en riktig och tankeväckande grund i den materiella verkligheten, men det är tydligt vad de 

skall komma fram till. Vidare talar texten om de anställdas små friheter och det kan tänkas 

att en cirkeldeltagare som inte har ett politiskt förflutet nog kan få sina ögon öppnade för ett 

annat sätt att se samhället vilket kan sägas vara progressivt i den meningen att det syftar till 

en förändring hämtad delvis i deltagarens erfarenheter. Men mötet med den färdiga 
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marxistiska analysen på detta gör att deltagarna blir berövade förutsättningarna att själva 

utforska sitt eventuellt nyfunna perspektiv.  

6.9.2 Kapitel 2, Politisk och facklig demokrati 

Avsnittet inleds med att proklamera att motsättningar inom ett samhälle grundar sig på 

värderingar som måste vara uttryck av att människor i samhället har olika social ställning. 

Därefter förklaras att LO- förbunden alltid slutit upp bakom socialdemokratin för att ”partiet 

arbetar för sådana förändringar som är till nytta för förbundets medlemmar”.111 Detta 

problematiseras inte alls men följs upp med ett resonemang om vikten av att ha 

förbundsmedlemmar från arbetarsidan organiserade i partiet då ”vi kan märka att antalet 

medlemmar i LO- förbunden minskar på socialdemokraternas listor. Och det är inte en bra 

utveckling”.112 Partiet verkar alltså inte vara helt att lita på utan att ha de egna 

medlemmarna på listorna.  

Politisk och pedagogisk progressivitet 

Kapitlets första påstående att motsättningar i ett samhälle är produkten av att människor 

har olika ställning kan ses som ett sätt att förklara klassintressen vilket kan sägas ingå i ett 

allmänt resonemang, som vi såg i du och avtalet, syftar till att skapa en känsla av 

klassmedvetenhet. Detta är som jag tidigare visat på (se ovan) något som kan förstås som ett 

delvis politiskt progressivt innehåll. Sedan klargörs att förbundets intressen företräds av 

socialdemokratin. Då, som vi kommer att se nedan, socialdemokraternas partiprogram vid 

denna tid faktiskt yttrade en strävan som jag bedömer som politiskt progressiv är detta på 

många sätt ett rimligt antagande.113 Att detta sedan följs upp med behovet att stå med på 

socialdemokraternas listor antyder dock att socialdemokraternas lojalitet inte är helt given 

utan måste bevakas för att partiet inte ska drifta iväg och företräda andra intressen. Därmed 

syftar materialet såväl till att sluta upp bakom ett parti som att se till att partiet fortsätter 

driva politiskt progressiva frågor. Den senare av dessa syften bör tolkas som politiskt 

progressivt då detta kan ses som en uppmaning att driva politiskt progressiva frågor inom 

                                                           
111Nordin, Rune, Tid för metall – du och demokratin, En diskussionskurs för studiecirklar. Svenska 
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partiet.  Kopplat till det Sund skriver om beslutet 1973, att studierna skulle verka för 

förbundets mål om politisk, social och ekonomisk demokrati, är det intressant att notera att 

detta material lanserades redan 1972,114 varav det är rimligt att knyta detta till kraven på 

kongressen 1969.115  

Om pedagogisk progressivitet bör sägas att detta inte innefattar att förklara för någon vilka 

dennes intressen är då detta måste tillåtas skapas utifrån individen själv i mötet med sin 

omvärld. Dock så är denna analys såväl som de värderingar en ideell organisation som Metall 

står för delvis resultatet av en demokratisk process men också en praktik av socialt 

interaktivt samförstånd vilket rent teoretiskt gör detta mindre problematiskt enligt Deweys 

demokratiska ideal och progressiva pedagogik. Det som gör detta till vad jag bedömer som 

ett mindre progressivt innehåll är att de följande ståndstaganden för socialdemokraterna 

inte förklaras som att det förutsätter någon motprestation av socialdemokratin. Partiet 

förklaras alltså företräda förbundets medlemmars intressen per se, men vad som skulle 

hända om de inte skulle göra detta de facto diskuteras inte, vilket jag tolkar som att det inte 

ska diskuteras. Att deltagarna uppmuntras att engagera sig i partiet och se till att förbundets 

medlemmar hamnar på partiets listor gör inte det hela mer progressivt i pedagogisk mening 

då deltagarna fortfarande inte uppmanas att reflektera över egna viljor och intressen. 

6.9.3 Kapitel 3, Varför företagsdemokrati? 

Här förklaras tesen för hela cirkelmaterialet, d.v.s. att företagsdemokrati är den tanke 

förbundet vill sälja in. Det beskrivs som att arbetarna är i händerna på ett kvardröjande 

system när fabriksportarna slår igen bakom dem. Det medges att bilden kan vara mer 

nyanserad på enskilda företag men texten väcker frågan om hur vi kan leva i ett samhälle 

med så stora motsättningar. Dilemmat med avvägningen mellan företagets mål om vinst och 

en rimlig arbetsmiljö görs med resonemang om arbetsskador och alienation. Fortsättningsvis 

presenteras olika modeller på hur å ena sidan företaget ser på de intressenter som har en 

påverkan på företagets beslut och å andra sidan hur facket menar att det verkliga inflytandet 

och beslutsordningen går. Avsnittet avslutas med utdrag ur dåvarande förbundsordförande 

Bert Lundins första maj-tal:  

                                                           
114 Sund, Bill, Studier, information och Metallarbetaren. I Det lyser en framtid, Kjersti Bosdotter, Rolf Jansson, 
Klaus Misgeld (red.), sid 493-560. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 496 
115 Sund, Bill, Studier, information och Metallarbetaren. I Det lyser en framtid, Kjersti Bosdotter, Rolf Jansson, 
Klaus Misgeld (red.), sid 493-560. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 513 
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Förhållandena i arbetslivet har inte mycket att göra med förhållandena i samhället i övrigt. Genom en 

lång rad reformer av samhället utanför fabriksportarna, har rätt genomgripande förändringar skett. 

Det gamla samhället har radikalt förändrats. Men innanför fabriksportarna, där lever det gamla 

samhällets förhållanden kvar i hög grad.116 

Politisk och pedagogisk progressivitet 

I politisk mening är detta kapitel mycket progressivt då hela poängen med konceptet 

företagsdemokrati är att ge arbetarna (eller proletariatet) makt över produktionsmedlen, 

dvs företaget om det så är en fabrik eller annan arbetsplats. Detta handlar dock inte om den 

totala makten, men en kraftigt ökad bestämmanderätt över företagets förehavanden. Detta 

presenteras med en ganska utpräglad retorik hämtat ur Bert Lundins första- majtal. Att 

texten ställer upp motsättningen mellan arbetarnas krav på en bättre arbetssituation och 

ägarnas krav på ökad vinst gör tydligt att båda dessa intressen inte kan tillfredsställas 

samtidigt. Detta för deltagarna till att behöva reflektera över vilket av dessa intressen som 

bör tillgodoses. Kapitlet tar upp ägarintressenas sätt att se detta för att sedan förklara hur 

dessa modeller inte stämmer med verkligheten och att riktig makt ligger i ägandet. När detta 

följs upp av Lundins tal om hur allt har demokratiserats men att företagen lever i en svunnen 

tid blir det tydligt att kapitlet tydligt syftar till att presentera företagsdemokratin som metod 

för arbetarna att ta makten över produktionsmedlen. Därav bedömer jag texten i kapitlet 

som mycket progressivt i politisk bemärkelse. Med hänvisning till Sund kan det sägas att 

kraven från kongressen 1969 om att i studiearbetet initiera omställningen till ett 

demokratiskt arbetsliv på så sätt hade tagits på allvar och med detta material var arbetet 

startat.117 

Pedagogiskt ser det en smula annorlunda ut. Att deltagarna uppmuntras att jämföra de båda 

intressenas modeller ger dem en förutsättning att jämföra med egna erfarenheter och 

bedöma båda sidors rimlighet vilket jag därmed skulle bedöma som pedagogiskt progressivt. 

Resten av kapitlet har däremot en mycket retorisk ton som gör det svårt för deltagarna att 

själva skapa sig en uppfattning som skiljer sig från materialets vilket avsevärt minskar den 

pedagogiska progressiviteten.  

                                                           
116Nordin, Rune, Tid för metall – du och demokratin, En diskussionskurs för studiecirklar. Svenska 
Metallindustriarbetareförbundet. Tiden- Barnängen tryck ab, Stockholm, 1972, Sid 38 
117 Sund, Bill, Studier, information och Metallarbetaren. I Det lyser en framtid, Kjersti Bosdotter, Rolf Jansson, 
Klaus Misgeld (red.), sid 493-560. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 513 
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6.9.4 Kapitel 4, Företagsnämnderna, kapitel 5, Demokrati på arbetsplatsen och Kapitel 

6, Personalfrågor 

Kapitlet om företagsnämnderna inleds med att förklara hur dessa kom till i efterkrigstiden 

när arbetarrörelsen tillsammans med företagen ville öka produktionen och då instiftade 

nämnder för att förbättra samarbetet mellan det lokala fackförbundet och 

företagsledningen. Dessa beskrivs kortfattat i termer av sammansättning och verksamhet. I 

nästa kapitel beskrivs nämndernas brister som att de i sig saknar beslutande makt och 

påtryckningsmedel. Detta gör att företagsledningen ofta kan undanhålla information om 

förändringar som planeras för företagets verksamhet från nämnderna. Texten uppger att det 

vore önskvärt att fördjupa nämndernas makt och verksamhet men att det för detta finns ett 

hinder i paragraf 32, ur SAFs stadgar, som anger att företagsledningen förbehåller sig rätten 

att styra leda och fördela arbetet som den önskar. Efter detta presenteras en LO- rapport, 

inte nämnt vilken, vars innehåll främst handlar om att ge arbetarna medbestämmanderätt 

över de förhållanden som de själva står närmast.118 Kapitel 6, Personalfrågor, handlar främst 

om det svåra att förhandla sig till medbestämmande och att även förtroendevalda som 

skyddsombud ofta kan stå maktlösa gentemot ägarintressena. I och med detta väcks frågan 

om det är nödvändigt att driva på för att ändra lagen. Deltagarna uppmuntras diskutera 

frågan om det går att komplettera lag och avtal.  

Politisk och pedagogisk progressivitet 

Dessa tre kapitel tar i huvudsak upp diskussionen om vilka möjligheter och hinder som finns 

för medbestämmande på arbetsplatsen. Detta målar upp bilden av en problemförklaring 

som texten vill förmedla. LO-rapportens innehåll ger en riktning för vad som bör uppnås men 

detta förklaras som svårt i förhållande till den maktposition som ägarintresset utgör. 

Diskussionsfrågorna som här följer syftar till att deltagarna skall utveckla tankar om hur 

denna situation ska kunna förändras. Detta innehåll ser jag som politiskt progressivt då 

diskussionen tillåts föras relativt förbehållsfritt med en tydlig riktning mot en förändring av 

maktpositionerna som beskrivs. Om lag eller avtal är sättet att nå det eftersträvade målet är 

inte det viktigaste utan det är målet som skall nås som står i centrum för diskussionen. Till 

detta finner jag en extra nivå av politisk progressivitet i att ägandeförhållandena tidigare har 

beskrivits som avgörande.  

                                                           
118 Nordin, Rune, Tid för metall – du och demokratin, En diskussionskurs för studiecirklar. Svenska 
Metallindustriarbetareförbundet. Tiden- Barnängen tryck ab, Stockholm, 1972, Sid 54 
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Också vad gäller pedagogisk progressivitet är den avslutande diskussionen i kapitel 6 

intressant. Förvisso grundar sig målsättningen för diskussionen på materialets 

problemförklaring och LO-rapporten men själva praktiken, av att måla upp ett problem som 

ska lösas för att tillåta deltagarna själva finna den mest givande lösningen, stämmer väl 

överens med min definition av progressiv pedagogik.  

6.9.5 Kapitel 7, De stora besluten 

I De stora besluten tas resonemanget om LO- rapporten vidare. Här diskuteras främst 

styrmedel som rapporten avser är nödvändiga, bland annat fackliga revisorer och 

styrelsemedlemmar. Vidare framkommer det klart att diskussionen inom den fackliga 

rörelsen ännu pågår om hur de ska få medbestämmande och vilken sorts inflytande detta 

bör röra sig om.119 Nästa sida förs diskussionen vidare om hur arbetarrörelsen trots många 

decennier av kamp för bättre levnadsvillkor lever i ett kapitalistiskt samhälle och med 

socialpolitik bara gett sig på symptomen av detta samhälle. Vidare kopplas tillbaks till tredje 

kapitlets beskrivning på alienation, något som deltagarna uppmuntras samtala om. Här följer  

flera sidors resonemang om resultatet av detta samhällssystem med utslagna, 

överkonsumtion, miljöförstöring och ett kallare samhällsklimat som effekter. Som lösning 

presenteras Företagsdemokratin – den viktigaste demokratin och socialdemokraternas 

partiprogram citeras ”I detta syfte vill socialdemokratin så omdana samhället att 

bestämmanderätten över produktionen och dess fördelning läggs i hela folkets händer”120 

Hädanefter beskrivs att de vet att arbetsgivarna kommer bjuda på motstånd om de (facket) 

driver vidare frågan om företagsdemokrati. I en bildtext på samma sida står 

”Företagsdemokrati förutsätter att kapitalägarnas makt försvinner. Kampen för att få bort 

den måste föras med både fackliga och politiska medel.”121 Detta summeras med att 

upprepa en del av kraven från LO- rapporten bland annat under rubriken Att göra nu. 

Politisk och pedagogisk progressivitet 

Politiskt finner jag kapitlet mycket progressivt även om det inte uttryckligen uppmanar 

deltagarna till att faktiskt förändra något. Detta har att göra med hur kapitlet förmedlar en 

                                                           
119Nordin, Rune, Tid för metall – du och demokratin, En diskussionskurs för studiecirklar. Svenska 
Metallindustriarbetareförbundet. Tiden- Barnängen tryck ab, Stockholm, 1972, Sid 67 
120Citerat i Nordin, Rune, Tid för metall – du och demokratin, En diskussionskurs för studiecirklar. Svenska 
Metallindustriarbetareförbundet. Tiden- Barnängen tryck ab, Stockholm, 1972, Sid 73 
121Nordin, Rune, Tid för metall – du och demokratin, En diskussionskurs för studiecirklar. Svenska 
Metallindustriarbetareförbundet. Tiden- Barnängen tryck ab, Stockholm, 1972, Sid 73 
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tydlig problemformulering och i denna också uttrycker de tillkortakommanden i vad en egna 

rörelsen faktiskt har uppnått. Att förstå dåliga levnadsvillkor som symptom av ett 

samhällssystem snarare än de problem som behöver lösas syftar direkt till behovet att 

förändra systemet. Att vidare fördjupa sig i ämnen som alienation är också en del av den 

marxistiska analys som gör makten över produktionsmedlen till själva huvudmålet för den 

fackliga kampen, då detta antas ge arbetarna en relation till produkten av sitt arbete.122 

Trots detta finner jag bildtexten på sida 73 ”Företagsdemokrati förutsätter att kapitalägarnas 

makt försvinner” som kapitlets mest politiskt progressiva då det är den del av texten som 

mest aktivt utstakar en riktning.123 Slutligen förklaras att arbetsgivarna inte kommer ge sig 

utan kamp varav strävan för förändring måste ske med såväl fackliga som politiska medel. 

Detta är återigen en beskrivning om vad som måste göras vilket innebär det närmaste vi 

kommer en faktisk uppmaning till politisk progressivitet i kapitlet. 

I pedagogisk mening finner jag såväl progressivitet som bristen av detta. Kapitlet har ett 

tydligt förklarande sätt att förmedla ett fast förhållande mellan hur det ekonomiska 

systemet ser ut och vad som oundvikligen är dess effekter. Denna kausalitet är ingen 

problemformulering som tillåts utvecklas av deltagarna själva i relation till en beskriven 

veklighet. Diskussionsfrågan om deltagarnas upplevda alienation ser jag däremot som en 

viktig del i en progressiv pedagogik. Att deltagarna uppmanas relatera till egna erfarenheter 

för att förstå begreppet alienation gör att materialets beskrivning inte bara blir 

internaliserad men också begrundad och deltagarna erbjuds i stil med Olssons studiecirkel 

att distansera sig från materialet genom att koppla detta till sin egen vardag samtidigt som 

de erbjuds se sin vardag utifrån. Desamma gäller även de andra problemen som materialet 

beskriver som samhällssystemets symptom. Flera av dessa antar jag berör den enskilde 

deltagaren i sin vardag mer direkt än de historiska redogörelserna av kampen och LOs 

rapport och är därför av större pedagogiskt progressiv betydelse även om de kanske är 

underordnade i politisk betydelse. Detta antagande gäller givetvis inte för den medlem som 

sedan länge är en del av den traditionella arbetarrörelsen men materialet har trots allt inte 

dessa redan invigda som målgrupp.  

                                                           
122 Marx, Karl, Engels, Friedrich, Kommunistiska manifestet, tredje utgåvan, Stockholm/ Malmö, Vertigo förlag, 
1998 
123 Nordin, Rune, Tid för metall – du och demokratin, En diskussionskurs för studiecirklar. Svenska 
Metallindustriarbetareförbundet. Tiden- Barnängen tryck ab, Stockholm, 1972, Sid 73 
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6.9.6 Kapitel 8, Samhället och företagen, Några slutord 

Sista kapitlet gör klart att företagen vill en sak, vi (förbundet) vill en annan – uppdelat i 

punkter. Deltagarna uppmanas samtala om var i dessa punkter motsättningarna ligger och 

hur de ska få bort dem, med följdfrågan: ”är det möjligt med nuvarande ägar- och 

beslutsformer?”124 Frågan väcks om AP- fonderna kan användas till att köpa aktier och på så 

sätt bruka makt genom ägande. Därefter följer en sammanfattning av hela häftet i 

punktform. I Några slutord talas det om att allt inte kommer i morgon men det som bär är, 

idé, kunskap och organisation. Följt av ett, Samtala om:  

Försök att göra en värdering av de åtgärder för en ökad demokrati, som vi har diskuterat i kursen? 

Vilken eller vilka punkter anser ni vara mest viktiga att börja med? Vad anser ni Metall och den övriga 

arbetarrörelsen ska driva hårdast?125 

Detta följs av två stycken varav det första konstaterar att kunskap är grunden för demokrati 

och det andra betonar vikten av tryck ifrån medlemmarna med förklaringen att annars är det 

meningslöst. I stycket står det att viljan måste finnas i hela Metall då det är den breda viljan 

som kan driva fram förändringar i såväl klubben och förbundet som i SAP och riksdagen. 

Materialet avslutas med frågan om deltagarna håller med om att företagsdemokratin är ett 

livsvillkor. 

Politisk och pedagogisk progressivitet 

Kapitlets första del är politiskt progressivt i den meningen att det uppmuntrar till diskussion 

om det är möjligt att avskaffa motsättningarna i samhället med nuvarande ägar- och 

beslutsformer. Att det vidare diskuteras om möjligheten att använda AP- fonderna för att 

bruka makt i företagen visar på en diskussion i riktning mot att faktiskt skaffa sig makt 

genom ägande. Detta är intressant i och med att förbundet året innan motionerar om att LO 

ska utarbeta det förslag som sedan leder fram till löntagarfonderna.126 I Några slutord 

dikteras hur förbundet ser på förutsättningarna för sin politiska kamp. Det som ska driva 

denna utveckling framåt är idé, kunskap och organisation. Detta får betraktas som en 

strategiskt ansats. Samhället ska inte bara förändras genom lag och avtal, men även genom 

                                                           
124Nordin, Rune, Tid för metall – du och demokratin. En diskussionskurs för studiecirklar. Svenska 
Metallindustriarbetareförbundet. Tiden- Barnängen tryck ab, Stockholm, 1972, Sid 78 
125 Nordin, Rune, Tid för metall – du och demokratin. En diskussionskurs för studiecirklar. Svenska 
Metallindustriarbetareförbundet. Tiden- Barnängen tryck ab, Stockholm, 1972, Sid 83 
126 Ekdahl, Lars, För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen. I Det lyser en framtid, Kjersti 
Bosdotter, Rolf Jansson, Klaus Misgeld (red.), sid 708-907. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 789 
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utvecklandet av idéer som då måste förankras i den breda viljan tillsammans med den 

kunskap som behövs för att förändra saker genom organiserad kamp. Stycket som betonar 

vikten av att medlemmarna driver på utvecklingen är också i detta sammanhang mycket 

politiskt progressivt då det syftar till att medlemmarna ska stå för en faktisk förändring 

gällande makten över produktionsmedlen. Slutligen stärks frågan om företagsdemokrati 

genom att frågan lyfts om denna inte bara är en politisk fråga utan ett faktiskt livsvillkor.  

Pedagogiskt finner jag det centralt att lyfta hur frågorna, om vad deltagarna tror är möjligt 

förutsatt de nuvarande systemet samt vad deltagarna tycker är viktigast att driva, är 

formulerade. Båda dessa grundar sig i deltagarnas egen uppfattning, erfarenhet och 

förståelse av det teoribygge materialet har presenterat och är på så sätt mycket pedagogiskt 

progressiva. Detta uppfattar jag, trots studiecirkelmaterialets tydliga politiska innehåll och 

tidvis retoriska upplägg, erbjuder deltagarna att distansera sig från materialet för att forma 

sina egna uppfattningar i relation till sina egna erfarenheter och vardag. Detta innebär att 

jag även ser materialets sista fråga om företagsdemokrati som ett livsvillkor som en 

potentiellt pedagogiskt progressiv sådan då deltagarna har givits möjligheten att fundera 

över idén i stort och därför har förutsättningarna att svara efter eget huvud snarare än som 

resultat av ett instrumentellt kunskapsinnehåll i studiematerialet. Vidare är det intressant att 

se det Ekdahl beskriver som Metalls dåvarande utredningschef Hans Hagnells käpphäst,127 

komma in som en diskussion vilket visar på att det även i utbildningsmaterialet var fritt fram 

för diskussion om vad som är rätt väg att gå. Detta visar på något som inte nödvändigtvis bör 

tolkas som pedagogisk progressivitet så mycket som det faktiskt visar på att de olika 

diskussionerna som fanns i förbundet tilläts och erbjöds även för medlemmarna på 

grundutbildningsnivå. 

6.9.7 Sammanfattning av du och demokratin 
I studiematerialet för du och demokratin har jag till skillnad från du och avtalet inte haft en 

handledning för cirkelledare att utgå ifrån i och med det material jag har funnit bevarat på 

arkivet.128 Mitt antagande är därför att om ett sådant har funnits så har det sannolikt 

                                                           
127 Ekdahl, Lars. För medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen. I Det lyser en framtid, Kjersti 
Bosdotter, Rolf Jansson, Klaus Misgeld (red.), sid 708-907. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 775 
128 En sådan har jag skaffat mig en misstanke om att den kan finnas i en Handledning för cirkelledare – för 
metallkurserna som Bill Sund tillskriver materialet Du och organisationen, men jag har inga klart att gå på. Se: 
Sund, Bill. Studier, information och Metallarbetaren i Det lyser en framtid, Kjersti Bosdotter, Rolf Jansson, Klaus 
Misgeld (red.), sid 493-560. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 538 
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överensstämt till viss del med mina slutsatser om praktikerna i handledarhäftet till du och 

avtalet. Detta tillsammans med en noggrann läsning och analys av materialet gör att jag 

även i detta fall vill hävda att Tid för Metall – du och demokratin inte är en studiecirkel i 

ursprunglig mening men snarare en kurscirkel. Jag kommer återkomma till detta i 

diskussionen. Jag har dock inga skäl att tro att det finns några frågeformulär eller liknande 

som skall examinera deltagarna då detta material i långt större utsträckning är idéburet än 

grundat i ett tekniskt kunskapsinnehåll.  

Detta medför att jag värderar Tid för Metall – du och demokratin som ett såväl politiskt som 

pedagogiskt mer progressivt material än Tid för Metall – du och avtalet. Denna slutsats skall 

inte förstås som att det handlar om någon skillnad i kvalité mellan materialen utan bör 

förstås som att de båda cirklarna är skapade med olika syften och avsikter. Jag förstår cirkeln 

du och demokratin som att denna syftar till att driva och förankra en problemformulering 

och vision snarare än att skola medlemmar till att förstå sig på den fackliga verksamheten.  

De praktiker jag bedömer som pedagogiskt progressiva skiljer sig i uttrycket mellan de båda 

studiematerialen. Medan du och avtalet marginellt flera gånger än du och demokratin 

uppmuntrar deltagarna att begrunda sin arbetssituation anknyter du och demokratin i 

betydligt större utsträckning till deltagarnas tankar, idéer och erfarenheter av såväl arbetet 

som samhället. Medan du och avtalet är begränsat till de områden inom arbetslivet där 

facket verkar så tar du och demokratin ett helhetsgrepp på tillvaron. Detta kan tänkas ha att 

göra med att du och demokratin, istället för att försöka förklara något specifikt, syftar till att 

förändra deltagarnas sätt att förstå sin omvärld. Ett sådant förhållningssätt väcker frågan om 

denna helhetssyn är en pedagogisk förutsättning för att förändra en uppfattning. Detta kan 

kopplas till Gustavssons motsats mellan helhet och specialisering som framkommer i 

förhållandet mellan de olika de olika idealen av självbildning respektive 

medborgarbildning.129 Du och demokratin är emellertid ett material som samtidigt är hårt 

styrt av en tydlig politisk målsättning snarare än en fri process. Detta är givet för ett material 

som syftar till att åstadkomma en förändring i riktning mot ekonomisk demokrati, i 

överensstämmelse med kongressens beslut 1969, men begränsar ändå medlemmarna i den 

meningen att inte alla förutsättningar för och slutsatser grundar sig i deltagarnas egna 

                                                           
129 Gustavsson, Bernt, Bildningens väg, tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930, Wahlström & 
Widstrand, Stockholm, 1991, sid 29, 99 och 165 
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intressen och erfarenheter. För att återvända till mitt intresse i detta utifrån den 

traditionella skolans värld präglas därmed materialet du och demokratin av en i praktiken 

långt mer progressiv pedagogik samtidigt som det till innehållet är en smula problematiskt i 

pedagogisk mening då det bara behandlar en form av politiskt tänkande. Denna begränsning 

står i ett problematiskt förhållande till den progressiva pedagogiken i vilken sådana 

slutsatser bör ges utrymme att skapas i den enskilde och gruppens möte med sin omvärld 

snarare än som politisk sanning förmedlad i ett kurshäfte. 

Sett ur mitt perspektiv på politisk progressivitet är cirkeln Tid för Metall – du och demokratin 

ett nästan banbrytande progressivt material. Även om detta måste förstås som tankar vilka 

givetvis till viss del låg i tiden är det ofrånkomligt en stor sak att utbilda människor i 

tankemönster som strider med det politiska, sociala och ekonomiska system de lever i. Att 

materialet i sig presenterar möjligheten för proletariatet att ta makten över 

produktionsmedlen är själva definitionen jag har valt att använda för politisk progressivitet, 

och är mer än jag förväntat mig finna, men detta blir extra exceptionellts satt i sitt 

sammanhang av den samverkansdoktrin både jag och Sund funnit i tidigare studiematerial.  

6.10 Slutsatser - Vad har jag kommit fram till? 

Jag har genom mitt sökande i LM Ericsson studiekommitténs protokoll funnit att 

verkstadsklubben mellan 1960 och 1975 ägnat sig åt i huvudsak fyra olika studiepraktiker: 

klubbcirklar, kurser, förbundscirklar och företagscirklar vilka jag har studerat närmare i mån 

av tillgängligt material. Dessa har jag behandlat övergripande vad gäller frekvens, praktik och 

innehåll. Jag har därefter kortfattat analyserat deras progressiva potential i innehåll och 

praktik ur såväl ett pedagogiskt som ett politiskt perspektiv. Detta har gjort att jag vidare har 

gjort ett urval för att sluta mig till det material jag funnit mest progressivt ur dessa båda 

perspektiv vilket har fört mig till att utförligt undersöka två av de förbundscirklar jag genom 

protokollen har sett att medlemmarna har studerat under årens lopp. Dessa två har jag 

genom mina teoretiska perspektiv och tidigare forskning försökt beskriva såväl i sin kontext 

som i nivåer av progressivitet.  

Min undersökning har lett mig till att se den utveckling som sker i studiekommitténs 

verksamhet med åren blivit såväl större och bättre organiserad som att gå i en generell trend 

mot ökad politisk progressivitet under 60-talets sista och 70-talets första år. Denna trend har 
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jag också sett överensstämmer med en liknande trend som beskrivs av Bill Sund inom 

Metallindustriarbetareförbundet under samma tid. Jag har också sett spår av olika 

bildningsideal i den pedagogiska praktiken vilka jag kopplar till Gustavssons 

självbildningsideal, i och med bruket av studiecirkeln, och det kanske mer dominerande 

medborgarbildningsidealet.  

Jag har alltså konstaterat att de två förbundscirklar jag har studerat inte till fullo 

överensstämmer med den definition av studiecirkel Gustavsson beskriver att Oscar Olsson 

utvecklade under 1900-talets början. Det som främst skiljer är dels att Olssons studiecirkel 

förutsätter att deltagarna aktivt söker kunskap emedan förbundets cirklar presenterar ett 

färdigbehandlat kunskapsstoff. Utöver detta är det relevant att poängtera hur 

förbundscirklarna presenterar givna frågor i anknytning till detta kunskapsstoff till skillnad 

från hur Olssons modell snarare förutsätter att dessa frågor utvecklas inom gruppen utifrån 

deltagarnas egna tankar och erfarenheter. Det som gör denna skillnad intressant för min 

studie är till viss del att det med denna slutsats blir tydligt hur studieformen bör förstås som 

en del i ett medborgarbildningsideal snarare än studiecirkelns självbildande. Undantaget från 

denna tendens är de frågor som förekommer i cirkelmaterialen vilka i någon mån anknyter 

till deltagarnas egna erfarenheter, varav någon form av självbildning gör sig synlig. 

Styrningen bort från deltagarnas aktivitet till ett kunskapsinnehåll något som jag skulle 

bedöma som en trend mot minskad pedagogisk progressivitet. Dock så bör det påpekas här 

att denna form har sina klara förtjänster sett ur perspektivet att en teknisk kunskap i allra 

högsta grad är önskvärd i Tid för metall – du och avtalet och en tydlig politiskt progressiv 

skolning bör förstås som det huvudsakliga syftet med Tid för metall – du och demokratin.  

7.0 Diskussion - Vad har jag bidragit med? 

Skolans roll idag är att fostra för ett samhälle med demokratiska ambitioner. Dessa 

ambitioner uttrycker dock inga motsättningar mellan det rådande tillståndet av social och 

politisk demokrati och ekonomisk oligarki. Därav är det av intresse att i alla fall jämföra med 

studiematerial från en organisation som syftat till demokrati på alla samhällets arenor. Om 

ambitionen till en mer fullständig demokrati sedan är åtråvärd är en senare fråga.  

Jag hoppas att jag kan ha bidragit till förståelsen av vilken roll det fackliga studiearbetet har 

spelat under den tidsperiod jag studerat. Med detta ska sägas att jag ständigt har befunnit 
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mig i det lilla, både i min avgränsning av bara en klubbs studier såväl som att jag bara har 

närmare undersökt två studiecirklar. För den som önskar ta vid där min lilla undersökning 

slutar kan jag hänvisa till det enorma material som finns sparat på Arbetarrörelsens arkiv och 

bibliotek i Huddinge, Stockholm. Till detta hör bland annat sju stycken flyttkartonger 

packade med allt från stordiabilder som textmaterial för ett flertal olika cirklar. Jag hade 

bland annat som ambition att gå igenom det cirkelmaterial som släpptes av LO 1975 och 

direkt behandlar löntagarfonderna för att mer direkt kunna koppla till dess politiska 

diskussion och genomförande. Detta har jag varit tvungen att utesluta då jag saknat såväl tid 

som utrymme att göra detta. 

Var det en bra ide? 

Jag presenterar här en tankemässigt spridd och yvig undersökning som försöker sig på att ta 

reda på alldeles för mycket saker för att riktigt gå in på djupet någonstans. Detta har under 

skrivandet varit en förbannelse som jag kan tillskriva min egen nyfikenhet men har samtidigt 

gjort att jag upplever resultatet som ett bidrag i sig mer än vad jag kanske förväntat mig. 

Därav ser jag på mitt eget bidrag med denna uppsats som en pilotstudie vilken givetvis 

behöver fördjupas för att nå de fina nyanserna. Min utgångspunkt i en lokal fackklubb har 

givit mig insikt i hur detta studierna faktiskt bedrevs och organiserades vilket kan förmodas 

att jag inte kunnat se om jag istället gjort min undersökning enbart på förbundsnivå. 

Relevansen av en politisk teori i en historisk uppsats kan ifrågasättas. Detta anser jag dock 

själv är en nödvändig väg att gå då progression, förstått som framåtskridande, alltid behöver 

ställa sig frågan vart? Det finns inom den horisont jag kan utblicka över inget vetenskapligt 

svar på vad som objektivt kan ses som ett framsteg. Lika lite kan ett framsteg vara ett 

framsteg för alla aspekter av samhället varpå följdfrågan på en sådan definition blir, 

framsteg för vem? Här blir det intressant att se till aktören jag undersöker, dvs. en 

studiekommitté i ett fackförbund. Frågan, för vem, kan i denna kontext lätt besvaras; för 

klassen som kollektiv men också den verkstadsanställde som enskild. Härav kommer också 

mitt pedagogiska perspektiv in, vilket jag måste påpeka att även detta inte på något sett kan 

anses vara objektivt i någon mening. Dewey var uttalad demokratisk socialist och i den 

mening han har något svar på vad som kan anses vara ett framåtskridande är svaret 

demokrati.130 Som vi har sett företräder, såväl idén om makten över produktionsmedlen som 

                                                           
130 Dewey, John, Demokrati och Utbildning, Förlaget Daidalos AB, Göteborg 1997, sid 127 
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en pedagogik med utgångspunkt i individen i mötet med gruppen och världen, separata 

demokratiska ideal. Huruvida dessa ideal står i motsättning till varandra eller i själva verket 

är förenliga lämnar jag till läsaren att slå fast för sig själv. 

Även om det inte har varit fokuset för min uppsats vill jag redogöra för vad jag tror skulle 

kunna vara ett produktivt perspektiv i anslutning till min undersökning samt teori. Sättet jag 

tänker att kunskapsinnehåll och studiepraktik faktiskt kan kopplas till någon verklig 

progressiv förändring i en materiell verklighet sker genom formationer av kunskap och 

praktik. Detta har att göra med en socialkonstruktionistisk förståelse av hur den sociala 

världen reproducerar sig genom sociala praktiker och kunskapssystem som verkar i relation 

till varandra såväl som det materiella. En förändring enligt detta teoribygge är vad en del 

teoretiker skulle kalla för diskursiv förskjutning. Därav skulle det vara intressant att applicera 

teori hämtad från exempelvis Foucault, Habermas eller för den delen Gramsci, även om 

dennes utgångspunkter givetvis skiljer sig från de andras. Att jag inte har gjort någon sådan 

ansats har helt enkelt att göra med att detta inte från början utgjort en del av min 

undersökning och min övertygelse att tillförandet av en tung tredje teori varken hade varit 

hjälpsamt för vare sig läsförståeligheten eller mina förutsättningar att inom rimlig tid avsluta 

arbetet.  

7.1 Vidare frågor 
Bill Sund har i sitt kapitel om studier som jag nämnt vidareutvecklat de tankar som senare 

kom att ligga till grund för förbundets studier.131 Då detta främst låg ankrat i beslut fattade 

1977 och i början av 80- talet har jag känt mig tvungen att utelämna dessa. Denna tråd vore 

dock en intressant fortsättning på min undersökning då det under dessa slås fast att 

förbundet tar avstånd från vad de kallar den fria pedagogiken för att betona 

kunskapsinlärning132. Detta motiveras med att den ideologiska hållningen var viktigast och 

förbundets behov att försvara de positioner de vunnit. Även om jag kan förstå att detta var 

beslut som grundade sig i det förändrade ekonomiska och politiska läget anser jag att detta 

måste ses som att man med dessa prioriteringar hade tappat sitt momentum, d.v.s. sin 

progressivitet. Fri pedagogik kan innebära mycket men en god sådan innehåller framförallt 

                                                           
131 Sund, Bill, Studier, information och Metallarbetaren i Det lyser en framtid, Kjersti Bosdotter, Rolf Jansson, 
Klaus Misgeld (red.), sid 493-560. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 514-29 
132 Sund, Bill, Studier, information och Metallarbetaren i Det lyser en framtid, Kjersti Bosdotter, Rolf Jansson, 
Klaus Misgeld (red.), sid 493-560. Stockholm: IF Metall, 2008. Sid 524-29 
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en uppmaning att tänka. Frågan är vad som händer en demokratisk folkrörelse som börjar 

tveka inför att uppmuntra kritiskt tänkande. Detta är nyanser och frågor jag själv inte 

kommer kunna ta mig tid att undersöka varav jag inte ska försöka mig på att dra dåligt 

underbyggda slutsatser. Studiecirkelns skapare hade sitt att säga om ren kunskapsinlärning.  
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