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Cirkeln som studieform 
Poängen med en studiecirkel är att lära av varandra. Genom att låta de  erfarenheter och kunskaper 
vi alla har komma cirkeln till del lär vi oss mer än om vi bara pluggar i en bok eller lyssnar på en 
föreläsare. Det är i cirkelns jämställda diskussioner dessa kunskaper kommer fram och syftet med 
denna handledning är att vara ett stöd och en stimulans för sådana diskussioner. 
En studiecirkel handlar om självbildning och att tillsammans röra sig framåt i ämnet man 
studerar. Därför är det viktigt att lägga ner tid på att gemensamt utforma upplägget för 
cirkeln, ta beslut tillsammans om innehållet och vad ni ska läsa till varje gång och hur 
många gånger det ska ske. Fokus bör ligga på diskussion och dialog. Försök undvika långa 
utläggningar och monologer. I början av varje träff kan någon eller några få börja med att 
sammanfatta det ni läst, men stanna inte för länge vid detta. 
Några saker att hålla i minnet för att skapa ett demokratiskt diskussionsklimat i cirkeln: 

• Låta olika ståndpunkter få komma till tals 
• Ge alla ungefär lika mycket utrymme 
• Ta vara på deltagarnas olika behov och intressen 
• Använda studiematerialet i ljuset av era erfarenheter 
• Lägga vikten på problemlösning och fruktbar dialog 

 
Din roll som cirkelledare 
Det är du som guidar de övriga deltagarna genom cirkeln. Din roll är att fungera som en 
mötesunderlättare och inspiratör som driver gruppens arbete framåt. Du förbereder 
träffarna och ser till att skapa ett schysst samtalsklimat för alla deltagare. Samtidigt är du 
själv en del av gruppen och inte läraren som ska sitta inne med alla ämneskunskaper. 
Undvik därför gärna långa monologer och var noga med att ge rum åt andra så att 
studiecirkeln blir en lärorik upplevelse för alla. 
 
Ni väljer givetvis själva hur ni använder boken, om ni följer de förslag som finns i denna 
handledning eller lägger upp det på annat sätt, t.ex. väljer ut ett begränsat antal kapitel att läsa och 
diskutera eller lägger till annat material som belyser sådant som intresserar er. 
 
Några av kapitlen, framför allt i början av boken, innehåller en del siffror. Det kan vara tungt att 
läsa men ger förhoppningsvis en stabil grund för några av bokens grundläggande antaganden.  
Dessa och i princip alla andra faktauppgifter har källhänvisningar och det kan finnas en poäng i att i 
några fall gå tillbaka till dessa källor och kolla fakta. Dels kommer det ny statistik år från år och 
dels kan det vara bra att själv ha sett grundmaterialet till resonemangen. Källkritik, att ställa frågor 
om källor är korrekta och relevanta är alltid bra och ger deltagarna möjligheter att självständigt ta 
ställning till verkligheten. Att lära sig att ta reda på fakta är i sig en nyttig kunskap. I en del fall kan 
källhänvisningarna ge tips om litteratur att läsa bredvid antingen för den som är extra intresserad av 
någon fråga eller för hela cirkeln att fördjupa sig i. 
 
Även om det finns mycket fakta i Slutkört är det först och främst en debattbok. Diskussion om 
bokens frågeställningar och förslag är därför centralt i cirkeln, snarare än faktapluggande. 
 
Om boken 
Bilarbetarna kan rädda världen och sina jobb – om de slutar göra bilar. Det är, mycket tillspetsat, 
budskapet i boken Slutkört. 
Mänskligheten, eller rättare sagt det ekonomiska system som dominerar världen, har på några 
generationer förändrat atmosfärens sammansättning så mycket att det redan påverkat klimatet på 
avgörande sätt. En fortsättning på samma väg riskerar att allvarligt skada natur och samhällen, i 
värsta fall så mycket att det hotar grundvalarna för vår civilisation och de livsformer som under 
årmiljoner vuxit fram på jorden. Så ser den utmaning ut som vi står inför. 
 



När det gäller växthusgaserna står transportsystemet för en stor och ständig ökande andel och det 
behöver förändras i grunden om vi skall kunna bygga upp ett hållbart samhälle. Men trots att 
bilindustrin och klimatfrågan har diskuterats mycket de senaste åren har det sällan skett samtidigt. 
Slutkört visar hur bilismen vuxit fram under 1900-talet pådriven av starka ekonomiska krafter och 
att den ständigt ökande massbilismen inte är hållbar,  trots allt som sägs om ”gröna” bilar. Det krävs 
istället ett nytt transportsystem med en övergripande minskning av de totala transporterna och en 
förändring av hur transporterna sker. 
 
En omställning till ett hållbart samhälle kommer inte av sig själv –  varken inom transportsektorn 
eller i samhället i sin helhet. Under lång tid har världens stater på pappret varit ense om att minska 
utsläppen av växthusgaserna – trots detta har de ökat kraftigt under samma tid och de olika 
internationella konferenserna har gått från misslyckande till misslyckande. Krafterna för att fortsätta 
i gamla hjulspår är så starka att förnuftet inte förmår bryta igenom. Med sina krav på att ställa om 
vårt samhälle bort från fossilekonomin är klimatfrågan till största delen varken teknisk eller 
praktisk. Problemet är istället politiskt – att driva fram beslut och verkställa åtgärder på tvärs mot de 
rådande ekonomiska strukturerna. Liksom i så många andra frågor står förnuftet mot mäktiga 
materiella intressen. Utmaningen är att ge förnuftet sociala muskler kraftiga nog att utmana och 
besegra de krassa egenintressen som står i vägen för den förändring som krävs för att rädda vår 
värld. 
Detta är kärnpunkten i Slutkört och med bilindustrin som exempel visar boken hur de anställda där 
och i andra branscher kan knyta sina behov av trygga jobb till samhällets behov av att stoppa 
klimatförändringarna. 
Författaren har med förordets ord hellre hårdragit sina resonemang för att få reaktioner än ängsligt 
försökt vara alla till lags. Boken borde alltså vara en bra utgångspunkt för den sorts öppna 
diskussioner som en studiecirkel är så väl lämpad för. 
 
Om författaren 
Lars Henriksson har arbetat på Volvo Torslandaverkens monteringsfabrik sedan 1978 och där han 
genom åren även haft ett antal fackliga uppdrag inom Metall, alltifrån gruppstyrelseordförande till 
skyddsombud. Vid sidan av sitt jobb där skriver han regelbundet, bland annat  på Göteborgs Postens 
kultursida. 
 
 
Denna uppdelning och dessa frågor är självfallet inget ”facit” till hur cirkeln ska arbeta eller vilka 
vägar diskussionen där ska gå. Flera av frågeställningarna kan lika gärna diskuteras på andra ställen 
än där de står här och säkert är det omöjligt att hinna med mer än en mindre del av dem. De är bara 
förslag på möjliga infallsvinklar som förhoppningsvis kan inspirera när ni ger er i kast med boken 
och dess ämne och som kan vara en hjälp när ni gemensamt lägger upp planeringen. Det kan därför 
vara bra att kopiera upp frågor och indelning till det första mötet. 
 
Sex träffar på 3 x 45 minuter 
 
 

Träff 1. Presentation och planering 

Presentation av deltagarna, boken och studiecirkelns idé. 
 
Diskussion om hur ni vill lägga upp cirkeln. 
Deltagarna har säkert redan en rad synpunkter på bilen, bilismen och bilindustrin. Det kan vara 
lämpligt att börja med en förutsättningslös diskussion om detta. En idé är att anteckna de tankar och 
ståndpunkter som kommer upp och sedan återkomma till dessa i slutet av cirkeln för att se om ni 
ändrat eller utvecklat era kunskaper och ståndpunkter. 



Några frågor för att inleda denna diskussion kan vara: 
 
Hur ser ni på... 
... bilen för egen del – praktiskt och känslomässigt? 
... bilismen i allmänhet? 
... bilindustrin som samhällsfaktor? 
 
Varför är det ofta känsligt att ifrågasätta bilismen? 
 
 

Träff 2. Transporterna och klimatet 

Läsning: Inledning, prolog, kapitel 1 – 3, (s.7 – 55) 
 
Kapitel 1 
Hur kan klimatkrisen hota jobben i bilindustrin? 
Varför är det så svårt att klimatanpassa transporterna? 
Vilka argument finns, för och emot, att låta bilindustrin gå under? 
Vad är det som kan göra bilindustrin lämplig för omställning? 
Varför är begreppet ”miljöbil” problematiskt? 
Ge exempel på hur företag använder ”gröna” argument för att öka sin försäljning. 
Varför är det svårt att ersätta oljan som bränsle i bilarna? 
Vilka för- och nackdelar har eldrivna bilar jämfört med dem som drivs med förbränningsmotorer? 
Finns det faror i att satsa på elbilar? 
 
Kapitel 3 Klimatfrågan 
Kan vi lita på vetenskapen? Det kommer ju hela tiden nya ”sanningar” och forskningsresultat. 
Vad menas med ”tipping points” och varför är det så farligt? 
Vad är det för skillnad på att vara skeptiker och klimatförnekare? 
Vilken kritik kan man rikta mot IPCC:s rapporter? 
 
 

Träff 3 Hur kom vi hit? Billobbyn, bilsamhället och bilismen 

Läsning: Kapitel 4 – 6 (s. 56 - 91) 
 
Vilka var de främsta aktörerna och när Sverige omformades till ett bilsamhälle och vilka var deras 
drivkrafter? 
Vad kan det ha varit för orsaker till att uppslutningen var så total kring detta på 50-talet? 
Kan man se billobbyns aktivitet idag? 
En av bokens teser är att bilismen är ett självförstärkande system, finns det några exempel på detta i 
er vardag? 
Vilka för- och nackdelar finns med att äga bil på det personliga planet? 
Vilken psykologisk roll spelar bilen i vårt samhälle? 
Vilka problem förorsakar bilismen för samhället, förutom de rent miljömässiga? 
 
Nu har ni kommit halvvägs i cirkeln. 
Här kan det vara på sin plats att fundera över hur cirkeln fungerar. Är ni nöjda? Behöver ni 
ändra något i upplägget eller de roller ni har som deltagare? Hur fungerar handledningens 
frågor? Ska ni fokusera på färre av dem eller förhålla er friare till frågorna och bredda 
diskussionen? 



Träff 4 Transporter,  transportpolitik och alternativ 

Läsning: Kapitel 7– 11 (s. 92 - 161) 
 
Kapitel 7 
Kan ni ge exempel på transporter, av varor eller människor, som skulle kunna undvikas utan att livet 
blir sämre? 
 
Hur kommer det sig att transporterna ökat mer än BNP under många år? 
 
Kapitel 8 
Fundera på saker i vår vardag där teknikens utveckling tas som något självklart och inte ett resultat 
av mänskliga beslut.  
Finns det exempel på det motsatta, där det är olika val, affärsmässiga, ideologiska, samhälleliga osv, 
som påverkat utformningen av den teknik vi har. 
 
Kapitel 9 
Hur skulle vardagen se ut om dagens transporter fördelades mellan olika trafikslag på samma sätt 
som 1950, dvs ungefär 20% bil, 80% kollektivtrafik? 
 
Vilka förändringar skulle krävas (stadsplanering, arbetstider, kollektivtrafik...) för att detta skulle 
vara möjligt?  
 
Vad skulle det innebära om större delen av transporterna sågs som en allmännytta (som t.ex. 
rättssystemet, skolan eller det mesta av sjukvården idag) istället som en vara som produceras för 
vinst? Är det möjligt? Vilka problem skulle det innebära? 
 
Hur kommer det sig att mäns och kvinnors resande ser olika ut? Vad innebär detta för en politisk 
strävan mot ett hållbart transportsystemet? 
 
Kapitel 10 
Vilka för och nackdelar kan ni se i de olika förslag och planer på ändrade transportsystem som 
presenteras i boken?  
Hur realistiska förefaller förslagen? Tekniskt och politiskt? 
 
Vad kan man använda de olika förslagen till? 
 
Kapitel 11 
Varför ställer inte bilindustrin om av sig själv? 
 
Vilka för- och nackdelar kan det finnas med bokens huvudtes att bilindustrin ska ställas om som ett 
svar på klimatkrisen snarare än att läggas ner? 
 
Vilka andra industrier än bilindustrin skulle behöva och kunna ställas om? 
 
Vilka förändringar är i teorin möjliga inom en bibehållen marknadsekonomi med dominerande 
privat ägande och vilka är omöjliga? 
 
Hur påverkar de existerande makt- och ägandeförhållandena möjligheterna till omställning i 
praktiken? 
 



Träff 5 Bilindustrin 

Läsning: Kapitel 12 – 14,  kap 17 (s. 162- 200 , s. 225 - 234) 
 
Ge exempel på områden där politiska regleringar redan idag sätter gränser för den oreglerade 
marknaden. Varför är det så? 
Ge exempel på områden där marknaden inte reglerats trots att det skulle behövas. Varför är det så? 
 
Kapitel 12 och 13 
 
Hur kan dagens arbetsorganisation vara ett hinder respektive en drivkraft för omställning av 
produktionen? 
 
Hur formas vi av hierarkierna i arbetslivet? Vad kan man göra för att bryta ner dessa? 
 
I boken förs en kritik fram mot hur uttrycken ”sysselsättning” och  ”skapa arbete” används i den 
politiska debatten. Hur ser ni på arbete? Varför arbetar man? Går det att skilja ”nyttigt” eller 
”nödvändigt” arbete från ”onyttigt” och ”onödigt”?  
 
Hur kan frågan om jobben och hotet om arbetslöshet vara ett hinder för omställning och hur kan det 
tvärtom bli en positiv drivkraft? 
 
Kapitel 14 
Vad talar för att de anställda i bilindustrin och annan verksamhet som kommer i konflikt med miljön 
skulle engagera sig för en omställning av sina arbetsplatser? 
Vad talar mot? 
Hur stämmer bokens skildring av fackföreningarnas sätt att fungera med era egna erfarenheter? 
 
Kapitel 17 
Den snabba omställningen av bilindustrin 1941-42 kom sig av ett nationellt krisläge. Vad skulle 
krävas idag för att driva fram en omställning? 
 
 

Träff 6 Från ord till handling 

Läsning: Kapitel 15 – 16, 18 (s. 201 – 224, 238 – 253) 
 
Kapitel 15 
Vilka av erfarenheterna från Lucas Aerospace är möjliga att tillämpa i dagens Sverige, positiva som 
negativa? 
Vilket motstånd respektive stöd kan man tänka uppstår när någon börjar driva krav på omställning? 
 
Kapitel 16 
Hur ser ni på fackföreningarnas läge och utmaningar idag? Vilket inflytande ha medlemmarna och 
hur kan detta förstärkas? Vilka tänkbara vägar kan de svenska facken gå de närmsta åren? 
 
Hur fungerar de svenska fackföreningarnas inställning till strukturomvandling och 
företagsnedläggningar idag? 
 
Boken för fram en idé om ”folkrörelsesamverkan”. Ge exempel på hur sådan samverkan funnits  i 
Sverige och världen. Finns det aktuella exempel idag? Skulle en sådan  folkrörelsesamverkan för 
omställning kunna börja idag? I så fall, hur? 



 
Kapitel 18 
Vad har ni för erfarenheter av att saker som verkat vara en omöjlighet ändå går att genomföra, 
förbättringar eller försämringar? Vad var det i dessa fall som gjorde förändringen möjlig? 
 
Vad har ni för erfarenheter av folkrörelsearbete? Vad är styrkan med detta? Svagheterna? 
Håller folkrörelserna på att försvinna eller lever de kvar? Varför? 
 
Är bokens avslutande vision om ”Folkrörelsernas kommitté för klimatomställning och arbete” en 
möjlig inriktning? Hur skulle andra sätt att driva fram en klimatomställning kunna se ut? 


