
Fagforeningsuddannelse hæ nger ulø seligt
sammen med fagbevæ gelsens praksisfelter og

strategi. Og fagbevæ gelsens praksisfelter og
strategi udvikler sig som reaktioner på  sam-
fundsmæ ssige, virksomhedsinterne og ar-
bejdspladsnæ re udviklinger, som igen udvik-
ler fagbevæ gelsens målsætninger og fremtids-

visioner. Fagforeningsuddannelse har derfor
en helt sæ rlig karakter. Fagforeningsuddan-
nelse er principielt faglig og politisk uddan-
nelse, som sigter mod at give medlemmerne et
grundlag og en orienteringsretning som ud-
gangspunkt for, at de kan forbedre deres eksi-
stensbetingelser. Derfor er indholdet i fagfore-
ningsuddannelsen også  et centralt omdrej-
ningspunkt for diskussion af fagbevæ gelsens
udvikling. Uddannelsens snæ vre sammen-
hæ ng med den samfundsmæ ssige udvikling,
dens funktionsrettethed og dens historiske tra-
dition danner sammen med deltagerne i ud-
dannelsen, deres erfaringsbaggrund og hold-
ning til fagbevæ gelsen et meget komplekst
spæ ndingsfelt. Og ingen af delene er statiske.
De udvikler sig bestandig. Set ud fra fagfore-
ningsuddannelsens perspektiv må  de hver for
sig og i sammenhæ ng bestandig nybestem-
mes for, at uddannelsen kan fungere optimalt
– og i overensstemmelse med sit formå l.
Man må  stille spø rgsmå l som:

• Er fagforeningsuddannelsens aktuelle ind-
hold et adæ kvat svar på  de samfundsmæ ssi-
ge udviklingstendenser og udfordringer til
fagbevæ gelsen?
• Hvad skal en tillidsvalgt kunne i dag? Bidra-
ger uddannelsen til medlemmernes og tillids-
valgtes faglige, politiske dannelse og kvalifi-
cering?
• Hvordan tolkes, forvaltes og fungerer den
historiske erfaring?
• Hvordan ser fagbevægelsen, underviserne,

de tillidsvalgte og medlemmerne selv på  ny-
bestemmelsen i forhold til kravene til tillids-
valgte og udviklingen i virksomheden internt
og samfundsmæ ssigt?
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FAG-
FORENINGS-
UD-
DANNELSE 
– en nøgle til 
fagbevægelsens
fremtid?

Af Finn M. Sommer

Den ‘fordistiske samarbejdspagt’
etableret efter 2. verdenskrig mel-
lem arbejdsgivere og fagbevægel-
se er i krise – og måske på vej til
at blive afløst en ‘postfordistisk
samarbejdspagt’. Med fordismens
krise og fagbevægelsens aktuelle
krise eller nyorientering kan fag-
foreningsuddannelsen få en ny
vigtig rolle for fagbevægelsens
fremtid. Det er synspunktet i denne
artikel, der er en let omarbejdet
version af forfatterens forsvar for
ph.d.-afhandlingen ‘Fagbevægel-
sen mellem fortid og fremtid’, som
blev afholdt på Roskilde Universi-
tetscenter den 28.11.1997.1



Stiller vi så danne spø rgsmå l til dagens fag-
foreningsuddannelse, så  vil man hurtigt op-
dage, at svarene på  spø rgsmå lene er langt
mere komplekse og modsæ tningsfyldte end
f.eks. i slutningen af 1970’erne. De vil afspej-
le, at bå de fagbevæ gelsen og fagforenings-
uddannelsen stå r midt i et historisk nybrud.
Det er et nybrud, som nogle definerer som kri-

se, og andre som en omfattende nyorientering

af fagbevægelsen og fagforeningsuddannel-

sen. For mig dæ kker det over en og samme
udviklingsproces, idet jeg her vil læ ne mig op
ad Antonio Gramscis definition af en krise:
“Krisen bestå r netop i, at det gamle dø r, og
at det nye ikke kan fø des: I dette interregnum
finder man de mest forskelligartede sygdoms-
tegn.”2

Der gemmer sig en dyb erkendelsesmulig-
hed i denne transformationsproces: Noget er
på  vej til at dø  – og noget nyt vokser frem –
i denneproces optræ der mangfoldige krise-
symptomer – og som en vigtig pointe: I det
nye ligger en udviklings- eller en frigørelses-

mulighed.
Man kan forstå  de aktuelle opbrud i fagbe-

væ gelsen som en meget omfattende transfor-
mationsproces, der ikke kun er et fagfore-
ningsinternt problem, men som omfatter sam-
fundsmæ ssige udviklingsprocesser. Det er en
udviklingsproces, som rummer perspektiver
for os alle, for vort fremtidige arbejdsliv og
det samfund, som er under udvikling.

Vi kan i dag ane konturerne af det fremtidi-
ge arbejdsliv – og det fremtidige samfund.
Det giver os mulighed for at handle og få
indflydelse på , hvor vi er på  vej hen. Det gi-
ver mulighed for at fremsæ tte alternative bud
på  udviklingen og sø ge ø nsker og utopier
realiseret. Inden jeg gå r over til en diskussi-
on af fagforeningsuddannelsens muligheder,
vil jeg se næ rmere på  nogle mere overordne-
de udviklingstendenser.

Den nuværende situation
Fø rst og fremmest sker der en lang ræ kke
forandringer på  private og offentlige arbejds-
pladser i disse å r. Der sker en ny form for ra-

tionalisering ved hjæ lp af mikroelektronisk
informations- og kommunikationsteknologi,
bioteknologi m.m. Der sker en internationali-

sering af bå de pengeomsæ tning og produkti-
on. Der udvikler sig en ny international ar-
bejdsdeling.

Det, jeg kalder den postfordistiske rationalise-

ringsform, er isæ r kendetegnet ved en fokuse-
ring på  systemisk sammenkæ dning i virk-
somheden, det vil sige skabelsen af et sam-
menhæ ngende, styret produktionsforlø b gen-
nem virksomheden fra markedsfø ring, ordre-
modtagelse og produktion til distribution af
den fæ rdige vare. Og det kan omfatte etable-
ring af netvæ rksdannelser mellem virksomhe-
derne, f.eks. med on-line edb-kobling mellem
virksomhederne. Det vil sige skabelse af “den
virturelle fabrik” i modsæ tning til den fabrik,
som var defineret ved en fast fysisk afgræ ns-
ning med et hegn rundt om.3

Den postfordistiske produktionsform er ken-
detegnet ved en fleksibel produktionstilrette-

læggelse, som hurtigt kan orientere sig efter
markedsudvikling og efterspø rgsel. Hertil
kommer en mere intensiv og fleksibel udnyt-

telse af arbejdskraften. Denne nye produkti-
onsform kan blandt andet aflæ ses i den mang-
foldighed af nye ledelsesmetoder og nye pro-
duktionskoncepter, som indfø res på  private
og offentlige virksomheder i disse å r.

Nogle af de karakteristika, som man kan finde
ved de forskellige nye produktionskoncepter er:

• Nye arbejdsorganiseringer baseret på  pro-
duktionsgrupper, teams eller lignende.
• Fleksibiliseringer og dereguleringer af afta-
leforholdene på  virksomheden, bl.a. i form
af:
• Nye lø n- og belø nningssystemer, ofte indi-
vidualiserede og baseret enkeltarbejderes kva-
lifikationer og præ stationer.
• Indfø relse af fleksibel arbejdstid, korttids-
ansæ ttelser.
• Ændrede ledelsesformer, hvor de synlige le-
delsesautoriteter forsvinder.
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• Et æ ndret ledelseshierarki, f.eks. fjernelse af
mellemledere.
• Virksomhedskultur og kulturaktiviteter,
f.eks. familie-, sports- og fritidsaktiviteter.

Og da formå let med de nye produktionskon-
cepter i bund og grund er produktivitetsfor-
ø gelse, rationaliseringer og kapitalorienterede
fleksibiliseringsstrategier, så  også :

• Afskedigelser.
Tilsvarende dramatiske udviklinger kan ses
inden for den offentlige sektor, hvor udviklin-
gen er kendetegnet ved æ ndring, udvikling –
eller afvikling – af den offentlige sektors ser-
viceudbud samt en generel æ ndring af den of-
fentlige sektor i den private sektors billede.
Nogle karakteristika for den offentlige sektors
udvikling er:
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• Markedsstyring.
• Privatisering.
• Udlicitering.
• Indfø relse af brugerbetaling.
• Nye ledelsesformer, f.eks. koncernledelse.
• Nye arbejdsorganiseringer, f.eks. team-orga-
nisering.
• Indfø relse af resultatorientering, kontrakt-
styring.
• Konkurrence mellem offentlige institutioner

• Mulighed for indtæ gtsdæ kket virksomhed
for offentlige institutioner.
• Indfø relse af nye produktivitetsfremmende
og lø ndiffentierende lø nsystemer.

Man kan beskrive de nye postfordistiske pro-
duktionskoncepter som en reorganisering af
virksomhederne og den offentlige sektor.
Konsekvenserne for medarbejderne er ind-
fø relse af nye kontrolformer samt nye kvalifi-
kations- og præ stationskrav. For medarbej-
derne er der tale om en modsæ tningsfyldt ud-
vikling, som på  den ene side medfø rer en
lang ræ kke krav og problemer, men som på
den anden side også  å bner for en ræ kke
muligheder i arbejdet og i tilvæ relsen.

Det samme er tilfæ ldet for de tillidsvalgte,
som – jæ vnfø r de ovennæ vnte karakteristika
for udviklingen – skal forholde sig til mange
nye problemstillinger, herunder problemstil-
linger som fagbevæ gelsen har ringe traditio-
ner for at hå ndtere. Vi ser i disse å r to side-
lø bende udviklinger:4

For det fø rste: De “gamle”, formaliserede

samarbejdsstrukturer bliver undermineret,
blandt andet fordi en del problemer finder de-
res lø sninger andre steder end gennem den
samarbejdsstruktur, som mø jsommeligt er op-
bygget gennem de sidste 50 å r – og som i
ø vrigt bygger på  en 100-å rig tradition tilba-
ge fra 1899. Den centraliserede forhandlings-
partner “forsvinder” på  arbejdsgiversiden, el-
ler samarbejdsudvalgene reduceres til
hø ringsorganer frem for samarbejdsudvalg.
Denne udvikling kan give en ræ kke proble-
mer for den kollektive interessevaretagelse
på  arbejdspladserne. Det er udviklingsten-
denser, som direkte kan stø ttes af arbejdsgi-
veres dereguleringer. I dag er det faktisk skre-
vet ind i Dansk Arbejdsgiverforenings for-
må lsparagraf, at “DA har til formå l: – At
sikre den nø dvendige og tilstræ kkelige koor-
dinering af organisationernes overenskom-
stindgå else...og samtidig underbygge deres

indsats for deregulering” (min kursivering
FMS).
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For det andet: Kravene til de tillidsvalgte
stiger. Decentraliseringen af overenskomster
til virksomhedsniveau, samt alle de næ vnte
udviklingstendenser betyder, at de tillidsvalg-
te få r helt nye eller udvidede opgaver, f.eks. i
forhold til arbejdstidens tilrettelæ ggelse, ud-
dannelse, personalepolitik, arbejdsmiljø , nye
lø nsystemer samt repræ sentation i bestyrel-
ser. Disse nye opgaver falder oven i alle de
andre opgaver, som tillidsvalgte har få et gen-
nem de sidste 20-25 å r. Dertil kommer de
opgaver, som fagforeninger og forbund me-
ner, de tillidsvalgte skal på tage sig som fag-
bevæ gelsens repræ sentanter på  arbejdsplad-
sen. For eksempel forventes tillidsrepræ sen-
tanten at væ re ildsjæ l i gennemfø relse af
fagbevæ gelsens vision om Det udviklende ar-

bejde.5 Det læ gger et meget stort handlings-
pres på  de tillidsvalgte. De skal væ re en
slags fagligt og politisk velkvalificerede tu-
sindkunstnere!6 Det samme er tilfæ ldet for de
lokale fagforeninger, som skal bistå  de til-
lidsvalgte på  arbejdspladserne. Også  for de
lokale fagforeninger falder nye interesseom-
rå der på  arbejdspladserne oven i de mange
nye opgaver, som fagbevæ gelsen har på taget
sig gennem de sidste 20-25 å r: Social-
rå dgivning, skatterå dgivning, administrati-
on af arbejdslø shedsarbejdet, arbejdsmiljø ,
arbejdsskader, uddannelsesrå dgivning.7

Hele denne udvikling stiller de tillidsvalgte og
fagbevæ gelsen over for nogle meget store ud-
fordringer. Det har at gø re med, at der er tale
om nogle grundlæggende samfundsmæssige

ændringer, en transformation fra en fordistisk
til en postfordistisk akkumulationsmodel.
Konsekvenserne – så  at sige på  “overfla-
den” – for fagbevæ gelsen er, at en lang ræ k-
ke faste orienteringer, holdninger, krav, virk-
somhedsinterne og samfundsmæ ssige pro-
blemlø sninger kommer i krise – eller må
“nyorienteres”.

Fordismen
Men hvad var udgangspunktet? Hvad er det,
der forandrer sig? For at svare på  det, vil jeg
nu skrue tiden tilbage til umiddelbart efter 2.

verdenskrig. Krigen er slut, produktionsappa-
ratet er nedslidt eller ligger i ruiner. Et nyt
samfund kan tage sin begyndelse. Og arbej-

derbevægelsen har en drøm! En drø m, som
man bl.a. kan se beskrevet i Socialdemokrati-
ets partiprogram ‘Fremtidens Danmark’ fra
1945.

Set retrospektivt – og prosaisk – kalder jeg
denne drø m for den fordistiske drøm. Drø m-
men var at:

• afskaffe “udbytningen” af arbejdere og for-
brugere,
• etablere en planø konomisk styret og delvist
socialiseret (dvs. nationaliseret) produktion
• afskaffe arbejdslø shed og
• skabe en krisefri, permanent væ kstø kono-
mi.
Erfaringsbaggrunden var dels socialiserings-
diskussionerne i 1920’erne, verdenskrisen i
1930’erne og Socialdemokratiets overtagelse
af regeringsansvaret. Man ville tø jle den
planlø se kapitalisme, som udbyttede arbej-
derne, skabte kriser og massearbejdslø shed.
Socialdemokratiet ville bort fra liberalistiske
markedsø konomiske politik, som de borgerli-
ge regeringer havde fø rt, og som var ensbety-
dende med planlø shed, uro og usikkerhed i
virksomheder og på  arbejdsmarkedet, bø rs-
spekulation, banksammenbrud – og verdens-
krig.

Nå r jeg kalder drø mmen for den fordisti-

ske drøm, og f.eks. ikke drømmen om

velfærdsstaten, så  skyldes det, at drø mmen
og forsø gene på  dens realisering fundamen-
talt set var knyttet til den fordistiske akkumu-
lationsmodel.

Arbejdsgiverne havde også en drøm. Arbejds-
giverne var inspireret af ford-systemets og tay-
loriseringens succes i USA og England. De var
stæ rkt interesseret i at udnytte ny teknologi –
og udnytte den mere effektivt. Men derudover
var arbejdsgiverne også  inspireret af de sam-
arbejdsorganer, som var vokset frem i isæ r
England under krigen, hvor samarbejde mel-
lem ledelse og medarbejdere (primæ rt kvin-
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der) på  virksomhederne viste sig at væ re
sæ rdeles effektivt til sikring af en stabil og ef-
fektiv produktion. Det havde også  betydning,
at det var den amerikanske regerings politik at
arbejde for modernisering af samarbejdsrelati-
onerne på  de europæ iske virksomheder. For-
må let var at ø ge produktiviteten i og integra-
tionsprocessen mellem de vesteuropæ iske lan-
de og stø tte reformistiske kræ fter i de euro-
pæ iske arbejderbevæ gelser. Med henvisnin-
ger til (noget rosenrø de) beskrivelser af for-
holdene på  det amerikanske arbejdsmarked
argumenterede den amerikanske regering for,
at arbejdsgivere og medarbejdere skulle arbej-
de sammen i virksomhederne, og at der skulle
oprettes trepartsorganer mellem arbejdsgiver-
organisationer, fagbevæ gelse og stat. Denne
politik blev inkorporeret i Marshall-hjæ lpen
fra slutningen af 1940’erne.8

For at gø re en lang historie kort, så  endte
udviklingen og diskussionerne med, at der
med fagbevæ gelsens velsignelse og aktive
medvirken blev indgå et, hvad jeg kalder den

fordistiske samarbejdspagt mellem arbejdsgi-
verne og fagbevæ gelsen. Pagten bestod i ar-
bejderbevæ gelsens accept af:

• Indfø relse af ny teknologi.
• Rationalisering og intensivering af produkti-
onen.
• Indfø relse af scientific management (taylo-
risering).
• Lø bende udvikling af produktionen gennem
kobling af produktionssystemer med akkord-
lø nsy stemer.
• Udvikling af standardiseret masseproduktion
– med mulighed for relativ billiggø relse af
varerne og ø get efterspø rgsel.

Fagbevæ gelsen tog sig naturligvis betalt for
at gå  aktivt med i denne pagt. Fagbevæ gel-
sens pris for at væ re aktiv partner var at få

• andel i rationaliseringsgevinsten i form af:
• Hø jere lø n.
• Nedsat arbejdstid.
• En menneskelig behandling på  arbejdsplad-
serne.

• Opbygning af et institutionaliseret samarbej-
de på  virksomhederne.

Fagbevæ gelsen og arbejderne kø bte ikke
uden videre planen – eller visionen. Kernen i
den var jo i hø j grad baseret på  indfø relse af
en fordistisk-tayloriseret produktionsform,
dvs. en massiv rationalisering inden for indu-
stri- og hå ndvæ rksarbejde. De faglæ rte ar-
bejdere anså  det for en dekvalificering af de-
res arbejde. Arbejderne frygtede teknologiens
konsekvenser og konsekvenserne af den vi-
denskabelige management, som sammen fø r-
te til samlebå ndsarbejde, akkordarbejde osv.
Man diskuterede “konflikten mellem menne-
skesjæ lene og svinghjulene”, “adskillelse af
hjerne- og muskelarbejde”, frygten for “å nd-
elig mekanisering”, “bevarelse af arbejdsglæ -
den”, “ingeniø rkontrol” og “tonen på  ar-
bejdspladsen” som fø lge af nye specialisere-

de kompetencer til formæ nd og arbejdsledere
i den tayloriserede produktion.9

Isæ r det sidste krav om etablering af insti-
tutionaliseret og formaliseret samarbejde var
et afgø rende og strategisk krav for fagbe-
væ gelsen. Som led i tankegangen om den

planøkonomiske og regulerede kapitalisme

spillede “bedriftsrå dene” en central rolle. I
‘Fremtidens Danmark’ opereres med bedrifts-

råd på  virksomhederne, sektionsråd for de
enkelte brancher og et samfundsøkonomisk

råd. Bedriftsrå dene var tæ nkt som arbejder-
rå d og samarbejdsorganer på  en gang. De
skulle væ lges af organiserede arbejdere og
funktionæ rer og virke som produktionskomi-
teer og fremme arbejdernes og funktionæ rer-
nes ø konomiske, sociale og kulturelle interes-
ser. Samarbejdsorganerne var tæ nkt som et
strategisk led i arbejderbevæ gelsens politik
for “ø konomisk demokrati og effektivitet”.
Må let var at “fø re demokratiseringen til
bunds”, som det blev sagt.

Det centrale for arbejderbevæ gelsens ac-
cept af den fordistiske pagt mellem arbejdsgi-
vere og arbejdere og de samarbejdsorganer,
som begyndte at blive aftalebestemt fra 1946
og 1947, hvor samarbejdsudvalgene kom til,
var koblingen mellem de virksomhedsinterne
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muligheder i pagten og en samfundsmæssig

udviklingsstrategi.
I praksis var der selvsagt en ræ kke mod-

sæ tninger mellem Socialdemokratiets natio-
nal-ø konomiske interesse i rationaliseringer,
effektivitetsstigninger, produktivitetsforbedrin-
ger og arbejdernes modstand. For Socialdemo-
kratiet skulle denne modsæ tning i fø rste om-
gang “ophæ ves” i samarbejdet med arbejdsgi-
verne. De nye samarbejdsudvalg skulle give
arbejderne medindflydelse og den nø dvendige
indsigt, så  man i fæ llesskab fandt metoder til
at fremme produktionen, som kunne udtrykke
“den fæ lles interesse” i effektivisering. Snart
vrimlede det med stopure og tidmå lere på
isæ r de store virksomheder. Ure og tidsmå le-
re blev svaret på  den rationaliseringsmetode,
som kunne udtrykke den fælles interesse i pro-

duktivitetsforøgelse og effektivisering. Ratio-
naliseringer og ny teknologi skulle væ re efter-
krigstidens træ kdyr i den sociale udvikling. 

Negative konsekvenser af rationaliseringer
og tekniske fremskridt blev betragtet som et

fordelingspolitisk problem. Frygt for arbejds-
lø shed eller bortrationalisering skulle omsæ t-
tes i krav om andel i rationaliseringsgevinsten
i form af hø jere lø n, kortere arbejdstid og
læ ngere ferie. Mulige kortvarige negative
fø lger af rationaliseringen, f.eks. fyringer,
skulle forebygges gennem politisk indførte so-
ciale sikringsordninger og hø jere arbejdslø s-
hedsunderstø ttelse. Fuld beskæ ftigelse, hø je-
re levestandard og et uddybet (samarbejds-
)demokrati var svaret på  de virksomhedsin-
terne rationaliseringskonflikter. Problemer
med arbejdslø shed som fø lge af ny teknolo-
gi, rationaliseringer og intensiveringer skulle
lø ses af hø je samfundsø konomiske væ kstra-
ter. 

For den socialdemokratiske arbejderbe-
væ gelse synes den fø rte politik at bæ re frugt
i 1950’erne og 1960’erne: Lø nnen steg rela-
tivt og en lang ræ kke massefremstillede for-
brugsgoder – kø leskabe, biler, fjernsyn,
grammofoner samt eget parcelhus og som-
merhus – blev naturlige materielle goder. Ar-
bejdslø sheden begyndte at falde og “fuld be-
skæ ftigelse” blev opnå et i 1960’erne. “Den
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fordistiske drø m” blev i praksis til udviklin-
gen af “velfæ rdsstaten”. Men drø mmen om
det planøkonomisk styrede samfund gennem
et rå dsopbygget demokrati på  arbejdsplad-
sen, i brancherne og nationalt blev hurtigt for-
ladt, bl.a. som fø lge af kommunisternes
svæ kkede indflydelse i 1950’erne, og for-
svandt endeligt som politisk strategi med op-
givelsen af tankerne om Økonomisk Demokra-
ti i slutningen af 1970’erne.

Den fordistiske samarbejdspagt
kommer i krise
Den fordistiske samarbejdspagt definerede i
hø j grad også  horisonten for fagbevæ gel-
sens interessevaretagelse i efterkrigstiden. En
e-gentlig teknologipolitik blev aldrig fø rt
med udgangspunkt i samarbejdsudvalgene.
Der var en art “bornerthed” over for at fø re
en offensiv teknologipolitik. Teknologien blev
langt hen ad vejen betragtet som neutral, uaf-
vendelig og som det centrale middel til hø je-
re levestandard. Fagbevæ gelsens interesseva-
retagelse kon-centrerede sig om de felter, som
vi i dag betegner som de klassiske fagfore-
ningsopgaver: Hø jere lø n, kortere arbejdstid,
læ ngere ferier og ordentlige arbejdsforhold –
samt udbygning af det formaliserede samar-
bejde på  virksomhederne – og fra 1970’erne
også  i den offentlige sektor.

Fø rst teknikkens samfundsmæ ssige krise
fra slutningen af 1960’erne fø rte til krise for
fagbevæ gelsens interessevaretagelse. Under
indtryk af “teknologiske katastrofer”, stæ rkt
forø gede arbejdsmiljø problemer som fø lge
af tayloriseringen og de tidsstuderede, pro-
duktivitetsfremmende lø nsystemer samt et
stæ rkt ø get antal kemiske stoffer på  arbejds-
pladsen m.m. kunne fagbevæ gelsen ikke
læ ngere opretholde forestillingen om neutrale
teknologiske fremskridt og fordelene ved
samarbejdspagten. Den fordistiske drø m bri-
stede – teknologien mistede sin uskyld. 

Desuden er fagbevæ gelsens traditionelle
problemlø sninger og sociale krav kommet i
en form for krise: Hø jere lø n og kortere ar-
bejdstid hø rer ikke nø dvendigvis læ ngere til

de hø jest prioriterede krav. Decentraliserin-
gen af overenskomsternes aftaleindhold, ikke
mindst den udbredte fleksibilisering og indivi-
dualisering af aftalerne, har medvirket til, at
kampen om den daglige arbejdstid synes at
væ re på  vej til at blive “tabt”.

Men samtidig var disse udviklinger med-
virkende til, at fagbevæ gelsen udvidede sit
faglige og politiske mandat. En lang ræ kke
felter i det faglige arbejde fik stø rre betyd-
ning, og en ræ kke nye felter kom til. Samar-
bejdsstrukturerne på  virksomhederne udvik-
ledes. Arbejdsmiljø loven blev gennemfø rt i
1976, hele sikkerhedsarbejdet blev formalise-
ret og institutionaliseret i form af sikkerheds-
organisationen, der blev aftalt medarbejderre-
præ sentation i aktieselskabsbestyrelser og –
som sidste skud på  stammen  – er der etable-
ret “europæ iske samarbejdsudvalg” i virk-
somheder og koncerner med over 1000 ansat-
te og mindst 150 ansatte i to EU-lande.

Fagforeningsuddannelsens rolle
Som jeg indledte med, så  hæ nger fagfore-
ningsuddannelse ulø seligt sammen med fag-
bevæ gelsens praksisfelter og strategi. Med
indgå else af den fordistiske samarbejdspagt
sker der et skift i fagforeningsuddannelsen.

Dansk fagbevæ gelse har – som det i ø vrigt
er kendetegnende for dette land – altid haft en
omfattende oplysnings- og uddannelsestradi-
tion. Allerede i det fø rste nummer af Sociali-
stiske Blade, som Louis Pio udgav i 1871, blev
der skitseret et revolutionæ rt program for ar-
bejderoplysningen i modsæ tning til indholdet i
de davæ rende arbejderforeninger, som var op-
lysningsforeninger for arbejderne. Fø r å rhun-
dredeskiftet etablerede arbejderbevæ gelsen so-
cialistiske diskussionsklubber. Fagbevæ gelsen
var aktiv i etableringen af folkeuniversitetet
sammen med kritiske studerende og akademi-
kere i Studentersamfundet og fik bl.a. herigen-
nem udviklet arbejderoplysningen. I 1910 etab-
leres den fø rste arbejderhø jskole, Esbjerg
Hø jskole. Arbejdernes oplysningsforbund
(AOF) blev etableret i 1924. Roskilde Hø jsko-
le blev kø bt i 1929. Fra begyndelsen af
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1960’erne og isæ r i 1970’erne, hvor fagbe-
væ gelsen selv overtog al fagforeningsunder-
visning (fra AOF), skete der en institutionalise-
ring og professionalisering af fagforeningsud-
dannelsen. Fagforeningsuddannelsen blev et
formaliseret uddannelsessystem baseret på  in-
ternatkurser på  egne kursusejendomme. I be-
gyndelsen af 1990’erne ejede LO og forbund
ca. 23 kursusejendomme.

Det er må ske mindre kendt, at arbejderbe-
væ gelsen også  bidrog til nyudvikling af hø j-
skolepæ dagogikken, hvor foredraget og det
levende ord var idealet.10 Arbejderbevæ gel-
sen indfø rte studiekredsformen, som langt op
i 1970’erne var bæ rende for arbejderoplys-
ningen og fagforeningsuddannelsen. Der er
ikke mulighed for her at gå  næ rmere ind på
fagforeningsuddannelsens historie, men nogle
faser i udviklingen kan kort skitseres:

I perioden fra ca. 1860 – ca. 1910 etableredes
Arbejderforeningerne, Studentersamfundets
arbejderundervisning, Folkeuniversitetet m.fl.
Må let var arbejderoplysning, almenkulturel
oplysning og “kompenserende” undervisning i
form af “elementæ re” skolekundskaber: Reg-
ning, skø nskrivning, tysk, engelsk. Med ar-
bejderbevæ gelsens etablering i perioden
1886- ca. 1900 aflø stes den almene arbejder-
oplysning af Socialistiske diskussionsklubber,
‘Den Ny Arbejderskole’ for socialdemokrater
og revolutionæ re socialister, m.fl. Undervis-
ningen havde som regel form af studiekredse.
Formå let med undervisningen var studier af
marxistisk og socialistisk teori – med henblik
på  udvikling af et nyt samfund.

Fra 1910-1945 etablerede Socialdemokratiet
‘Agitator- og funktionæ rskoler’ med henblik
på  socialistisk og samfundsfaglig skoling.
Undervisningen var organiseret som aftensko-
leundervisning for partimedlemmer, men sko-
lerne slog aldrig rigtig igennem. Det gjorde
derimod arbejderhø jskolen. Esbjerg Hø jskole
blev som næ vnt etableret i 1910. Undervis-
ningen på  arbejderhø jskolen (arbejdersko-
lerne, da der fra slutningen af 1920’erne kom
flere kursusejendomme til) blev gennemfø rt

som vinter- og sommerkurser samt  internat-
kurser af 1-2 ugers varighed. På  hø jskolen
blev undervist i socialistisk teori og sam-
fundsorienterende emner. Fra slutningen af
1920’erne og isæ r i 1930’erne blev de social-
demokratiske reformprogrammer gennem-
gå et og diskuteret. Derudover blev der i takt
med organiseringen af arbejdsmarkedet un-
dervist i overenskomster og i de arbejdsretlige
regler, som yderligere blev formaliseret og
udbygget i 1930’erne. Et centralt må l med
undervisningen var faglig og politisk kvalifi-
cering. Med Socialdemokratiet ved regerings-
magten fra 1929 fik den faglige og generelle
politiske kvalificering af tillidsvalgte i partiet
og på  arbejdspladsen stor væ gt. Som næ vnt
var stu- diekredsformen en bæ rende undervis-
ningsform helt op til 1970’erne.11

Det interessante i denne sammenhæ ng er den
drejning, som fagforeningsuddannelsen få r
med den fordistiske pagt og det formaliserede
samarbejde på  virksomhederne efter 2. ver-
denskrig i form af samarbejdsudvalg og et
stæ rkt ø get antal tillidsrepræ sentanter på
virksomhederne. Etablering af en formaliseret
samarbejdsstruktur betø d nye opgaver og
krav til tillidsrepræ sentanternes kvalifikatio-
ner. De blev bæ rere af gennemsæ ttelsen af
den fordistiske pagt, som bl.a. indebar gen-
nemfø relse af rationalisering, effektivisering
og indfø relse af tidsstuderede lø n- og pro-
duktionssystemer i industri og hå ndvæ rk.
Og det kræ vede uddannelse. Man har kaldt
tillidsrepræ sentanterne i denne periode for
“trojanske heste” blandt medlemmerne. De to
fø rste stø rre oplysnings- og uddannelseskam-
pagner efter 2. verdenskrig blev formidlingen
af indholdet i samarbejdsaftalen og uddannel-
se i indfø relse af produktivitetsfremmende
lø nsystemer. Fagbevæ gelsen ansatte 17 kon-
sulenter finansieret med stø tte fra Marshall-
hjæ lpen. Funktionsretningen, herunder for-
midling af de centrale aftaleindhold og kvali-
ficering af tillidsvalgte tillidsrepræ sentanter
og bestyrelsesmedlemmer til at hå ndtere tay-
loriseringens gennemslag på  virksomheder-
ne, blev det centrale indhold i fagforeningsud-
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dannelsen op til begyndelsen af 1970’erne.
Hertil kom diskussionerne af de nationalø ko-
nomiske og strategiske, samfundsmæ ssige
perspektiver, f.eks. demokratisk socialisme,
socialisering af dele af industrien og senere
ø konomisk demokrati, som hø rte med til den

fordistiske drøm.
Udviklingen op gennem 1960’erne og be-

gyndelsen af 1970’erne, hvor de negative
konsekvenser af teknologiudvikling og ar-
bejdsorganisering for alvor begyndte at vise
sig, og hvor der generelt fandt en ø get politi-
sering sted på  arbejdspladserne, fø rte til for-
skellige krav om en bredere indholdsmæ ssig,
mere politisk og mere sammenhæ ngende ud-
dannelse. Samtidig stillede fagbevæ gelsen
krav om, at arbejdsgiverne bidrog ø konomisk
til tillidsmandsuddannelsen. Dette krav blev
opfyldt med en overenskomstaftale fra 1973,
hvor arbejdsgiverne forpligtede sig til at bi-
drage med et ø rebelø b pr. præ steret arbejds-
time til en uddannelsesfond, som i dag finan-
sierer væ sentlige dele af bå de den interne ar-
bejdsgiveruddannelse og fagforeningsuddan-
nelsen. Set i international sammenhæ ng er
dette en ret unik aftale.

Fra 1973 overtog fagbevæ gelsen selv hele
fagforeningsuddannelsen og skabte et syste-
matisk, tvæ rfagligt og modulopbygget uddan-
nelsessystem, FIU-systemet (Fagbevæ gelsens
Interne Uddannelser). Fra 1978-1994 var sy-
stemet opbygget med en helt fast struktur bes-
tå ende af en grunduddannelse samt et antal
overliggende linier, som afspejler de forskelli-
ge funktionsområ der, som de tillidsvalgte va-
retager på  virksomhederne og i fagbevæ gel-
sen, samt nogle bredere samfundsorienterende
linier og moduler. FIU-systemet bestod af
fø lgende uddannelseslinier: Arbejdsmarked,
Organisationslederlinien, Virksomhedslinien,
Samarbejde, Arbejdsmiljø , Medier, Skole- og
Uddannelse. Der blev lagt væ gt på , at syste-
met var et centraliseret system med klare, cen-
tralt fastlagte indholdsbeskrivelser af moduler-
nes indhold, og at det indholdsmæ ssigt var et
system, hvor modulerne efter et byggestens-
princip fulgte hinanden i en bestemt ræ kke-
fø lge og med en progression i indholdet.

FIU-systemets primæ re formå l har væ ret
kvalificering af tillidsmæ nd, dvs. en funk-
tionsskoling, foruden at væ re socialdemokra-
tisk tillidsrepræ sentant- og medlemsskoling, i
det mindste frem til begyndelsen af 1990’er-
ne. Indholdsmæ ssigt var det et fleksibelt sy-
stem. Hver gang fagbevæ gelsen tog nye op-
gaver ind og gjorde dem til noget, fagbe-
væ gelsen tog sig af, så  etablerede man en ny
linie eller nogle flere moduler. På  den må de
har  systemet lø bende kunne bidrage til kvali-
ficering af tillidsvalgte inden for de nye funk-
tionsområ der, som er kommet til gennem de
sidste 25 å r. 

Kursusaktiviteten steg også  lø bende fra
1973-1992 og nå ede op på  mere end 40.000
deltageruger. I dag er der over 400 undervise-
re i FIU. Der er så ledes tale om et ganske
omfattende, selvstæ ndigt uddannelsessystem
med en – også  set i international sammen-
hæ ng – omfattende kursusaktivitet.

Men fra begyndelsen af 1990’erne er det
systematiske, tvæ rfaglige system kommet ud i
så  voldsomme rystelser, at man kan tale om
et “sammenbrud” for systemet som sammen-
hæ ngende uddannelsessystem. Netop i disse
å r er FIU kendetegnet ved total reformulering
af kursusindhold og en ræ kke spæ ndende for-
sø gs- og udviklingsprojekter. De gamle ud-
dannelseslinier er nedlagt. I stedet er udviklet
fire nye grene, som er organiseret ud fra til-
lidsvalgtes funktionsområ der: Arbejdsplad-
sen, Virksomheden, Samfundet og Organisati-
onen.

Grundlæ ggende er dette sammenbrud for
det systematiske, tvæ rfaglige uddannelsessy-
stem et resultat af transformationen fra en for-
distisk til en postfordistisk akkumulations- og
produktionsform. Men den specifikke trans-
formation af uddannelsessystemet må  ses i
sammenhæ ng med fagbevæ gelsens aktuelle
situation og strategi. Man kan i forlæ ngelse af
“sammenbruddet” for den fordistiske samar-
bejdsstrategi se udviklingen som fagbevæ gel-
sens forsø g på  etablering af en ny samar-

bejdspagt med arbejdsgiverne.
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En postfordistisk 
samarbejdspagt?
Det var udviklingen af mikroelektronikken,
der gjorde det muligt at sammenfø je detalje-
rede oplysninger om en produktions forlø b.
Herved blev den fleksible produktionsform
(“postfordismen”) mulig. Den gav principielt
mulighed for en resubjektivering af arbejds-
kraften. Arbejdskraftens kvalifikationer som
produktivkraft og som subjekt i produktionen
få r ø get interesse for arbejdsgiverne. Der
stilles krav til medarbejderne om at væ re
selv-stæ ndige, initiativrige, have dø mme-
kraft, stø rre ansvar og væ re bredt kvalificere-
de bå de fagligt og alment. Fagbevæ gelsen
ser denne udvikling som ensbetydende med et
udvidet spillerum og har lanceret strategien
for etablering af Det udviklende arbejde.

Jeg ser det som et forsø g på  at etablere en

postfordistisk samarbejdspagt med perspektiv
om et humant, udviklende arbejde – og udvik-
ling af et nyt strategisk perspektiv for arbej-
derbevæ gelsen som aflø ser for den fordisti-
ske samarbejdspagt. Prisen for fagbevæ gelsen
er:

• accept af indfø relse af de nye produktions-
koncepter
• fleksibilisering
• individualisering
• deregulering af aftaleforholdene på  virk-
somhederne.

Fagbevæ gelsen ser udviklingen som en rela-
tiv styrkeposition og vil satse på  så kaldt
“fremsynede arbejdsgivere” for at gennem-
sæ tte strategien om det udviklende arbejde
via en ræ kke virksomheds- eller overenskom-
stbaserede aftaler.

I dag er strategien om det udviklende arbej-
de i hø j grad et “topstyret” initiativ i fagbe-
væ gelsen, garneret med en god portion ideo-
logi og gode forsæ tter. Men hvis strategien
om det udviklende arbejde skal lykkes, så
må  den efter min mening forbindes med en
fagforeningsbå ret modmagt. Det kræ ver, at
strategien ikke blot skal bæ res af tillidsre-
præ sentanterne, som den i praksis i vid ud-

stræ kning er baseret på , men af bredere dele
af fagbevæ gelsen, så  det bliver medlemmer-
nes projekt og ikke forbundsledelsernes pro-
jekt. Det vil også  give bedre mulighed for
udvikling af en selvstæ ndig fagforeningspoli-
tik som basis for de kompromisser, som bliver
indgå et med arbejdsgiverne. Under alle oms-
tæ ndigheder er der tale om modsætninger og

ambivalenser for fagbevæ gelsen og de berø r-
te arbejdere.

Hvordan hindrer man – ihukommende den
fordistiske samarbejdspagt – at det hele ikke
blot ender som en ny rationaliseringsstrategi,
hvor arbejdernes deltagelse i produktionstil-
rettelæ ggelse og produktivitetsforbedring blot
udvikler sig til lø bende og ø get selvudbyt-
ning? Hvor findes syntesen mellem en kapita-
listisk, markedsstyret produktionslogik og en
human indretning af produktionen, dvs. mak-
simal profit produceret med mindst mulig be-
lastning af mennesker og naturgrundlag og
med medbestemmelse, ansvar og beslutnings-
ret for arbejderne? Og hvordan få r man den-
ne arbejderkontrol fastholdt og institutionali-
seret? Hvor langt ræ kker perspektivet i virk-
somhederne? Er der tale om en slags ø kono-
misk demokrati fra neden? Skal strategien
omfatte indflydelse på  virksomhedernes in-
vesteringspolitik? Indeholder strategien – i
lighed med arbejderbevæ gelsens velfæ rds-
statsprojekt efter 2. verdenskrig – bå de en
strategi for den virksomhedsnæ re udvikling
og den samfundsmæ ssige udvikling, f.eks. for
velfæ rdsstatens udvikling og udviklingen af
et socialt, solidarisk, ø kologisk og bæ redyg-
tigt samfund?

Udvikling af det faglige arbejde
på virksomhederne
Hele denne udvikling af strategien skal finde
sted samtidig med, at det postfordistiske pro-
duktionssystems gennemslag truer hele det
eksisterende aftalesystem, isæ r på  grund af
æ ndrede arbejdsformer og arbejdsorganise-
ringer (produktionsgrupper), fleksibilisering
og individualisering af lø nformer, arbejdstid
m.m. Det er formentlig nø dvendigt at udvikle
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helt nye demokratiformer på virksomhederne

og internt i fagbevægelsen – eller de eksiste-
rende demokratiformer skal forsvares og fyl-
des med nyt indhold. For hvorfor ikke for-
handle direkte med produktionsgrupper frem
for at gå  den “tunge forhandlingsvej” gen-
nem samarbejdsudvalget med de fagligt, valg-
te repræ sentanter? Jæ vnfø r (tidligere) ar-
bejdsminister Jytte Andersens og isæ r kom-
munale arbejdsgiveres forslag om “supertil-
lidsmanden”, som skal varetage bå de tillids-
og sikkerhedsrepræ sentantfunktionen. 

Ved at ville halvere antallet af tillidsvalgte
– antallet af faglige repræ sentanter, som er
underlagt aftalebaseret beskyttelse mod vil-
kå rlig fyring – ud fra et argument om, at sik-
kerhedsarbejdet jo alligevel fungerer då rligt
mange steder, overser man imidlertid de ud-
viklingstendenser, som finder sted, og som
kan fø re til en svæ kkelse af de strategiske
må lsæ tninger om bedre arbejdspladser og et
bedre samfund, der vel er fagbevæ gelsens
grundlæ ggende funktion? Efter min mening
bø r man gå  den anden vej. For at anskuelig-
gø re, hvad jeg mener, vil jeg fremsæ tte det
modforslag, at man omdefinerer sikkerhedsre-
præ sentantens funktion til at væ re noget, vi
kan kalde en bæredygtig udviklings-repræsen-

tant. Det vil give mulighed for at bevare den
principielt produktive spæ nding, som vi har i
Danmark med det duale system, hvor en re-
præ sentant er ansvarlig for sikring af arbejds-
miljø , helbred (og nye bæ redygtighedskrav),
mens en anden repræ sentant er hovedansvar-
lig for indgå else af aftaler til sikring af mate-
rielle og immaterielle goder til arbejderkollek-
tivet (og nye krav om et udviklende arbejde).

En af de centrale operationaliseringer af
fagbevæ gelsens strategi om det udviklende
arbejde kan efter min mening bestå  i udvik-
ling af proceskriterier og procesmå l for fag-
bevæ gelsens arbejde på  virksomhederne.
Den helt centrale aftale i dag inden for det
helt dominerende lø nsystem, minimallø nssy-
stemet, sikrer i praksis é n å rlig lønforhand-
ling på  virksomheden. På  normallø nsom-
rå det kan der i princippet gå  flere å r, hvor
tillidsrepræ sentanten ikke har mulighed for

eller ikke prioriterer at indgå  i forhandlinger
på  virksomheden. Et af problemerne er et
manglende mandat eller “incitament” for til-
lidsrepræ sentanten til at gå  i forhandlinger.
Som alternativ kan der udvikles procesaftaler,
som omfatter flere funktionsfelter (f.eks. pro-
duktionsplanlæ gning, personaleplanlæ gning,
uddannelse, lø n, arbejdsmiljø ), og som inde-
holder jæ vnlige checkpoints, statusvurderin-
ger samt minimumssikringer og -garantier.
Det vil sikre fagbevæ gelsen stø rre indflydel-
se og i det mindste korrektionsmuligheder i
forhold til de hastige forandringer på  virk-
somhederne. Det vil samtidig sikre tillidsre-
præ sentanterne en bredere vifte af forhand-
lingsmuligheder hen over å ret. Og det giver
mulighed for at tilkæ mpe forbedringer på  en
ræ kke andre områ der end lø nnen, som i dag
kan væ re lige så  vigtig eller må ske vigtige-
re for medlemmerne. I praksis betyder det, at
tillidsvalgte må  indgå  offensivt i forhold til
en mangfoldighed af elementerne i de nye le-
delses- og arbejdsorganiseringsmetoder – og
ikke blot reaktivt. Så danne procesaftaler kan

væ re en mulighed for at udvikle det eksiste-
rende aftalesystem, så  man ikke bare fra en-
ten ledelses- eller medarbejderside – for-
sæ tligt eller uforsæ tligt – kaster vrag på  det
veletablerede samarbejdssystem, som er ud-
viklet gennem de sidste 50 å r. Det ville væ re
til stor skade for samarbejdet og for den nø d-
vendige udvikling af offentlige og private
virksomheder, – og vil i ø vrigt væ re en trus-
sel for det velordnede arbejdsmarked, som er
udviklet i Danmark takket væ re det veletable-
rede samarbejdssystem.

Fagforeningsuddannelsens 
rolle – og udvikling
Udveksling af erfaringer samt udvikling af
så danne ideer og tanker, som jeg her har skit-
seret, burde efter min mening væ re et vigtigt
formå l for fagbevægelsens uddannelsessy-

stem. Blandt andet fordi det tager tid at udvik-
le og operationalisere nye ideer for det inter-
essebaserede virksomhedsnæ re arbejde. Det
vil formentlig væ re nø dvendigt at udvikle
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flere muligheder for mere grundige og langva-
rige læ reprocesser i FIU med henblik på  fag-
lig udvikling og politikudvikling i fagbe-
væ gelsen.

I slutningen af 1930’erne blev det diskute-
ret, hvordan fagforeningsuddannelsen kunne
blive en del af den begyndende formalisering
af voksenuddannelserne. Forretningsfø rer for
AOF, Chr. Christiansen, foreslog i 1937 en
niveauopdeling af fagforeningsuddannelsen
med et forberedende niveau, et fortsættende

niveau, et udvidet niveau og et afsluttende ni-
veau gennemfø rt på  universitetet (Christian-
sen 1937, 278). Disse forslag om at gø re fag-
foreningsuddannelsen til en del af den forma-
liserede voksenuddannelse blev af mange
grunde – heriblandt en god portion skepsis

over for andre uddannelsessystemer og over
for akademikere – ikke til noget. I dag er vi i
en situation, hvor stort set hele voksenuddan-
nelsessektoren er formaliseret, og hvor der er
store bestræ belser i gang for at skabe
tvæ rfagligt samarbejde og sammenhæ ng
mellem de forskellige dele af voksenuddan-
nelserne. Det giver efter min mening nogle
nye muligheder for fagforeningsuddannelsen.
For eksempel mulighed for etablering af et ar-

bejderakade-mi, som vi her i Erhvervs- og
Voksenuddannelsesgruppen12 for et par å r si-
den foreslog etableret i et samarbejde mellem
Roskilde Hø jskole og Roskilde Universitet.
Det kunne etableres efter de tyske fagforenin-
gers model for arbejderakademier med samar-
bejde mellem voksenuddannelsesinstitutioner,
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universiteter og fagbevæ gelse, eller det kunne
f.eks. etableres efter den engelske fagbe-
væ gelses model med egentlige masteruddan-
nelser i ‘fagforeningsuddannelse’ ved univer-
siteterne. Under alle omstæ ndigheder har de
gamle tanker fra 1930’erne nogle nye mulig-
heder i dag, hvor der sker en stæ rkt ø get for-
malisering af voksenuddannelserne. Allerede i
dag læ gger den ø gede “individualiserede” ef-
teruddannelse, som bå de fagforeningsunder-
visere og medlemmer i dag gennemfø rer
uden for FIU, f.eks. på  Åben Uddannelse på
universiteterne, et ø get pres på  den interne
uddannelse, på  efteruddannelsen af undervi-
sere i FIU og på  sammenhæ ngen mellem
fagbevæ gelsens uddannelsessystem og andre
voksenuddannelsessystemer.

Man kan undre sig over, at fagforeningsud-
dannelsen i Danmark er så  lidt orienteret
mod indholdet i den erhvervsrettede voksen-
uddannelse og arbejdsmarkedsuddannelserne.
Tanker om ‘polyteknisk arbejderuddannelse’13

har aldrig for alvor væ ret på  dagsordenen i
dansk fagforeningsuddannelse. Heller ikke en
interessebaseret diskussion af indholdet i er-
hvervsuddannelserne, f.eks. kritisk diskussion
af en erhvervsuddannelsesorientering, som
retter sig snæ vert mod den enkelte virksom-
heds kortsigtede kvalifikationsbehov, har
væ ret genstand for systematisk behandling i

fagforeningsuddannelsen. Fagbevæ gelsen har
jo som del af partsstyringen af arbejdsmar-
kedsuddannelserne haft stor indflydelse på
arbejdsmarkedsuddannelserne med repræ sen-
tanter i brancheudvalg med ansvar for bran-
chens uddannelser. Fagbevæ gelsen har re-
præ sentanter i skolernes bestyrelser. Endelig
er det fagbevæ gelsens medlemmer, som gen-
nemfø rer arbejdsmarkeds- og erhvervsuddan-
nelserne, og som herigennem bidrager til ud-
viklingen på  arbejdspladserne. 

Man kan stille spø rgsmå let: Hvorfor har
den historiske kamp om arbejdsmarkedsud-
dannelsernes og erhvervsuddannelsernes ind-
hold i så  ringe grad væ ret koblet med den in-
teressebaserede “politiske” fagforeningsud-
dannelse? Og hvad er status for udviklingen:
Er fagbevæ gelsen med de seneste æ ndringer

af arbejdsmarkedsuddannelserne (efterspø rg-
selsstyret uddannelsesindhold, taxameterord-
ninger, mv.) ved at tabe – eller på  vej til at
opgive – kampen om uddannelsernes indhold?
Og i givet fald: Er denne udvikling et resultat
af, at fagbevæ gelsen og den politiske arbej-
deruddannelse tidligere hentede sit indholds-
mæ ssige og politiske mandat fra problemati-
sering af den kapitalistiske teknologiudvikling
og arbejdsorganisering, og at denne problema-
tisering ikke læ ngere i samme grad er til ste-
de eller helt så  indlysende? Eller er det et re-
sultat af, at forholdet til arbejdet og arbejdets
konkrete indhold og organisering i stigende
omfang individualiseres, hvorved kritikken og
den kollektive modstand vanskeliggø res?
Nå r man på  den anden side ser på  æ ndrin-
gerne på  arbejdsmarkedet med f.eks. ind-
fø relse af nye produktionskoncepter og ø ge-
de krav om ‘almen kvalificering’ og ser på
indholdet i fagbevæ gelsens strategi om Det
Udviklende Arbejde så  synes der at udvikle
sig en historisk mulighed for i det mindste en
vis tilnæ rmning mellem erhvervsuddannelse
og fagforeningsuddannelsen, eller sagt på  en
anden må de: Fagforeningsuddannelsen har
på  grund af udviklingen i private og offentli-
ge virksomheder og på  grund af nyoriente-
ringen af fagbevæ gelsens strategi i dag nogle
bedre muligheder for udvikling af en hand-
lingsorienteret, kritisk, interessebaseret di-
skussion af ny teknologi, nye arbejdsorganise-
ringer, udviklinger inden for og på  tvæ rs af
de enkelte brancher, som kan gø re medlem-
mer og tillidsvalgte mere kompetence til di-
skussion og udvikling af et demokratisk og
bæ redygtigt arbejdsliv – og det vil samtidig
bidrage med kvalifikationer, som har betyd-
ning i et arbejdsmarkedsperspektiv for med-
lemmerne, jæ vnfø r kravene i de nye produk-
tionskoncepter på  virksomhederne.

Fagbevægelsens magtgrundlag
og legitimitet
Hele denne udvikling af fagbevæ gelsens stra-
tegier skal finde sted blandt medlemmer, som
har et helt andet norm- og værdigrundlag end
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tidligere. Fagforeningsmedlemsskab er ikke
læ ngere så  naturligt som tidligere, hvad man
bl.a. kan se af det faldende medlemstal i LO.
Oskar Negt har med begrebet erosionskrise14

sø gt at signalere bl.a. norm- og holdningsæ n-
dringerne som en mere grundlæ ggende krise
for den subjektive kulturelt-samfundsmæ ssi-
ge orientering i samfundet.

Fagbevæ gelsen skal kunne leve op til de
subjektive forventninger og forholde sig til
objektive udviklingstendenser på  arbejdsmar-
kedet og på  virksomhederne. I dette rum er
det fagbevæ gelsens evne til at skabe sam-
menhæ ng mellem sit magtgrundlag og sin le-
gitimitet, som overhovedet giver bevæ gelsen
dens politiske mandat til at handle. 

Fagbevæ gelsen har et voldsomt behov for
at (gen-)etablere et magtgrundlag og en ny le-
gitimitet, som vel at mæ rke skal etableres hos
en medlemsgruppe, som har en fundamental
anden sammensæ tning end i 1960’erne. Der
er sket store forskydninger på  arbejdsmarke-
det. Gamle industriarbejdspladser, hvor der
var et stæ rkt fagforeningsengagement, er for-
svundet. Nye serviceorienterede virksomheder
er kommet til, hvor fagforenings-tilhø ret ikke
er næ r så  naturligt. Der sker en oplø sning af
den gamle arbejderkultur, som fagbevæ gel-
sens organisationskultur er bygget på . Arbej-
derne levede tidligere i en klassemæ ssigt me-
re homogen sammenhæ ng, isæ r i byernes
brokvarterer. Boligmæ ssigt og socialt udgik
fagbevæ gelsens organisationform af denne
basis. Kulturen var i hø j grad en modstands-
kultur eller en lejrkultur. Men isæ r fra
1960’erne har en lang ræ kke forhold brudt op
i denne kultur. Den store sociale og geografi-
ske mobilitet har brudt arbejdermiljø erne, bo-
ligmiljø erne og familierne op. Bedre uddan-
nelses- og erhvervsmuligheder har ø get mobi-
liteten og brudt de gamle kulturer op. Forbru-
ger- og velfæ rdssamfundet har oplø st de kla-
re opdelinger mellem klasserne. Massemedier-
ne, fjernsynet, computeren har omstruktureret
kommunikationsstrukturerne. Velfæ rdssam-
fundet har bedre boliger, hø jere materiel vels-
tand, bedre uddannelsesmuligheder, mere fri-
tid, mulighed for et aktivt fritidsliv. Det har

banet vejen for nye behov og nye individuali-
seringsprocesser.

For fagbevæ gelsen betyder det, at det skal
forny mandatet hos medlemmerne, men det er
hos en anden type medlemmer. De gamle ker-
nemedlemmer forsvinder – nye medlemmer
skal rekrutteres. Medlemmerne er i langt
hø jere grad end tidligere kvinder (kvinder ud-
gø r i dag 48% af LO’s medlemmer), offent-
ligt ansatte, medlemmer med andre faglige og
politiske skillelinier end tidligere, med stø rre
individuelle interesser.15

På  arbejdsmarkedet er helt nye typer seg-
menteringer og problemer dukket op, som
fagbevæ gelsen må  forholde sig til, fordi de
nye medlemsgrupper har andre behov. Antal-
let af kvindelige medlemmer i LO er fordoblet
siden 1970, og kvinderne kommer typisk fra
den offentlige sektor, hvor de faglige proble-
mer er nogle andre end i den private sektor –
om end vilkå rene synes at næ rme sig hinan-
den på  en del områ der. Tilsvarende med de
unge i fagbevæ gelsen. I dag er ca. 30% af
LO’s medlemmer under 30 å r.

De unge medlemmer er heller ikke læ ngere
helt så  begejstrede for at komme på  fagfore-
ningskurser i FIU – eller væ re på  kursus
sammen med de æ ldre medlemmer i fagbe-
væ gelsen. Andelen af unge under 30 å r, som
deltager i de traditionelle FIU-kurser, blev
næ sten halveret fra 1990-1996. Denne udvik-
ling er en del af baggrunden for, at LO har
ivæ rksat den store flerå rige handlingsplan
kaldet ‘Mindscope’ for unge i fagbevæ gelsen.
Mindscope er et af de mange spæ ndende ud-
viklingsarbejder, som finder sted i fagfore-
ningsuddannelsen i disse å r. Mindscope om-
fatter en ræ kke nye uddannelsesaktiviteter for
unge, hvor det allerede i de overvejende en-
gelske titler for aktiviteterne er markeret, at
der i det faglige ungdomsarbejde sø ges ud-
viklet en selvstæ ndig identitet og nye oriente-
ringsretninger for det faglige arbejde:
• Future-raids (weekendkurser om hø jaktuel-
le emner for unge).
• Reality-raids (ugekurser om hø jaktuelle em-
ner for aktive unge).
• Sun-raids (sommerkurser for unge).
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• Grænseland (læ ngerevarende projektleder-
og ungdomspæ dagogisk uddannelse for fag-
ligt aktive unge).
• Visionsguide (efteruddannelse af aktive pro-
jektmagere og underviserteam).
• Visionskurser (uddannelse for ungdomskon-
sulenter i fagbevæ gelsen).
• Visionsfront (ungdomsweekender om speci-
fikke emner for fagligt aktive unge).

Aktiviteterne og diskussionerne i ungdomsak-
tiviteterne drejer sig f.eks. om ‘vold i samfun-
det’, kø nsroller, mad- og fø devarekultur, det
multikulturelle samfund m.m. En del af akti-
viteterne er langt mere action-orienterede end
“traditionel” fagforeningsuddannelse. På
ungdomsuddannelserne diskuteres, danses,
spilles musik, laves happenings med det for-
må l at finde svar på  f.eks., hvordan vi kom-
mer ud over den diffuse og grundlø se vold i
samfundet, udpegningen af syndebukke i sam-
fundet. Det er eksempler på  diskussionsem-
ner, som giver anledning til diskussion i fag-
bevæ gelsen, fordi ikke alle er enige i, at disse
emner er væ sentlige for fagbevægelsen at di-
skutere. Hvad har gadebander med fagbe-
væ gelsen at gø re?

Men mange unge fagligt aktive synes at be-
tragte det faglige arbejde i fagbevæ gelsen
som en mulighed for at udfø re et sam-
fundspolitisk arbejde i en organiseret sam-
menhæ ng frem for at betragte det faglige ar-
bejde som snæ vert bundet til arbejdspladsen.
Det vil sige, at de i lige så  hø j grad – eller
må ske i hø jere grad – betragter sig som “ak-
tive samfundsborgere” end som “fagligt akti-
ve” på  arbejdspladsen. Nå r fagforeningsud-
dannelsen få r en central rolle i denne sam-
menhæ ng betyder det så ledes, at fagfore-
ningsuddannelsen kan bidrage til udvikling af
fagbevæ gelsen og dens mandat for den kol-
lektive interessevaretagelse fagligt og politisk.
Fagforeningsuddannelsen kan med andre ord
bidrage til en ø get demokratisering af vort
samfundsliv.

Fagforeningsuddannelsens 
mulighed
Med eksemplet om fagbevæ gelsens ungdoms-
indsats sø ger jeg bl.a. at antyde, at fagfore-
ningsuddannelse har nogle særlige mulighe-

der. Det har fagforeningsuddannelsen, fordi
den principielt har et interessebaseret ud-

gangspunkt. Så dan opfatter deltagerne i fag-
foreningsuddannelsen det også : “Det er vores
uddannelse, og derfor er det vores problemer,
og vores fremtidsvisioner, som det er legitimt
at diskutere”. En udogmatisk fagforeningsud-
dannelse vil sæ tte den enkelte deltagers orien-
terings- og læ reinteresse i hø jsæ det. Den vil
tage udgangspunkt i erfaringen og hverdagsbe-
vidstheden. Den vil orientere sig mod med-
lemmets konkrete problemer og modsæ tnin-
gerne i medlemmets arbejdsliv og hele liv.
Den vil med andre ord indeholde en myndig-
heds- og frigø relsesmulighed. Den vil dertil
sø ge at bidrage til en orienteringskompetence,
en historisk kompetence, styrke en interesse-
bevidsthed, isæ r henvendt til faglige og politi-
ske funktionsbæ rere i fagbevæ gelsen. Den vil
sø ge at bidrage til sammenhæ ngskraft i en
tid, hvor individualiseringstendenser domine-
rer, hvor solo dominerer over solidaritet, og
hvor yderligere samfundsmæ ssige spaltninger
og skæ rpede fordelingskonflikter truer.

Fagforeningsuddannelsen kan også  funge-
re som intern horisontal kommunikation og
sammenhæ ngskraft i fagbevæ gelsen – hvor
tendensen traditionelt er vertikal kommunika-
tion inden for de enkelte forbund.

Fagforeningsuddannelsen kan også  bidra-
ge til demokratisering og udvikling af nye,
tidssvarende organisationskulturer i fagbe-
væ gelsen. Den kan bidrage til erfaringsud-
veksling mellem medlemmerne og mellem
fagforeningerne. Og den kan bidrage til ud-
vikling af nye demokratiformer bå de i og
uden for fagbevæ gelsen. For eksempel ved at
understø tte de nye arbejdsformer, som begyn-
der at brede sig i fagbevæ gelsen, projektar-
bejde, ad.hoc.-udvalg, osv. Og den kan bidra-
ge til udvikling af nye eller mere udviklede
demokratiformer i offentlige og private virk-
somheder.
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Fagforeningsuddannelsen kan bidrage til
udvikling af en helt ny å benhed for fagbe-
væ gelsen over for det omgivende samfund
uden for “lejrkulturen”.

Fagforeningsuddannelsen kan bidrage til
engagement for fagligt og politisk arbejde.
Den kan bidrage til at overvinde modlø shed,
passivitet og resignation. Den kan bidrage til
at udvikle taktik, strategier og perspektiver for
den faglige praksis.

Fagforeningsuddannelsen kan bidrage til at
overvinde konflikter mellem medlemmerne
og bearbejde interessekonflikter mellem ar-
bejdere og arbejdsgivere. Den kan bidrage til
lø sning af problemer, store samfundsmæ ssi-
ge så vel som små  hverdagsproblemer.

Fagforeningsuddannelsen kan understø tte
fagbevæ gelsens må l og bidrage til at fasthol-
de tilkæ mpede rettigheder, love osv.

Fagforeningsuddannelsen kan – ideelt set – så

meget i en tid, hvor en række samfundsmæssi-

ge problemer og kriser skærpes, hvor faste

orienteringer smuldrer, hvor mediernes zap-

zap-kultur har større og større indflydelse,

hvor solidariteten svækkes, hvor socialdarwi-

nisme, fremmedhad osv. stikker sit grimme

fjæs frem.

Aktuelle tendenser i 
fagforeningsuddannelsen
En ræ kke af disse perspektiver for fagfore-
ningsuddannelsen peger på  uddannelsesind-
hold og tilrettelæ ggelser af fagforeningsud-
dannelsen, som tendentielt gå r i en anden ret-
ning end de aktuelle udviklingstendenser i
fagforeningsuddannelsen! Der er blandt andet
en tendens til, at den systematiske uddannelse
aflø ses af korte kurser, at det fagligt-politiske
indhold i fagforeningsuddannelsen aflø ses af
kortsigtet, instrumentel praksisorientering,
samt at den brede fagforeningsuddannelse er-
stattes af en “kortsigtet kundeorientering”
bl.a. for at få  fagforeningsskolernes ø kono-
mi til at hæ nge sammen i en tid, hvor flere
deltagere synes at foretræ kke lokale ekster-
natkurser frem for internatkurser på  fagbe-
væ gelsens kursusejendomme.

Disse tendenser er også  udtryk for de
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mange nye krav, som stilles til fagforenings-
uddannelsen i disse å r. Det er en fø lge af den
mere differentierede medlemsskare, som stil-
ler mere differentierede krav til fagforenings-
uddannelsens indhold og form, hvilket igen
stiller nye krav til den pæ dagogiske tilrette-
læ ggelse af fagforeningsuddannelsen. Den re-
lativt homogene deltagergruppe med en rela-
tivt ensartet faglig og kulturel baggrund er i
dag aflø st af en langt bredere deltagergruppe,
hvis grundlæ ggende forudsæ tninger (herun-
der uddannelsesbaggrund), interesser, arbejds-
og livsvilkå r differentierer langt mere end
tidligere. Det giver naturligvis en ræ kke pro-
blemer for fagforeningsuddannelsen, isæ r den
traditionelle formidlende fagforeningsuddan-
nelse, som grundlæ ggende bestod i formid-
ling af fagbevæ gelsens aktuelle holdninger,
strategier og aktuelle kampagner. Men hvis
perspektiverne for fagforeningsuddannelsen –
det sæ rlige ved den interessebaserede uddan-
nelse – skal bevares, så  er lø sningen nok ik-
ke at omdanne fagforeningsuddannelsen til et
oplysningsforbund á la AOF med et “super-
marked” af uddannelsestilbud – og gå  ind i
den fri konkurrence på  det almene voksenud-
dannelsesmarked. (For god ordens skyld skal
det næ vnes, at AOF i dag varetager mere og
mere af den lokale fagforeningsuddannelse og
gennemfø rer en ræ kke spæ ndende udvik-
lingsarbejder af den lokale fagforeningsud-
dannelse f.eks. med henblik på  opbygning af
lokale, tvæ rfaglige netvæ rk mellem tillids-
valgte og lokale faglige organisationer)

Fagforeningsuddannelse – en
nøgle til fagbevægelsens fremtid?
De aktuelle tendenser i fagforeningsuddannel-
sen modsiger dog ikke, at fagforeningsuddan-
nelse – jf. ovenstå ende ideale muligheder –
kan væ re en nø gle til ikke alene fagbevæ gel-
sens fremtid, men til en bedre fremtid i det he-
le taget, i hjemmet, på  arbejdspladserne, i
samfundet. Men de aktuelle modsatrettede
tendenser i fagforeningsuddannelsen tydelig-
gø r, at det ikke er ligegyldigt, hvordan uddan-
nelsen tilrettelæ gges. Hvis fagforeningsud-

dannelsen skal væ re “en nø gle” til fagbe-
væ gelsens fremtid, så  er nø glens udform-
ning er ikke ligegyldig.

Hvis “nø glen” ikke passer til lå sen, så
duer den ikke. Så  har i fø rste omgang fag-
foreningsuddannelsen et problem. Så  vil vi i
de kommende å r se lukning af skoler, “flugt”
fra fagforeningsuddannelse over til anden ik-
ke-interessebaseret voksenuddannelse, “flugt”
til arbejdsmarkedsuddannelse. Og så  har fag-
bevæ gelsen for alvor et problem i sikringen
af den interessebaserede kvalificering.

Og hvis nø glen ikke passer – så  kan man
rå be “sesam, luk dig op” nok så  mange gan-
ge. For i den virkelige verden, hvor magt, fag-
lig og politisk kamp hø rer til, findes ingen
trylleord for en bedre fremtid. Dé n gyldne
nø gle, som å bner alle Thebens porte, er en
illusion.

Og nø glen må  indrette sig efter lå sen.
Det er aldrig lå sen, som indretter sig efter
nø glen. Men der er alligevel noget sæ rligt
ved fagforeningsuddannelse, som gø r, at
nø glen ikke blot bevidstlø s skal indrette sig
efter lå sen, hvad enten det sker i form af top-
styret formidling om det udviklende arbejde
som ideologi, eller kundeorientering i form af
kortvarige, oplevelsesorienterede kurser uden
kobling til et interessebaseret udgangspunkt.
Fagforeningsuddannelse som nø gle – og det
er just det forunderlige ved fagforeningsud-
dannelse – kan understø tte at lå sen æ ndrer
sig. Hvilke andre nø gler har den evne i da-
gens samfund?

Men det forudsæ tter en fornuftig konstruk-

tion af nø glen! Fra fagforeningsuddannelsens
side skal man ikke alene kigge gennem nø g-
lehullet. Man skal også  læ gge ø ret til nø g-
lehullet og forstå , hvad der foregå r. Af de
igangvæ rende konstruktionsarbejder for en
bedre nø gle er der en del, som efter min me-
ning er meget perspektivrige. Som eksempel
kan næ vnes den læ ngerevarende projektle-
deruddannelse for unge kaldet Grænseland og
en ræ kke andre spæ ndende udviklingsfor
sø g i FIU. Det er udviklingsforsø g, som er
vanskelige at gennemfø re inden for de eksi-
sterende rammer, og der er desvæ rre nok og-
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så  en del forsø g, som ender med ikke at ud-
vikle sig til andet end at holde lå sen igang –
men det er må ske heller ikke så  galt, at det
ikke er godt for noget?

Noter
1. Artiklen gengiver i lettere revideret form Finn M.
Sommers forsvar den 28. november 1997 for ph.d.-af-
handlingen ‘Fagbevægelsen mellem fortid og fremtid

– det udviklende arbejde, tillidsvalgtes kvalifikationer

og fagforeningsuddannelse’, Roskilde Universitets-
center 1997. Ud over afhandlingen indgik bø gerne
‘En snoet STI – evaluering af en læ ngerevarende fag-
foreningsuddannelse for valgte og ansatte i SiD’s lo-
kale afdelinger’ (Andersen og Sommer 1994) og ‘En
oplevelse for livet – en undersø gelse af Fagbevæ gel-
sens Interne Uddannelser’ (Andersen, Olesen, Som-
mer og Weber 1993) i bedø mmelsen for ph.d.-gra-
den.
Artiklens titel er det spø rgsmå l, som bedø mmelses-
udvalget stillede som tema for fremlæ ggelse af for-
svaret for afhandlingen. Derudover var temaet for for-
svaret at ‘give en samfundsmæ ssig perspektivering’
af fagforeningsuddannelse. Afhandlingen blev i 1998
blev belø nnet med Arbejderhistorieprisen.
2. Antonio Gramsci: Fængselsoptegnelser I. Kø ben-
havns Universitet 1991, s. 15.
3. Grundlæ ggende opereres her med begreberne for-
disme/postfordisme. Det ligger heri, at det generelt
sagt er muligt at beskrive den hidtidige udvikling af
kapitalismen som system gennem beskrivelse af den
konfliktoriske transformation af samfundsmæ ssige
strukturer, hvis endemå l principielt er uvis. Historisk
udvikles kapitalismen gennem specifikke formatio-

ner, der ganske vist beror på  de grundlæ ggende
samfundsø konomiske forhold (privat ejendomsret til
produktionsmidlerne og varebytteformidlet udbytning
af “frit” lø narbejde), men som samtidig er præ get af
socialisering, den sociale strukturering og den politi-
ske regulering. Det vil sige, at udviklingen bestem-
mes af ø konomiske, politiske og ideologiske funkti-
onsmekanismer, konfliktstrukturer og krisesammen-
hæ nge. Der er så ledes ikke tale om, at udviklingen
fra en fordis-tisk til en postfordistisk akkumulations-
model forlø ber lineæ rt eller systemrationelt. Den re-
ale historiske kompleksitet, diskontinuiteter og den
relative egendynamik i de ø konomiske, politiske og
ideologiske processer må  væ re en nø dvendig be-
standdel af en materialistisk funderet analyse af sam-
fundsudviklingen. Den historiske udviklingsproces
begribes så ledes her som et princips “logiske” sel-
vudfoldelse, (f.eks. rationalisering, systematisk uddif-
fentiering) eller som en strukturs udvikling (produk-

tivkræ fter/produktionsforhold). Nå r der her tales om
“krise” skal det så ledes forstå s som en strukturfor-
andring eller en “formkrise”. Tankegangen kan kort
illustreres ud fra fø lgende argumentationskæ de:
“Den ø konomiske model” fremprovokerer samfunds-
mæ ssige æ ndringer og politiske tilpasningskrav.
Markedstilpasning og reguleringen af 
en effektiv, stabil efterspø rgsel m.m. fremprovokerer 
statsinterventionisme, nye administrative strukturer
og systemer, nye former for interesseartikulation 
m.m. Dette er basis for, at der udvikler sig nye samar-
bejdsformer mellem arbejdere og arbejdsgivere, som
ydermere institutionaliseres, og som også  – alt efter
interesseartikulation – kræ ver (med-)indflydelse på
den statslige politik – hvilken igen kan institutionali-
seres. Fordisme forstå s så ledes her i en bredere be-
tydning end blot et samlebå ndssystem med den dertil
hø rende virksomhedsinterne arbejdsdeling og med-
fø lgende rationale for udvikling af (i fø rste omgang)
den industrielle produktionsproces. Aglietta definerer
fordisme som et bestemt “artikulationsprincip mellem
produktionsproces og konsumptionsmå de, et sam-
fundsmæ ssigt rationaliseringsprincip, som begrunder
masseproduktion som specifik form for universalise-
ring af lø nforholdet” (Aglietta 1979, 117). Ud fra
denne forstå else kan fordisme-begrebet principielt
siges at hvile på  6 sø jler, hvoraf de 3 fø rste beteg-
ner “fordisme i snæ ver forstand” (Sommer 1997):
1) Gennemrationalisering af arbejdsprocessen (taylo-
risering)
2) Standardiseret masseproduktion af industriproduk-
ter (massekonsum).
3) Sikring af ø get efterspø rgsel gennem billiggø rel-
se af produktionen – og effektive lø nstigninger.
4) Statslig styring og intervention i samfundsø kono-
mien, herunder redistribution af statsindtæ gter og
skatter (keynesianisme). Det vil sige en væ sentlig
forandring af forholdet mellem ø konomi og politik.
5) Udvikling af velfæ rdsstaten som kombination af
ø konomisk regulering, statslig omfordeling og udvik-
ling af et socialt sikkerhedsnet.
6) Stæ rk udvikling af verdensmarkedet for produkti-
on, handel og finanssystemer (international arbejdsde-
ling, afkolonisering og udvikling af ny imperialistisk
afhæ ngighed) samt etablering af globale ø konomiske
og politiske styringsinstrumenter.
4. Synspunktet om de to sidelø bende udviklinger er
uddybet i artiklen: Finn M. Sommer: Det udviklende

arbejde og tillidsrepræsentanten – i minefeltet mellem

rationalisering og humanisering af arbejdet. (Clema-
tide og Lassen 1999).
5. LO: Det udviklende arbejde 1 – idé-oplæg. Lands-
organisationen i Danmark, Kø benhavn 1991. Siden
1991 har LO og forbund udgivet en lang ræ kke mate-
rialer om ‘Det udviklende arbejde’. Se også  Hvid og
Mø ller 1992.
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6. Finn M. Sommer, Anders Siig Andersen og Hen-
ning Salling Olesen: Organisationslegionærer eller

livskunstnere – tillidsrepræsentanten i fortid og frem-

tid. I: Kirsten Bregn og Helge Hvid: Arbejdsliv i

Skandinavien. Forlaget Sociologi 1993.
7. Anders Siig Andersen og Finn M. Sommer: En 

snoet STI – evaluering af en længerevarende fagfore-

ningsuddannelse for valgte og ansatte i SiD’s lokale

afdelinger. Skriftserie fra Erhvervs- og Voksenuddan-
nelsesgruppen, nr. 21. Roskilde Universitetscenter
1994.
8. Bent Boel: USA, EPA og Vesteuropæisk fagfore-

ningspolitik i 1950’erne. Arbejderhistorie nr. 4, 1999.
9. Oluf Bertolt: Fagforeningskundskab – historie og

problemer. En grundbog for studiekredse. Fremad 1950.
10. Finn M. Sommer: Fagbevægelsen mellem fortid

og fremtid – det udviklende arbejde, tillidsvalgtes

kvalifikationer og fagforeningsuddannelse’. Ph.d.-af-
handling. Roskilde Universitetscenter 1997.
11. Ibid.
12. Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen er et
selvstæ ndigt forskningscenter i Institut for Uddannel-
sesforskning ved Roskilde Universitetscenter. Grup-
pen bestå r af 20 videnskabelige medarbejdere.
13. Med “polyteknisk arbejderuddannelse” tæ nkes
her på  en kombination af faglig-politisk og erhvervs-
kvalificerende uddannelse, som ikke er bundet til beg-
ræ nsningerne i den eksisterende produktion, og som
tager sigte på  grundlæ ggende teknisk indsigt og ind-
sigt i arbejdsorganisering, ledelse, mv. (Olesen 1985,
326). Begrebet refererer så ledes ikke til den sæ rlig
ø sttyske praktisering af ‘polyteknisk uddannelse’ i
Honnecker-perioder.
14. Oskar Negt: Det levende arbejde – den stjålne tid.

De politiske og kulturelle sider af kampen for nedsat

arbejdstid. Politisk Revy 1985, s. 51f.
15. Tage Bild, Henning Jø rgensen, Morten Lassen og
Morten Madsen: Sikke nogen typer... Rapport over en

interviewundersøgelse blandt medlemmer af LO-for-

bundene. Forskningsprojekt Arbejdsliv og Politik set i
et Lø nmodtagerperspektiv (APL). LO og CARMA,
Aalborg 1993.
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Abstract
Finn M. Sommer: Trade union education – a
key to the future of the trade union move-
ment? Arbejderhistorie 1/2000, p. 16-36.
At present a shift is taking place from a Fordist
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to a post-Fordist form of rationalisation toget-

her with radical development of the welfare

state as we know it from the 1960s and 70s.

Following the Second World War, the workers’

movement had “a dream” of “abolishing the

exploitation” of workers and consumers, esta-

blishing planned-economy controlled produc-

tion, abolishing unemployment and creating a

crisis-free, permanent boom. 

Employers also dreamt of introducing new

technology, forcing through Fordist-Taylorist,

standardised mass production, introducing

scientific management and on-going rationa-

lisation, and intensifying production. This re-

sulted in a “Fordist co-operation pact” being

agreed where the workers’ movement accept-

ed the demands of the employers in return for

a share in the profits of rationalisation in the

form of higher wages, shorter working hours,

humane treatment at work and – this was a

cardinal point – the creation of a formalised

system of co-operation at the workplace. 

In 1946 the co-operation structure at enter-

prises was formalised and institutionalised

and has since undergone development with,

inter alia, a health and safety organisation at

places of work. With the Social Democratic

Party in government as a precondition for the

strategy of co-operation at places of work, in

spite of resistance to rationalisation and inten-

sification at workplaces, the workers’ move-

ment was successful in linking company-inter-

nal demands with a strategy of social develop-

ment, which in practice meant the creation up

of the Scandinavian welfare state. Trade union

education, which has always played an impor-

tant role for the trade union movement since

before the turn of the century, was function-

targeted and developed after the Second

World War and achieved a central function in

the realisation of the Fordist co-operation

pact by means of the qualification of elected

representatives and members at the workplace.

From the 1970s trade union education devel-

oped into a comprehensive, systematic educa-

tional system, partly financed by employers.

With the shift from a Fordist to a post-For-

dist form of rationalisation, the Fordist co-

operation pact is experiencing a crisis. It may

be undergoing replacement by a ‘post-Fordist

co-operation pact’ where the employers de-

mand the introduction of new concepts of pro-

duction, flexibility, individualisation and dere-

gulation of contractual matters at the enter-

prises. The trade unions demands concern a

comprehensive strategy for the establishment

of ‘work that develops. If this strategy is to

succeed -–and not just end in radical rationa-

lisation on a new basis of technology and

work organisation – then the trade unions’

strategy and efficiency at the enterprises must

be developed. Today trade union education is

in the midst of an intense process of transfor-

mation because of the crisis of the post-For-

dist co-operation pact. But trade union educa-

tion can become a key to the development pro-

cess of the trade union movement and trade

union education itself, because in principle

interest-based trade union education linked to

the development strategy of the trade union

movement has particular potential in relation

to other forms of adult education. However,

this presupposes the development of trade uni-

on education as interest-based, policy devel-

opment education. This in turn presupposes

trade union education that is based on the ex-

perience and visions of the members and the

elected representatives, and an education lin-

ked to the trade union movement’s aims, stra-

tegies and visions of the future, and not mere-

ly the transformation of trade union education

simply into a supermarket with brief, instru-

mental courses with no perspectives in relati-

on to aims, problems and visions for develop-

ment of matters that directly concern the en-

terprises – and society.
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