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Yttrandefriheten – den fria tanken och det fria ordet – är kultu-
rens förutsättning; människor med lika värde som skapar, tolkar 

och levandegör kulturen i samhället och i arbetslivet.
Kulturen är en viktig ideologisk fråga; ett verktyg för att stärka 

demokratin, öka jämlikheten och rättvisan. I ett framväxande mång-
kulturellt informations- och kunskapssamhälle blir kulturen allt vik-
tigare för att forma och ge uttryck för normer, värderingar och attity-
der. Människor som uttrycker och gestaltar kan och vågar ifrågasätta 
och förändra.

Kultur är en klassfråga. Det handlar inte om skillnader i vilja 
eller behov utan om social bakgrund, vana och självförtroende. Den 
grupp som är mest aktiv i kulturlivet är välutbildade kvinnor. Den 
grupp som är minst aktiv är äldre lågutbildade män. Generellt är 
kvinnor mer kulturellt aktiva än män och högutbildade mer aktiva 
än lågutbildade.

Den fackliga organisationen måste bära kulturens alla dimensioner 
för att skapa engagemang, delaktighet och närhet. Kulturen utveck-
lar den fackliga organisationen, skapar bilder av vardagens vedermö-
dor och ger utrymme för gemensamma drömmar och visioner att 
växa sig starka.

När kulturen upphöjs så att människor ställs utanför, inte vågar, 

Förord

Förord
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vill eller kan, hotas demokratin och människovärdet. Därför handlar 
det fackliga kulturarbetet om att främja kritisk granskning och ge 
förutsättningar för alla – de många människorna – att vara aktiva, 
upptäcka och skapa.

Kampen om tanken beskriver hur Landsorganisationen ser på kul-
turen, dess kraft som medel i det fackliga arbetet. Samtidigt visar vi 
på prioriteringar som är nödvändiga inom kulturverksamheten, för 
att fackföreningsrörelsen ska kunna vara en motkraft till kapitalets 
intressen på kulturområdet.

Kulturen rymmer många fler dimensioner än vad vi valt att ta upp. 
Det betyder inte att det vi utelämnar är oviktigt. De frågor som vi 
prioriterat anser vi vara grundläggande för den fackliga kultursynen 
och kulturverksamheten; yttrandefriheten, arbetslivets och arbetar-
rörelsens historia, språket och folkbildningen.

Utgångspunkten finns i de många medlemmarna, en stark demo-
krati, allas lika värde och människors inneboende skapande kraft.

Ingalill L. Westh
LOs tredje ordförande
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Verklighetens kommersialisering
Människor har alltid letat efter sin plats på jorden för att skapa identitet och finna tillva-
rons mening.

Varje människa, varje generation är barn av sin tid – summan av sina upplevelser och 
erfarenheter.

 Tre års skolgång, häst och vagn och lokalsamhälle.
 Andra världskriget, välfärdens födelse.
 Vietnamkriget och den internationella solidariteten.
 Statsministermord, aids, Tjernobyl och naturresursplundring.
 Internationalisering, decentralisering, avreglering, arbetslöshet, ökade utbildningskrav.

Människors värderingar skapas tidigt och förändras lite över en livstid. Uppväxande gene-
rationers värderingar formas framför allt av vuxna i barnens närhet, av föräldrar, lärare 
och kompisars föräldrar men också i hög grad av till exempel media.

Kampen om verklighetsbilden hårdnar. Medias utbud växer men likriktas alltmer. Allt 
fler och starkare krafter slåss om att få tolkningsföreträde när det gäller att forma bilden 
av verkligheten. Kapitalet kallas för ”marknaden”. Två miljoner löntagares intresse avfär-
das som särintresse. Samhället förändras men klassintresset ljuger inte. Skillnaden mellan 
rik och fattig består.

Varje människa har behov av att uttrycka, vara engagerad och känna gemenskap. De 
förhållanden som formar människor kan förändras och påverkas genom att människor 
går samman, visar varandra solidaritet och manifesterar gemenskapens styrka.

Industrisamhället bleknar och fram träder ett samhälle byggt på information och kom-
munikation. Märkligt nog har det blivit svårare att träffas och göra gemensam sak.

Några säger att tiden inte räcker till. Andra menar att det inte finns några naturliga 
mötesplatser. En och annan tror att behovet har försvunnit och att var och en är sin egen 
lyckas smed.

Vem kan man lita på? Vad spelar det för roll om fackföreningsrörelsen tiger still eller 
kämpar? Är kulturen ett fackligt medel för att förändra eller bara en trudelutt på fack-
klubbens årsmöte?
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Kultur, makt och demokrati

Kulturen är viktig för demokratin, viktig för skapandet av ett 
jämlikt, jämställt och rättvist samhälle. Kultur formas i möten 

mellan människor och förutsätter yttrandefri-
het, att fritt få uttrycka, känna och dela med 
sig av åsikter och erfarenheter, ifrågasätta och 
kritisera:

Yttrandefrihet kräver:
 tillgång till och kunskap om språket med 
vars hjälp människor kommunicerar, förstår 
världen, samhället och sig själva.
 jämlika politiska resurser så att alla kan 
delta i den demokratiska processen och 
medverka i samhällsutvecklingen.
 allas möjlighet att framföra sin åsikt utan 
att riskera bestraffning.

Kultur är en maktfråga, en politisk och ideolo-
gisk fråga, som kan användas för att ta makt 
men också för att bevara givna maktstrukturer. För fackföreningsrörel-
sen utgör kulturen en förändringskraft för löntagarna som kollektiv 

Kultur, makt och demokrati

Kapitel 1

Kulturen är ett av fackföreningsrörelsens 
medel för att granska samhället, bilda opi-
nion mot orättvisor och agera på arbetsplat-
serna och i samhället.

LOs kultursyn utgår från att människor 
är skapande och att alla har behov av 
att gestalta och uttrycka, men också bli 
lyssnade till.

Fackföreningsrörelsens uppgift är att på 
olika sätt vara en motkraft till ökad kom-
mersialisering och de vinstintressen som 
växer sig allt starkare inom kulturen.

Fackföreningsrörelsens ansvar är att gran-
ska hur och i vilken utsträckning samhället 
värnar allas tillgång till kultur. Utgångs-
punkten är medlemmarnas behov och krav. 
Ur rättvise- och jämlikhetssynpunkt faller 
extra stort ansvar på fackföreningsrörelsen 
när det handlar om att bevara och bruka 
kulturarvet och att främja bildningssträvan-
den. Till våra uppgifter hör också att på 
olika sätt verka för att arbetarklassen syn-
liggörs i litteratur, bildkonst, teater och film.
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men också för enskilda individer. Synen på kulturen är ett politiskt ställ-
ningstagande som måste omfatta allas lika värde.

I en allt snabbare samhällsutveckling, i ett framväxande mångkul-
turellt informationssamhälle ökar kulturens betydelse när det gäller 
att bryta sociala mönster, minska segregation och ökande klyftor. 
Kultur gör skillnad; att styra eller bli styrd, att ha makt eller känna 
sig maktlös.

Kulturen, på professionell och amatörmässig grund, måste stän-
digt finnas närvarande i människors vardag och utgå från deltagande 
och delaktighet. Därför är det viktigt att motverka en utveckling där 
kulturen blir jippobetonade beställningsprojekt som framför allt har 
sin grund i att tillfredsställa näringslivets vilja till ökad konsumtion.

Precis som det finns reellt kapital, finns ett kulturellt kapital. Precis 
som det finns stora ekonomiska klasskillnader finns det också kul-
turella klasskillnader. Det är inte kulturbehovet som skiljer olika 
klasser åt, däremot människors levnadsvillkor och sociala bakgrund, 
erfarenhet, utbildning, ekonomi, tradition och självförtroende. Mins-
kade kulturella klasskillnader förutsätter ökad jämställdhet i samhäl-
let och rättvisare fördelning.

Skolan som kulturspridare
Skolans roll som kulturpåverkare och kulturspridare är grundläg-
gande för att motverka klasskillnader och orättvisa. Skolan ska vara 
en demokratisk kraft som har en av sina viktigaste uppgifter i att öka 
jämlikheten, att bryta klass- och könsmönster. Skolan ska förmedla 
nyanserad information och fördjupad kunskap och borde vara en 
plats där olika människor möts på lika villkor.

Kulturen är viktig för att förmedla en människosyn som utgår från 
att människor är goda sociala varelser som är beroende av varandra. 
Kulturen behövs också för att engagera och entusiasmera eleverna 
för deras egen och andras situation och inte minst för att utveckla 
kvaliteten i skolans verksamhet.
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Skolan är fortfarande klass- och könsskiktad när det gäller elev-
ernas val av utbildningsvägar. Varje år lämnar en stor grupp elever 
skolan utan godkända betyg. De senaste årens privatisering av skolan 
förstärker skillnader i barns uppväxtvillkor och motarbetar ökad jäm-
likhet.

Skolan måste ha förmåga och resurser att stimulera och stötta 
eleverna oavsett föräldrarnas bakgrund och språkliga traditioner i 
hemmet. När skolan misslyckas med att ge alla en god språklig grund 
minskar individens möjligheter att göra fria livsval till exempel vad 
gäller vidare utbildning och möjligheter att ha och behålla ett arbete. 
Därmed blir skolans misslyckande ett samhälleligt misslyckande.

Olika kulturarv
I samhället finns olika kulturarv. Det dominerande borgerliga kul-
turarvet stänger arbetarklassen ute, uttrycker inte dess erfarenheter, 
berättar inget som stärker löntagarnas identitet.

Kulturen används ibland mer för att markera den egna klassidenti-
teten och särskilja sig socialt än för att tillfredsställa estetiska behov.  
Samhällets övre klasser har haft tolkningsföreträde och det har upp-
stått ”riktig kultur”, det vill säga ”finkultur” med hög status, och 

”folklig kultur”, så kallad ”skräpkultur” som ofta betraktas som ”okul-
tiverat tidsfördriv” för den stora massan människor.

I samma ögonblick som skillnaden görs mellan olika kulturytt-
ringar ges också olika värde och status.

Kulturinstitutionerna – som till största del bekostas av de breda 
löntagargrupperna – betraktas av tradition ofta som en del av det 
borgerliga kulturarvet. Därmed fjärmas till exempel LO-förbundens 
medlemmar. De kulturella institutionerna är betydelsefulla för hela 
befolkningen och måste vara öppna och föränderliga. Därför är olika 
typer av uppsökande verksamhet och publikarbete en viktig del av 
kulturinstitutionernas arbete.

Den fackliga organisationen och den fackliga verksamheten har 
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stått som motvikt till det borgerliga kulturarvet. Genom att gestalta 
sin egen verklighet, sjunga och spela teater har arbetarklassens 
kulturarv synliggjorts, egna traditioner har utvecklats och värnats. 
Gemensamma intressen, värderingar och sätt att uttrycka sig på har 
svetsat samman och stärkt klassgemenskapen. Arbetarrörelsens kul-
turtraditioner innehöll krav på sociala förändringar och användes för 
att förändra samhället. Därmed uppstod en skarp kontrast till det 
borgerliga kulturarvet.

Arbetarrörelsen startade tidningar, bokförlag, producerade film 
och radio. Folkets hus och parker blev viktiga träffpunkter som vär-
nade och utvecklade kulturarvet. Med tiden har arbetarrörelsen av 
olika anledningar – ekonomiska, intressemässiga och omvärldens för-
ändrade krav – ”monterat ner” den struktur som bär de många män-
niskornas kulturarv. Därmed har kapitalstarka intressen, vars syfte är 
att offensivt agera för den starkes rätt, lättare att få fotfäste i män-
niskors sinne. Arbetarrörelsens motmaktskraft avtar. Kapitalets kraft 
ökar.

Det är nödvändigt att hela tiden utveckla arbetarrörelsens gemen-
samma värdegrund och människosyn. I dagsläget handlar det om att 
till exempel bygga upp fristående institut och utveckla de möjlighe-
ter som informationstekniken erbjuder.

Ökad kommersialisering
När det varit nödvändigt med hårda budgetprioriteringar i samhäl-
let, i kommuner och landsting har det varit svårt att hävda kultu-
rens värde. Många kommuner diskuterar eller har infört avgifter 
inom musikskolor och bibliotek. Därtill kommer en utbredd priva-
tisering. Samhälleligt ansvar som tidigare varit statligt decentralise-
ras till landsting och kommuner. Det lokala inflytandet och ansva-
ret ökar, samtidigt ökar också skillnaderna mellan olika kommuner. 
När konkurrensen om vad skatten ska gå till hårdnar, ökar risken 
för att olika viktiga verksamheter ställs mot varandra inom landsting 
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och kommuner. Därför är det viktigt att staten har ett övergripande 
ansvar för kulturfrågorna.

I början av 1980-talet stagnerade de statliga kulturanslagen. Sam-
tidigt blev det allt vanligare med kultursponsring. Kulturrådet visar 
att de offentliga kulturinstitutioner som uppbär statliga bidrag till 
ytterst liten del finansierar sin verksamhet genom sponsring. Ändå 
spelar sponsringen mycket stor roll eftersom de fasta kostnaderna 
ofta är höga. När biljettintäkterna blir en allt mindre del av de totala 
intäkterna ökar sponsringens betydelse. Samtidigt ökar det privata 
företagandets inflytande över kulturens innehåll.

Starka marknadskrafter skapar ökad kommersialisering som 
inskränker kvalitet, mångfald, prövande och kritisk granskning. Konst-
närer och kulturutövares frihet och självständighet får inte kränkas. 
Därför är det viktigt att granska och motverka den ökade kommer-
sialiseringen inom kulturen.

Kulturen fyller ett syfte som underhållning, avkoppling, upplevel-
ser, men genom kapitalets ensidiga vinstintresse släpps krav på kva-
litet och mångfald. Då skapas myter, skenbilder som schabloniserar 
verkligheten.

Starka marknadskrafter är med och styr den tekniska utvecklingen 
och därmed förmågan till snabb masskommunikation. Användningen 
av datorer och därmed datorspel, e-post och andra snabba, lättill-
gängliga kommunikationsmöjligheter ökar kommersialiseringen.
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att kulturen används som ett fackligt och politiskt verktyg för att granska, bilda 

opinion och agera mot orättvisor på arbetsplatserna och i samhället.

att utveckla former för att integrera kulturfrågorna i den fackliga organisationen.

att vara en motkraft till den ökande kommersialiseringen.

att skolan ska utvecklas i sin roll som kulturbärare.

att kulturinstitutionerna verkar med tydligare utgångspunkt från de breda löntagar-

grupperna när det gäller innehåll och utbud.

att kulturinstitutionerna prioriterar uppsökande verksamhet och publikarbete.

att arbetarklassen synliggörs i litteratur, bildkonst, teater och film.

Landsorganisationen ska arbeta för

Mötesplatser
Den fackliga organisationens idé bygger på människors möten och 
vilja att gå samman, dela erfarenheter och agera.

Fackföreningsrörelsen är beroende av mötesplatser där männis-
kor kan samtala, lyssna, lära och handla. Arbetarrörelsen har skapat 
mötesplatser som manifesterar och materialiserar tankar och idéer, 
där historien vårdas och framtiden skapas, där visionerna blir grip-
bara.

För framtiden är det viktigt att skapa mötesplatser som utnyttjar 
alla de möjligheter som informationstekniken ger. Detta kan delvis 
ske genom en utveckling av till exempel Folkets hus och parker, men 
det kan också handla om mötesplatser på Internet där hänsyn inte 
behöver tas till geografiska avstånd, tid eller rum. Viktigast är att det 
lokala engagemanget och behoven styr utvecklingen.

Folkets hus och parker
Folkets hus och parker startade under små och anspråkslösa förhål-
landen, enveten kamp och stora uppoffringar. Drivkraften var att till-
sammans skapa utrymme för fria ord och fria tankar. Fackförening-
arna och arbetarekommunerna var ofta portförbjudna i lokaler som 
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det allmänna och enskilda förfogade över. Den växande rörelsens 
grundläggande idéer ansågs omstörtande, de härskandes privilegier 
ifrågasattes. Också rätten att hålla möten utomhus var starkt besku-
ren. Ofta användes landsvägen som mötesplats för att inte komma 
i delo med myndigheter och privata markägare. I egna hus skulle 
arbetarklassen vara fredad från brukspatroner, 
fabrikörer, besuttna och polisen. Med frivilliga 
krafter, med pengar som togs ur redan tomma 
fickor startade en utveckling som blivit avgö-
rande för arbetarrörelsens och hela samhällets 
utveckling.

Folkets hus är en symbol för en medveten 
kultur- och bildningsstrategi. I och med att 
arbetarrörelsen skapade rum för yttrandefrihet 
startar en process som påverkar hela samhäl-
lets demokratisering. Folkets hus och parker 
är en kulturskatt i sig. Där ryms till exempel 
mängder av konstverk som skildrar arbetarna och arbetarklassens 
kamp, glädje, med- och motgångar.

I takt med att samhället och den fackliga verksamheten har för-
ändrats har också Folkets hus roll och betydelse förändrats. Många 
Folkets hus har lagts ner, andra har sålts eller fyllts med annat inne-
håll än vad som var tänkt från början. I Folkets husidéen, i befint-
liga lokaler, har det funnits och finns det fortfarande möjlighet att 
bygga vidare, utveckla idédebatten, verksamheten, organisationen 
och gemenskapen i fackföreningsrörelsen men också i hela arbetar-
rörelsen.

Delvis har arbetarrörelsens gemensamma ansvar brustit. Folkets 
hus och parker har inte förblivit opåverkade av växande kommersi-
ella krafter. På många håll har de fackliga organisationernas expedi-
tioner sökt sig andra lokaler. Då de ekonomiska kraven på verksam-
heten ökat har de idémässiga traditionerna fått träda tillbaka för att 

Under eget tak
Det första svenska Folkets hus invigdes i 
Malmö den 2 april 1893. Grunden hade 
lagts sommaren 1892 då en av socialdemo-
kratins pionjärer Axel Danielsson yttrat: 

”Socialdemokratins politiska mål är att 
erövra den lagstiftande makten i stat och 
kommun. Under kampen för rådhusets 
erövring är Folkets hus den bästa barrikad 
Malmö arbetare kan bygga.”

Samma år köpte Malmö socialdemokra-
tiska förening ett parkområde i utkanten av 
staden och grundade Sveriges första Folkets 
park.
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att skapa mötesplatser som stärker och utvecklar den fackliga organisationen.

inte avskräcka kunder på en fri och konkurrensutsatt marknad.
Kraften, stoltheten som växer genom att tillsammans forma sina 

egna förutsättningar är viktig. Att samlas i ett gemensamt hus, att 
inte bara dela idé utan också tid och rum ökar allas gemensamma 
styrka. Då byggs organisationen i samverkan, resurserna samordnas 
och utnyttjas så effektivt som möjligt.

Landsorganisationen ska arbeta för
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Kulturens allmänna värde och 
bokens synnerliga betydelse
Tillgången till ordet, språket, bilden och musiken är viktiga delar av det aktiva medborgar-
skapet och främjar delaktighet. Kulturen är makt och därför ett viktigt fackligt verktyg. Det 
sägs att det är segraren som skriver historien. Då blir historiebeskrivningen falsk och orätt-
färdig. Det är illa nog. Vad värre är är faktumet att den som skapar bilderna från verklig-
heten, den som äger språket och beskriver nutidens verklighet också segrar framöver.

I Tyskland brände nazisterna böcker på bål. På så sätt gick delar av historien upp i 
rök. De härskande kunde skriva om historien. Litteraturen ger insikt, kunskap och sprider 
åsikter. Just därför är litteraturen ett hot mot de som vill hålla sitt folk i tukt och förma-
ning. I Frankrike anno 1996 brinner böckerna inte på bål som i Nazityskland. Däremot 
förbjuder borgmästaren ”olämplig” litteratur på statsbiblioteket i Orange.

I Sverige sprider nazister, fascister och rasister rasbiologins budskap genom den så kal-
lade ”vit makt-musiken”. Unga människor som håller på att forma sina värderingar lyss-
nar och tar till sig.

Kulturen opinionsbildar och sprider budskap, bra budskap men också dåliga budskap. 
Det goda slåss mot det onda.

Kulturen kommer också i framtiden att vara en maktfråga. Därför måste kampen om 
språket, bilderna, berättelserna och sångerna vara en del av den fackliga kampen.

Arbetarrörelsen, fackföreningsrörelsen har hela tiden använt kulturen för att tydliggöra, 
häckla och visa samband. Boken och läsandet har kanske betytt mest. Möjligtvis därför 
att boken är så anspråkslös i sin form och förhållandevis åtkomlig. Tänk så mycket fat-
tigare livet skulle vara utan böcker. Det skulle vara kalt på väggarna och kallt i själen.
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Ur historien växer framtiden

Fackföreningsrörelsens ansvar är stort när det gäller att se till 
att de arbetande människornas kulturarv inte faller i historiens 

glömska.
Genom att själv berätta sin historia blir 

varje individ en del av den. Den som inte 
kan sin historia är dömd att upprepa histori-
ens misstag. Därmed är historieskrivningen en 
nutida rättvisefråga.

Under århundraden har en stor del av historiebeskrivningen kon-
centrerats på kungarnas, grevarnas och baronernas gärningar och liv. 
Det är maktens boningar som oftast finns bevarade åt eftervärlden. 
Från industrialismens tid finns otaliga beskrivningar av företagen, 
fabrikörerna och kapitalisterna. De flesta företag har i olika skrifter 
gjort redogörelser för företagens verksamhet och ägarnas livsverk.

När slotten och herresätena byggdes, när malmen och kalkstenen 
bröts, när järnvägarna drogs fram, när korna mjölkades och utfod-
rades, när furorna fälldes och timret flottades, när människorna 
behövde vård och omsorg, när bilarna, kullagren och mjölkmaski-
nerna tillverkades så gjordes arbetet av kvinnor och män som sällan 
eller aldrig kommer till tals i historiebeskrivningarna.

Med industrisamhället förändras samhällets maktstrukturer. Med 

Ur historien växer framtiden

Kapitel 2

Genom att själv berätta sin historia blir 
varje individ en del av den. Den som 
inte kan sin historia är dömd att upprepa 
historiens misstag. Därmed är historieskriv-
ningen en nutida rättvisefråga.
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industrisamhället följde en ny samhällsklass; arbetarklassen med rätt 
till sin roll i historien. Industrisamhällets historia är historien om 
förtryck, strejker, strider, tillkortakommande, styrka, gemenskap och 
mod. Arbetarklassen berättar historien om de fattiga och utsatta som 
slöt sig samman för att kunna ställa krav och ha ett drägligt liv.

Historien är ett kollektivt minne som måste visa människor och 
miljöer i en helhet. Därför är det viktigt att arbetets värde, kunskaper 
och erfarenheter samlas, bevaras och sprids.

När stora delar av det arbete som för kort tid sedan ansågs modernt 
byts ut mot ny teknik så är det inte bara maskiner och teknik som 
ersätts. Människors syn på livet, politiken och den fackliga organi-
sationen förändras. En del av kulturen är människors vanor, värde-
ringar och normer; allt det vi ärver och för vidare genom uppfostran, 
utbildning, folkbildning och annan kommunikation. Om miljöerna 
försvinner, om kunskapen kring människors villkor försvinner, om de 
rådande maktförhållandena hamnar i glömska blir historien i bästa fall 
nostalgisk, i värsta fall lögnaktig. Då blir det som bevaras för eftervärl-
den allas historia när det bara är någras.

Arbetarrörelsens historia måste skrivas med utgångspunkt från de 
många människornas kamp. Arbetarklassens historia är mer omfat-
tande än dess ledares. Det är viktigt att visa på bredden. Arbetar-
klassens historia är kantad av konflikter, stridigheter men också av 
samförstånd. Det är viktigt att olika individers och gruppers liv och 
leverne synliggörs liksom de rådande maktförhållandena. Till exem-
pel har kvinnorna och barnen ägnats alltför liten uppmärksamhet i 
arbetslivets och arbetarrörelsens historia.

Människor som arbetat i många år och utvecklat yrkeskunskap och 
-skicklighet måste ges möjlighet att få berätta. Arkitektoniskt och 
hantverksmässigt viktiga industribyggnader, som kanske länge stått 
tomma måste räddas till eftervärlden, restaureras och få ny status.

Fackföreningsrörelsens ansvar är stort när det gäller att bevara, 
synliggöra och gestalta arbetslivets historia men också arbetarrörel-
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sens historia. Ett hinder har varit att arbetarrörelsen har en kluven 
inställning till sin historia. Arbetsplatser och bostäder stod som sym-
boler för elände och orättvisa. Det var förnedrande att visa fram 
farliga arbetsmiljöer och det värde människorna som verkade där 
tilldelades.

Arbetslivets och arbetarrörelsens historia omfattar allt som kan 
berätta om och gestalta livet och villkoren för arbetarna: kulturlandska-
pet, miljöer av olika slag, enstaka byggnader, bostäder, samlingsplatser. 
Där ingår också arbetslandskapet i form av arbetsplatser, maskiner 
och verktyg. Därtill kommer arkivmaterial; protokoll, skrifter, affi-
scher, visor, foton och fanor samt yrkeskunskaper och yrkesspråk.

Viktigt att bevara är också organisationernas och idéernas historia: 
den fackliga och politiska kampens historia, verksamhet, mötesfor-
mer, drömmar och visioner.

Det är viktigt att bevara arbetslivets och arbetarrörelsens historia 
för att kunna bilda opinion och agera, att se och bevara historien. 
Det handlar också om att etablera och stärka kontakten med myn-
digheter, institutioner och organisationer som verkar för arbetslivets 
och arbetarrörelsens historia. En viktig uppgift är att komma med 
förslag och idéer om hur arbetets historia ska bevaras, vad som ska 
bevaras och hur det ska levandegöras.

Grävverksamhet
Den akademiska historiska forskningen är betydelsefull men dess-
utom behövs att människor själva tar fram sin historia och dokumen-
terar sin vardag. Därför utgörs en viktig del av fackföreningsrörelsens 
historiebeskrivning av så kallad grävverksamhet.

Grävverksamheten syftar till att rätta till den sneda historiesynen, 
skapa medvetenhet och påverka nuet genom att synliggöra det för-
flutna. Grävverksamheten är viktig därför att människor får växa, 
stärka sin identitet och ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling.

Sedan 1970-talet skrivs, bandas, filmas, fotograferas, dokumente-
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att arbetarklassens roll i historien framträder tydligt. Extra vikt ska läggas vid 

kvinnor och barn.

att öka medvetenheten om värdet av att dokumentera och arkivera arbetarrörel-

sens och arbetslivets historia.

att stödet och resurserna till arbetarrörelse- och folkrörelsearkiven ökar.

att stimulera och utveckla grävverksamhet/amatörforskning.

att resultaten från grävverksamhet/amatörforskningen synliggörs och används i 

det fackliga arbetet.

att arbetarrörelsens roll i industrisamhället gestaltas på olika sätt.

ras arbetets historia av de som själva var med: av arbetare i indu-
strin, service- och byggbranschen, ofta tillsammans med kulturarbe-

tare som delar vår kultursyn. Det sker i en så 
kallad ”barfotaforskning”.

I snart hundra år har arbetarrörelsen syste-
matiskt samlat och förvarat material. Arbetar-
rörelsens Arkiv och Bibliotek i Stockholm är 
äldst i världen i sitt slag. Idag finns ett åttiotal 
arbetarrörelse- och folkrörelsearkiv över hela 
landet. Dessa har mycket stor betydelse när 
det handlar om att kunna beskriva historien 
rättvist. Det insamlade materialet är mycket 
omfångsrikt och varierande. Det historiska 
värdet är ovärderligt.

Olika typer av arkiv kompletteras av cirka 
1 800 arbetslivsmuseer, samlingar och utställ-

ningar som berättar arbetslivets historia över hela landet. Dock finns 
sällan det liv människor levde, folkbildningen, det fackliga och poli-
tiska arbetet gestaltat.

Landsorganisationen ska arbeta för

Folkets arkiv
Tidigt insåg arbetarrörelsen vikten av att 
samla och dokumentera material som 
beskrev den egna organisationen. År 1902 
upprättas arbetarrörelsens arkiv i Stock-
holm. Arkivets uppgift var ”att söka samla 
icke blott tryck rörande den politiska och 
fackliga arbetarrörelsen i vårt land utan 
även i möjligaste utsträckta mån skrivna 
handlingar.”

Förhoppningen var att arkivet skulle 
samla material som beskrev hur den 
svenska arbetarklassen förmått skapa sin 
rörelse, under vilka förhållanden den 
kämpat och hur den utvecklats för att nå 
framgång och erkännande. Syftet var att 
samla material som beskrev hur organisa-
tionen arbetat och formats.
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Det fria valets förgänglighet
Världen, samhället, varje individs liv formas av bilder som i sin tur formar värderingar 
som i hög grad styr människors liv och agerande. Alla är delaktiga. Ingen kommer undan. 
De bilder som lever starkast är de som vi formar tillsammans.

Starka vinstintressen påverkar hur människor uppfattar sin omvärld, skapar värde-
ringar och konsumtion. Vi dricker samma Coca-Cola och dansar till samma megahitar 
över hela världen. Är världsbilden gränslös eller bara enfaldig?

Det är ”lönsamt” att erövra människors tankar. Mot detta ska ställas fackföreningsrö-
relsen som vill dela en idé – inte tjäna pengar. Delvis handlar det om att stå i vägen men 
framför allt handlar det om att tillsammans skapa motkrafter.

Arbetarnas dag – den första maj – ifrågasätts allt oftare. Vem ifrågasätter att de fria 
marknadskrafterna firar högtidsdag 365 dagar om året?
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Språket, kunskapen och bildningens maktSpråket, kunskapen och bildningens makt
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Språket, kunskapen och bildningens makt

Samhällsutvecklingen styrs av en kamp mellan olika intressen. I 
ett civiliserat och demokratiskt samhälle är det inte accepterat 

att slå sig till makt. Däremot erövras makt bland annat genom språ-
ket och förmåga att argumentera väl och över-
tygande.

Med hjälp av språket formar människor 
gemenskap i ett land eller i en landsända, en 
yrkesgrupp eller ett kompisgäng. Att behärska 
språket, att förstå, ger självförtroende, styrka 
och skapar engagemang. Den som behärskar 
orden talar, skriver, ifrågasätter, ställer krav 
och deltar i samhällslivet.

Språket är klasskiktat. Innan läskunnighe-
ten blev allmän var det prästen och skollära-
ren som kunde läsa och skriva i byn. På så sätt härskade överklassen.

Förr talade maktens män ofta latin, franska eller tyska. Folket 
talade inget av dessa språk vilket förstärkte deras känsla av underord-
ning, brist på intelligens och kunskap. I dag är det framför allt exper-
ters, myndigheters och politikers sätt att uttrycka sig som pekas ut som 
svårförståeligt.

Den som hävdar att arbetarklassen saknar språk bidrar till att 

Språket, kunskapen och bildningens makt

Kapitel 3

Språket, kunskapen och bildningen är 
grundläggande och prioriterade frågor i den 
fackliga kulturverksamheten.

Språket är människans unika känne-
tecken och en förutsättning för demokrati. 
Sinnesintryck, medveten reflektion och för-
ståelse förutsätter språk. Därför måste 
orden, språket, erövras, göras till varje indi-
vids eget.

Förutom språket är utbildning och kun-
skap en förutsättning för att kunna för-
ändra samhället, betvinga orättvisor och 
värna friheten och människovärdet.
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bevara en maktordning som minskar demokratin och rättvisan i sam-
hället. Arbetarklassen saknar inte språk men uttrycker sig ofta på ett 
sätt som betraktas som ”enklare” och ”fattigare”, mer direkt, mindre 
teoretiskt. I och med att överklassen och medelklassen sätter språ-
kets normer blir arbetarklassens sätt att uttrycka sig avvikande. Det 
kan till exempel leda till problem och underlägsenhet i kontakter 
med myndigheter och organisationer.

Ständigt skapas nya ord i vårt språk. Ständigt formas nya bilder 
som försöker fånga verkligheten. I orden och i bilderna avgörs vad 
människor uppfattar som sant och viktigt. De grupper och intressen 
som skapar orden och dominerar bilderna av verkligheten har stor 
makt.

Den som kan beskriva verkligheten kan också forma förslagen om 
vad som bör göras för att möta framtiden. Det intresse som lyckas 
dominera debatten kommer att uppfattas inte bara som självklart 
utan som det enda möjliga.

Språkets ökande betydelse
I förändring av ordens användning ligger försök till förändring av 
synsätt. Med språkets hjälp är det möjligt att förändra människors 
inställning till företeelser, till välfärden och politikens kraft. Dagis 
blir kostnadsställe och eleverna blir kunder. Förändringen speglar 
en samhällsutveckling där ekonomismen råder, där marknadens krav 
överordnas demokratin.

Med ordens hjälp går det också att dölja och försköna verklighe-
ten. Så sker till exempel när ett kalhygge blir en föryngringsyta, eller 
när städare kallas för sanitetstekniker. Också när arbetslösa kallas för 
friställda ändrar ordet betydelse.

I utvecklingen av nya ord finns också benämningar som främst 
används inom vissa branscher eller i vissa grupper. Därför blir orden 
svåra att förstå för de som inte är invigda. Några aktuella exempel är 
IT, webb, portal och bredband.
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Språket är en del av klasskillnaderna i samhället. Tillgång till 
språket, att tala, skriva och uttrycka sig, följer inkomst och social 
bakgrund, kön och etniskt ursprung. Akademiker uttalar sig oftare 
offentligt än arbetare, män oftare än kvinnor och svenskar oftare än 
personer med utländsk bakgrund.

Klassbundenheten i språket hindrar olika grupper från att utvecklas 
som människor, från att delta i samhälls- och arbetsliv. Därmed bidrar 
skillnaderna till att minska demokratin i samhället och i arbetslivet.

Litteraturens kraft
Litteraturen har genom sin enorma spridningseffekt skrämt maktens 
män. Historiskt spreds de fackliga idéerna genom böcker och skrif-
ter. De härskande ifrågasattes och häcklades. De demokratiska idea-
len, tanken om allas lika värde 
gick inte att stoppa.

Att läsa är att uppleva, att 
resa i tid och rum och att 
inspireras. Att läsa ökar till-
gången till språket. På längre 
sikt kan läsovana leda till att 
förmågan att kommunicera 
blir sämre, passivitet, osynlig-
het och ensamhet. Enskilda individer hamnar i en utsatt situation 
samtidigt som hela samhället påverkas när skillnaden mellan män-
niskor ökar.

Skillnaden i kvinnor och mäns läsvanor ökar. Samtidigt ökar de 
klassmässiga skillnaderna bland männen. De män som läser i allra 
minst utsträckning är LO-män på mansdominerade arbetsplatser.

LOs kvinnor ökar sitt läsande. Oroande är att LOs män inte följer 
samma utveckling. I ett samhälle där alltmer kretsar kring informa-
tion och kommunikation blir vissa grupper extra utsatta och sår-
bara. Därför är det nödvändigt att barn och vuxna med till exem-

Andelen män som inte läst böcker någon
gång under de senaste tolv månaderna

 1982/83 1990/91 1998

LO 28 32 37

TCO 11 17 21

Saco 2 3 5

Hela gruppen manliga löntagare 21 24 28

Källa: ”Kultur och din stund på jorden”, LO 1999
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pel dyslexi eller andra språk-
liga hinder får extra stöd i sin 
språkliga utveckling.

Tillgången till språket är 
avgörande för LO-medlem-
mars maktposition och möj-
lighet att utöva inflytande. 
Därför är det viktigt att med-
lemmar uppmuntras att skriva, 
beskriva och berätta om sina 
liv, sina erfarenheter, förvänt-
ningar och drömmar. På så 
sätt beskriver LOs medlem-
mar sin egen verklighet och 
tar utrymme i den politiska 
debatten.

Informationsskällor
Tidigare fungerade kyrkan och folkrörelserna som informationskälla 
för människorna. Informationssamhället har fört med sig att infor-
mationsförmedlingen ligger alltmer i massmedias händer.

Media förmedlar bilder, normer, attityder och värderingar. Därför 
har media i sin helhet men också enskilda journalister ansvar att 
spegla mångsidighet – inte ensidighet. Media måste ifrågasätta och 
undersöka, inte okritiskt bära fram rådande trender.

Den framväxande borgarklassen startade en rad mindre publika-
tioner av fristående information som i huvudsak berörde företagen. 
När arbetarklassen växte sig stark under senare delen av 1800-talet 
startade arbetarrörelsen egna tidningar för att kunna möta den libe-
rala pressen och ge sin bild av verkligheten.

Fackförbundspressen har en imponerande upplaga. LOs förbunds-

Brukar skriva själv på sin fritid
40 procent av LOs kvinnor och drygt 15 procent av LOs män 
brukar skriva själv – dagbok, artiklar, brev – på sin fritid. Bland 
LOs medlemmar är det de unga kvinnorna som skriver mest.

 I stort sett Då och då Aldrig Summa

 varje vecka

LO 

Kvinnor 13 27 60 100

Män 4 13 83 100

Båda könen 8 19 73 100

TCO   

Kvinnor 15 34 51 100

Män 7 21 72 100

Båda könen 12 29 59 100

Saco   

Kvinnor 13 41 46 100

Män 6 31 63 100

Båda könen 10 36 54 100

ALLA 9 24 67 100

Källa: ”Kultur och din stund på jorden”, LO 1999
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tidningar är störst inom periodisk press, dubbelt så stora som till 
exempel Bonniergruppen. Ändå är den borgerliga dominansen av 
den dagliga skildringen i media stor. Fackförbundspressen förblir 
inte opåverkad av den borgerliga mediadominansen.

Fackförbundspressen är en motvikt till de kommersiella medierna 
och dessutom den primära kanalen för information mellan förbun-
det och medlemmen. Tidningen når inte bara medlemmar utan har 
också ett stort läsvärde för till exempel övriga familjemedlemmar.

För fackföreningsrörelsens är den egna pressen en bärare av den 
fackliga idén, opinionsbildare och informationskanal – en viktig kultur-
bärare. Fackförbundspressen ska spegla medlemmarnas villkor i sam-
hället och på arbetsmarknaden. Samtidigt ska fackförbundspressen 
kritiskt granska samhället, arbetsmarknaden och den fackliga organisa-
tionen.

Dagstidning
Att ha tillgång till en daglig tidning är viktigt för att få information, vara 
insatt och kunna följa med i samhällsdebatten. LOs undersökning ”Tid-
ningsläsarna har blivit fler” visar att skillnaderna när det gäller tillgång 
till daglig tidning minskar i takt 
med att samhällsekonomin för-
bättras. Andelen utan daglig tid-
ning har ökat speciellt kraftigt 
bland de ensamstående LO-för-
bundsmedlemmarna med barn. 
Ungefär 60 procent saknar 
daglig tidning i hemmet.

Bland gifta och samboende 
med barn saknar ungefär var 
fjärde familj tillgång till daglig 
tidning. Personer med invand-
rarbakgrund, också andra gene-

Har inte tillgång till daglig tidning
i bostaden. Procent av LO-medlemmar.

Källa: ”Tidningsläsarna har blivit fler”, LO 1999
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rationens invandrare, saknar i större utsträckning än infödda svenskar 
tillgång till daglig tidning.

Tillgång till daglig tidning är en viktig rättvisefråga som handlar 
om allas tillgång till information och det skrivna ordet. Grundläg-
gande är det enskilda hushållets ekonomiska möjlighet att ha en 
dagstidning. Därtill kommer bibliotekens roll som öppna lässalonger 
av dagstidningar, men också andra typer av tidningar.

Bibliotek
Bibliotek ingick bland arbetarrörelsens första kulturpolitiska projekt. 
Vid 1900-talets början öppnade de första ”läsesalarna” som senare 
blev bibliotek. I och med den offentliga sektorns uppbyggnad och 

den svenska välfärdens utveck-
ling byggs folkbiblioteken över 
hela landet.

Under 1980–90-talet skar 
många kommuner kraftigt i 
sina biblioteksbudgetar. Under 
1990-talet konkurrensutsätts 
kommunal verksamhet. Syftet 
är att spara pengar men det 
handlar också om en ideolo-
gisk värdering där marknaden 
framställs som garant för val-
frihet och mångfald. Utveck-
lingen är oroande eftersom 
den leder till ojämlikhet och 
större orättvisa i samhället.

I Sverige finns en bibliotek-
slag som ska främja intresse för 

läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt 
kulturell verksamhet. Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbib-

Biblioteksbesök
under de senaste 12 månaderna
Hälften av alla LO-medlemmar besöker bibliotek, minst någon 
gång under ett år, var fjärde så ofta som minst en gång i månaden. 
Under 1990-talet har biblioteksbesöken ökat.

 Minst någon Mera Aldrig Summa

 gång i månaden sällan

LO

Kvinnor 32 28 40 100

Män 20 25 55 100

Båda könen 26 26 48 100

TCO

Kvinnor 44 29 27 100

Män 28 34 38 100

Båda könen 38 31 31 100

Saco

Kvinnor 49 34 17 100

Män 42 38 20 100

Båda könen 45 36 19 100

Källa: ”Kultur och din stund på jorden”, LO 1999
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att biblioteken inte konkurrensutsätts och privatiseras utan behålls i kommunal 

regi.

att bibliotekslagen följs i kommunerna.

liotek. Bibliotekslagen säger att: ”På folkbiblioteken skall allmänheten 
avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid.” Folkbiblioteken ska verka 
för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. 
Vidare slås fast att varje kommun ska ha folkbibliotek.

Biblioteken är betydelsefulla mötesplatser som bidrar till ökad 
jämlikhet. Att samhället också lagt ner främst små, lokala bibliotek 
visar att man bortser från eller undviker att se bibliotekets betydelse 
som träffpunkt och inte tillmäter bibliotekens verksamhet dess rätta 
värde.

Landsorganisationen ska arbeta för

Arbetsplatsbibliotek
Bokspridning på arbetsplatser har förekommit mycket länge genom 
till exempel försäljningsnät med bokombud på arbetsplatserna. 
Arbetsplatsbiblioteken och bokombuden gav förutsättningar för 
arbetarrörelsen att sprida idéer och kunskap för förändring. Syftet 
med arbetsplatsbibliotek är att:

 Öka tillgängligheten till böcker och nå grupper som av tradition 
och vana inte besöker bibliotek.
 Öka det sociala umgänget på arbetsplatsen.
 Stimulera läsning.
 Nå barn och ungdom via deras föräldrar.

Genom arbetsplatsbibliotekens tillkomst och verksamhet har LO-
förbundens medlemmar fått möjlighet att låna böcker på arbetsplat-
sen; sociala och kulturella gränser har sprängts genom att invandrare 
fått tillgång till böcker på svenska men också på sitt hemspråk.
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Under 1960- och 70-talen växte en ny statlig kulturpolitik fram i 
Sverige. Utgångspunkten var de diskussioner som fördes inom arbe-

tarrörelsen och som lade stor vikt vid att kul-
turpolitiken skulle beröra alla samhällsområ-
den, också arbetsmarknaden. Intentionen var 
att folkbiblioteken genom en decentraliserad 
organisation skulle bli mer tillgängliga.

År 1975 började Statens kulturråd ge anslag 
till de kommuner som satsade på bokutlåning 
på arbetsplatser. Intresset var stort. Som mest 
fanns över 1 000 arbetsplatsbibliotek i kom-
munal regi samt ett antal arbetsplatsbibliotek 
i fackföreningars och/eller företagens regi.

De statliga bidragen har gynnat tillkomsten 
av arbetsplatsbibliotek. För många kommuner 
är bidrag en förutsättning för att starta och 
bedriva bokutlåning på arbetsplatserna.

I ekonomiskt svåra tider har biblioteksansla-
gen skurits ner. Verksamhet utanför ordinarie 
utlåningslokaler, såsom bokbussar, sjukhusbib-
liotek, skolbibliotek och arbetsplatsbibliotek 
har tagits bort. Från och med 1993 upphörde 
de statliga bidragen till arbetsplatsbiblioteken. 
De senaste årens besparingar har gjort att 
många arbetsplatsbibliotek lagts ner.

Stora arbetsplatser har möjligheter att själva värna uppbyggd 
bokutlåningsverksamhet. Den möjligheten finns ofta inte på mindre 
arbetsplatser. Det är allvarligt eftersom arbetsplatsbiblioteken når 
grupper som inte varit biblioteksbesökare.

En bok betyder så mycket
Karl Josef Karlsson, smed vid Atlas verk-
städer i Stockholm och aktiv i Stockholms 
Järnarbetareförening, pekar på vikten av 
motmakter redan 1886:

”Jag har så länge läst överklassens böcker 
att jag nu ledsnat på dem.” Han sade sig 
ha studerat vår tids största snillen såsom 
August Strindberg, Gustaf af Geijerstam 
samt Anne Leffler-Edgren och härigenom 
kommit till insikt att den enda samhällsord-
ning som kunde föra till något bättre var 
den socialdemokratiska.

Styrelsen i Stockholms Järnarbetarefören-
ing hoppades kunna skapa ett bibliotek 
uppbyggt med särskild vikt på ett lärorikt 
och vetenskapligt innehåll, för att därmed 
kunna skaffa bättre insikt i politiska och 
sociala samhällsangelägenheter.

Biblioteket startade samma år. Två med-
lemmar valdes till bibliotekarier och pengar 
anslogs för att kunna göra en samtryckning 
av kapitlet Normalarbetsdagen ur Karl 
Marx Arbete och Kapital.

Bibliotekarierna ingick i fackföreningssty-
relsen. När kassören och sekreteraren första 
gången fick ett arvode för sina fackliga upp-
drag avstod de nästan alla pengar till biblio-
teket.

I slutet av 1888 innehöll biblioteket 50 
böcker, varav ett 15-tal var skönlitteratur.

Kunskapens makt
Bildning ökar rättvisan och får därför inte vara förbehållet ett fåtal. I 
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att det ska finnas tillgång till böcker på arbetsplatsen.

att utse och utbilda bokombud på arbetsplatserna.

att forma och stödja läsfrämjande åtgärder som når medlemmarna och medlem-

marnas barn.

att medlemmarnas arbetsliv, vardag och plats i samhället på olika sätt synlig-

görs genom eget skrivande.

Landsorganisationen ska arbeta för

en mening är lärande en mycket individuell process. Det är var och 
ens förmåga att förstå och tolka omvärlden 
som skapar kunskap och gör att människor 
växer var för sig men också tillsammans med 
andra. När kunskap besitts av många minskar 
avståndet mellan praktik och teori, mellan var-
daglig kunskap och expertkunskap. Samtidigt 
ökar jämlikheten i samhället.

Folkbildningen
För den tidiga arbetarrörelsen var det över-
gripande målet att arbetarklassen skulle få 
samma rättigheter och möjligheter att hävda 
sig och sina intressen som de bättre beställda 
klasserna. Genom utbildning och kunskap 
skulle samhället förändras.

Arbetarrörelsen byggde upp folkbildningen. 
Studiecirklarna i ABF, kursgårdarna och folk-
högskolorna skulle bidra till att arbetarklassen 
skulle bilda sig själv. Fackföreningsrörelsen har 
utvecklat folkbildningen för att bekämpa pas-
sivitet och dåligt självförtroende – för att få 
kunskap och självkänsla. Utgångspunkten är 

Agitatorernas vedermödor

Kata Dahlström (Härjartåg, Norrland 
1903)

Snön yrde omkring oss, och jag var verkli-
gen ledsen, då jag tänkte på hur svårt män-
niskorna skulle ha det att komma fram till 
och från mötet, ifall de verkligen vågade 
sig ut. Framme vid Bodarne fanns en ypper-
lig godtemplarlokal, och där skulle mötet 
hållas. Vid Bodarne möttes vi av flera 
gamla trofasta partivänner, och framför en 
flammade brasa i en öppen spis värmde vi 

’kropp och själ’ efter färden. Jag var ganska 
missmodig då jag pulsade iväg i snön bort 
till lokalen, men blev desto mer överraskad, 
då jag fann hela den rymliga salen och dito 
läktaren fylld med folk, minst 500 personer. 
Som trotsat snöyran och ’vadat’ dit genom 
snödrivorna. Det gick alldeles ypperligt att 
tala inför dessa vakna, målmedvetna arbe-
tare, som kämpa en hård kamp mot de 
mäktiga bolagsherrarna – och jag formligen 
njöt av att stå och utveckla vårt socialdemo-
kratiska program. Efteråt sjöngs Arbetets 
söner med kläm, och ett rungande fyrfaldigt 
leve höjdes för det socialdemokratiska par-
tiet och dess arbetare.

Ur Svensk arbetarrörelse under hundra år, 
Tidens förlag 1938



36

att utveckla folkbildningen och den fackliga skolningen.

att utveckla folkbildningens innehåll och organisation med tanke på de medlems-

grupper som har störst behov.

att kulturen används som ett verktyg i folkbildningen.

människors vilja och förmåga att lära. Delvis handlar det om att ta 
tillvara människors kunskap men att också erbjuda möjligheter till 
ökad kunskap. På så sätt skapas förändringskraft.

Genom folkbildningen fick arbetarklassen redskap som genom 
facklig-politisk samverkan gav makt och inflytande. Den kollektiva 
styrkan växte men också varje individ fick jordmån att växa och 
utvecklas i. På så sätt lärde sig arbetarklassen att delta och driva den 
demokratiska utvecklingen av samhället.

Folkbildningen bygger på människors frivilliga val att studera 
under former där alla tillmäts erfarenhet, kunskap och lika värde. 
Folkbildningen är bred till sin karaktär. Folkbildningens demokra-
tiska former gör det möjligt att aktivt delta i studierna.

De fackliga studierna är en viktig del av folkbildningen. Genom 
de fackliga studierna får medlemmar, med eller utan förtroendeupp-
drag, kunskaper och färdigheter för att kunna utveckla samhället 
och den fackliga organisationen och göra ett bra fackligt arbete.

I föränderliga tider när frågorna är många men svaren inte lika själv-
klara som tidigare reduceras perspektiven, rädslan ökar. Med kunskap 
skapas helhetsperspektiv och därmed förmågan att ifrågasätta och skapa 
motbilder. Om fackföreningsrörelsen ska vara trogen sin tradition måste 
utbildning och bildning delvis ses som en individuell rätt att växa men 
framför allt som ett sätt att förändra arbetslivet.

Landsorganisationen ska arbeta för
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Fackföreningsrörelsen
som motkraft
Fackföreningsrörelsens kulturarbete syftar till att utveckla arbetarrörelsen. Arbetet utgår 
från att alla medlemmar ska ha tillgång till kulturen.

Under de senaste tjugo åren har arbetarrörelsen varit utsatt för ett våldsamt angrepp. 
Andra krafter vill erövra scenen. Andra krafter vill bestämma hur vi ska tänka, tala och 
uppfatta verkligheten.

Därför är det viktigt att vi alla deltar i kampen om kulturens innehåll och kulturens 
olika yttringar.

Viktigast är insikten om att vi är många, många med gemensamma intressen. Männis-
kor förändrar verkligheten genom egen kraft – tillsammans med andra. Engagemang och 
delaktighet ger självförtroende och växtkraft. Människor som kan uttrycka och gestalta 
kan och vågar ifrågasätta och förändra.

Med kulturen som verktyg ska Landsorganisationen granska samhället, bilda opinion 
mot orättvisor och agera på arbetsplatserna och i samhället.
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Av ord skapas handlingAv ord skapas handlingAv ord skapas handling
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Av ord skapas handling

Facklig kulturverksamhet utvecklar medlemmarnas men också 
den fackliga organisationens handlingsförmåga. Arbetarrörelsen 

har använt det skrivna ordet, sången, bilden som verktyg i arbetet för 
rättvisa villkor och ett jämlikt och solidariskt 
samhälle. Författare och konstnärer har skild-
rat klassmotsättningarna i samhället. Arbetar-
rörelsen startade egna tidningar, förlag, byggde 
Folkets hus och parker över hela landet. Kul-
turens kraft var tydlig och konkret; boken blev 
för många den första ideologiska skolningen.

Samhället demokratiserades. Klyftorna mins-
kade. Rättvisan ökade. Viljan att åstadkomma 
samhällsförändring har varit vägledande för 
fackföreningsrörelsens agerande. Målsättning-
arna har varit högt ställda. En förutsättning har varit samordningen 
inom fackföreningsrörelsen men också en stark facklig-politisk sam-
verkan med det socialdemokratiska partiet.

De senaste tjugo åren har fackföreningsrörelsen trängts tillbaka av 
hög arbetslöshet, kapitalets internationalisering, avreglering, privati-
sering och decentralisering.

Fackföreninsrörelsens styrka ligger i dess många medlemmar, krav 

Kapitel 4

Kulturen rymmer facklig och politisk för-
ändringskraft och är ett fackligt verktyg i 
kampen för demokrati, jämlikhet, jämställd-
het och mångfald.

Kulturen är ett viktigt verktyg i den fack-
liga organisationens innehållsmässiga och 
organisatoriska förändringsarbete.

Den fackliga kulturverksamheten ska 
formas med utgångspunkt från människors 
delaktighet och eget skapande.

Med kulturen som verktyg ska Landsor-
ganisationen granska samhället och bilda 
opinion mot orättvisor på arbetsplatserna 
och i samhället.

Av ord skapas handlingAv ord skapas handling
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med hög legitimitet och i en verksamhet som syftar till att stärka lönta-
garnas ställning i arbetslivet och i samhället. I den fackliga kulturverk-
samheten finns frågor som är av facklig natur; arbetets värde och organi-
sation och arbetsmiljö. I kulturverksamheten finns också rent politiska 
frågor så som människors livsvillkor, boende, utbildning och fritid.

Viljan är stor, resurserna begränsade. För att åstadkomma resultat 
och motsvara uppställda förväntningar om ett gott samhälle och 
ett gott liv är det nödvändigt att prioritera frågor och verksamhet 
som det går att bygga vidare från. Därför krävs tydliga prioriteringar. 
Först då blir fackföreningsrörelsen den motkraft som behövs i ett 
samhälle som i dag präglas av ökande klassklyftor och orättvisor. 
Utgångspunkten är att fackföreningsrörelsen ska vara en del av den 
motkraft samhället behöver för att präglas av mångfald.

Starka kommersiella krafter förfogar över omfattande ekonomiska 
resurser och dominerar i allt högre grad kulturutbudet. Den snabba 
tekniska utvecklingen ökar deras styrka och genomslag. Det krävs 
målmedvetna och strategiska satsningar för att skapa ökad motkraft. 
För att vara en reell motkraft måste fackföreningsrörelsen agera 
offensivt och mobilisera styrkan i hela organisationen.

Fackföreningsrörelsens kulturpolitiska uppgifter ligger i att:
 Stärka demokratin i samhället och i arbetslivet.
 Verka för jämlikhet i samhället och i arbetslivet.
 Verka för mångfald och möten mellan människor, mellan olika kul-
turer i samhället och i arbetslivet.

Kulturen ger kraft åt hela den fackliga organisationen. Därför är 
kulturen ett ansvar för hela organisationen. LO, varje förbund, för-
bundsavdelning och klubb bidrar.

LO-facken i kommunerna och länen har en mycket viktig uppgift 
i att föra samman kulturens fackliga och politiska dimension och 
agera för att öka medlemmarnas delaktighet och inflytande lokalt 
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och regionalt; där boendemiljön, skolan, infrastrukturen och arbets-
marknaden får sin form.

LO-facken i kommunerna och länen har också ett stort ansvar när 
det gäller att använda kulturen som kraft att förändra och utveckla 
den egna organisationen. Utgångspunkten är att:

 Öka den fackliga styrkan.
 Öka medlemmarnas delaktighet och inflytande.
 Öka det fackligt engagemanget.

Kulturen bidrar till att forma normer, värderingar och attityder. 
Därmed är kulturen grundläggande när det gäller att föra fram fack-
föreningsrörelsens grundläggande idéer.

Kulturen och kulturverksamheten kan användas på olika sätt men 
mister mycket av sin sprängkraft om den isoleras och ses som en enskild 
företeelse, skild från den fackliga och politiska verksamheten i övrigt.

Den fackliga kulturverksamheten ska fokusera och prioritera:
Allas tillgång till den fria tanken och det fria ordet
Yttrandefriheten är grundläggande för ett 
demokratiskt och rättvist samhälle med kul-
turell mångfald. Yttrandefriheten förutsätter 
allas lika värde och tillgång till språket. Yttran-
defriheten förutsätter mötesplatser, samtal och samvaro.

Allas tillgång till språket
Språket är grundläggande för människors möj-
lighet att påverka samhället och arbetslivet. 
Genom att LO-förbundens medlemmar beskri-
ver sin egen vardag blir de inte objekt utan stäl-
ler egna krav. Det är viktigt att människor får 
nyttja språket genom att läsa men också skriva, 
spela och sjunga, spela teater och gestalta.

Fackliga verktyg
 Arbetsplatsbibliotek.
 Insatser som riktar sig till läsovana och 
dyslektiker.
 Insatser som riktar sig till medlemmars 
barn.
 Studiecirkelverksamhet.

Fackliga verktyg
 Fackförbundspressen.
 Folkets hus och parker.
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Allas tillgång till kulturarvet
Det är viktigt att miljöer från olika tidsepo-
ker i industrisamhället bevaras. Kulturarvet 
är grundläggande för att människor ska höra 
hemma, ha en identitet. Kulturarvet är en 
helhet där bland annat människor, miljöer, 
maktstrukturer och redskap ingår.

Allas tillgång till bildning
Människan är lärande. Tron på att människor 
tillsammans kan åstadkomma förändring är star-
kare än allt annat. Det är vi som har makten 
och möjligheten att förändra. Fri och självstän-
dig folkbildning som ger människor möjlighet 
att bredda och fördjupa sin kunskap för att 

aktivt kunna ta del av samhällslivet och arbetslivet men också utveck-
las som individer. Folkbildningen är en del av det livslånga lärandet.

Fackliga verktyg
 Folkrörelse- och arbetarrörelsearkiv.
 Grävverksamhet.
 Uppmuntra medlemmarna att skriva ner 
sin egen historia.
 Uppmuntra medlemmarna att på olika 
sätt gestalta och uttrycka sig.

Fackliga verktyg
 Uppsökande verksamhet som riktar sig 
till de av medlemmarna som har störst 
behov.
 Kompetensutveckling i arbetslivet.
 Facklig utbildning.
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att kulturen används som ett fackligt och politiskt verktyg för att granska, bilda 

opinion och agera mot orättvisor på arbetsplatserna och i samhället.

att utveckla former som integrerar kulturfrågorna i den fackliga organisationen.

att vara en motkraft till den ökande kommersialiseringen.

att skolan ska utvecklas i sin roll som kulturbärare.

att kulturinstitutionerna verkar med tydligare utgångspunkt från de breda löntagargrupperna när 

det gäller innehåll och utbud.

att kulturinstitutionerna prioriterar uppsökande verksamhet och publikarbete.

att arbetarklassen synliggörs i litteratur, bildkonst, teater och film.

att skapa mötesplatser som stärker och utvecklar den fackliga organisationen.

att arbetarkvinnors roll i historien framträder tydligt, extra vikt ska läggas vid kvinnor och barn.

att öka medvetenheten om värdet av att dokumentera och arkivera arbetarrörelsens- och arbets-

livets historia.

att stödet och resurserna till arbetarrörelse- och folkrörelsearkiven ökar.

att stimulera och utveckla grävverksamhet/amatörforskning.

att resultaten från grävverksamhet/amatörforskning synliggörs och används i det fackliga arbe-

tet.

att arbetarrörelsens roll i industrisamhället gestaltas på olika sätt.

att biblioteken inte konkurrensutsätts och privatiseras utan behålls i kommunal regi.

att bibliotekslagen följs i kommunerna.

att det ska finnas tillgång till böcker på arbetsplatsen.

att utse och utbilda bokombud på arbetsplatserna.

att forma och stödja läsfrämjande åtgärder som når medlemmarna och medlemmarnas barn.

att medlemmarnas arbetsliv, vardag och plats i samhället på olika sätt synliggörs genom eget 

skrivande.

att på olika sätt nå läsovana medlemmar och dyslektiker.

att utveckla folkbildningen och den fackliga skolningen för att nå nya grupper.

att utveckla folkbildningens innehåll och organisation med tanke på de medlemsgrupper som 

har störst behov och utifrån den nya teknikens möjligheter.

att kulturen används som ett verktyg i folkbildningen.

Detta ska Landsorganisationen arbeta för

Sam
m

anfattning
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Det goda exemplets maktDet goda exemplets makt
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Det goda exemplets makt

Det var drömmen om ett bättre liv som drev kvinnor och män 
att starta fackföreningen och det socialdemokratiska arbetare-

partiet. Insikten om att vi behöver varandra för att skapa frihet var 
grundläggande. Kulturen var ett medel men också ett andningshål, 
ett sätt att sprida kunskap, värna historien och bygga de fackliga 
organisationerna.

Framtiden är inte ödesbestämd. Vi kan och ska vara med och 
skapa den. Om vi inte tar vårt ansvar får andra krafter makt och 
inflytande på vår bekostnad. Kulturen är – då som nu – ett medel för 
att nå makt och inflytande, att skapa engagemang och aktivitet.

Idéer förändrar verkligheten. Därför tillhör framtiden dem som 
har idéer och som går från ord till handling. Det goda exemplets 
makt är stor, så sprids idéer och vetskapen om att det omöjliga kan 
bli möjligt.

Den breda flora av kulturverksamhet och kulturprojekt som bedri-
vits eller bedrivs inom den fackliga organisationen visar att kraften, 
kreativiteten och viljan är ofantliga, fantasin likaså. Bakom varje idé 
finns eldsjälar och entusiaster som tror och vill. Kraften att åstad-
komma något är större än rädslan för hinder och för att misslyckas.

De resultat som uppnås bygger på samverkan i stort och smått. 
Ensam är svag. Varje eldsjäl måste hitta en annan eldsjäl. Så skapas 

Det goda exemplets makt

Exem
pel
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hållbara och fruktsamma allianser. Runt om i landet pågår det fack-
liga kulturarbetet i stora länsprojekt, i sektioner och på arbetsplatser. 
Det är omöjligt att göra allt som händer och sker rättvisa. Den här 
exempelsamlingen gör inte anspråk på att vara något annat än ett 
collage. Syftet är att ge inspiration och motivation; att skapa kultur, 
att berika människors liv, att utveckla det fackliga arbetet till form 
och innehåll.

Gemensamt är att de små förändringarna – att gripa tillfället i var-
dagen, att ha möjlighet att mötas och ha kul – leder till de stora 
förändringarna. Det handlar om teatergruppen som bildas efter ett 
osedvanligt lyckat rollspel på en kurs. Det handlar om en diskussion 
om mobbing som i slutändan blir en teaterföreställning. Det handlar 
om någras lust att läsa som i slutändan resulterar i en bok. Det kan 
också handla om att få göra studiebesök på ortens musikhögskola 
eller träffa länsteaterns skådespelare efter en föreställning.

En läscirkel, en bioklubb eller att några arbetskamrater träffas 
för att spela jazz gör skillnad. Skillnad på passivitet och aktivitet, 
skillnad på ensamhet och samvaro, skillnad på att trava på i gamla 
invanda mönster och att våga pröva nytt. Skillnad på att låta allt vara 
som det alltid varit eller att vara med och forma framtiden.

Vad som händer kan ofta ha underordnad betydelse. Viktigast är 
att något händer, att människor får känna tillfredsställelse i att gå 
från ord till handling, att det går att påverka i det lilla och nära men 
också i det stora och världsliga.
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Klart uttalat: Vi ville säga ifrån!
”Men viktigast var naturligtvis hur arbetskamraterna och de äldre 

skulle reagera på vår teater. Teater? sa de.”

En grupp kvinnor arbetade inom äldreomsorgen. De delade svårig-
heterna att hinna med att ge bra omsorg när arbetsstyrkan minskade. 
De visste alla hur viktigt det var för de gamla med promenader ute 
i friska luften. Vad hjälper det när tiden inte räcker till? Gamla som 
behövde vård och omsorg skrevs ut för att klara sig själva. Ingen för-
stod varför.

– Vi behöver lära oss argumentera, var det någon som sa. Så att vi 
kan säga ifrån när det är fel, så att vi kan hävda vår mening.

Sagt och gjort. Kommunal i Västmanland startade en studiecirkel.
Gunnel Linde, cirkelledaren, lyssnade och förstod tidigt att det 

fanns material för en hel teaterpjäs. Med hjälp från Arbetareteater-
förbundet lärde sig kvinnorna att skriva manus. De fick lära sig att 
uppträda på en scen, improvisera fram idé och beskriva sin vardag, 
sina frågor och sin oro.

Kvinnorna skrev, strök och skrev om, spelade och improviserade. 
Samtidigt försökte de förstå vad som hände med dem, för de kände 
inte igen sig. De hade inte vetat att de ägde förmågan att säga allt 
det som blev sagt.

– Det märkvärdigaste var att Gunnel fick upp oss på scenen. Vi 
förvandlades snabbt från tysta och försagda fackombud till ivrigt 
diskuterande yrkeskvinnor som visste hur det 
borde och skulle kunna vara. Människor far 
illa. Det gäller både de äldre, de som behöver 
vård och omsorg och vi som ska göra jobbet, 
berättar Eva Friback som varit en av driv-
krafterna i den fackliga utbildning som blev 
teater.

Pjäsen ”Klart uttalat” hade premiär 1994 

på ett servicehus. Därefter spelades den 

ungefär tjugo gånger, varav en gång på LO-

kongressen 1996. Kommunal i Västman-

land, Skådebanan, Arbetareteaterförbundet 

bidrog med kunskaper och teatern finansie-

rades med bland annat kompetensmedel 

från Västerås kommun.
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Amatörernas afton
”I Teater 20 är det tre saker som är mycket viktiga. Vi ska ha roligt. 

Vi ska känna att det går framåt – att vi hela tiden utvecklas, vågar 

mer, blir bättre i våra egna ögon och öron. Vi ska ha uppbackning 

av avdelningen. Vi vill inte vara en kulturgrupp i den fackliga 

utkanten.”

Året är 1988. Fabriks och Beklädnads har ännu inte gått samman 
och bildat Industrifacket. Fabriks avdelning 20 har årsmöte och 
avdelningens nystartade teatergrupp ska spela inför publik för första 
gången.

Teater 20 föddes på en facklig kurs där ett grupparbete redovisa-
des genom rollspel. Kursledaren menade att det fanns skådespelarta-
langer bland deltagarna; varför inte starta en teatercirkel?

Gruppens allra första pjäs handlade om en konkurrensutsatt sjuk-
vård där patientens kreditvärdighet var det första tillstånd som 
undersöktes på sjukhuset. Några år senare sätts pjäsen ”Dårhuset” 
upp. Med den föreställningen uppträder Teater 20 på förbundets 
hundraårsjubileum i Ronneby – en minst sagt spännande utmaning 
för en amatörteatergrupp.

Teater 20 har spelat åtta pjäser. Några har 

medlemmar i gruppen skrivit själva, andra 

har författare hjälpt till med. Verksamheten 

har finansierats med bidrag från Industri-

facket centralt och avdelningen.
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Tjugotalet får nytt liv
”Det viktigaste för en organisatör är att hitta eldsjälarna – de som 

hellre ser till möjligheter än risker. Sedan brukar det ordna sig.”

Livets mening är inte att sitta hemma i soffan och slappa mellan 
program som tilldrar sig i andra soffor. I alla fall inte i Albacken i 
Jämtland. Här har de 180 invånarna valt att göra något av sin egen 
verklighet.

Med gemensamma krafter utvecklas bygden. Numera finns ett 
kooperativt dagis, äldreboende och dito livsmedelsbutik. Förening-
arna har fått nytt liv och kronan på verket är ett eget bygdespel med 
urpremiär 1996. Därefter har ”Den röde tsaren” spelats nästan varje 
sommar.

Handlingen utspelar sig 1927. Flottningsarbetarna strejkade för 
löner som gick att leva på och bättre arbetsförhållanden. Skogsbo-
lagen svarade genom att anställa strejkbrytare. Strejken drog ut på 
tiden. Pengarna i strejkkassan tröt. Strejkledaren, Jonas Jonsson, reste 
till Sovjetunionen för att be om solidaritet. Det fick han och åter-
vände med en ansenlig summa rubel. Det gav honom namnet ”Den 
röde tsaren”.

Alla i Albacken var involverade. I att göra 

underlag för manuskriptet, i allt det prak-

tiska arbetet som var nödvändigt för att 

det skulle fungera och naturligtvis som 

skådespelare. Proffs engagerades för regi, 

manus och musik. Bygdespelet finansiera-

des av bland annat ABF, LO-facken i Bräcke, 

landstinget och företag verksamma i trak-

ten.
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De förtrycktas teater
”Självklart är det vi gör bra för våra olika fackföreningar, jättebra, 

men det vill jag göra väldigt klart för alla intresserade; vi har 

roligt!”

En pjäs om mobbning som vill provocera till samtal och diskussion, 
lockar det folk?

Svaret är ja, i alla fall om det handlar om forumteater i Norrkö-
ping. Då sitter det unga och gamla, människor födda i Sverige och 
människor med rötter i andra länder, skiftarbetare och arbetslösa i 
publiken. I slutändan blir alla en del av teaterföreställningen, det är 
forumteaterns kännetecken.

Forumteater som föddes i Brasilien kallas också ”de förtycktas 
teater”. Tanken är att spela upp verkliga händelser och sedan tillsam-
mans hitta lösningar för att bryta det förtryck som finns.

Föreställningens första akt visar hur Matte mobbas av sina arbets-
kamrater. Det börjar med hån, spott och spe över fikabordet. Glåp-
orden övergår till handgripligheter. Mattes självförtroende minskar 
i takt med att rädslan och självföraktet ökar. Familjelivet påverkas 
och till slut börjar han dricka för att döva smärtan. Upplösningen 
blir dramatisk och publiken är betagen.

Stopp. Det är inte slut. Pjäsen spelas en gång till. Den här gången 
får publiken vara med. De får avbryta spelet när de vill och förklara 
vilken ändring de skulle vilja se.

När andra akten börjar, höjs den första armen snart: ”Vad gör 
skyddsombudet? Han tycks snarare delta i mobbningen än säga ifrån. 

Vi i facket är väl för tusan gubbar och tjejer en 
solidaritetsrörelse!”.

Första akten tog tjugofem minuter. När 
publiken blev medaktörer tog det en timme.

I Norrköping samarbetade LO- och TCO-för-

bund, ABF, TBV med Kvartersteatern. Verk-

samheten finansierades med medel från 

Statens Kulturråd; Kultur i arbetslivet.
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En bok till alla
”Det var där, i den bitvis spretiga, bitvis strukturerade diskussio-

nen om bokläsning, som idén föddes. Läsecirklar skulle nog inte 

gå. Men vi trodde på bilden, alltså konstbilden. Men på något 

sätt borde det vara möjligt att kombinera text- och bildintresse.”

Metalls avdelning i Eskilstuna genomförde en studiecirkeln om lit-
teraturen och arbetet. Allt startade med en diskussion om hur arbets-
kamraterna skulle upptäcka arbetsplatsbiblioteken – hur de skulle 
närma sig böckerna som bara stod och väntade på att bli lästa.

Då föddes en idé om att kombinera ord och bild i samma bok. En 
Metallklubb bestämde sig för att alla medlemmar skulle få en facklig 
gåva för att stimulera både läs- och bildintresset.

För ska det bli något krävs vilja! Sagt och gjort, tre år senare fick 
klubbens alla medlemmar en bok som producerats av Metallklub-
ben. Jan Fridegårds novell ”Eskilstunakniven” stod för det innehållet 
och konstnären Torsten Jurells linoleumsnitt svarade för det illustre-
rade. Grafikens Hus i Mariefred bidrog med layoutkunskaper.

Effekterna av kulturprojektet märktes tidigt och har förgrenat sig 
in i 2000-talet. Hela bokprojektet har fotodokumenterats och skapar 
tillsammans med linoleumsnitten en utställning som går att låna.

I personalmatsalen på verkstadsklubben har fem stora konstut-
ställningar ägt rum; träsnitt, etsningar, litografier, tuschteckningar 
och träskulpturer. Jan Fridegård och hans böcker har varit temat 
för flera studiecirklar. Fler medlemmar läser böcker och intresserar 
sig för arbetsplatsbiblioteket. Många intres-
serar sig för kommande konstutställningar i 
matsalen. Tips och idéer om nya kulturpro-
jekt strömmar in till klubbens kulturansvariga. 
Medlemsaktiviteten ökar.

Metallklubben samarbetade med konstnä-

rer, litteraturvetare och Grafikens Hus i 

Mariefred. Det ekonomiska stödet kom från 

Statens Kulturråd, kommunen, Sparbanken 

samt genom försäljning av bokens förhands-

upplaga till fackavdelningar och företag.
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Vi behöver ord!
”Språket är ett verktyg vi alla måste kunna använda. Vi behöver 

förstå vad folk säger – i radio, på TV, i kontakter med myndighe-

ter, när vi ska använda Internet, när vi ska läsa den förklarande 

artikeln i tidningen. Vi behöver ordkunskap och färdighet att 

använda orden.”

Om vi inte redan i dag gör något åt kulturklyftorna i allmänhet och 
språkklyftan i synnerhet, blir informationssamhället även en del av 
tvåtredjedelssamhället”, menade Metalls avdelning 49 i Norra Väs-
terbotten. Därför startade de ett treårigt litteraturprojekt för med-
lemmarna och för eleverna på några av gymnasieskolans program. 
Projektet döptes till ”Boken, språket och metallaren i informations-
samhället.”

Syftet var att visa på språket som verktyg för fackligt arbete. Mål-
sättningen var att alla skulle vara med och samtala om boken, språ-
ket och informationssamhället. Avdelningen hade många idéer om 
möjligheterna att väcka intresse för det skrivna ordet. Kulturombu-
dens roll i projektet var självklar. En viktig utgångspunkt var att 
få igång samtal på arbetsplatserna. För att locka till läsning såldes 
böcker till subventionerat pris.

Läsecirklar, biblioteksbesök och träffar med författare ingick i pro-
jektet. Inom projektet skedde också information om hjälpmedel, 
utbildningar och stöd för dyslektiker och personer med läs- och 
skrivsvårigheter. Möjligheten att köpa eller låna talböcker framstod 
som allt viktigare.

Metallavdelningen samarbetar med lärarna 

på gymnasiet som stöder projektet helhjär-

tat.
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Boken sätter fart på knoppen
”Alla anställda i kommunen får gå gratis på ett gym. Alltså 

friskvård. Det är bra. Naturligtvis ser jag till att det finns en 

boksnurra på gymmet. Nästa steg i den kommunala friskvården 

skulle kunna vara en gratis bok till de anställda! Vi ska väl vara 

helt friska.”

Det behöver inte alltid byggas underverk, vanligt fackligt arbete 
räcker långt.

– Alla fackliga uppdrag kräver tålamod. Det handlar om att bilda 
opinion och vinna medlemmarna för idéer om vad som ska göras 
och hur. Det är inte säkert att det lyckas första gången, då gäller det 
att återkomma – tålmodigt. Som med boksnurran på Gatukontoret. 
Killarna var justa och sa att det gick bra med den. Det blev inga köp 
och inga boklån heller. Inte då, inte första gången. Jag vet att jag är 
välkommen tillbaka, säger Christina som är bokombud i Kommunal

– Om jag tror att det omöjliga är möjligt, så kommer killarna på 
Gatukontoret att läsa böcker. Tjejerna som arbetar på vårdhemmen 
och daghemmen både lånar och köper, och drar ifrån ytterligare i 
goda läsvanor. Språket är ju nyckeln till så mycket annat, så jag för-
står inte hur killarna kan gå med på det, fortsätter Christina.

Att vara bokombud kräver en del arbete. Böckerna från ”En bok 
för alla” och boksnurran ska in och ut ur bilen. På arbetsplatsen är 
det viktigt att hitta en bra plats där snurran ska stå ett par veckor.

– Det är värt besväret för det är ett viktigt uppdrag. Att bidra till 
att någon medlem ökar sitt läsande är fantastiskt. Det är också vik-
tigt att barn blir vana vid att läsa redan när de är små. Då är det kul 
att se att medlemmarna lånar och köper mycket av ”En bok för allas 
barnböcker”, avslutar Christina.
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Språkträning i alla väder
”Det ska också vara svårt att bara passera ett arbetsplatsbibliotek 

– människor ska lockas att stanna upp, läsa på pärmar och 

bokryggar. Då kan det bli både boklån och bokköp.”

– Tillgänglighet är den första förutsättningen. Böckerna måste finnas 
där medlemmarna finns, om vi ska kunna påverka dem att läsa 
mer. Det är grundidén med att ha biblioteket på arbetsplatsen. Den 
andra är bokombuden, att det finns folk som bygger upp bibliote-
ken, sköter om dem och ser till att medlemmarna får en chans att 
upptäcka fackets eget arbetsplatsbibliotek, böckerna och läsningens 
kraft.

Orden kommer från Torbjörn Karlsson som är studieorganisatör 
och ett av flera bokombud i Metalls avdelning i Västerås. Det är en 
avdelning som arbetar systematiskt med att öka läsintresset hos med-
lemmarna

Arbetet med att locka till läsning går under namnet ”Boken i cen-
trum”, både i den fackliga verksamheten och medlemmarnas liv. 
Samarbetet med ”En bok för alla” gör det möjligt att köpa böcker till 
ett rimligt pris. På Salutorget som finns i arbetsplatsbiblioteket kan 
medlemmarna köpa rabatterade böcker och samtidigt få informa-
tion om både böcker och fackliga frågor. I den egna stenciltidningen 
”Boknytt”, sprids också information om arbetsplatsbiblioteken och 
böckerna. Där flaggas även för speciella kulturhändelser som till 
exempel helårsrean på barnböcker som är mycket populär.

Den lokala fackföreningen utser ett bokombud. Ett genuint läs- 
och litteraturintresse är en grundförutsättning, dessutom får alla 
utbildning för uppdraget. Varje kvartal genomförs dessutom bokom-
budsträffar om de böcker som kommit och är på gång från ”En bok 
för alla”.
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Oavsett vilken facklig studiecirkeln det är fråga om, läser delta-
garna någon skönlitterär bok. I bland kopplar den till cirkelns ämne, 
ibland inte. Skönlitteraturen finns med för att den är viktig för språk-
träningen.

– Den träningen behöver vi mycket av i facket, avslutar Torbjörn.

Metalls avdelning 20 samarbetar med LO-

facken i Västmanland och Litteraturfrämjan-

det.
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Krogsnackets nyanser
”Som kock i ’luckan’ är det viktigt att hålla kontakten med resten 

av köket och servisen. Utan röst som kan styra köket och samti-

digt hålla servisen på gott humör kan man stanna hemma.”

Ferlin har gjort det, även Picasso och Jean Paul Sartre – skildrat livet 
på krogen. Otaliga är de böcker, vars första rader har fötts vid ett 
bord på en uteservering eller vid en bardisk. För att inte tala om alla 
skisser som tecknats ned på en servett eller för att sedan bli en mål-
ning i ateljén. Krogens och hotellens miljöer finns skildrade i ord, 
i toner, i olja. Ofta är det gästernas miljö som visas – av gästerna. 
Sällan synliggörs de som arbetar i krogmiljö.

Varje arbete rymmer sina speciella yrkesord och berättelser. Alla 
medlemmar bär på ett viktigt kulturarv. Hotell och Restaurang 
Facket har valt att synliggöra det.

Först dokumenterades krogspråket. Medlemmarna fick dokumen-
tera ord som används i det dagliga arbetet. Så formades ”Frukost-
flingor & Nötknäppare”, en krogordbok och dokumentation av ett 
yrkesspråk.

Något år senare var det dags igen. Nu blev det ”Golvmoppen & 
Pepparkvarnen”, där medlemmar skriver om sitt arbete. Resultatet 
blev en samling berättelser som fångar arbetets vardag – verktyg, 
arbetsmiljö, slit, händelser, kamratskapet, arbetets värde, yrkesstolt-
het, konflikter, mötet med gästerna.

Arbetet har finansierats av Hotell och Res-

taurang Facket centralt.
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– Vi är tidningsbud, inte reklamutbärare, sa tidningsbuden i Farsta 
söder om Stockholm och vägrade bära ut reklambroschyrerna från 
NK, Volvo och Macintosh.

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet sa att det handlade om 
”bilagor”, inte direktreklam.

Tidningsbuden gav sig inte. Istället blåstes till strid. Reklamen blev 
inte utdelad. De förlorade fajten, men vann solidaritet och samman-
hållning. Tillsammans slog de vakt om yrket och yrkesstoltheten.

Så kom Sveriges första fackliga arbetsplatsklubb för tidningsbud 
till. Den nya lokala fackföreningen inom Transport utvecklade snabbt 
en imponerande kultur- och bildningsverksamhet.

– Innan satt vi bara där på bänkarna och väntade på tidningarna 
när de var försenade. Vi kände inte varandra och ingen sa något. 
Tills, den där gången i mitten på 1980-talet, någon höjde rösten och 
pekade på buntarna med reklam, berättar Kerro Holmberg.

Klubben gör utflykter, besöker museer, går på bio eller teater och 
snackar om det de har sett. Dessutom har de möten varje lördag 
mellan tre och sex på morgonen. Tillsammans söker de kunskaper 
och arbetar som i en studiecirkel. De läser, diskuterar och bjuder in 
en och annan gäst som är tillräckligt morgonpigg.

Tidningsbudens heder
”Det är fantastiskt synd att vi inte arbetar mer på det här sättet 

i facket. Vilket kulturlyft vi skulle kunna genomföra om vi insåg 

behovet av nya arbetssätt – alltså inte bara i ord.”
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Historiska klockslag
”Det är inte lite vi vill: dokumentera arbetet, människorna, maski-

nerna, arbetsorganisationen, de sociala villkoren, hemmen, sam-

hället, det fackliga arbetet, kultur- och bildningsarbetet. Vi vet att 

vi måste rensa listan, med vad ska vi ta bort?”

När Henning Karlsson börjar på Svängsta Urfabrik 1940 är han tret-
ton år. Femtioåtta år senare visar han runt i det Arbetets museum 
som urfabriken har förvandlats till.

En dag tyckte Henning Karlsson och Metallklubben på Abu 
Garcia att arbetet på den gamla fabriken borde levandegöras. Så 
skulle ske genom en dramadokumentär.

Medlemmarna mobiliserades för att göra det grundläggande forsk-
ningsarbetet. Även om mycket redan fanns i museet saknades både 
verktyg och annat. Fotografier som visar människor, jobbet och var-
dagen behövdes också.

Till manusskrivande anlitades proffs, men de medverkande skulle 
vara fackliga medlemmar och pensionärer på bygden som hade 
jobbat på urfabriken. Ett slags arbetarspel på video.

Ett syfte är att filmen ska användas i det fackliga arbetet och fung-
era som en aha-upplevelse för de unga medlemmarna. De många 
invandrare som är medlemmar i avdelningen ska få värdefull kun-
skap genom filmen. Ett annat syfte är att skapa ett intresse för att 
delta i arbetarmuseets verksamhet. Det finns alltid utrymme för den 
som kan berätta om arbetet och visa museet. En bonuseffekt för 

facket är det ökade kulturintresse och bättre 
facklig aktivitet.

Dramadokumentären görs i samarbete med 

Metalls avd 43, klubben på Abu Garcia, 

ABF, kommunen, företaget, länsmuseet 

och Medialinjen på Jämshögs folkhögskola. 

Finansiärer är Statens Kulturråd, lands-

tinget och kommunen, ABF och Abu Garcia.
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Världen finns i Sverige. Bara inom SLs pendeltågstrafik i Stockholm 
arbetar människor från 43 länder.

– Vår idé handlar om att filma de nya svenskarna som arbetar 
som verkstadsarbetare, spärrvakter, stationsvärdar, städare, tunnelba-
neförare inom pendeltågstrafiken här i Stockholm, berättar Roger 
Edberg som reparerar lok. Roger gör en film tillsammans med Elena 
Kasian. Efter en kurs i svenska för invandrare på ABF var hon den 
enda av kursdeltagarna som fick arbete. Elena började som städerska 
på SJ och att gå med i facket var självklart.

I Rogers och Elenas film ”Se på Sverige” ska arbetarklassens 
invandrare själva få berätta i och ge sin på sitt nya hemland och 
bli synliga. Samtidigt kan alla som är födda i Sverige få en ny bild 
genom människor som vuxit upp i andra delar av världen.

Filmen ställer många frågor: Varför kommer människor från värl-
dens alla hörn till Sverige? Hur fick de sitt arbete? Vilka tankar har 
de om arbetet, familjen, barnen och livet? Vad tycker de om facket, 
fackligt arbete, solidaritet, kamratskap? Hur svårt är det att lära sig 
svenska? Går det att undvika kulturella konflikter? Hur känns hem-
längtan? Hur beskrivs pappaledighet för släkten som är kvar i det 
gamla fosterlandet?

De infödda svenskarna finns också med i filmen men för en gångs 
skull bara som kuliss – som de människor som passerar förbi spärr-
vakter, som väntar på perronger, som är gömda bakom en skog av 
kvällstidningar ombord på pendeltågen.

Elena och Roger har stora förhoppningar på sin film. De hoppas 

Skåda Sverige
”Arbetarklassens invandrare kommer sällan till tals i massmedia 

och i samhällsdebatten. De tillhör inte ’invandrareliten’ som får 

plats i TVs tyckarsoffor eller i regeringens delegationer.”
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att den ska kunna visas i hela fackföreningsrörelsen – i vartenda LO-
förbund: ”Runt omkring på arbetsplatserna finns människor födda 
i andra delar av världen, men vi ser dem inte alltid. Är vi på väg 
att få ett tvåtredjedelsfack också? Vi såg att frågan ställs av en LO-
funktionär i en bok. Han tänkte på de arbetslösa. Vi tänker också på 
de nya fackliga kamraterna från andra länder.”

Filmen produceras med stöd av SEKO 

och Hagalundsklubben inom SEKO, tillsam-

mans med Statens Kulturråd.
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Det är inte bara konstbilden som är ett språk. Även reklamens och 
tidningarnas, teves och Internets bilder uttrycker en avsikt. En eller 
flera människors subjektiva uppfattning om människor och sociala 
förhållanden. Det är viktigt att lära sig läsa dessa bilder – den under-
liggande betydelsen.

– Hur är det möjligt att träna förmågan att läsa bildspråk? Gallerier 
och museer är träningslokaler. Men när en LO-medlem vågar sig in 
i det finkulturella konstgalleriet så är det en sociologisk sensation, 
säger Göran Johansson och Ronny Johansson, båda bildkonstnärer 
som knackade på hos LO-facket i Göteborg. De ville ställa ut sina 
bilder där arbetarna var samlade. LO-facket tog genast kontakt med 
ABF och Byggnadsarbetareförbundet och Kommunals avdelningar. 
Alla var med på noterna.

De fick snart ihop nio arbetsplatser var intresserade av att visa 
konst. Den första utställningen genomfördes på SAABs växellådefa-
brik i Göteborg.

Ronny och Göran var på plats alla utställningsdagar, för att kunna 
diskutera konstbilderna med arbetarna:

– Visst fick vi mycket kritik. För mörka bilder, sa man ofta. Hur ska 
vi annars kunna måla ljuset, sa vi.

Den kritiska diskussionen var en del av idén med utställningen.
Senare följde utställningar på bland annat Fixfabriken i Majorna 

och två platser i Göteborgs hamn.
– Summerar vi erfarenheterna kan vi konstatera att vårt utställ-

När konsten kom till fabriken
”Det är när åsikter och erfarenheter bryts, som det händer saker. 

Tvärsäkra uppfattningar, sedan länge beslutade, kan få sig en 

törn och rent av börja spricka upp i fogarna. Då är det roligt att 

vara både konstnär och konstbildare.”
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ningsprojekt levt upp till både syfte och förhoppningar, säger Arne 
Olsson på LO-facken i Göteborg. Många har sett bilderna, fackliga 
medlemmar som annars inte ser på konst. Många har gått i närkamp 
med konstnärerna i diskussioner om deras bilder. Den möjligheten 
är viktig. Vi har gett ett antal exempel på att konst i arbetsmiljön är 
bra för alla inblandade. Nu gör SAAB ytterligare en konstutställning 
i arbetsmiljön – på eget initiativ.

Konstnärerna har samarbetat med LO-

facken i Göteborg, Kommunal, Byggnads 

och ABF.
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Medlemmarna i Kommunals sektion Falkenberg skapar konsthant-
verk på sin fritid. Kanske inte alla men imponerande många. De 
årliga hantverksdagarna är det tydliga beviset.

Det började med att några fackligt aktiva åkte runt på arbetsplats-
besök för att prata med medlemmarna och informera om vad som 
var på gång. Vart de än kom fanns det vackra saker – dukar, träarbe-
ten, applikationer – och alla var gjorda av Kommunals medlemmar.

Facket ville stödja och stimulera medlemmarnas skaparbehov. Att 
få visa upp det som skapats med egna händer föder stolthet och själv-
känsla. Det var idén med hantverksdagarna.

Nu har Kommunals sektion i Falkenberg anordnat hantverksda-
gar i flera år. Alla medlemmar bjuds in. De som vill får ställa ut sin 
alster.

Benny Bengtsson jobbar på gatuförvaltningen, men när han 
kommer hem bygger han fioler. Det ger visserligen en och annan 
krona, men tusenfalt mer i skaparglädje och självkänsla, säger han 
själv, där han står i utställningslokalen.

Anna-Lena Dahlgren, undersköterska, gör tittskåp. Det är mycket 
”pill och pet” med miniatyrlandskapen som befolkas av människor, 
men det är roligt och kreativt arbete.

Martin Eliasson, fritidsledare, binder fiskeflugor. Gunilla Nilsson 
och Ingrid Eliasson, undersköterskor, gör vävar, broderar och syr 
dukar. Här finns också svarvade ljusstakar och gardinknoppar, korg-
målningar och eterneller.

Skaparlusten framför allt
”Det är ingen tävling vi håller på med. Det är naturligtvis roligt 

att göra bra saker, men det är egentligen inte det som är det 

mest intressanta. Vår uppgift är att stimulera och uppmuntra 

medlemmarnas skaparlust!”
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Ett år visades en fotoutställning ”Vem har du som kommuninne-
vånare haft stöd och hjälp av idag?” Yvonne Nilsson, fackligt aktiv 
undersköterska och fotograf, hade åkt runt och fotograferat medlem-
marna i deras arbetsmiljö. Bilderna visade mångfalden i arbetet; på 
sjukhuset, brandplatsen, i skolan, trafikvakternas och stensättarnas 
vardag.

Dessutom finns fackexpeditionen mitt i lokalen. Där kan medlem-
mar ställa frågor, tala om vad de tycker och få information om Kom-
munal.

Kommunal har utvecklat ett samarbete med 

ABF, kommunen och Föreningssparbanken. 

Banken har lånat ut sina utställningslokaler, 

kommunen bidragit med blomsterarrange-

mang, utställningsbord och skärmar. De 

har även bidragit till finansieringen tillsam-

mans med Statens Kulturråd.
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Det här går inte längre. Få medlemmar på mötena och smal facklig 
verksamhet som inte inspirerar. Något måste göras, resonerade SEKO 
i Dalarna. Det finns massor av kraft i facket, konstaterade de. Hos 
medlemmarna som inte bara är allmänt kulturintresserade utan också 
utövar den själva. Medlemmarna sjunger, spelar, skriver, väver, filmar.

Det finns ett outnyttjat kapital i facket, tyckte SEKO och sjösatte 
projektet ”Kulturen, katalysatorn i facket”. Det var ett brett upplagt 
projekt som pågick 1998–1999. Syftet var att bredda och fördjupa 
kulturintresset, det fackliga intresset och engagemanget hos medlem-
marna, samt att förnya och utveckla organisationens verksamhet.

Aktiviteterna var många. Medlemmar som själva skapade kultur, 
ledde och visade andra. Lärande genom görande på samma plan som 
sina faddrar sågs som en av de bästa förutsättningarna. ”SEKO i fram-
tiden – från idé till verklighet” hette den speciella utbildning som 
genomfördes. Utställningen ”SEKO i framtiden” visades i kombina-
tion med seminarier på sjutton platser i regionen. Här rymdes också 
kulturaftnar i hela regionen, studiecirklar, möten med nya former, 
kulturseminarier till vilka även allmänheten inbjöds och tvärfackliga 
kulturkontakter.

– En facklig kultursatsning av det här slaget får inte ta slut när pro-
jektet ändar, säger Yvonne Hansson på SEKO Dalarna. Det vi har 
dragit igång ska fortleva och utvecklas.

Kulturombuden är en viktig kugge. Därför har en del av projektet 
varit att ge dem en egen utbildning. SEKO Dalarna tycker inte att de 
ska verka i den fackliga utkanten utan tvärtom. 
Kulturombuden ska finnas nära styrelsen för 
att kunna påverka verksamheten i stort.

Kulturen som katalysator
”Kultur är energi, kunskap, vidsynthet, fantasi, kreativitet – är det 

inte vad vi behöver i facket?”

Projektet har finansierats med medel från 

bland annat Statens Kulturråd, SEKO, ABF, 

Allmänna arvsfonden, Konsum och Posten.
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Kulturell pyttipanna
”Det finns alltid idéer som ligger och pyr runt omkring i samhäl-

lena. Rätt som det är så dyker det upp möjligheter att förverkliga 

dem. Det var vad som hände.”

En lysande idé som byggde på kunskaper och insikter om män-
niskors behov och önskningar blev allkulturprojektet ”Vardagsspeg-
lingar”. När det rullade på som mest var över 2 000 människor med 
– som spelade teater eller musik, sjöng, dansade, snickrade, målade, 
fotograferade, som arbetade på scen och bakom kulisserna i ett pro-
jekt som sträckte sig över hela Östergötland. Det går inte att kalla 
det något annat än en succé!

Låt människor med och utan arbete i alla åldrar möta kulturarbe-
tare. Låt kulturen övertyga facket om sin betydelse för både den 
fackliga organisationen och dess enskilda medlemmar. Låt männis-
kan växa genom att utveckla självkänslan, fantasin, och inlevelseför-
mågan genom eget skapande. Det var syftet med projektet.

Målen var fler. Projektet skulle nå många människor i alla kom-
muner i hela Östergötland. Det skulle öka intresset för kultur och 
stimulera till studier. Det skulle stärka deltagarnas möjligheter på en 
allt hårdare arbetsmarknad. Dessutom skulle projektet forma sig till 
en motkraft mot det marknadsdominerade samhället.

Under tre år deltog över 2 000 personer, svenskar och invandrare, 
människor med arbete och i åtgärder, kvinnor och män, unga och 
gamla. Allt var inte bara konstnärligt skapande, utan många var med 
och planerade, organiserade, tog kontakter, sammanträdde, diskute-
rade och kom överens i beslut. Färdigheter som är viktiga i en demo-
krati. Mitt i projektet pågick också en mängd cirkelstudier, som i idé- 
och politisk historia, seder och bruk, svenska och matematik.

Projektets final var pjäsen ”Narren och Speglarna”, en föreställ-
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ning som genomfördes sju gånger i Vadstena under augusti månad 
1997. I föreställningen ingick också fyra andra pjäser.

– Märkvärdigt nog fick vi kritik från vissa håll för att utbildningen 
var för bra. Och visst var den imponerande. Tänk att i en och samma 
utbildning få pröva på att göra utställningar och intervjuer, att arbeta 
med mediatekniker och mycket annat, säger Krister Johansson, en 
av projektets motorer.

Projektet genomfördes av LO-facken i Öst-

ergötland, ABF och arbetsmarknadens myn-

digheter i samverkan. Landstinget, EU Mål 

3, Länsarbetsnämnden i länet var några av 

finansiärerna.
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Litet blev stort!
”Inga märkvärdigheter, ingenting stort, svårt, dyrt. Inget ’projekt’. 

Ändå så – bra.”

Koka ihop Skådebanan, en tjej med känsla för vad som gör männis-
kor gott, fackföreningar med öppet sinne och en musikhögskola på 
bussfärds avstånd. Då formas en rolig, spännande, lärorik kulturupp-
levelse med mersmak!

Ishockeymatchen Sverige och USA sänds på teve. Ändå samlas 
fackliga medlemmar i Sveriges mest hockeytokiga län, för att med-
elst buss åka på facklig kulturresa.

Väl framme väntar en rundvandring på Musikhögskolan i Piteå, 
ackompanjerad av ord om musiken och instrumenten. Turen går 
både framför och bakom kulisserna. Man fick se och känna på pukor, 
trummor och klarinetter. Skolans guide berättade med stolthet om 
bredden i verksamheten och besöket avslutas som sig bör – med 
musik. Det är hela uppställningen, med orkester och stora kören 
bestående av 60 röster.

Under färden tillbaka till Luleå var deltagarna från Metall och SIF 
överens: ”Nu vet vi mer. Det var bra, roligt och kunskaperna sitter 
inte i vägen!” Musikhögskolan hade fått en skara nya anhängare.

Det var denna lilla historia de valde att berätta, den här gången. 
Det skulle lika gärna ha kunnat handla om samarbetet med Norrbot-
tensteatern och Riksteaterns välbesökta lunchteater i matsalen på 
SSAB.
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