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Abstract:  The purpose of this master thesis is to show how a chosen 

actor in form of the Swedish union organization IF Metall  
(the Swedish union for metal-  and industrial workers) 
works with pro-reading activities. The project being 
scrutinized is the Read to me dad-project which aims at 
fathers who are not used to reading activities within the LO-
group (the Swedish Trade Union Confederation).  
The methods used are interviews and literary studies. 
The theoretical background of my discussion is based on 
three education ideals. The neo-humanist ideal emphasizes 
the personal improvement through literature. This ideal has 
occasionally taken part in the struggle against what is 
considered to be poor literature. 
The second education ideal aimed at educating the citizens 
of a country in democracy and to safeguard the individual’s 
role as a member of society. The ideal of self-education 
stands for the free and voluntary. Here it is important that 
workers also educate themselves and literature is the 
foremost mean of education. 
I also look into the education ideal of conscientiousness 
which was often focused on sobriety and proper behaviour. It 
also emphasized the idea of educating oneself in order to 
strengthen and improve the working-class. 
In my analysis and final discussion I argue that these ideals 
can be found in a modern pro-reading project such as Read 
to me dad, but in a more modern way. 
I bring up the condition of reading ability and habits with 
emphasis on men within the LO-group. I discuss the 
statistics and how those alarming figures triggered new pro-
reading projects. I also look into barriers standing in the way 
of reading and discuss what this project can lead to and what 
maybe will happen in a nearby future. 
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1. Inledning 
 
Som student på bibliotekshögskolan och med litteraturvetenskapliga studier i grunden 
har jag under årens lopp stött på undersökningar som visar att män, i synnerhet låg- 
utbildade läser böcker i mindre utsträckning än kvinnor inom samma grupp. 
Jag har även mött dessa män genom livet under min mångåriga erfarenhet från 
industrigolvet. Genom mina erfarenheter har ett intresse för det fackliga och 
läsfrämjande arbetet uppstått, vilket har lett fram till denna studie. Jag är även medveten 
att min bakgrund, intresse och åsikter kan ha färgat uppsatsen, men trots detta har jag 
försökt att förhålla mig så objektivt som möjligt till ämnet.   
 
Uppsatsen har både en litteratursociologisk och litteraturpedagogisk prägel, vilket gör 
att den hör hemma inom ämnet biblioteks- och informationskunskap. Jag undersöker en 
viss grupp i samhället och deras förhållande till litteraturen. Det handlar om boken som 
bildningsmedel, konsten att läsa och hur man skall nå ut till de läsovana i samhället. Jag 
undersöker även hur litteraturen kan uppfattas som en politisk kraft och en förmedlare 
av idéer.  
 
Jag har valt att ägna denna uppsats åt att granska ett läsfrämjande projekt som i dags-
läget bedrivs inom LO-kollektivet. Syftet med de pågående projekten är att på olika sätt 
försöka nå ut till och hjälpa läsovana medlemmar samt arbeta för en ökad läs- och 
kulturaktivitet bland dessa. Att uppmuntra till läsning handlar här inte bara om att 
försöka göra fritiden mer meningsfull, utan ofta återfinns även en underliggande idé 
eller medvetenhet om läsningens betydelse för individen som samhällsmedborgare. 
Det finns en viss kluvenhet mellan den demokratiska samhällsnyttan och personlig 
förkovran, när det kommer till läsningens betydelse inom den fackliga rörelsen. Det var 
denna dubbelhet i bildnings- och kultursynen samt vad den fackliga rörelsen vill ska ske 
med deras medlemmar genom att föra ut boken som fångade mitt intresse. 
Folkbildning i Sverige har en lång tradition och verksamheten behöver inte i sig vara 
politisk, men den ingår oftast i ett politiskt sammanhang. I den kontext jag avser att 
undersöka ingår folkbildningen i en politisk, ekonomisk och social sfär där kultur 
fortfarande på många vis upplevs som en klassfråga. 
 
I Göran Greiders Vem är rädd för litteraturen? (2001) finns ett urval artiklar som bland 
annat tar upp arbetarklassens läs- och kulturvanor. Han konstaterar där att den som idag 
ser ut över det svenska kulturlivet ”blickar ut över ett hav av kvinnor”.  
De mest kulturaktiva är medelklassens kvinnor, men även lågutbildade kvinnor är även 
de mer delaktiga i kulturella aktiviteter än männen inom samma grupp. Greider (2001) 
menar på att arbetarklassens män så gott som är ”försvunna ur kulturetablissemangets 
sikte” 1 
De läsvaneundersökningar som kommer att presenteras mer utförligt senare i uppsatsen 
visar att det är främst LO-männens läsande som har minskat under 20 år och att detta 
har skett utifrån en redan relativt låg nivå. Det var dessa siffror som föranledde ett antal 
olika läsprojekt där ”Läs för mig pappa” (LFMP) ingår, vilket direkt riktar sig till just 
männen inom LO-kollektivet och som har pågått sedan 1999.  

                                                 
1 Greider, Göran, Vem är rädd för litteraturen, 2001, s.242 
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Projektet var ett sätt att försöka nå dessa män genom att skapa insikt om att barn även 
behöver läsande manliga förebilder samt att grunden för läsvanor och läsförmåga läggs i 
hemmet, ibland genom så enkla medel som en godnattsaga. Det är också detta projekt 
som jag valt att främst undersöka i föreliggande uppsats. 
 
Har det då någon betydelse om män inom LO-kollektivet läser eller inte och kan 
litteraturen förändra något?  
Hur man än ser på saken är det ett verkligt förhållande att vi i dagens samhälle är 
beroende av att kunna skriva och läsa mer än bara hjälpligt. I Skolverkets rapport 
Grunden för fortsatt lärande: en internationell jämförande studie av vuxnas förmåga att 
förstå och använda tryckt och skriven information (1996) skriver man att kunskaps-
samhälle ställer höga krav på förmågan att förstå och använda tryckt och skriven 
information och att den funktionella läsfärdigheten som ansågs tillräcklig på 1970-talet 
inte längre svarar mot vuxenlivets krav. Det konstateras att kraven på läs- och 
skrivförmåga är större idag om man skall kunna leva ett fullvärdigt liv i samhället när 
det kommer till såväl arbetsliv som privatliv.2  
 
Läsningens betydelse för demokratin, vars grund kan sägas utgöras av aktiva och 
medvetna medborgaren är heller inget nytt argument, men det används fortfarande flitigt 
i en tid då demokratin står inför prövningar. För att kunna delta i och påverka 
samhällsutvecklingen är förmågan att behärska språket en nödvändighet.  
Något som också poängteras är läsningens och kulturens betydelse för individens 
utveckling. Här handlar det om människans potential som kreativ varelse och hennes 
möjligheter att genom läsning, kultur och bildning få utveckla sin personlighet samt 
erhålla ett levande språk.  
 
Med denna uppsats hoppas jag kunna ge en inblick i den läsfrämjande verksamhet som 
för närvarande pågår i facklig regi och min förhoppning är att kunna visa på hur den 
fackliga bildningssynen yttrar sig med fokus på projektet Läs för mig pappa samt även 
kanske kunna öka förståelsen för behovet av en sådan verksamhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Grunden för fortsatt lärande: en internationell jämförande studie av vuxnas förmåga att förstå och 
använda tryckt och skriven information, Skolverket, 1996, s.7 
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1.1 Problemformulering 
 
Mitt intresse grundar sig i hur fackföreningsrörelserna under en lång tid engagerat sig i 
läsfrämjande och folkbildande verksamheter. 
Det som intresserar mig främst är hur fackföreningsrörelsen arbetat vidare med 
bildningstanken och hur den i nuläget kan skönjas inom ett projekt som LFMP.  
Undersökningar som jag kommer att referera till längre fram visar att LO-männens 
läsande har minskat och att detta kan komma att påverka samhällsdeltagandet om man 
inte behärskar och har en god skriv- och läsförmåga. Jag vill mot bakgrund av detta se 
hur man inom fackföreningsrörelsen arbetar aktivt för att klyftorna i samhället inte 
ytterligare skall öka genom att satsa på läsfrämjande projekt. Jag vill även lyfta fram 
några av de barriärer som finns för läsvanor och kulturaktiviteter. 
 
1.2 Syfte och frågeställning 
 
Jag vill med denna undersökning visa på hur en utvald aktör/organisation i form av LO-
förbundet; IF Metall arbetar läsfrämjande och hur behovet motiveras samt även 
redogöra för olika föreställningar runt detta bildningsarbete. För att belysa detta arbete 
anser jag att det är viktigt att även lyfta fram kontexten som utgörs av statlig kultur-
politik inom folkbildningsområdet samt ge en historisk bakgrund. 
Jag väljer övergripande att undersöka hur läsningens betydelse motiveras. Jag menar 
med detta hur de värderar och talar om; bildning och läsning och hur detta kan utläsas i 
projektverksamheten som bedrivs i dagsläget. Utgångspunkten är tre bildningsideal och 
ett skötsamhetsideal, som utgör en idéhistorisk skiss för att utröna hur och om dessa 
begrepp används i vår samtid. 
Det projekt jag avser att främst åskådliggöra är ”Läs för mig pappa”, vilket kommer att 
presenteras mer utförligt senare i uppsatsen.  
 
De frågeställningar jag kommer att utgå ifrån är: 
 

• Hur ser den läsfrämjande verksamheten ut idag som bedrivs i facklig regi och 
vilka aktörer/instanser är involverade i den? 

• Vilka idéer/argument låg till grund för igångsättandet av Läs för mig pappa?  
• Vilka bildningsideal och argument/idéer för bildning uttrycks i detta projekt? 

 
Svaren på fråga ett återfinns i kapitel 4.1 och 4.2. Fråga två besvaras i kapitel 4.3 och 
den tredje frågans svar återfinns i kapitel 4.4. 

 
 
1.3 Avgränsningar  
 
För närvarande pågår fyra tvärfackliga projekt inom LO förbunden och dessa är; Boken 
på arbetsplatsen, Fatta pennan, Litteratur på arbetsplatsen och Läs för mig pappa. 
Jag har valt att försöka avgränsa mig till ett av dessa projekt i form av ”Läs för mig 
pappa” eftersom jag har velat undersöka ett projekt som direkt vänder sig till gruppen 
läsovana män inom LO kollektivet.  
Självklart kan jag komma att tangera en del av de andra projekten eftersom de i grund 
och botten kan sägas höra ihop genom att de alla avser läsfrämjande verksamhet och till 
stor del förutsätter varandra.  
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LO-förbunden som samarbetar inom valda projekt är; Byggnadsarbetareförbundet, 
Hotell- och Restauranganställdas fackförbund (HRF), Kommunalarbetareförbundet,  
IF Metall, facket för Service och Kommunikation (SEKO) och Transportarbetare-
förbundet.  
I ledningsgruppen ingår även En Bok för Alla (EBFA), Landsorganisationen (LO) och 
Arbetarnas Bildnings Förbund (ABF). 3  
I denna uppsats har jag dock valt att inrikta mig på främst en utvald aktör/organisation 
som utgörs av IF Metall.    
Mitt val baseras främst på deltagaraktiviteten inom projektet. Sedan starten 1999 har en 
klar majoritet av deltagarna varit medlemmar inom IF Metall och försöksverksamheten 
drogs även igång lokalt inom IF Metall. Förbundet är även den största fackföreningen 
för verkstads- och industrianslutna och de har en mångårig erfarenhet av kultur- och 
läsprojekt vilket har betytt att det funnits mer material att tillgå. 
Jag vill med detta bara påpeka att urvalet inte på något sätt vill förminska eller 
osynliggöra de andra förbunden utan ytterst handlar det om ett tids- och platsmässigt 
behov av att avgränsa uppsatsen. 
 
Perspektivet är framförallt aktörsorienterat och jag kommer därmed inte att utföra någon 
undersökning utifrån ett deltagarperspektiv. Jag väljer även att inrikta mig på läsovana 
vuxna framför barns läsning och läsförmåga. Med aktörer avser jag de organisationer 
och instanser som jag tar upp i denna uppsats.  
Den grupp jag väljer att fokusera på definieras som ”läsovana” vuxna män som är 
medlemmar inom LO-kollektivet. Begrepp som arbetare och klass kommer att 
användas, men kommer inte att problematiseras utförligt eftersom utrymmet inte tillåter 
detta. Begreppen används inom fackföreningsrörelsen vilket jag anser motivera min 
användning av dem i föreliggande uppsats. 
 
1.4 Centrala begrepp 
 
Syftet med denna uppsats är inte begreppsanalytiskt, men mitt användande av begrepp 
som kultur och demokrati kräver  presentation. 
 
Kulturbegreppet är mångtydigt och svårfångat och tolkningarna varierar. En sak är i alla 
fall klar och det är att kultur föder starka känslor, inte minst inom arbetarrörelsen. 
Kultur kommer från latinets cultura och betyder bearbetning, odling och bildning, men 
det finns ingen entydig definition av begreppet.4 
Jag väljer här att lyfta fram två olika definitioner som är det estetiska och det antro-
pologiska kulturbegreppen. 
Det estetiska begreppet är snävare och innefattar de sköna konsterna som musik, konst, 
litteratur och teater. Det började dyka upp på 1500-talet och utvecklades till att bli 
värderande under 1700-talet. Med detta menades att bara vissa ägde förmågan att skapa 
eller tillägna sig de verk och artefakter som hör till kulturen. I dagens samhälle kallas 
det ofta för finkultur.5 
Det vidare antropologiska kulturbegreppet innefattar vanor, värderingar, normer och 
föreställningar. Detta finns och delas inom specifika nationer, grupper, klasser eller 

                                                 
3 Fackföreningsrörelsens läsprojekt.  Stencil som erhållits av IF Metall.  
4 Källa NE. Kultur [08-12-05] 
5 Frenander, Anders, Kulturen som kulturpolitikens stora problem, 2005, s. 35 
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perioder.6 Under förra seklet fick kultur en mer allmän betydelse i och med att det kom 
att uppfattas som bildning, moral och seder, men under 1900-talet blev den sedan 
mindre av en inre kvalitet. Den blev istället mer något yttre som uttrycktes i aktiviteter 
och produkter.7 
Det har också under 1900-talet funnits en debatt om populärkultur och kommersiell 
kultur. Detta försökte bekämpas, men i dagens samhälle har debatten mer eller mindre 
dött ut.   
Inom arbetarrörelsen använder man sig främst av det antropologiska och vida begreppet 
av kultur, men det estetiska begreppet finns även närvarande. Finkultur upplevs både 
som ett hot och något som skall erövras. Detta kommer jag att ta upp mer i min analys.  
 
Demokrati betyder folkstyre och folkmakt. Ordet demokrati har många dimensioner och 
är dynamiskt. Begreppet ses idag ofta förenklat som synonymt med ett styrelseskick 
med allmänna och fria val av representanter för folket, som idag råder i de flesta stater i 
världen.8  
För att få en bild av hur det står till med demokratin i dagens svenska samhälle har jag 
tagit del av demokratiutredningen En uthållig demokrati (2000). I denna tar man upp 
betydelsen av medborgarskapet och pekar på tre viktiga inbördes beroende kvaliteter 
som är deltagande, inflytande och delaktighet. Slutsatsen som dras är att för att den 
demokratiska processen skall komma till stånd behövs politisk jämlikhet, meningsfullt 
deltagande samt öppenhet och insyn.9 
Utredningen konstaterar även att det svenska representativa, parlamentariska och 
partibaserade statsskicket från 1917 är hållbart även idag. Förändringar som skett enligt 
utredningen är att demokratins organisationsform har svårt att göra sig gällande i den 
nya samhällsmiljön. Orsaker till detta anses vara EU medlemskapet, förändringar i den 
offentliga sektorn, allmänna förskjutningar i människors tänkande och attityder som 
samverkar med framväxten av en ny global informationsekonomi av nätverkskaraktär. 
Mitt i allt detta fungerar den demokratiska processen som en fartdämpare och är lång- 
siktigt inriktad och helhetsorienterad.10  
Utredningen lyfter fram krisen på 1990-talet med sina nedskärningar, som något som 
skadade både medborgarskapet och förtroendet för demokratin. Det har även skett en 
ökad individcentrering där kollektivet inte är lika viktigt och skillnaderna nu är inte bara 
klassbundna. En viktig demokratisk fråga nu är hur man skall kombinera denna 
individcentrering med de medborgerliga dygderna och vilken demokrati som 
informationstekniken skall främja. Demokratiutredningen vill att medborgarnas 
möjlighet att påverka samhället skall öka.11 
Utredningen tar även upp IT och hur de sociala och politiska villkoren spelar en roll för 
dess del i demokratin. Detta är även beroende av ekonomiska resurser i samhället, till- 
gång till kunskap, förmågan att läsa och skriva samt goda språkkunskaper.12 
Demokratiutredningen skriver om det villkorade deltagandet där de ser demokratins 
framgång genom de kritiska, obundna och självständiga medborgarna. De ser även 
demokratins bakslag vilket är de socialt och politiskt marginaliserade medborgarna som 
ej röstar ofta. Valdeltagandet sjönk kraftigt 1998 och utredningen är rädd för att detta 
                                                 
6 Hågård, Siv, Kindblom, Leif & Sundberg, Åke, Kultur och folkbildning, 2003, s. 12 
7 Sundgren, Per, Kulturen och arbetarrörelsen. Kulturpolitiska strävanden från August Palm till Tage 
Erlander, 2007, s.18 
8 Källa NE. Demokrati [08-12-05] 
9 En uthållig demokrati, SOU 2000:1, s. 33ff 
10 ibid. s. 50ff 
11 ibid. s. 54ff 
12 ibid. s. 98ff 
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kanske bara var början. De konstaterar även att partianhängare har blivit färre.13 Val- 
deltagandet sjunker och det finns tendenser som pekar på att tilltron till det politiska 
systemet har avtagit och att det genom detta uppstår en klyfta mellan väljare och valda. 
Högt valdeltagande är en förutsättning för en väl fungerande demokrati. Stödet för 
nationen och demokratin som princip är dock hög i Sverige. Lägst förtroende har folket 
för politikerna och partierna.  
Det finns en risk att polariseringen ökar om den politiska demokratin överlåts till 
resursstarka medborgare, vilket lämnar en stor grupp utanför. En angelägen fråga enligt 
utredningen är om valdeltagandet minskar lika mycket i alla sociala grupper eller om 
den är särskilt stor inom någon grupp.14 
Valdeltagandet har minskat inom alla grupper. Skillnaderna mellan medel- och arbetar- 
klass och hög- och låginkomsttagare har dock ökat.15 Det är alltså de resursstarka och 
högutbildade medborgarna som tar plats och gör sig hörda medan de lågutbildade har en 
perifer ställning inom det politiska livet. Det konstateras att det fortfarande finns ett 
samband mellan utbildning och politiskt deltagande, där även klass är en faktor. 
Arbetare deltar i mindre utsträckning än tjänstemän, företagare och lantbrukare. 
Skillnaden syns även i tilltron till systemet och politiskt självförtroende där klass- 
skillnaden är stor.16 
När det gäller de gamla folkrörelserna som fackliga organisationer så är de en åter-
spegling vad som händer och sker i de politiska partierna. På tio år har andelen 
medlemmar halverats och medelålderns bland medlemmarna ökar.17  
Vilket jag kommer att visa på i min analys har ofta den läsfrämjande verksamheten ett 
demokratiskt syfte och skall fungera som ett stärkande av medborgarskapet. 
 
1.5 Disposition 
 
I nästa avsnitt kommer jag att redogöra för de två metoder jag kommer att använda mig 
av vilka är kvalitativa intervjuer samt text- och dokumentanalys.  
Kapitel tre inleds med en presentation av tidigare forskning och teori. Därefter ger jag 
en historisk bakgrund till uppsatsens ämne genom att beskriva folkbildningens och 
arbetarrörelsens ursprung och framväxt. Avslutningsvis lyfter jag fram de tre 
bildningsideal som jag valt som teoretisk utgångspunkt. Jag skriver även om ett ideal 
som rör skötsamheten. 
Jag väljer därefter i nästa kapitel att beskriva ett antal aktörer och instanser inom 
läsfrämjande verksamhet i dagsläget. Jag gör detta för att visa hur de arbetar med denna 
verksamhet samt ge en bakgrund till de involverade i projektet LFMP. Avsnittet om  
IF Metall får mer utrymme eftersom organisationen utgör huvudfokus för uppsatsen. 
Därefter presenterar jag de läsfrämjande projekt som i nuläget bedrivs och LFMP 
presenteras här mer utförligt.  
I kapitel 4.3 skriver jag om läsförmåga och läsvanor i Sverige med fördjupning i LO-
kollektivet. Jag väljer att fokusera på mäns läsning, men kvinnors och barns tas också 
upp för jämförelse. Avsnittet om barriärer som kommer därefter bygger främst på de 
intervjuer jag gjort och syftet är att ge en bild av hur respondenterna uppfattar 
situationen när det kommer till läsvanor bland männen inom LO-kollektivet. 

                                                 
13 ibid. s. 164 
14 ibid. s. 179ff 
15 ibid. s. 185 
16 ibid. s. 217 
17 Wennström, Tomas, Stenberg, Leif, Demokrati är inte ärftligt. Gamla och nya folkrörelser. En 
samtalsbok om demokratiutredningen, 2000, s. 63 



  7 

I kapitel 4.4 tas nutida bildningsideal upp för att visa på hur de gamla idealen 
fortfarande i viss form lever kvar. Jag analyserar här olika argument och idéer runt 
bildning samt redogör för respondenternas syn på processen och målen. 
I min slutdiskussion resonerar jag omkring det jag skrivit med huvudfokus på bildnings-
synen. Jag avslutar med att ge en bild av vad som planeras inför framtiden när det gäller 
det läsfrämjande arbetet och då främst det som rör projektet LFMP.  
 
2. Metod och material 
 
Föreliggande uppsats har dels en deskriptiv ansats eftersom min avsikt är att undersöka 
och presentera den läsfrämjande verksamheten som bedrivs i facklig regi samt lyfta 
fram statliga kulturpolitiska insatser som berör läsfrämjandet inom den fackliga sfären. 
Jag kommer även att utgå ifrån folkbildningens historia för att kunna göra en jämförelse 
utifrån bildningsidealen då och nu. 
Syftet är att först ge en bild av verksamheten och involverade aktörer för att sedan 
anlägga ett förklarande perspektiv där verksamhetens syften och motiv problematiseras 
och tolkas med en fördjupande utgångspunkt i IF Metall och projektet LFMP. 
 
2.1 Kvalitativa intervjuer: tillvägagångssätt och materialbearbetning 
 
För att kunna ge uppsatsens textanalytiska studie en fördjupad bakgrund har jag valt att 
även använda mig av kvalitativa intervjuer. Psykologen Steinar Kvale skriver i Den 
kvalitativa forskningsintervjun (1997) om hur intervjuer kan användas som 
bakgrundsmaterial för andra studier. Det syftar då till att ge ”belysning åt de diskuterade 
fenomenen”.18  
Jag ansåg att en kvalitativ och semistrukturerade intervjuform passade uppsatsens syfte 
och jag upprättade således en intervjuguide med specifika frågor och teman som innebar 
att intervjupersonerna gavs en viss frihet att utforma sina svar samt att jag kunde för-
hålla mig flexibel till frågornas ordning när detta behövdes. 
 
De frågor jag formulerat återfinns i bilaga 1 och 2. I min intervjuguide har jag försökt 
att utgå från ämnet läsfrämjande verksamhet och utifrån detta stolpa upp huvudfrågor 
som rört min undersökning. Jag har således använt mig av en låg grad av 
standardisering vilket inneburit att jag till viss del anpassat frågorna efter dem jag 
intervjuat, men frågorna har ändå avsett att behålla fokus på området läsfrämjande 
verksamhet och då främst projektet LFMP. 
 
Kvale (1997) skriver att den teoretiska och tematiska förståelsen av de fenomen som 
skall undersökas utgör grunden i undersökningen. Detta innebar att jag innan 
intervjuerna utfördes läste in mig på området och skaffade mig de förkunskaper som 
möjliggjorde en utformning av min intervjuguide. Han skriver också om betydelsen av 
att få vistas i den miljö där de intervjuade rör sig innan man utför undersökningen.19 Jag 
fick denna möjlighet genom att jag träffade två av mina respondenter innan intervjuerna 
och även deltog vid seminariet ”Boken på arbetsplatsen” samt besökte en Läs för mig 
pappa träff i Göteborg. Detta gav mig en större inblick i hur projektet utfördes och en 
känsla för det fackliga arbetet kring läsfrämjande verksamhet. 
 

                                                 
18 Kvale, Steinar, 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, s.94 
19 ibid. s.91f 
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Mitt tillvägagångssätt för att analysera och skapa mening i intervjumaterialet kommer 
inte att utgöras av någon kvantifiering utan jag kommer främst att lyfta fram mönster 
och teman, göra jämförelser, dela upp i faktorer samt försöka frambringa ett 
begreppsligt och teoretiskt sammanhang.20 Intervjumaterialet kommer delvis att 
analyseras och tolkas utifrån olika begrepp, argument och idéer som kommer att 
presenteras mer utförligt senare. 
 
Jag har valt att genomföra de kvalitativa intervjuerna per telefon. Den främsta 
anledningen till detta är att valda respondenter inte fanns på nära håll. Det optimala 
hade kanske varit att träffa respondenterna personligen vid intervjutillfället, men 
avstånd och tidsbrist var en faktor som påverkade förfaringssättet. 
Inledningsvis tog jag kontakt via e-mail eller telefon för att presentera mig själv och 
föreliggande uppsats.  Intervjuguiden skickades i förväg till respondenterna så att de 
fick tid att förbereda sig och själva intervjuerna utfördes sedan under mars månad 2007. 
Intervjuerna tog mellan 45-90 minuter. Dessa transkriberades sedan och skickades via e-
mail till respondenterna så att de fick möjlighet att godkänna, göra tillägg eller 
förtydliga om de ansåg detta nödvändigt.  
 
2.1.1 Urval av respondenter 
 
Tre av respondenterna representerar fackförbundet IF Metall och den fjärde arbetar för 
EBFA. Respondenterna för IF Metall återfinns på central och lokal nivå inom 
förbundet. På central nivå intervjuades inledningsvis kulturansvarig på förbundet och 
lokalt intervjuades kultur- och studieombudsmannen för Norra Västerbotten (Skellefteå) 
samt Sandvikens studieorganisatör.  
Kvale (1997) tar upp företeelser som påverkar urvalet och påpekar att praktiska 
förhållanden som tid, resurser och storleken på arbetet är viktiga faktorer att ta hänsyn 
till i urvalsprocessen.21 Min bedömning är att mitt urval av fyra respondenter är rimligt 
eftersom det inte avser att vara representativt för hela fackföreningsrörelsen eller 
projektet LFMP utan snarare utgör en bakgrund till det textanalytiska studiet. Jag har 
dock valt respondenter som har god insyn i projektet samt är kunniga när det kommer 
till läsfrämjande verksamhet. 
 
De aktörer/personer som ingår i min undersökning är utvalda enligt principen subjektivt 
urval. Detta innebär att jag valt ut respondenter som kan anses lämpliga för under-
sökningens syfte. Det rör sig alltså inte om något typiskt eller balanserat urval som skall 
generera exakta svar eller slutsatser.  
Valet av respondenter på lokal nivå baseras på insyn och aktivitet i projektet LFMP. 
Både Sandviken och Skellefteå har genomfört en rad pappaträffar och planerar att 
genomföra nya. 
Representanten för EBFA ingår i projektgruppen för LFMP och var även med och 
utarbetade den ursprungliga idén till projektet. Han deltar även på pappaträffarna och är 
en av dem som initierar och informerar om projektet. 
Kulturansvarig för IF Metall centralt ingår även hon i projektgruppen och har även en 
lång erfarenhet av läsfrämjande projekt som bedrivs inom fackföreningsrörelsen. 
 
 

                                                 
20 ibid. s.185 
21 ibid. s.98 
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2.1.2 Etiska frågor och kunskapsverifiering 
 
Konfidentialitet i forskning betyder att ”privata data som identifierar undersöknings-
personen inte kommer att redovisas” och om det i ”en undersökning blir aktuellt att 
publicera information som potentiellt kan kännas igen av andra, måste 
undersökningspersonen godkänna att denna information lämnas” skriver Kvale (1997).22  
Jag har vid varje intervjutillfälle sagt att materialet i form av band och utskrifter 
kommer att hanteras konfidentiellt. När det kommer till att bevara respondenternas 
anonymitet har jag påtalat för respondenterna att detta kan vara komplicerat eftersom 
jag i min undersökning delvis måste motivera mitt urval. Detta har inte varit något 
problem för vederbörande eftersom de anser att de står för det de har sagt samt agerar 
som representanter för en organisation och därför inte bara ger uttryck för personliga 
åsikter.  
 
När det kommer till kunskapsverifierande begrepp som reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet har detta tagits i beaktande. I mitt fall finns det inte möjligheter till att 
generalisera rent statistiskt eftersom urvalet är litet och därför kommer jag inte heller att 
eftersträva eller hävda att så är. 
Reliabilitet skall enligt Kvale (1997) beaktas under hela intervjuprocessen. Det handlar 
om att undvika ledande frågor samt att vara noggrann vid transkribering vilket jag hela 
tiden haft i åtanke under utförande och bearbetning av intervjuerna. 
Validitet skriver Kvale (1997) är ”inte bara en granskning som görs i slutet av 
produktionslinjen utan en kvalitetskontroll som genomförs under kunskaps-
produktionens samtliga stadier”.23 Jag har i min undersökning tagit fasta på detta och 
formulerat mina frågor utifrån min frågeställning som presenteras i mitt syfte. Jag har 
även hela tiden försökt haft de bildningsideal som utgör uppsatsens grund i åtanke. 
I föreliggande uppsats eftersträvas dock inte någon absolut sanning eftersom jag inte 
avser att granska respondenternas svar utifrån sanningshalten utan det handlar snarare 
om att beskriva och tolka intervjusvaren.  
 
2.2 Text- och dokumentanalys 
 
Göran Bergström och Kristina Boréus skriver i Textens mening och makt- Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (2005) att texter används i studiet av olika 
fenomen och att det är viktigt att språket studeras för att kunna säga något om tankar 
och handlingar. Texter och dokument skapas av någon och till eller för någon och visar 
på medvetna eller omedvetna föreställningar som människor i textens tillkomstmiljö 
hyser och de kan även sägas spegla, reproducera eller ifrågasätta makt.24 De texter och 
dokument som ligger till grund för undersökningen utgörs bland annat av kultur-
program, projektbeskrivningar, statistiskt material, utredningar samt propositioner 
rörande kulturpolitik. Material som har producerats inom eller med LO och IF Metall 
speglar självklart deras idéer och uppfattningar om kultur och läsfrämjande verk-
samheter och denna samhällskontext är därför av betydelse vid en text- och 
dokumentstudie.  
De dokument och utredningar jag använder mig har varit ett sätt att försöka klargöra vad 
som finns skrivet om just läsfrämjandet eller andra ämnen relaterade till detta. Jag gör 
                                                 
22 ibid. s.109 
23 ibid. s.213 
24 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, 2005, Textens mening och makt. Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, s.12ff 
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alltså en kvalitativ urval av innehållet när det kommer till dessa dokument och är även 
här medveten om den kontext de uppstått i. Det valda statistiska materialet har även 
granskats utifrån mitt tema vilket gör att bara vissa delar presenteras.  
 
 Ludvig Beckman skriver i Grundbok i idéanalys- Det kritiska studiet av politiska texter 
och idéer (2005) att det finns två omständigheter som har betydelse om vi verkligen vill 
förstå politiska texter i sitt historiska sammanhang och dessa är; intellektuella och 
språkliga sammanhang samt ekonomiska och sociala förhållanden. När man vill förklara 
ett budskap är kontexten betydelsefull för att få kunskap om vem som formulerade 
budskapet och när samt även övriga omständigheter.25 
 I föreliggande uppsats är det essentiellt att ha en kännedom om avsändarens speciella 
språkbruk och ideologiska grund för att kunna tolka innebörden av begrepp som t.ex. 
demokrati, kultur och bildningsideal. Läsfrämjande verksamhet i denna kontext är 
politiskt och ideologiskt färgat och därför är det viktigt att uppmärksamma den sfär det 
har uppkommit ur och inte bara se det som en fristående verksamhet eftersom min 
undersökning inte bara är idécentrerad utan även aktörscentrerad.  
Utan att fördjupa mig i ontologiska eller epistemologiska ståndpunkter utgår jag från att 
vår kunskap är socialt konstruerad och detta förhållningssätt innebär att jag uppfattar de 
bildningsideal som kommer att utgöra referensram som socialt konstruerade fenomen 
som inramar bildningsverksamheten. 
 
Idéanalys är en metod som kan användas vid studiet av politiska texter och uttalanden. 
Eftersom jag i min frågeställning och syfte avser att undersöka hur IF Metall legitimerar 
och talar om läsfrämjande verksamhet samt hur bildningsarbete inom arbetarrörelsen 
historiskt har motiverats anser jag att denna metod passar uppsatsen. 
Bergström och Boréus (2005) beskriver en idé som en tankekonstruktion som utmärks 
av en viss kontinuitet som utrycker en föreställning om verkligheten, värdering av 
företeelser eller en föreställning om hur man bör handla och i föreliggande uppsats vill 
jag rekonstruera olika idéer som förekommer i en specifik verksamhet.26  
Beckman (2005) skriver att syftet med att utföra en idéanalys kan vara att antingen 
beskriva, förklara eller ta ställning/kritisera.27 
Min avsikt är således inte att pröva eller kritisera argumentens hållbarhet eller giltighet 
utan jag väljer en deskriptiv och förklarande ansats. Med detta menar jag att jag ämnar 
tolka och beskriva och klargöra innebörden av de budskap som förs fram inom denna 
läsfrämjande verksamhet och förklara dess uppkomst och ursprung genom att lyfta fram 
relationen mellan budskap och motiv eller andra bakomliggande orsaker.  
Att beskriva ett material är enligt Beckman (2005) något mer än att bara återgiva ett 
innehåll i ett politiskt budskap utan syftet är att med en ”viss systematik sortera 
materialet på ett sätt som inte omedelbart eller konkret går att utläsa i materialet självt”. 
Det handlar alltså inte bara om att säga det uppenbara utan det rör sig om en skattning 
av innehållet längs en eller flera dimensioner.28 I mitt fall gör jag en viss jämförelse över 
tid vilket innebär att jag inte bara vill beskriva innehållet utan att jag även har en 
förklarande ambition.  
 
Jag har valt att utforma en analysapparat som utgörs av tre bildningsideal samt ett ideal 
rörande skötsamhet för sortering av mitt material.  

                                                 
25 Beckman, Ludvig, 2005, Grundbok i idéanalys- Det kritiska studiet av politiska texter och idéer, s.15ff 
26 Bergström & Boréus, 2005, s.149ff 
27 Beckman, 2005, s.14 
28 ibid. s.49ff 



  11 

Beckman skriver om dimensioner, vilka i min uppsats utgörs av mina ideal. Han 
beskriver dimensioner som något som utformas för att urskilja olika påståenden och 
olika preciseringar av samma påstående. Avsikten är att särskilja olika delar av en 
argumentation eller ideologi. Ett problem med detta kan vara att kategorier som används 
ej är ömsesidigt uteslutande utan att de delvis kan fånga in samma påståenden.29 
Nyckelbegreppen i min undersökning utgörs av demokrati, kultur, bildning och läsning 
vilket gör att de hör hemma inom flera av mina bildningsideal, men jag anser inte att 
detta är problematiskt utan snarare visar på hur begreppen används på olika sätt. 
Bildningsidealen kommer att fungera som en referensram eller ett raster som appliceras 
på mitt material vilket medför att idéer och begrepp kan sorteras. Teorin jag använder 
mig av utgörs av tidigare forskning gällande bildningsideal. 
 
2.2.1 Kunskapsverifiering och källhantering 
 
Validitet i en kvalitativ undersökning handlar om huruvida den undersökning man 
genomför för att besvara ens frågeställning verkligen ger svar på den. Bergström och 
Boréus (2005) skriver att en god förförståelse kan öka undersökningens validitet. Detta 
har jag haft i åtanke och försökt att eftersträva under uppsatsarbetets gång.30  
Reliabilitetsaspekten är även den betydelsefull även om man inte räknar och mäter.  
I min undersökning har jag försökt att vara noggrann vid text- och dokumentläsning 
samt tolkning, men när det kommer till intersubjektiviteten kan jag knappast garantera 
att en annan undersökning skulle komma fram till exakt samma slutsatser.  
Bergström och Boréus (2005) skriver att texter och innehåll som används för att styrka 
uppgifter som ett led i en bevisföring skall bedömas källkritiskt när det kommer till 
deras trovärdighet.31 Delar av det material jag kommer att använda mig av har som jag 
redan påpekat uppkommit i en viss kontext vilket jag tar hänsyn till, men jag avser inte 
att bevisa om det som sägs i texterna är sant eller inte. Min undersökning handlar om att 
beskriva materialets språk- och begreppsbruk och tolka detta. När det kommer till de 
propositioner och utredningar jag använder mig av ser jag dessa som trovärdiga, men 
politiskt färgade. 
En fördel med att använda dimensioner är att jämförelser över tid blir möjligt, men 
nackdelen är att de kan bli för vaga eller allmänt hållna vilket kan medföra att det kan 
vara svårt att uttala sig om en organisations ideologi eller ideologiska utveckling.32 
Eftersom jag inte avser att utföra en ideologianalys utan snarare ge en historisk 
bakgrund ser jag inte detta som ett stort problem. Risken med att använda för specifika 
verktyg eller för tätt raster kan medföra att kategorier hamnar utanför analysramen och 
resultera i stora restposter. Detta har jag velat undvika genom att använda mer allmänt 
hållna dimensioner. Tolkningen ökar genom detta vilket medför att reliabiliteten kan 
komma att påverkas, men jag har för avsikt att förklara hur och varför jag drar vissa 
slutsatser av mitt material. 
Viktigt är även att påpeka att det finns en kluvenhet i bildningsidealens tradition vilket 
medför att de ej kan appliceras reservationslöst på läsfrämjande verksamhet i vår tid. 
Bildning kan inte helt vara det samma från en tid till en annan eller oberoende av 
historiska förändringar utan det handlar om att med hjälp av bildningsidealen försöka 
utröna hur och om de har omgestaltats i vår tid.  
 
                                                 
29 ibid. s.25 
30 Bergström & Boréus, 2005, s.34f 
31 ibid. s.36 
32 ibid. s. 172 
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2.2.2 Urval av dokument 
 
De texter jag använder mig av i föreliggande uppsats utgörs till stor del av politiska 
dokument, utredningar, kulturprogram, statistik och facklitteratur. 
I ett inledande skede läste jag en rad uppsatser som berörde det område jag ville skriva 
om. Härifrån fick jag uppslag till litteratur som jag kunde använda mig av. 
Jag sökte även bl.a. på folkbildning, bildning, kultur, demokrati och läsfrämjande på 
Internet och i bibliotekets databas. Genom detta fann jag litteratur för min bakgrund och 
teoretiska utgångspunkt. Mitt val att främst använda mig av Gustavsson, Ginner och 
Ambjörnsson för min teori baserar jag på att de skriver ingående och tydligt om idealen. 
Fler författare tar upp bildningsideal och folkbildning, men mycket av materialet var 
likartat. 
Metalls och LO:s kulturprogram hade jag sedan tidigare och genom IF Metall och 
EBFA fick jag informationsmaterial gällande deras läsfrämjande arbete. 
Mitt urval av politiska dokument grundar sig i vilken omfattning de tar upp läs-
främjandet och områden kring detta. 
Det statistiska materialet jag använder mig av är producerat inom SCB, SOM-institutet 
och ULF-undersökningar, vilka jag uppfattar som säkra källor att använda sig av. Här 
har jag valt att fokusera på läsvaneundersökningar. 
Säkerligen har jag missat en del dokument som funnits att tillgå, men jag anser ändå att 
jag försökt att finna det material som berör mitt ämne och att jag tagit del av ett stort 
utbud. 
 
3. Bakgrund och teoretisk utgångspunkt 
 
Inledningsvis väljer jag att presentera de texter och dokument jag valt att använda mig 
av i denna uppsats eftersom jag kommer att använda mig av dem i föreliggande kapitel.  
Efter detta kommer jag att ge en historisk bakgrund till folkbildningens och arbetar-
rörelsens ursprung och framväxt. Därefter kommer jag att lyfta fram tre bildningsideal 
som återfinns främst hos Bernt Gustavsson och Thomas Ginner. Jag använder mig även 
av ett ideal rörande skötsamhet som Ronny Ambjörnsson skriver om. Dessa fyra utgör 
teoretisk referensram för valda delar av analysen.   
Min ambition är att genom denna bakgrundpresentation lyfta fram den samhälleliga 
kontexten som bär spår av en komplicerad relation när det kommer till arbetarrörelsens 
kultur och bildningssträvanden. Bildningsfrågan måste ses som en komplex del av en 
sociokulturell process där både samverkan och konflikt råder. 
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3.1 Tidigare forskning och teori 
 
En sökning i BADA på ”arbetarrörelse”, ”bildningsideal” och ”läsfrämjande projekt” 
gav sammanlagt 69 träffar varav flertalet inte specifikt berörde mitt uppsatsämne. 
Uppsatserna Läsfrämjande verksamhet för läsovana vuxna av Annice Hansson och 
Margaret Svensson (2006) samt ”Det kanske är lite meningen att man ska vidga sina 
vyer” En undersökning om yrkesförares inställning till läsning och användning av 
vägkrogsbibliotek  av Annica Andersson och Annika Hjertström (2006) tar båda upp 
läsfrämjande verksamhet i facklig regi som bedrivs i dagsläget, men just LFMP tas bara 
kortfattat upp i dessa båda uppsatser.  
 
Tidigare studier kring folkbildning är flervetenskaplig och forskare från en rad olika 
discipliner har intresserat sig för bildningsfrågan. Detta innebär olika ämnestraditioner 
och tolkningsramar där olika perspektiv har problematiserats och berikat forsknings-
fältet. Jag kommer i denna del att främst presentera de verk som tar upp bildning och då 
främst folkbildning som kommit att utgöra en teoretisk grund för min uppsats.  
Folkhögskoleläraren och författaren Gösta Vestlund ger i sin bok Folkuppfostran, 
folkupplysning, folkbildning (1996) en historisk översikt av folkbildningens historiska 
uppkomst och utveckling i Sverige.33 Detta verk har gett mig en möjlighet att ge 
uppsatsen en historisk bakgrundspresentation som fungerar som en ingång till ämnet 
folkbildning. 
 
Professor Lars Arvidson som har varit lektor och samordnare inom Mimer34 behandlar i 
sin avhandling Folkbildning i rörelse (1985) den pedagogiska synen i folkbildning inom 
svensk arbetarrörelse och frikyrkorörelse under 1900-talet.35 Undersökning avser endast 
studiecirkelverksamhet vilket har medfört att stora delar av verkets empiri inte har varit 
av intresse för min studie. De avsnitt jag har haft nytta av är beskrivningar av olika 
begrepp som t.ex. rörelser. Arvidson avhandlar även cirkelverksamhet i Mimers 
småskrift som heter Cirklar i rörelse (1996).36 Detta häfte har i ett inledande skede till 
uppsatsarbetet utgjort en första orientering i folkbildning som ämne. 
 
Thomas Ginner har i sin avhandling Den bildade arbetaren (1988) analyserat olika 
bildningsbegrepp inom ABF under 1945-1970. Ginner har arbetat som 
folkhögskollärare och lärarutbildare. Avhandlingen är knuten till Tema och Teknik och 
social förändring vid universitetet i Linköping.37 Två av de bildningsbegrepp han 
använder som han använder för att sortera sin empiri utgörs bl.a. av medborgar-
bildningsidealet och personlighetsbildningsidealet vilka även jag använder mig av. 
Ginner skriver också om det polytekniska idealet vilket tar sin utgångspunkt i industrin 
och arbetarnas villkor och erfarenhet. Detta ideal inkluderar även produktionens och 
arbetslivets vetenskapliga, tekniska och sociala villkor. Att avhandlingen är avgränsad 
till ABF har gjort att vissa delar varit av mindre intresse, men eftersom ABF ingår i 

                                                 
33 Vestlund, Gösta, 1996, Folkuppfostran, folkupplysning och folkbildning. Det svenska folkets 
bildningshistoria – En översikt 
34 Mimer är sedan 1990 det nationella nätverket för folkbildningsforskning vid Linköpings universitet. 
35 Arvidson, Lars, 1985, Folkbildning i rörelse-Pedagogisk syn i folkbildning inom svensk arbetarrörelse 
och frikyrkorörelse under 1900-talet 
36 Arvidson, Lars, 1996, Cirklar i rörelse 
37 Ginner, Thomas, 1988, Den bildade arbetaren- Debatten om teknik, samhälle och bildning inom 
Arbetarnas Bildningsförbund 1945-1970 
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arbetarrörelsen har detta möjliggjort ett användande av de beskrivningar som Ginner gör 
av bildningsidealen. 
 
Litteraturvetaren Jonas Åkerstedts licentiatavhandling Den litterate arbetaren (1967) 
behandlar även den bildningssyn och studieverksamhet inom ABF mellan 1912-1930.38 
Detta verk kommer inte att användas i någon vidare utsträckning eftersom Ginners 
(1988) verk tar upp liknande ämnen i sin avhandling, men med ett större fokus vid 
bildningsidealen som förankras idéhistoriskt. Att jag ändå vill nämna denna avhandling 
är att den omnämns ofta i andra avhandlingar och dessutom kan betecknas som ett 
relativt tidigt forskningsarbete om folkbildande verksamhet. Åkerstedt (1967) urskiljer 
fyra huvudargument inom ABF:s bildningsverksamhet som är; det demokratiska 
argumentet, det politiska argumentet, klasskampsargumentet och att tonvikten skall 
läggas vid den enskildes personlighetsutveckling. Dessa argument kommer även jag att 
delvis ta upp i min analysdel. Jag kommer dock inte att belysa klasskamps- eller eller 
det politiska argumentet närmare. 
 
Författaren och idéhistorikern Ronny Ambjörnsson tar upp ytterligare ett ideal som inte 
renodlas av de andra författarna i denna presentation. I sin bok Den skötsamme 
arbetaren (1988) har Ambjörnsson studerat bildningsverksamheten i en nykterhetsloge 
mellan 1880-1930.39  Han finner genom sin empiri att arbetarna med hjälp av bildnings-
verksamheten diskuterade sig fram till en livshållning som han väljer att benämna som 
ett ”skötsamhetsideal”. Detta ideal utgör bara en liten del i uppsatsen, men jag ansåg att 
det var tänkvärt att fundera om det även kunde anses vara gällande i dagens kontext, 
dock utifrån andra motiv än nykterhet. 
 
Idéhistorikern Bernt Gustavsson är den jag framförallt använt mig av när det kommer 
till att både ge en bild av folkbildningens historia samt att utarbeta min analysapparat i 
form av bildningsideal. I sin avhandling Bildningens väg. Tre bildningsideal i svensk 
arbetarrörelse 1880-1930 (1991) urskiljer Gustavsson tre bildningsideal med rötter i 
olika idéhistoriska traditioner. Dessa tre utgörs av medborgar-, personlighets- och 
självbildningsidealet.40  
Gustavsson söker även svar på vad bildning kan vara i vår tid i sin bok Bildning i vår 
tid. Om bildningens möjligheter och villkor i det moderna samhället (1996).41 Svaren 
söker han med hjälp av samtida tänkande och kunskap inom idéhistoria. Hans 
tillvägagångssätt är att utifrån centrala dimensioner i de klassiska bildningsidealen 
försöka utröna hur detta kan omgestaltas i förhållande till vår tid. Det han försöker 
komma fram till är vad bildning kan vara och vilka dess möjligheter är i dagens mål- 
och resultatfokuserade värld. Detta verk har hjälpt mig i mina funderingar om hur 
folkbildning i form av läsfrämjande verksamhet kan beskrivas idag och vilka 
utvecklingsmöjligheter den har. En kortfattad idéhistorisk beskrivning av de bärande 
idéerna i folkbildningens utveckling ges också i Gustavssons Folkbildningens 
idéhistoria där han går igenom olika begrepp som bildning, kulturarv och humanism. 
Skriften har även den inneburit en första orientering inom ämnet. 
 
 
                                                 
38 Åkerstedt, Jonas, 1967, Den litterate arbetaren-Bildningssyn och studieverksamhet i ABF 1912-1930 
39 Ambjörnsson, Ronny, 1988, Den skötsamme arbetaren 
40 Gustavsson, Bernt, 1991, Bildningens väg. Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930 
41 Gustavsson, Bernt, 1996, Bildning i vår tid. Om bildningens möjligheter och villkor i det moderna 
samhället 
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3.2 Folkbildningens uppkomst och utveckling 
 
Som Vestlund (1996) skriver har det författats ”många hyllmeter” i form av utredningar, 
propositioner, avhandlingar och artiklar om folkbildningen. Folkbildningsarbetet i vårt 
land är något av en unik företeelse som endast har motsvarighet i de nordiska länderna 
och har genom åren omfattat miljoner av frivilligt studerande människor.42  
Värden som ofta betonas i folkbildningssammanhang är frihet, frivillighet, gemenskap, 
allsidighet, tolerans och respekt för människors värde och förmåga att utvecklas. 
Folkbildningsarbetet är historiskt sett en relativt ung företeelse. Den växte fram i mitten 
och slutet av 1800-talet och dess grund utgjordes av nya tankar och idéer som omfattade 
människosyn och samhälle. 
Vestlunds titel Folkuppfostran, folkupplysning, folkbildning (1996) utgör en målande 
beskrivning av utvecklingen i Sverige. Folkuppfostran innebar att en viss grupp i 
samhället ansåg sig vara kompetenta att fostra de andra; folket. De fostrande utgjordes 
historiskt av adel, präster, rika borgare och mäktiga bönder som folket i regel var 
beroende av för sitt livsuppehälle. Den var mer eller mindre auktoritär och uppstod ofta 
ur religiösa eller konservativa krafter samt genomsyrades av en misstro till folkets egen 
förmåga.43  
Förledet ”folk”, skriver Gustavsson (1992) har skilda betydelser i de nordiska språken, 
men i Sverige har det i huvudsak handlat om det kroppsarbetande arbetarfolket som inte 
haft omedelbar eller självklar tillgång till bildningskällor.44 
 
Det brukar anges att folkbildningstraditionen har sina rötter i de klassiska folk-
rörelserna; frikyrko-, nykterhets- och arbetarrörelsen. Detta är bara delvis sant eftersom 
de allra första folkbildningsprojekten byggde på en patriarkalisk och filantropisk 
bildningssyn som inte uppstod inom de egna rörelserna.45 
Folkupplysningen bröt fram först inom den nya medelklassen som uppstod under 1700-
talets senare del och deras inflytande ökade sakteliga med krav på reformer inom 
undervisningsområdet samt mer reellt samhällsinflytande. Gustavsson (1991) skriver att 
bildning under 1800-talet blev en ”social hävstång” för medelklassen och ett sätt att 
särskilja sig från andra grupper.46 
Folkupplysningsprojektet hade även den ett auktoritärt drag. När projektet utvidgades 
kom allmänheten/folket att utgöra dess objekt, men istället för att tala om deras 
bristande förmåga påpekades det att upplysning för de bredare lagren i samhället var 
otillräcklig. Alla var dock inte bildningsivrare utan det fanns de som såg ner på 
insatserna och betraktade dem som ett ”mångläseri” och ”halvbildning”, vilket upp-
levdes som något långt mer farligt än obildning.47  
 
Proletariseringen under denna tid innebar att det skapades en stor egendomslös klass 
vars enda försörjningsmöjligheter var att sälja sin arbetskraft. Sveriges förindustriella 
historia präglades av framsteg och teknisk utveckling, men även av stor svält, fattigdom, 

                                                 
42 Vestlund, 1996, s.7ff 
43 ibid. s.17f 
44 Gustavsson, 1992, Folkbildningens idéhistoria, s.18 
45 ibid. s.19 
46 ibid. s.11 
47 Gustavsson, 1991, s.100 
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dödlighet, trångboddhet, superi, rättslöshet, usla löner och hög arbetslöshet, vilket delar 
av den bildade medelklassen uppmärksammade.48 
När industrialismen utvecklades och urbaniseringen och överbefolkningen blev ett 
faktum ansågs det att det fanns ett behov att fostra den nya arbetarklassen.49  
Detta ledde fram till att det under 1800-talets mitt växte fram filantropiskt och liberalt 
präglade bildningscirklar och arbetarföreningar med avsikten att öka delaktigheten och 
förebygga nöden, men man ville även motverka frambrytande krafter i form av ett 
växande proletariat. En av de första insatserna utgjordes av ”Sällskapet för nyttiga 
kunskapers spridning” som startades upp 1834 och syftade till att verka för ett höjande 
av arbetarklassen i ett intellektuellt avseende. Genom detta initierades senare även 
föreläsningsverksamhet och sockenbibliotek, som möjliggjorde en kontrollerad 
spridning av upplysning.50 Viktigt att nämna är också att den allmänna skolan kom 
igång 1842. 
1845 startades ”Stockholms bildningscirkel” upp för att bereda möjlighet som det stod i 
stadgarna ”att tillgodonjuta gagnelig undervisning, vilken kommer att införa cirkeln 
meddelas av upplysta och för ändamålet nitiska medborgare”. Inom cirkeln förbjöds 
politiska frågor eftersom man fruktade att oppositionella krafter då skulle få en 
grogrund och växa.51 Denna bildningscirkel sågs även som ett försök till samkväm för 
olika samhällsklasser där de kunde ”umgås, lära sig uppskatta och bistå varandra”. Inre 
stridigheter mellan en radikal och en konservativ syn påverkade dock bildningscirkeln 
som avsomnade redan 1861.52  
Det första försöket att i större skala direkt rikta sig till arbetarna utgjordes av arbetar-
instituten. Det första initierades 1880 av läkaren Anton Nyström i Stockholm. Syftet var 
att upplysning och bildning skulle komma alla till gagn oavsett klass eller yrke och inte 
bara vara förbehållet samhällets bättre beställda. Det handlade om att förbättra 
arbetarnas ställning, men detta fick dock inte ske på bekostnad av klasskillnader i andra 
avseenden. En intelligent elitkår skulle gå i spetsen för utvecklingen och med sitt 
upplysningsarbete civilisera den stora massan.53 
Det var i denna motsättning mellan bildade och obildade som behovet av folkbildning 
växte fram skriver Gustavsson (1991). Folkbildning var från början något dubbelt och 
motsägelsefullt eftersom det implicit handlar om att någon bildar och någon bildas. I ett 
tidigt skede ansågs det att bildningen borde tillföras arbetarna utifrån eller uppifrån. Den 
”välgörande handen” hade en dubbel karaktär genom att den både ville hjälpa upp och 
genom disciplinering hålla nere. Det är genom detta skriver Gustavsson (1991) som 
folkbildning har fått ett visst klassmärke eftersom det handlade om att särskilja från 
första början. 54   
 
Vid 1800-talets slut växte folkrörelserna fram och massorna började ta saken i egna 
händer. Den folkbildande verksamheten byggdes upp i form av föreläsningar, bibliotek 
och studiecirklar. Initiativ och ansvar kom denna gång från de egna och bildningen kom 
att vara inte bara ”för folket” utan även ”genom folket”.55  

                                                 
48 Leffler, Marion, 1999, Böcker, bildning, makt- Arbetare, borgare och bildningens roll i 
klassformeringen i Lund och Helsingborg 1860-1901, s.18f 
49 Vestlund, 1996, s.19 
50 ibid. s.41f 
51 ibid. s.44 
52 Åkerstedt, 1967, s.20f 
53 Andersson, Bo, 1980, Folkbildning I perspektiv- Studieförbunden 1870-2000, s.30ff 
54 Gustavsson, 1991, s.35f 
55 Vestlund, 1996, s.19 
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I och med industrialismen och samhällsutvecklingen mot parlamentarism och demokrati 
växte folkbildningsinstitutioner fram. Studiecirkelsmetoden utvecklades 1902 av Oscar 
Olsson och 1912 bildades Arbetarnas Bildningsförbund (ABF).56  
1900-talets utveckling kom att präglas först av den ekonomiska depressionen under 
1920-talet som ledde till sparåtgärder och massarbetslöshet. Under 1930-talet började 
den politik föras som brukar kallas välfärds- eller folkhemspolitik som utgjordes av en 
rad olika reformer. Efter andra världskriget kom den stora expansionen för folk-
bildningen genom att bidrag fastställdes, som kom att utgöra de yttre ramarna för en 
lång tid.  
De senaste decenniernas fria bildningsarbete visar stor variation, från hembygds- och 
släktforskning till datateknik samt från språkcirklar till ideologiska studier.57  
 
3.3 Arbetarrörelsen och folkbildningen 
 
Mot 1800-talets slut utvecklades de klassiska folkrörelserna som utgjordes av frikyrko-, 
nykterhets- samt den politiska och fackliga arbetarrörelsen. En folkrörelse är enligt 
Furuland en organisation som i princip skall vara fri från stat, kommun och myndighet. 
Den skall vara demokratiskt uppbyggd på en frivillig grund och ha en stor anslutning 
såväl socialt som geografiskt. Den skall även utvecklas aktivt såväl lokalt som på ett 
riksplan och ha långsiktiga mål och en övergripande idéförankring. 58  
Idag används inte ordet arbetarrörelse i samma utsträckning utan ofta talas det istället 
om medlemsorganisationer eller fackföreningar.  
 
I genombrottsskedet var folkrörelserna oppositionsrörelser mot statskyrkan, byråkratin, 
de väletablerade folkgrupperna. Deras strävan var att föra en ideologisk och social 
debatt för att skapa reella förändringar i samhället.59  
De första försöken att organisera arbetarna gjordes genom olika fackföreningar under 
1870-talets slut och ledde fram till att LO bildades 1898.60 
 
Furuland (2006) skriver att det var först när de grundläggande förutsättningarna som 
”dagligt bröd, läsljus, läsplats, stunder av arbetsfrihet och tillgång till böcker och 
tidningar” samt förbättrad läskunnighet utvecklats som den unga arbetarrörelsen också 
fick sina läsande arbetare. Det var genom att de egna intellektuella inom rörelsen ställde 
krav på aktiviteter som läsning och studier som arbetarnas läskunnighet kom att 
utvecklas till vår tids läsförmåga.61  
Gustavsson (1991) lyfter fram två nödvändiga förutsättningar för bildningsprojektet 
igångsättande. Till följd av industrialiseringen och urbaniseringen ökade människors 
behov av orientering och bildning. Det andra var att idéerna från det europeiska 
kulturarvet överfördes och successivt anpassades till nya livsvillkor. 
Bildningsdiskussionen inom arbetarrörelsen var mer konfliktfylld och osäker än inom 
de andra rörelserna. Det som orsakade oron var framförallt relationen till det borgerliga 
kulturarvet. Det fanns ett spektrum av synsätt som sträckte sig mellan ett separatistiskt 
ideal, som strävade efter att skapa en egen arbetar- eller folkkultur och det 
integrationistiska idealet som ville överta den klassiska bildningen inom den borgerliga 

                                                 
56 Gustavsson, 1992, s.10 
57 Thorsell, Lennart. Folkbildning. Nutid, källa: NE [070416] 
58 Furuland & Svedjedal, 2006,  Svensk arbetarlitteratur,  s.43f 
59 ibid. s.45 
60 Gustavsson, 1991, s.68 
61 Furuland & Svedjedal, 2006, s.34f 
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kulturen. Medelvägen mellan dessa två blev det kritiska övertagandet av det borgerliga 
kulturarvet som syftade till att behärska den borgerliga diskursen, men på 
arbetarrörelsens egna villkor. Denna skiljelinje mellan en beundrande och en kritisk 
hållning kom att så bli en vattendelare mellan olika bildningsideal inom arbetar-
rörelsen.62 
 
Tvärs igenom svensk arbetarrörelses historia löper en vindlande debatt som utgörs av 
”magfrågan” kontra ”kultur och bildningsfrågan”. Bättre löner, arbetsvillkor, allmän 
rösträtt och erövrandet av den politiska makten gavs länge första prioritet i förvissning 
om att kulturen skulle utvecklas genom en rejäl höjning av den materiella standarden. 
Detta synsätt ifrågasattes av vältaliga och kritiska röster inom rörelsen, men trots detta 
gick bröd före bildning och den kunskap som främst premierades var den som ansågs 
direkt användbar i rörelsens tjänst. 63  
Av betydelse var grundläggande demokratiska färdigheter och mötesteknik, men även 
den personliga utvecklingen i form av intellekt och moral poängterades. Agitation blev 
en nyckelkunskap inom rörelsen för att kunna påverka och övertala.64  
 
Efter andra världskriget lyftes krav fram på en mer samlad kulturpolitik genom 
motioner och debattartiklar. Kampen för kulturen kom nu att utvecklas till en kamp för 
en kulturell demokratisering där delaktighet blev ett mål. Arbetarrörelsen kom nu även 
att intressera sig mer för såväl produktion som distribution av kulturen.  
1952 kom rapporten Människan och nutiden där riktlinjer utformades för arbetar-
rörelsens kulturella strävanden. Avsikten var att stimulera den kulturella debatten inom 
rörelsen. Två grundläggande förutsättningar lyfts fram i form av demokrati och arbets-
miljö och även det sociala arvets betydelse framhölls.65  
Under 1950-talet konstaterades det även att en ökad standard inte per automatik 
medförde en kulturell lyftning, utan arbetarna verkade snarare ha tagit över små-
borgarnas vanor och det var en dålig ”andlig spis” som serverades ansågs det. Genom 
fritiden skulle arbetarna kompenseras och det gällde för rörelsen att finna ett alternativ 
till skräpkulturen och aktivera medlemmarna så de ej passiviserades. Detta är en 
återkommande debatt under 1900-talet, men den skapade inte någon stor diskussion 
inom rörelsen i stort.66  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
62 Gustavsson, 1991, s.12, 19f 
63 Furuland & Svedjedal, 2006,  s.379 
64 Johansson, Inge,  Bildning och klasskamp: Om arbetarbildningens förhistoria, idéer och utveckling,   
2002,  s.169f 
65 ibid. s.459f 
66 Ginner, 1988, s.111f 



  19 

3.4 Bildningsideal  
 
Gustavsson (1992) anser att ”för att förstå idén om folkbildning bör man se på vad 
bildningsidéerna säger” och detta är vad jag avser att försöka göra i föreliggande del.67  
Bildningsbegreppet innehåller en rad motsättningar mellan process och mål, elitism och 
jämlikhet, splittring och sammanhang samt specialisering och integrering. 
Gustavsson (1991) beskriver utvecklingen som att den fria processen mer och mer kom 
att utgöras av ett fastlagt bildningsgods som skulle erövras, men han skriver även att 
bildning historiskt sett alltid har pendlat mellan process- och måltänkande.68  
Bildning är således inte bara ett ord utan det motsvaras av begrepp som ingår i vårt sätt 
att förstå verkligheten och det kan ingå i de mest skilda ideologier och teorier. Bildning 
är en central del av det moderna samhällets utveckling och dess självförståelse som 
utgjort en del av kulturens mening och visar på hur vi organiserar utbildning och 
kulturverksamhet.69  
Bildningsbegreppet inom folkbildningsrörelsen menar Gustavsson rör de mångas behov 
som ej blivit tillgodosett och strävan är att förverkliga bildningsidén, men processen 
skiljer sig mellan olika tider och rörelser/organisationer.70 
 
Gustavsson skriver att bildning väcker olika associationer och det vanligaste är att 
uppfatta det som allmänbildning. I negativ bemärkelse uppfattas bildning som 
nedsättande som bara rör ”skick och bruk”. Bildning kan även upplevas som något 
dekorativt som inrymmer konventioner och kutym vilket kan leda till en uppdelning 
mellan ”vi bildade och de andra”. Vad man än lägger i begreppet förknippas ofta 
bildning med det förflutna genom sin ålderdomliga klang. I dagens samhälle talas det 
mer om information, kunskap eller om det ”livslånga lärandet”. Jag upplever att 
bildning kan vara ett sätt att fånga in dessa delar i ett större sammanhang.  
 
Bildningsbegreppet var en produkt av det industriella och borgerliga samhället då 
nyhumanismen, upplysningen och romantiken uppstod. Bildning blev först ett sätt för 
borgaren att hävda sin ställning som medborgare, men även att särskilja sig från de lägre 
klasserna. Det var först när man började inse behovet av att ge folket kunskaper som 
begreppet ”folkbildning” togs i bruk.  
En motsättning inom bildningsverksamheten utgjordes av upplysningsprojektet. Som 
jag tidigare tagit upp skulle ”de många” bildas av ”vissa” vilket medförde att ett skikt 
blev måttstocken som skulle föra ljuset nedåt och i lagom doser. Denna ”halvbildning” 
utgick ifrån dikotomin ”bildade och obildade” under 1800-talet och kom även att 
användas mot arbetar- och folkbildning.  
Gustavsson skriver att industrialismen skapade en splittring och att bildning då blev ett 
medel för att övervinna detta genom att istället försöka skapa integrering och 
helhetssyn. Detta argument är även idag aktuellt i debatten om informationssamhället 
och behovet att skapa överblick, finna sammanhang och integrera den splittrade 
kunskapen. Bildningstraditionen idéhistoriska framväxt skall ses i gränslandet mellan 
upplysning och nyhumanismen/romantiken. Motsättningen låg här mellan ett 
medborgarbildningsideal och ett friare personlighetsdanande ideal där det mer handlade 

                                                 
67 Gustavsson, 1992, s.19 
68 Gustavsson, 1991, s.31ff 
69 Gustavsson, 1996, s.1 
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om att förmedla kulturarvet. Dessa ideal kom att i hög grad påverka bildningen samt 
bildningsverksamhetens utformning och innehåll.71 
 
Den socialistiska arbetarrörelsen började i större skala att formera sig under 1880-talet 
vilket ledde till motsättningar i förhållande till existerande liberala föreningar och 
bildningsförsök. August Palm var den förste som agiterade för att arbetarklassens 
bildningssträvanden skulle knyta an till deras sociala och ekonomiska kamp. Mäster 
Palm ansåg att arbetarna skulle avskilja sig från den borgerliga kulturen och istället 
bygga upp egna institutioner och en offentlighet som speglade klassens egna villkor och 
erfarenheter. Detta fick inte genomslag utan istället övertog man och tillägnade sig 
kritiskt det borgerliga kulturarvet och omgestaltade dess institutioner. Denna hållning 
innebar att man ansåg att det inte gick att avskilja en borgerlig kultur från en proletär 
utan det mänskliga kulturarvet sågs som ett och odelbart. 
I den tidiga svenska folkbildningen återfinns en kombination av den enskildes fria 
utveckling och sociala mål för ett bättre samhälle. Målen för folkbildningsverksamheten 
har även sedan länge varit föreskrivna i statliga förordningar som angett dess ramar.  
Bildningsbegreppet är inte entydigt utan inrymmer olika ingredienser och utvecklings-
möjligheter och under historien har olika sidor betonats, vilket även än idag debatteras. 
Inom dagens arbetarrörelse lever kombinationen kvar vilket jag kommer att lyfta fram 
senare i min undersökning. 72 
I den kontext folkrörelserna växte fram kom det att handla mycket om att söka en 
kulturell identitet och kultur/bildning kom att utgöra en del av den sociala och politiska 
kamp som arbetarrörelsen kom att föra. 
 
Gustavsson skriver att bildning omfattar mer än olika sociala former och levande 
människor. Den etablerade och dominerande kulturen skapas genom böcker, konst och 
musik som lånas, köps och säljs. De som har tillgång, deltar och formar denna kultur 
blir oftast de priviligerade i samhället vilket har skapat klyftor i samhället. 
De tidiga folkrörelserna såg inte någon större skillnad mellan olika former av kultur 
utan de såg ett gemensamt mänskligt kulturarv och de talade mest om folkets rätt till 
bildning.73  
Att särskilja olika bildningsideal kan sägas vara ett renodlande av komplexa för-
hållanden och historiskt framträder de i verksamheten i olika grad under olika tider. 
Bildningsdiskussionen innehåller många dimensioner, men några kombinationer är 
vanliga vilket medför att vi kan tala om olika bildningsideal eller ett slags bildningens 
arketyper, vilka kommer att presenteras nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
71 Gustavsson, 1996, s.27 
72 Gustavsson, 1991, s.79ff 
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3.5 Medborgarbildningsidealet 
 
Bildningsverksamheten kan inte förstås utan en medvetenhet om dess rötter i 
upplysningstidens tänkande och den syn på människan som en förnuftig och bildbar 
varelse som uppstod skriver professor och folkhögskoleläraren Gunnar Sundgren i 
Demokrati och bildning (2000).74  Medborgarbildningsidealet är en konstruktion vars 
inspirationskälla kom från franska revolutionens slagord; frihet, jämlikhet och 
broderskap och som manifesterades i medborgartanken. Föreställningen om allas lika 
värde är en viktig del av idétraditionen skriver Ginner (1988).75 
Den centrala tanken i upplysningsprojektet var att ”sprida ljuset” i form av vetenskap 
och förnuft och detta löper som en röd tråd genom folkbildningens historia. 
Vetenskapen skulle populariseras och göras begriplig för gemene man och medföra att 
medborgarna skulle bli mer aktiva och kapabla för att delta i samhällets beslutsfattande.  
Inom detta ideal betonas medborgerliga kunskaper framför livskunskaper och bildnings-
målet är mer uttalat eftersom specifika kunskaper avses.76 
 
Medborgarbildning har en kultursocial förankring där sambandet mellan demokrati och 
folkbildning betonas. Samhället vilar på en demokratisk grund och inom arbetarrörelsen 
agiterade man för allas rätt och även skyldighet att delta i samhällsdebatten. Det var en 
medborgerlig rättighet att delta i politiken ansåg man och en ökad kunnighet hos 
medborgarna skulle medföra en mer kvalitativ, bred och djupare demokratisering av 
samhället. I och med att arbetarrörelsen utvecklades växte också behovet av bildade 
agitatorer och kompetenta företrädare och medborgarbildning sågs som en demokratisk 
träning innan den allmänna rösträtten blev verklighet.77 Genom att höja medborgarnas 
kunskapsnivå ansåg man även att det inverkade positivt på produktionsnivån, folkhälsa 
och moral vilket i sin tur skulle leda till en höjning av den allmänna välfärden och på så 
sätt tjäna samhällsnyttan.78 
 
Under de skeden då medborgarbildningsidealet har dominerat inom rörelsen har 
bildningen ofta hamnat i skymundan för ekonomiska, politiska och sociala syften. 
Verklighetsfrämmande studier kritiserades och de rent skönlitterära cirklarna fick då stå 
tillbaka för en mer praktisk och nyttoinriktad kunskapstillägnelse. De kunskaper som 
ställdes i fokus var ofta nationalekonomi, stats- kommun- och fackkunskaper.79  
Medborgarbildning kom att handla mer om anpassning till samhällets krav där folk-
bildning fick mer karaktär av informationsverktyg och fokus låg vid att ge fakta och 
orientera medlemmarna, vilket även idag är viktigt inom fackföreningar.80  
 
Kortfattat innebär medborgarbildningsidealet en tro på den rationella människan och 
allas lika värde. I fokus är samhällsnyttan och individens roll som samhällsmedborgare 
betonas. Bildningsverksamheten får också en mer kompensatorisk roll genom att den 
skall informera och öka kunskaper som inte tillgodosetts. Ledordet för detta ideal kan 
sägas vara demokrati. 

                                                 
74 Sundgren, Gunnar, 2000, Demokrati och bildning. Essäer om den svenska folkbildningens innebörder 
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76 Gustavsson, 1991, s.98 
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80 Ginner, 1988, s.143f 
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3.6 Självbildningsidealet 
 
Det är svårt att reducera detta ideal till en metod, eftersom studiecirkeln som arbetsform 
står i relation till en genomtänkt hållning om hur bildningsarbetet bör gå till. Kärnan 
utgörs av att bildningsprocessen tar sin början i den enskildes inneboende anlag. Den 
vilar på tanken att varje människa har slumrande resurser som kan väckas till liv under 
gynnsamma omständigheter för att därefter utvecklas i en oändlig livsprocess. Den 
grundläggande tanken i självbildningsidealet är således idén om självaktiviteten.81  
  Inom det själbildande idealet hade boken en central ställning och när det kom till val 
av litteratur rådde stor frihet. Syftet var varken att ensidigt betona klasskamp, intellekt 
eller kultur, men tanken bakom självbildning var dock inte helt opolitisk utan den 
demokratiska aspekten och föreställningen om den bildade medborgaren fanns när-
varande. Självbildning hade både en humanistisk och medborgerlig prägel, men ytterst 
handlade det om människans självaktivitet. Perspektivet var både kollektivt såväl som 
individuellt eftersom man ansåg att genom den enskildes bildning skulle kollektivet resa 
sig och kräva sin plats i samhället. Nytta och nöje, humansim och medborgarskap, 
individ och kollektiv, erfarenhet och kulturarv förenas i självbildningssträvandena. 
Detta ideal utgör en kombination av bildningsidealen och började praktiseras i den 
tidiga arbetarrörelsen.82  
Självbildningsidealet kom att innehållsmässigt att domineras av humanismen, men det 
handlade om ett kritiskt och inte ett beundrande övertagande av det borgerliga kultur-
arvet.83  
 
Självbildning innebar ett kliv bort från det filantropiska folkbildningsbegreppet och 
”latinidealet”. Bildningen skedde nu genom folket och den skulle svara mot folkets 
verkliga bildningsbehov. Samtalet och dialogen inom studiecirkeln ansågs här 
betydelsefullt.84 Det första steget i självbildningsprocessen var att kunna söka kunskap 
och böcker själv och nästa steg blev en begrundande läsning där stoffet integrerades 
med den egna personligheten och ens vardag, vilket skulle leda vidare till diskussioner 
och reflektioner. Att man läste ansågs viktigare än vad man läste.85  
 
Kortfattat är självbildningsidealet ett betraktelsesätt på kunskap och människor där 
grunden till kunskapstillägnelse ligger i självaktiviteten och den begrundande läsningen. 
Boken ofta i form av skönlitteratur är här det främsta bildningsmedlet. 
Självbildningens idé om att ingen annan kan ta på sig uppgiften än arbetarna själva är en 
gammal tanke inom arbetarrörelsen och organisationens uppgift då liksom nu var att 
stötta och stimulera denna aktivitet. 
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3.7 Det nyhumanistiska personlighetsbildande idealet 
 
Detta ideal har sina rötter i sent tyskt 1700-tal och uppstod som en reaktion mot 
upplysningens snäva nyttoideal och dess materiella och rationella syn. Här kom 
individens bildningsutveckling att sättas i centrum. Målet var att genom träning av 
förstånd, vilja och känsla utveckla en harmonisk personlighet. Högt skattat var klassiska 
språk, konstarterna samt kulturarvet och det handlade om en estetisk och etisk fostran. 
Med ett klassiskt kulturarv avsågs en given tradition med ett fastslaget innehåll.        
 
Nyckelbegreppen för de tidiga nyhumanisterna utgjordes av individualitet, universalitet 
samt totalitet och idealet kan sägas vara tillbakablickande genom att det förflutna 
idealiserades. Ambitionen var även att nå arbetarna, men Ginner (1988) skriver att 
”denna sociala strävan klingade dock av och kom istället att präglas av en konservativ 
samhällssyn” och ”framstod som ett rent klassbildningsideal”. Enligt dessa 
nyhumanister var det endast det högre skiktet som kunde tillgodogöra sig den ”verkliga 
bildningen”.  
Att arbete, yrkesliv och produktion har hållits utanför denna tradition och att det kultur-
bärande skiktet länge definierade vad sann bildning var har enligt Ginner (1988) haft 
betydelse när den unga arbetarrörelsen formerades och försökte skapa sig en position i 
samhället.86  
 
Inom arbetarrörelsen hade personlighetsbildningen från början ett kollektivt perspektiv 
då det handlade om att arbetarna skulle bli medvetna om kulturarvet och ta del av det. 
Medlemmarna ansågs behöva skolning eftersom det inte bara fick handla om att ta över 
och härma och under 1940-talet diskuterades även alternativ för ”skräpkulturen”. 
Ginner (1988) skriver att den kritiska tillägnelsen av kulturarvet och den klassiska 
litteraturen utgjorde idealet inom arbetarrörelsen istället för en beundrande inställning 
som utgjorde det traditionella bildningsidealet. Syftet var dock att människans 
personliga utveckling genom kultur och litteraturtillägnelse kunde förändra samhället 
såväl som den egna personen. Boken upplevdes som det väsentliga bildningsmedlet och 
ansågs medföra en direkt och äkta upplevelse. Genom att ta del av kulturarvet skulle 
arbetarna öka sin humanitet och erfarenhetsram, var en uppfattning som rådde. 
Den klassiska humanistiska tanken om allas rätt att ta del av det gemensamma kultur-
arvet kom således att inlemmas i arbetarrörelsens bildningssträvanden.87 
 
Under 1950-talet sker en betydelseförskjutning eller utvidgning av det personlighets-
bildande idealet genom att det fick ett mer samhällsfunktionellt motiv och delvis även 
annat innehåll.88  
Personlighetsbildningen kom mer och mer att betraktas som förlegat när teknik- och 
samhällsutveckling uppfattades som det centrala. Det kom då att handla om att under-
lätta individens anpassning till denna utveckling och till kollektivet. Idealet blev mer 
och mer en fritidssyssla inom rent praktiska och estetiska ämnesområden och sågs som 
ett alternativ till en innehållslös och kommersialiserad fritid. Arbetarrörelsen var noga 
med att framhålla att det var individen som avgjorde sin fritid, men det ansågs viktigt ur 
ett samhälleligt och demokratiskt intresse att erbjuda alternativ till den banala och 
vulgära kulturen eftersom den kunde komma att hota den individuella valfriheten. 
Denna smakuppfostrande ambition har en lång tradition inom arbetarrörelsen och har 
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ibland yttrat sig i form av något som kan liknas vid ”aktivering” och ”vård” av 
medlemmar. Med tiden kom det traditionella personlighetsbildningsidealet att 
formuleras allt mer sällan och medborgarbildning kom istället att dominera inom 
arbetarrörelsen.89 
Gustavsson resonerar om olika ståndpunkter för kunskapssynen inom rörelsen. Det som 
ofta betonades var en mer organisk kunskapssyn där skönlitteraturen skulle bekräfta den 
egna världen och sedan leda vidare till större erfarenheter. Den mer mekaniska innebar 
att viss litteratur ”ska och bör läsas” och där var det underordnat om man kunde känna 
igen sig eller tillägna sig verket, utan den skulle leda till en personlig höjning per 
automatik.90 
 
Sammanfattningsvis kan detta bildningsideal sägas utgöras av; personlighetsdyrkan, 
utvecklingsoptimism och en tro på betydelsen av skönlitterära studier där det klassiska 
kulturarvet dominerade. 
Inom fackföreningsrörelsen handlade det mycket om hur man skulle tillägna sig 
finkulturen samt att få medlemmarna att aktivt delta och förkovra sig. Även kampen 
mot passivisering och ”skräpkultur” kom att bli en del av idealet.   
 
3.8 Skötsamhetens ideal 
 
Detta ideal är enligt Ambjörnsson en karaktärsbeskrivning och ett mått för arbetare och 
därför kan det inte uppfattas som ett renodlat bildningsideal. Den skötsamme arbetaren 
var den besinningsfulle och eftertänksamma arbetaren och det har ingen motsvarande 
betydelse hos borgarklassen. Skötsamhetskulturen fick sitt genombrott under 1900-
talets första årtionde inom fackföreningen, nykterhetslogen och bildnings-
organisationen. Den bildar en dimension av vardagen och uttrycker genom idéer och 
attityder en mentalitet.91  
Skötsamhetsidealet kan ses som ett led i samhällets moderniseringsprocess och som en 
anpassning till den industriella produktionens villkor och kapitalets krav. Idealet 
uppstod även som en spontan organisering kring vissa värden som var av betydelse för 
en växande självmedvetenhet bland arbetarna. Utgångspunkten för skötsamhetens 
projekt var framförallt nykterheten och utifrån detta växte det och kom att innefatta 
även läsning, idédebatt samt bildningsverksamhet.92 
Detta projekt var arbetarklassens egna och i fokus stod disciplinering och själv-
uppfostran, men viktigt att poängtera är att det är det ”tänkta” livet och inte det ”levda” 
livet i sig som Ambjörnsson (1988) skriver.93 
 
Från början handlade skötsamheten om en patriarkalisk överhet som vakade över folket. 
Överheten utgjordes av bolag, kyrka och skola som traditionellt tog hand om, bildade 
och disciplinerade arbetarna och deras barn. Arbetarnas motprestation låg i ett ”nyktert, 
stilla och ordentligt leverne”.94 
Nykterhetsidealet var ett viktigt inslag i en politisk protest mot det moraliska kaos som 
många uppfattade var en följd av bolagsväldet och dess brännvinshandel. Brännvinet 
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kom att bli en symbol för nedbrytande krafter och nykterheten kom att bli en viktig länk 
i den politiska mobiliseringen.  
Arbetarna kom således att utforma sin egen skötsamhet utan imperativ och påbud 
utifrån eller uppifrån och ordentlighetsfrågan fick stort utrymme inom fackförenings-
rörelsen enligt Ambjörnsson (1988). Kampen fördes således på två fronter; mot arbets-
givarna och mot de oskötsamma arbetarna inom den egna klassen. 95 
 
Inom fackföreningen blev skötsamheten ett led i arbetarnas organisering kring klass-
intressen vilket inte var syftet med nykterhetslogen som satte individen i centrum. Dessa 
båda perspektiv kom ändå att vävas samman eftersom man ofta var medlem i båda 
föreningar. 96  
Inom skötsamhetskulturen fanns också ett kamp- och solidaritetsmotiv som syftade till 
att få medlemmarna att känna samhörighet. Utgångspunkten var det personliga projektet 
där arbetaren skulle fyllas med ”hyfs, moral och bildning”.97 
Nykterhetsfrågan levde vidare genom bildningsfrågan där tillgången av god och nyttig 
litteratur blir en angelägen fråga.  
Grunden för fackföreningens motiv till skötsamhet var trygghet i anställnings- och 
lönevillkor. Arbetare skulle vara solidariska mot klassen och uppträda humant och 
städat. Den största fienden var ”rusdryckerna och okunskapen” som hotade såväl 
arbetsplatsen som hemmet.98 Skötsamhetens väktare under denna tid var kvinnorna som 
ansvarade för barn och hem. Deras kamp för värdighet har tyvärr fått stå tillbaka mycket 
för männens klasskamp. I grund och botten handlade skötsamhet om kvinnornas kamp 
för nyktra män, skurade golv och rena och lusfria barn. 
 
Nyckelorden för att beskriva skötsamhetsidealet är; hyfs, nykterhet, bildning och 
solidaritet. 
Kravet på läsning växte fram inom arbetarrörelsen och kan uppfattas som ett led i en 
intellektuell disciplinering. Resonemanget och retoriken kring nykterhet och läseriet 
hade många likheter och utgjorde viktiga delar i skötsamhetsprojektet. Makten låg i 
självkontrollen och utvecklandet av ett språk vilket utgjorde viktiga delar inom ett 
demokratiskt samhälle. Tanken om skötsamhet utgörs av ett cirkelresonemang där 
individen lyfter kollektivet och tvärtom. 
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4. Resultat: Analys och tolkning 
 
4.1 Beskrivning av ett antal aktörer och instanser inom läsfrämjande 
verksamhet 
 
I föreliggande del vill jag presentera några av de organisationer och instanser som är 
involverade i projektet LFMP samt ge en bakgrund genom att visa hur den läsfrämjande 
verksamheten omtalas i den statlig kulturpolitik.  
 
4.1.1 Läsfrämjande verksamhet i statlig kulturpolitik 
 
Efterkrigstiden utmärktes av en växande livaktighet för kulturfrågor inom arbetar-
rörelsen. Genom det socialdemokratiska partiets kulturprogram Människan och nutiden 
(1952) breddades kulturfrågorna till att innefatta även arbetsliv och miljö. Kulturlivet 
skulle nu demokratiseras och stöd utgick till produktion och distribution av konst i alla 
former. Detta distributiva synsätt där den ”goda kulturen” skulle föras ut pekade fram 
mot 1960-talets kulturdebatt och formuleringen av 1974 års kulturpolitik.99  
 
Den sociala dimensionen har genomsyrat den svenska kulturpolitiken sedan konkreta 
mål utformades 1974. Det centrala målet nu liksom då synes vara delaktighet för 
medborgare och brukare. I propositionen togs bland annat de fackliga organisationernas 
ökade engagemang för kulturfrågor upp. Beslutsfattarna ansåg att detta intresse skulle 
kunna leda till en bättre kontakt med den stora grupp som annars inte deltog i någon 
större utsträckning i kulturlivet samt bidra till en förbättring av arbetsmiljön. 
Propositionen föreskrev även att kulturpolitiken skulle utformas med hänsyn till 
eftersatta gruppers erfarenheter och behov eftersom insikten nu fanns att delaktighet inte 
uppstod per automatik vid höjd levnadsstandard och utbildningsnivå. Under 1970-talet 
var även frågan om arbetsplatsbibliotek och vikten av böckers tillgänglighet högaktuell 
och i anslutning till detta diskuterades fackföreningsrörelsens kulturpolitiska ansvar. 100  
 
1968 kom en litteraturutredning som ledde fram till ett bidrag från Kulturrådet för 
etablering av arbetsplatsbibliotek som utgick från 1975 tills det avskaffades 1993. 
Bidragets upphörande berodde enligt Kulturrådet på att det kom in för få ansökningar 
och merparten av bidraget kom då istället att överföras till den lokala biblioteks-
utvecklingen.  
I dag i Kultur i arbetslivet (KIA) bidraget ingår nu även en ansökan för arbetsplats-
bibliotek som drivs i facklig regi tillsammans med EBFA.101  
 
Delaktighetsmålet finns även med i regeringens kulturpolitiska proposition 1996/97:3. 
Här konstateras det att det ytterst handlar om individens val när det kommer till 
medborgarens deltagande i kulturlivet, men att det är ett offentligt ansvar att bidra till att 
medborgarna ges reella möjligheter att vara kulturellt aktiva.  
I propositionen nämns inte eftersatta grupper utan kulturpolitikens jämlikhetsmål 
uttrycks genom orden att ”verka för allas möjlighet till kulturupplevelser och eget 
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skapande”. I propositionen talas det även om ovana deltagare och att hinder måste 
undanröjas samt att kulturinstitutionerna mer måste utgå från deras villkor.102  
Folkbildningen anses i propositionen kunna spela en ”central roll i arbetet med att hävda 
kulturens plats i hela landet” och offentligt stöd motiveras för dels dess egenvärde samt 
för att den kan fungera som ett instrument för utbildnings- och kulturpolitiken.103  
Kulturen anses ha ett egenvärde, men detta anses alltså inte utesluta att den även kan 
vara nyttig ur såväl ett samhälleligt som enskilt perspektiv.  
Kulturarvet omfattar den ”fysiska kulturmiljön liksom de konstnärliga uttrycksformerna 
och språket” vilket enligt propositionen inte är neutralt och det är kulturpolitikens 
ansvar att ”synliggöra såväl klass- som könsskillnader […]”.104 Regeringens bedömning 
är här att statens uppgifter bör syfta till att ”jämna ut de skillnader som finns mellan 
olika grupper av människor när det gäller bevarandet av och tillgången till 
kulturarvet”.105 
Det viktiga anses vara en läsande befolkning och det konstateras att ”varje ny 
generation måste vinnas för litteraturen” eftersom ”språk är makt” vilket förutsätter 
erövrandet av ett levande språk. I fokus står de unga och det är där satsningar främst 
skall göras enligt propositionen. Vidare i propositionen påpekas utlåningens minskning 
av barn- och ungdomsböcker samt den koppling som kan göras till att det är de 
lågutbildades barn som påverkas mest. Det är framförallt de ungas läsning som måste 
främjas och fackföreningsrörelsen lyfts fram som en av de organisationer som kan söka 
bidrag för projekt som avser att förmedla litteraturen och språket till de unga.106 
Slutsatser som dras av 20 års kulturpolitik är att sambandet mellan kulturvanor och 
utbildningsnivå är ”utomordentligt starkt” och särskilt viktigt är insatserna för att nå de 
lågutbildade. Det som främst anses avgöra deltagandet i kulturlivet är ”om man vill och 
om man kan”.107 Kulturen i arbetslivet (KIA) tas även kortfattat upp i propositionen där 
det omtalas som en viktig del för ”ökad delaktighet, jämlikhet och jämställdhet”.108  
 
Enligt Förordningen om statsbidrag för folkbildning (SFS 1998:973) syftar stats-
bidraget till att främja verksamhet som gör det möjligt för människor att påverka sin 
livssituation och ökar samhällsdeltagandet samt stärker och utvecklar demokratin. Det 
anges även att stöd skall utgå till det idéburna bildningsarbetet inom folkrörelserna och 
att verksamheten skall sträva efter att utjämna utbildningsklyftor samt höja 
utbildningsnivån i samhället. Den skall främst rikta sig till ”utbildningsmässigt, socialt 
och kulturellt missgynnade personer”.109  
 
2005 överlämnade regeringen den första svenska språkpolitiska propositionen Bästa 
språket (2005/06:2).110 Målsättningen var att främja det svenska språket och allas rätt till 
språket. I denna proposition tas projektet ”Läs för mig pappa” upp som ett sätt att nå 
ovana läsare via arbetsplatsen. Projekt skall enligt propositionen stödjas långsiktigt av 
Kulturrådet som även skall samarbeta med EBFA för att undersöka hur litteratur och 
läsning ytterligare kan främjas på arbetsplatsen genom t.ex. arbetsplatsbibliotek. Skälen 
som anges för regeringens bedömning är att ”förmågan att bruka orden och språket 
                                                 
102 Propsition 1996/97:3, Kulturpolitik, s.15f, s.27f 
103 ibid. s.21 
104 ibid. s.29f 
105 ibid. s.126ff 
106 ibid. s.53f 
107 ibid. s.216 
108 ibid. s.219 
109 Förordningen om statsbidrag för folkbildning, SFS 1998:973, s.1 
110 Proposition 2005/06:2, Bästa språket – En samlad svensk språkpolitik 
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betyder allt mer i dagens och framtidens samhälle” och att kunna utrycka sig i både tal 
och skrift uppfattas som grundläggande färdigheter som behövs för att kunna ”försvara 
sina rättigheter”. Det poängteras också att för att nå en ny generation behöver man även 
nå de vuxna. De anser att utbudet av barnböcker på arbetsbiblioteken medfört att vuxna 
icke-läsare stimulerats till att börja läsa för sina barn. Litteratur på arbetsplatsen bedöms 
här som en viktig väg för att nå de läsovana.111  
 
Propositionen Bästa språket (2005/06:2) föranleddes av utredningen Mål i mun 
(2002:27).112 Språkets betydelse för både demokratin och den personliga utvecklingen 
poängteras ännu tydligare i denna. Språket ses här som ett redskap för att kunna göra sig 
hörd och delta i det offentliga samtalet och i den allmänna debatten. Språkets betydelse 
för utbildning och arbetsliv poängteras liksom de ökande kraven vilket befaras kan 
vidga klyftorna. Framtiden utgörs enligt utredningen av en växande informations- och 
tjänstemannasektor där tal och skrift blir allt viktigare. Olikheter i tillgången till språk 
ses som en avgörande maktfaktor och den enskildes chanser ”har till stor del blivit 
beroende av språkfärdigheten”.113 Det konstateras i utredningen att det ”finns klara 
indikationer på att barn med olika socioekonomisk bakgrund har skilda förutsättningar 
att tillägna sig språket, framför allt på grund av läs- och mediekonsumtionsvanorna i 
hemmet”.114 Utredningen lyfter fram hemmet som en viktig faktor för språktillägnelse 
och menar att sagoberättandet kan ha en avgörande inverkan på barnens möjligheter att 
kunna tillägna sig ett rikt språk under förskoletiden. Den vuxnes roll som läsande 
förebild lyfts också fram som en grundläggande förutsättning. Slutsatsen som dras är att 
tiden utanför skoltiden samt tiden före skolåldern har betydelse vilket medför att det inte 
kan vara bara skolans ansvar att barn utvecklar ett rikt språk. Utredningen konstaterar 
även att föräldrarna tidigt bör få information om barns behov av språklig stimulans så 
att läsandet kan främjas på ett tidigt stadium i hemmet.115  
 
När det kommer till den statliga kulturpolitiken uttrycks delaktighet som ett av de 
viktiga målen. Det anses viktigt att nå eftersatta grupper och läsfrämjande insatser tas 
upp som ett alternativ. Det konstateras att språket är en maktfaktor och att alla borde 
kunna få ta del av detta. Barnen tas också upp och hur de påverkas av att inte ha 
läsvanor, där ses LFMP som ett exempel för att bekämpa denna utveckling. 
 
4.1.2 Statens Kulturråd och KIA-bidraget 
 
Statens kulturråd utgör en central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet. Dess 
övergripande uppdrag är att arbeta för att de kulturpolitiska målen förverkligas samt att 
fördela statligt stöd inom kulturområdena.116 
 
Det område som är av störst intresse i föreliggande uppsats är det bidrag som utgår till 
Kultur i arbetslivet (KIA), vilket även utgjorde grundplåten för uppstartandet av 
projektet LFMP.  
På kulturrådets hemsida uppges det att bidraget är till för att ”stimulera arbetsplatser till 
att se kulturverksamhet som ett naturligt inslag i arbetslivet, lika naturligt som 
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112 SOU 2002:27, Mål i mun 
113 ibid. s.58ff 
114 ibid. s.62 
115 ibid. s.283f 
116 www.kulturradet.se. Om kulturrådet [2008-04-03] 
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friskvård”. Kulturrådet hänvisar här till de kulturpolitiska målen där syftet är att ge alla 
medborgare ”möjligheten att vara delaktiga, att uppleva kultur och att skapa själva”. 
Vidare står det att de tror att mötandet av kultur i arbetsvardagen kanske kan stimulera 
till att individer söker upp den i andra sammanhang även utanför arbetsplatsen.117  
Kulturrådet har sedan 1988/89 fördelat KIA-bidraget i sin nuvarande form, men insatser 
började göras redan på 1970-talet.118 
Ansökningar för KIA bidrag tas emot och behandlas två gånger per år och det 
sammanlagda stödet som kulturrådet disponerade över 2007 var cirka 6,9 miljoner 
kronor. Bidraget är även tidsbegränsat till max 3 år, men LFMP fick det i 5 år. Medlen 
är inte riktade mot någon specifik konstart och någon bestämd del avsedd för läs-
främjande projekt existerar inte. Bidraget kan sökas av enskilda eller organisationer som 
har anknytning till arbetsplatser vilket utesluter rena kulturorganisationer. Den fackliga 
förankringen utgör inget tvång, men kan uppfattas som en förutsättning för att nå arbets-
platserna och fackens medlemmar. 
De enda förändringen som skett sedan starten är att egeninsatsen stigit från 25 % till 
50 % samt att projekten skall redovisas för att generera resultat och erfarenheter som 
kan spridas vidare.  
Projekt som beviljas stöd skall vara av utvecklings- eller hälsofrämjandekaraktär, ske 
som utbildning i samverkan mellan bl.a. fackliga organisationer, folkhögskolor, 
kulturombud och konstnärliga utövare, ha en seminarieform samt syfta till att utarbeta 
material för utbildningsverksamhet.119  
 
Kulturjournalisten Peter Almerud har utvärderat KIA-bidraget som utgick mellan 1997-
2000 i rapporten Verktyg för kulturdemokrati (2002). Rapporten belyser främst 
verksamhet som bedrivs på arbetsplatser av fackliga organisationer, studieförbund och 
främjande organisationer. Almerud (2002) konstaterar att verksamhet är mångfaldig i 
form av både stora och små projekt samt att detta arbete ofta kan vara både tidskrävande 
och svårt.120 
Han konstaterar även att LO-sfären och då främst IF Metall dominerar merparten av 
projektansökningarna. De projekt som beviljats bidrag syftar främst till att öka 
medlemmarnas kulturella intressen samt att de är både lokalt och centralt initierade. 
Almerud (2002) förklarar dominansen med att LO-facken har en tradition att arbeta med 
kulturfrågor vilket inte återfinns inom TCO eller SACO. Många av projekten inriktar 
sig på böcker och läsning och kan delas upp i läsfrämjande- eller skrivarprojekt samt 
arbetsplatsbibliotek, men oftast kombineras de. De tvärkulturella projekten som jag 
väljer att fokusera på är en kategori projekt där man genomför en rad olika slags kultur-
aktiviteter för eller med en särskild målgrupp. 121 
 
1991 lade även Kulturrådet fram 4 rapporter med underlag från olika kulturområden. 
Den fjärde rapporten Att vidga deltagandet i kulturlivet (1991:4) tar specifikt upp 
insatser i olika miljöer och behandlar där KIA.122 I rapporten påpekas det att det relativt 
lätt går att få en överblick över vad som händer på central nivå, men att detta inte är 
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fallet på lokal nivå. Centralt upplevs fackliga kulturfrågor mer förankrat, men att 
intresset ibland brister lokalt, vilket jag tror även ger en bild av dagens verksamhet. 
Rapporten konstaterar att det pågår en omfattande kulturverksamhet med facklig 
anknytning, men att denna fortfarande är i ett inledande skede och skall ses som en 
långsiktig process. Syftet med KIA för facken och främst LO anses vara en möjlighet att 
förnya den fackliga verksamheten samt en metod för rättvis fördelning av samhällets 
insatser på kulturområdet.123  
 
4.1.3 En Bok För Alla (EBFA) 
 
Sedan 1976 ger EBFA ut kvalitetsböcker till ett lågt pris med statligt stöd. EBFA har ett 
kulturpolitiskt uppdrag där syftet är att nå de ovana läsarna.  
Utgivningen bestod 2007 av 16 skönlitterära vuxenböcker och 30 barn- och 
ungdomsböcker per år, men sedan det statliga stödet togs bort 2008 både för barn- och 
vuxenböcker kommer utgivningen tyvärr att minska avsevärt.  
Böckerna säljs genom bokhandel och en omfattande bokombudsverksamhet. EBFA 
driver även en omfattande läsfrämjande verksamhet i samarbete med föreningsliv, 
fackliga organisationer, skolor, bibliotek och barn- och ungdomsorganisationer.  
Sedan 1992 är EBFA ett aktiebolag, men ingen utdelning av överskottet sker utan detta 
används för att hålla låga priser och satsa på läsfrämjande verksamhet. 
 
Staten har på olika sätt genom åren försökt att stärka bokens ställning. Under litteratur-
utredningen 1968 oroade de sig bl.a. över den ökande försäljningen av populär-
pocketböcker i kioskhandeln samtidigt som försäljningen av skönlitteratur minskade i 
bokhandeln. Regeringen vände sig således till Litteraturfrämjandet på grund av deras 
engagemang i folkrörelserna vilket de trodde skulle underlätta förbindelsen till folket i 
de bredare lagren.  
Litteraturfrämjandet presenterade sitt förslag och beslut togs i riksdagen. 1976 kom då 
de första fem volymerna i serien som kom att kallas En Bok för alla. Viktigt att påpeka 
är att statsbidraget inte följts av direktiv, som innebär detaljstyrning av verksamheten 
utan det som angetts i avtalet är vilken typ av litteratur som avses, hur böckerna skall 
föras ut till läsarna samt att priset skulle ligga på en låg nivå.  
1992 avvecklades Litteraturfrämjandet på grund av ekonomiska bekymmer. Detta 
innebar ett hot mot EBFA vilket föranledde protestaktioner i landet från en rad aktörer 
och instanser. Stödföreningen En bok för allas vänner bildades och ledde till 
uppkomsten av En Bok för alla AB där delägarna blev ABF, Studieförbundet 
Vuxenskolan, Föreningen Ordfront och Föreningen En Bok för allas vänner.124  
 
EBFA och tidigare Litteraturfrämjandet har sedan 1985 arbetat med att starta upp 
arbetsplatsbibliotek i samarbete med de fackliga organisationerna. På hemsidan uppges 
att det finns cirka 400 arbetsplatsbibliotek nu vilka skall uppfattas som ett komplement 
till de kommunala biblioteken.125 
Den läsfrämjande verksamheten utgörs alltså av att dels ge ut och distribuera kvalitets-
böcker samt att medverka i och genom verksamheter som arbetsplatsbibliotek och 
projekt som LFMP i samarbete med de fackliga organisationerna. 
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4.1.4 ABF 
 
Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) grundades 1912 av socialdemokraterna, LO och 
Konsumentkooperationen eftersom det hade uppstått ett behov av ett mer samordnat 
bildningsarbete inom arbetarrörelsen. Tanken var att ”organisationernas medlemmar 
skulle få verktyg för att kunna påverka sin egen situation” samt ”få en möjlighet att 
förändra samhället”. Idag har ABF 59 medlemsorganisationer och 50 organisationer 
med samarbetsavtal. 
Basen är fortfarande studiecirkeln som arrangeras för såväl allmänheten som 
medlemsorganisationerna. 
ABF upplever sin uppgift i att ”erbjuda pedagogiska metoder, kunskapsutveckling och 
nya mötesplatser”. ABF är en stor kulturarrangör i landet och erbjuder föreläsningar, 
samhällsdebatter och kulturprogram. Verksamheten finansieras genom bidrag från stat, 
landsting, kommun samt avgifter från deltagare och medlemsorganisationer. 126 
ABF har många kulturprojekt för och med medlemsorganisationerna och LFMP är ett 
av de projekt som ABF är involverade i. ABF är nästan alltid samarbetspartner till LO 
och tvärtom. 
 
4.1.5 LO och IF Metall 
 
LO har i dagsläget cirka 1,7 miljoner medlemmar varav 54 % män och 46% kvinnor 
som fördelar sig på 15 olika förbund där bl.a. undersköterskor, bilmekaniker och 
industriarbetare ingår. Det som förenar är att alla har s.k. arbetaryrken.127  Som jag 
tidigare nämnt bildades LO 1898 för att stärka arbetarna löner och arbetsvillkor. LO ser 
det som sin uppgift att driva på förbättringar och tillvarata medlemmarnas intressen på 
arbetsmarknaden samt representera medlemmarna i statliga utredningar och i olika 
myndigheters styrelser. På hemsidan anges det att LO inte bara kan agera på arbets-
platserna utan måste även påverka politiken för att värna om sina medlemmar. 
LO anser även att orättvisor har sitt ursprung i klass, kön eller etnicitet vilket än idag 
utgör organisationens grund för kampen för jämlikhet och rättvisa.128 
 
1888 bildades Svenska Jern- och Metallarbetarförbundet, den icke yrkesutbildade 
arbetskraften bildade tre år senare Grovarbetarförbundet som senare blev 
Fabriksarbetarförbundet. 129  Dagens IF Metall är en sammanslagning mellan Metall och 
Industrifacket som ägde rum 2006. Antalet medlemmar är idag nästan 440 000 och av 
dessa utgör cirka 25 % kvinnor.130  
Förbundet har bl.a. gått i spetsen för en speciell IT-skola där medlemmarna fått grund-
läggande datorvana samt initierat en rad kultur- och läsprojekt genom åren.  
I Almeruds (2002) kartläggning av KIA-bidraget uppger han att många projekt inom 
Metall helt eller delvis inriktats på böcker och läsning som bl.a. arbetsplatsbibliotek och 
bokombudsutbildningar.131  
 
Arbetarrörelsen har en sekelgammal tradition som innebär att se kulturen som ett vapen 
för ett bättre samhälle och kulturdemokrati har funnits på dagordningen sedan 1970-
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talet. Både LO och de enskilda fackförbunden har utarbetat kulturprogram. Det som 
betonas i dessa program är främst arbetets kulturella dimension, stärkandet av 
demokratin och den egna identiteten, kampen för kulturell jämlikhet samt att utgöra en 
motkraft till den kommersiella kulturen.  
Under 1980-talet gick luften ur verksamheten då ekonomin stramades åt, men trots 
fortsatt bistra tider återupptogs diskussionen igen under 1990-talet. 
1996 gav LO-kongressen styrelsen i uppdrag att arbeta fram ett kulturpolitiskt idé- och 
handlingsprogram och 2000 publicerades Kampen om tanken. I denna beskrivs det hur 
LO ser på kulturen och vilka prioriteringar de anser vara nödvändiga inom kultur-
verksamheten.132  
Metalls förbundsstyrelse fick även de av sin kongress i uppdrag att utarbeta ett 
idéprogram för förbundets kulturverksamhet vilket antogs 1995 och gavs ut 1996 under 
titeln Ett idéprogram för Metalls kulturverksamhet.133 Programmet liknar i stora delar 
LO:s kulturprogram när det kommer till retorik och mål. För närvarande håller man på 
att arbeta fram ett nytt kulturprogram. 
 
LO samarbetar ofta med ABF, EBFA, Skådebanan och Konstfrämjandet medan andra 
kulturinstitutioner eller kulturförvaltningar kan anses som ovanliga samarbetspartners 
när man ser till den kulturverksamhet som bedrivs. LO beskriver att det inom 
fackföreningsrörelsen fortfarande finns ett motstånd till kulturfrågorna trots många års 
arbete och att det ännu återstår mycket att göra inom detta område.  
 
I mina intervjuer ställde jag frågan om och varför läsfrämjande verksamhet ligger inom 
fackföreningsrörelsen ansvarsområde?  
Kulturansvarig för IF Metall (07-03-21) centralt menar att frågan är tveeggad eftersom 
det egentligen är en ”samhällsangelägenhet och att de människor som är utsatta i arbetet 
inte själva ska behöva stå för kostnaderna”. Hon upplever ändå att facket måste kliva in 
och driva en bildningsverksamhet med egna medel för att värna medlemmarna när 
samhället inte gör detta.134 
Den lokale kultur- och studieombudsmannen för IF Metall i Skellefteå (07-03-29) anser 
att det inte är ”möjligt att förverkliga fackföreningens mål utan att göra något åt 
kulturklyftorna”. Det är även viktigt att aktivera medlemmarna så att dessa känner 
delaktighet när det kommer till målen anser respondenten.135  
Den lokale studieorganisatören för IF Metall i Sandviken (07-03-28) svar på min fråga 
är en tydlig och talande motfråga när han säger ”vem skall annars göra det?”.  
Han upplever att kompetensutvecklingen som företagen delvis betalar även måste 
innebära att medlemmarna kan ta del av den och där kommer den läsfrämjande 
verksamheten in.136 
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4.1.6 Slutsatser 
 
Folkbildande verksamhet har länge varit en del av samhället och påverkas av såväl 
ekonomiska, sociala som politiska faktorer. Statligt stöd till folkbildning har utgått 
under en lång period, men synen på folkbildning och dess roll har skiftat över tid. 
Folkbildning inom arbetarrörelsen har också påverkat dess utformning. 
Stärkandet och utvecklandet av demokratin är ett grundläggande motiv för statligt stöd 
och framförallt skall folkbildning syfta till att utjämna skillnader och skapa en bred 
delaktighet i kulturlivet. Språket uppfattas som en bärande del i detta som möjliggör ett 
aktivt deltagande i såväl samhälls- som kulturliv. 
Delaktigheten och barnens möjligheter till goda läsvanor och läsförmåga är viktigt inom 
den statliga kulturpolitiken. LFMP tas upp som ett exempel för att uppnå detta. 
Att man har valt att vända sig till just fäder i detta projekt motiveras genom att det var 
lättare att nå männen på detta sätt. Enligt min uppfattning kan detta kanske också 
uppfattas som medvetenhet gällande statlig kulturpolitik, eftersom delaktighet och 
jämlikhet när det kommer till kultur och språk för barn är ett av de viktigaste målen 
inom kulturpolitiken. Att projektet inbegriper barn kan också delvis kanske förklara att 
projektet fått mer bidrag än vad som är föreskrivet i reglerna. Säkerligen är det lättare 
att motivera bidrag och satsningar för barn än bara för läsovana vuxna män. 
 
4.2 Läsfrämjande projekt i facklig regi  
 
Som jag tidigare nämnt pågår det för närvarande fyra tvärfackliga projekt som IF Metall 
deltar i. Dessa är; ”Läs för mig pappa”, ”Litteraturen på arbetsplatsen”, ”Fatta pennan” 
och ”Boken på arbetsplatsen”. Dessa projekt drivs centralt, men genomförs lokalt och 
de är ett samarrangemang mellan sju LO-förbund, Sveriges författarförbund, EBFA, 
ABF och Statens Kulturråd. Viktigt att nämna är att utöver dessa pågår även en rad 
lokalt initierade projekt inom klubbar, sektioner och avdelningar landet över. 
Nedan ges en beskrivning av dessa projekt där LFMP kommer att presenteras mer 
utförligt än de tre övriga. 
 
4.2.1 Läs för mig pappa 
 
LFMP är ett KIA-projekt som inleddes efter klartecken från Kulturrådet 1998. Den 
första ”pappaträffen” ägde rum i april 1999 i Sandviken. Projekt har nu några år på 
nacken och kan snarare uppfattas mer som en pågående verksamhet än ett projekt, som 
mer signalerar en tidsbegränsning. Bakgrunden till projektet var undersökningen Kultur 
och din stund på jorden som utfördes 1996, vilken visade att 35 % av LO-männen 
aldrig läste en bok. Denna siffra hade 2004 stigit till 48 %. Undersökningarna som 
gjorts visar att männen inom LO-kollektivet är de som läser minst vid en jämförelse 
med SACO och TCO. Det framkommer även att det är främst männen vars läsning som 
minskat medan kvinnorna ligger kvar på ungefär samma nivå, fast en viss minskning 
kan även skönjas här. Mot denna bakgrund diskuterades inom EBFA om hur man skulle 
kunna få till stånd en läsfrämjande verksamhet som riktade sig till männen inom LO-
förbunden för att bryta den nedåtgående trenden gällande läsning. Inledningsvis tog de 
kontakt med HRF, Kommunalarbetareförbundet, Metall, SEKO och ABF vilket ledde 
fram till att projektet LFMP växte fram. Efter något år anslöt sig även Industrifacket, 
Byggnadsarbetarförbundet och Transportarbetarförbundet till projektet.137  

                                                 
137 ”Läs för mig pappa”. Projektbeskrivning, 2004, s. 2 
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Projektet riktar sig i första hand till män som också är fäder eftersom som det uppges i 
projektbeskrivningen kan vara ”lättare att motivera genom ansvaret för barnen”. Tanken 
med projektet är att det skall medföra ”en ökad insikt om läsningens betydelse” vilket 
”skall skapa en grogrund för permanenta aktiviteter kring böcker såsom bokombud eller 
arbetsplatsbibliotek”.138 Som jag tidigare nämnt så hänger de olika läsfrämjande 
projekten samman och förhoppningen är att ett ska leda vidare till ett annat. 
 
Den 14 december 2006 fick jag möjligheten att delta vid en ”pappaträff” i Göteborg 
vilket medförde att jag fick tillfälle att observera hur det rent praktiskt går till. 
Förbundens manliga medlemmar som har barn i åldern 0-10 år bjuds in till en pappadag 
och informationen sprids genom de lokala fackklubbarna inom de olika förbunden. På 
”pappadagen” får de först möta en författare som talar om den vuxne mannens läsande. 
Den pappaträffen jag deltog vid gästades av författaren Torgny Karnstedt som kan 
benämnas som en av våra arbetarförfattare.  
De författare som brukar medverka regelbundet är; Bernt-Olov Andersson, Mats 
Berggren, Fredrik Ekelund, David Ericsson, Kjell Eriksson och Torgny Karnstedt. 
Dessa författare har alla ett förflutet som medlemmar i olika LO-förbund, vilket kan 
bidra till att göra det lättare att nå fram med budskapet om läsningens betydelse till de 
män som deltar. Under dagen får männen även lyssna till en litteraturpedagog som 
berättar om barnens språkutveckling och som ger en presentation av en rad böcker som 
lämpar sig för olika åldersstadier. EBFA presenterar även de ett utdrag av boktitlar som 
de har att välja emellan. Efter detta får männen möjlighet att välja ut fyra barnböcker 
samt en vuxenbok ur ett medhavt urval av EBFA. Dagen avslutas med ett gemensamt 
besök på ett bibliotek där lånekort ordnas till de som saknar detta.139  
Respondenten för EBFA berättar i intervjun att studiebesöket på biblioteket inte fanns 
med från början utan kom till senare när det framkom att många av deltagarna inte hade 
någon speciell erfarenhet av biblioteksbesök.140 
 
Hittills har ca: 1200 pappor deltagit i projektet och av dessa har 790 medlemmar tillhört 
IF Metall. Detta motsvarar ungefär 68 % av deltagarna. Inom Industrifacket har 53 
pappor deltagit och slår man samman detta står IF Metall för 843 deltagare vilket då 
utgör närmare 73 %.141 Som jag tidigare nämnt motiverar jag mitt val av att belysa bara 
IF Metall utifrån dessa siffror, men det är viktigt att inte glömma att andra LO-förbund 
också har deltagit i projektet. IF Metall är även det största fackförbundet för industri- 
och verkstadsarbetare med stor manlig dominans vilket även kan ha påverkat siffrorna. 
Utöver tidigare nämnda fackförbund involverade i projektet kan nämnas att medlemmar 
från; Elektrikerförbundet, Grafiska fackförbundet, Handelsanställdas förbund, Lant-
arbetarförbundet, Livsmedelsförbundet, Målarna och Pappers har deltagit vid några av 
dessa ”pappaträffar”. 
Den ort där det inledningsvis startade upp, Sandviken är även den ort där flest antal 
LFMP dagar har hållits. Sandviken har hittills haft 10 pappaträffar.142 
 

                                                 
138 ibid. s. 2f 
139 ibid. s. 3 
140 Intervju 07-03-26 
141 ”Läs för mig pappa”. Deltagarstatistik från EBFA, 2006-12-15 
142 ”Läs för mig pappa”. Projektbeskrivning, 2004, s. 4 
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Projektet har genomfört tre utvärderingsträffar varav den sista i november 2004. Under 
hösten 2003 genomfördes även en deltagarundersökning där en enkät sändes ut till alla 
de 565 pappor som då deltagit i projektet.143  
 
 
4.2.2 Effekter 
 
Enligt kulturansvarig på IF Metall (077-03-21) har LFMP blivit ett framgångsrikt 
projekt eftersom det låg rätt i tiden. Hade det ägt rum 10 år tidigare tror respondenten 
inte att det hade gått att genomföra lika bra eftersom det har ”hänt mycket i 
utvecklingen mellan fäder och deras barn”. Det handlar om att som respondenten 
uttrycker det att ”grabbarna är inte barnvakt åt sina barn längre”. Utvecklingen ser hon 
som ett led i att först medelklassmännen började ta ett ökat ansvar och att detta sedan 
spridit sig till arbetarklassens män. Till den första pappadagen i Sandviken berättar 
respondenten att det var många kvinnor som anmälde sina frånskilda män och att hon 
aldrig trodde att de skulle dyka upp, vilket de faktiskt gjorde. Kvinnornas motiv för att 
anmäla männen tror hon var att de ville ha en kontinuitet i vardagen så att varannan helg 
eller vecka hos papporna inte bara skulle handla om pizza och bio.144 
Även konsulenten på EBFA (07-03-26) är inne på samma spår och upplever att den 
allmänna jämställdhetsdebatten och att pappaledigheten har fått genomslag vilket har 
lett till att projektet kunde genomföras nu och kanske inte för 10-15 år sedan.145 
När det kommer till deltagarna i projektet tror kultur- och studieombudsmannen för IF 
Metall i Skellefteå (07-03-29) att det både finns läsare och icke-läsare med, men att de 
flesta nog läst lite grann eftersom han upplever att de har en viss medvetenhet kring 
frågan.146 
 
När det kommer till att få igång projekten vittnar alla respondenter om att det till en 
början kan vara lite motigt, men när det väl kommer igång har det blivit en del av den 
ordinarie verksamheten. Respondenten för EBFA uppskattar att cirka ¾ tycker att 
projektet låter bra och jobbar vidare med det medan ¼ kanske bara låter det falla 
eftersom de inte anser att det fanns något intresse.147 
 
2004 gjordes en utvärdering av LFMP där syftet var att utröna om önskvärda effekter 
hade uppnåtts. Utvärderingens metod utgjordes av en enkätstudie som sändes ut till 
samtliga deltagare som då uppgick till 565. Antal svar som kom in var 236 vilket 
medför ett bortfall på 53 %. Nackdelen med ett så stort bortfall vilket även påpekas av 
respondenten för EBFA är att siffrorna inte kan anses helt tillförlitliga.148  
Bland de som svarat på enkätundersökningen tillhörde 74% Metall vilket även i stort 
sett är representativt för deltagarna i övrigt. Undersökningen visade att 28 % innan de 
deltog inte hade läst någon bok det senaste året, men efter pappadagen sjönk siffran till 
20 %. 14 % läste heller inte för sina barn innan, men detta sjönk till 4 %.  
51 % uppger att de förändrat sina läsvanor efter att ha deltagit i projektet vilket styrks av 
undersökningens siffror och överlag värderas LFMP projektet högt av deltagarna.  
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148 Läs för mig pappa! Deltagarenkät – Resultat och utvärdering, 2004, s.2 
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Det konstateras även att flertalet av deltagarna annars inte deltar i någon facklig 
verksamhet därför ses deras medverkan i detta projekt som något positivt av projekt-
gruppen eftersom de hoppas på att väcka även ett fackligt intresse i förlängningen. 
Den slutsats som dras är att projektgruppen ”arbetar med och utvecklar en metod som 
får arbetarklassens män som sällan eller aldrig läser böcker att börja läsa både för egen 
del och för sina barn”.149 
 
4.2.3 Litteraturen på arbetsplatsen 
 
Detta är även det ett KIA projekt som syftar till att utbilda bokombud. Projektets 
inriktning är att stödja och utbilda ”eldsjälar” ute på arbetsplatserna som driver 
arbetsplatsbibliotek eller som vill starta utlåningsverksamhet eller arbeta med litteratur i 
någon annan form på arbetsplatser. Det handlar om att få de medlemmar som på grund 
av olika mentala trösklar inte besöker folkbiblioteken att istället låna via arbetsplats-
biblioteken.   
Det drivs av HRF, Kommunal, IF Metall, Pappers, SEKO, Transport, ABF och Sveriges 
författarförbund och finansieras centralt och lokalt av dessa med ekonomiskt stöd från 
Kulturrådet. Första utbildningsomgången ägde rum 2000-2001. Utbildningen omfattar 
sammanlagt fyra dagar som delas upp. Varje tillfälle medverkar författare, besöks 
bibliotek och arbetsplatsbibliotek. Medverkande under dessa dagar är ABF, fackliga 
företrädare och EBFA. 
Möjligheterna att arbeta med arbetsplatsbibliotek skiljer sig starkt åt mellan de olika 
förbunden inom LO och syftet med projektet är att de förbund med en lång tradition 
med arbetsplatsbibliotek och läsprojekt skall användas som åskådningsexempel och stöd 
för de organisationer som har liten eller ingen verksamhet av detta slag .  
Projektet Litteraturen på arbetsplatsen uppfattas som en nödvändighet för att bland 
annat Läs för mig pappa projektet skall kunna få en kontinuitet. 
Projektet har medverkat till fler bokombud runt om i landet och det har även lett till ett 
samarbete över förbundsgränserna samt en ökning av arbetsplatsbibliotek eller 
arbetsplatsutlåning.150 
 
4.2.4 Fatta pennan 
 
Projektet syftar till att stimulera förbundens medlemmar till ett aktivt skapande i form 
av skrivande. Det utförs tillsammans med författare och verksamheten sker i form av 
skrivarcirklar, kortare kurser och skrivkontakter med den medverkande författaren över 
nätet. Projektet startades 2004 då det fick en mer konkret form. 
Samtliga LO förbund, LO, ABF och Sveriges författarförbund driver projektet 
tillsammans med stöd från Statens Kulturråd. 
 
4.2.5 Boken på arbetsplatsen 
 
Detta är ett årligen återkommande tredagars seminarium på Brunnsviks folkhögskola 
där ämnet för dagarna är litteraturen på arbetsplatserna. Seminariet riktar sig främst till 
bokombud och andra som är engagerade i arbetsplatsbibliotek eller liknande 
verksamhet.  
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Samtliga LO-förbund, ABF och Författarförbundet samarbetar kring detta årliga möte 
som genomfördes för första gången 2001. Hittills har det finansierats av LO:s fond för 
kultur och långsiktig opinionsbildning och av de deltagande förbunden själva.151 
    
4.3 Läsvanor, läsförmåga och barriärer 
 
I föreliggande del avser jag att ge en bild av läsförmågan och läsvanor i Sverige och 
inom LO-kollektivet. Jag väljer att här presentera statistik där fokus ligger på läsandet 
av böcker. Jag kommer även i detta avsnitt lyfta fram olika barriärer som 
respondenterna ser som hinder för läsandet samt undersöka hur LO och IF Metall 
använder sig av och tolkar föreliggande statistik för att legitimera sin verksamhet. 
  
4.3.1 Läsförmåga 
 
Skolverkets rapport Grunden för fortsatt lärande – en internationell jämförande studie 
av vuxnas förmåga att förstå och använda tryckt och skriven information från 1996 tar 
upp dagens kunskapssamhälle och de höga krav som ställs på dess medborgare. Kraven 
gäller förmågan att ta till sig och förstå information. Rapporten tar även upp några av de 
roller där läsförmågan och förståelsen testas i form av arbetstagare, konsument, 
medborgare och som förälder. Kartläggningar har gjorts av läsförmågan under 
skoltiden, men som det konstateras i rapporten är kunskaperna om vad som sker efter 
skoltiden betydligt sämre. Undersökningar visar att svenska skolbarn läser mycket bra i 
internationell jämförelse, men att gapet gentemot de sämst presterande är stort och här 
är skillnaden även stor vid en internationell jämförelse. En överrepresentation av de 
lässvaga återfinns bland de arbetslösa där läskraven utgör en hög tröskel vilket ofta 
leder till att denna grupp hänvisas till okvalificerade jobb med hög arbetslöshetsrisk.152 
 
Rapportens syfte står det att läsa är att ”belysa relationen mellan individers läsförmåga, 
utbildningsnivå, arbetskraftsstatus och sysselsättning, och samhällens konkurrenskraft, 
tillväxt och omdaning” samt att ”identifiera grupper i samhället som får ett socialt och 
ekonomiskt handikapp genom sin bristande läsförmåga”. 
Läsförmåga eller läskompetens handlar om mer än en uppdelning i ett statiskt och 
polariserat läskunnig/icke läskunnig. Det rör sig istället om en skala av färdigheter från 
det elementära till det komplicerade där tal, skrift och numeriska beräkningar ingår. 
Enligt rapporten avgörs läskompetensen av ”förmågan att använda tryckt eller 
handskriven text för att fungera i samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer, 
att kunna tillgodose sina behov och personliga mål” samt ”att förkovra sig och utvecklas 
i enlighet med sina förutsättningar”.153   
 
Undersökningen utgår från tre olika läsområden; förmågan att förstå skönlitterär text, 
dokument som arbetsinstruktioner, tidtabeller och kartor samt att tolka kvantitativ 
information som kalkyler, tabeller och diagram. Läsförmågan indelas i en skala mellan 1 
och 5, där fem motsvarar den högsta läsförmågan.154   
Bland de sju länder som deltog hade Sverige de bästa resultaten. Var tredje vuxen 
svensk mellan 16-65 år klarade nivå 4 och 5 inom de tre skalorna. Ytterligare 40 % 
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befann sig på nivå 3 vilket innebär att 3 av 4 vuxna klarar de vardagskrav som gäller 
läsa, skriva och räkna.155 
Ungefär 20 % klarade nivå 2 vilket innebär att de kan läsa och använda välstrukturerade 
och bekanta texter. 7,5 % däremot når endast nivå 1 och överrepresenterade här är äldre 
(över 55), invandrare och människor med kort utbildning (mindre än 9 år). Vid en 
internationell jämförelse är det få som i Sverige har direkt handikappande läsproblem, 
men att ”en väsentligt större andel har en förmåga som inte motsvarar läskraven som 
ställs efter fullföljd grundskola”.  I undersökningen dras slutsatsen att för Sveriges del 
är inte kopplingen mellan läsförmåga och utbildningsnivå lika tydlig som i andra länder 
utan de lågutbildade återfinns främst på nivå 2 och 3.156  
Könsskillnader uppvisar inte några signifikanta skillnader inom några av skalorna, men 
det går att se att fler män än kvinnor i samtliga länder inte når upp till nivå 3.157  
Det konstateras även att det finns en klar koppling mellan föräldrars utbildningsnivå och 
deras barn, men att detta samband till synes är svagast i Sverige. Skillnader visar sig 
också mellan arbetslösa, förvärvsarbetare och studenter och dessa ökar med åldern. 
Undersökningen konstaterar trots allt att Sverige tillhör det land där skillnaderna inte 
kan anses vara markanta.158 
Läsförmågan analyseras även utifrån olika yrkesgrupper och skillnader går att utläsa, 
men god läsförmåga leder inte entydigt till högre inkomst i Sverige. I undersökningen 
konstateras även att utbildning som finansieras av arbetsgivaren främst kommer de 
bästa läsarna till del, men att den icke arbetsgivarfinansierade utbildningen uppvisar 
mindre snedrekrytering. Folkbildningen uppfattas som en viktig orsak till att Sverige 
uppvisar ett högt utbildningsdeltagande även bland dem som bara når nivå 1.159 
 
Slutsatser som dras i rapporten är att Sveriges jämförelsevis goda resultat inte kan 
”härledas till någon enskild förklarande egenskap […]”. Att höja den grundläggande 
utbildningsnivån ses inte som tillräckligt för att ge god läsförmåga utan istället handlar 
det om att vidareutveckla förmågan samt vuxenstudera. Sverige uppfattas som ett 
läsintensivt land där även lågutbildade deltar. Rapporten går till angrepp mot bilden av 
Sverige som ett land där läskunnighetsproblemen breder ut sig vilket de anser leder bort 
från verkliga problem och utmaningar. De problem de vill fokusera på är att allt för 
många inte uppfattar att de har en låg läsförmåga och att detta kan påverka deras 
förutsättningar både som individer och arbetstagare. Illavarslande är att inte alla når ens 
nivå 3 vilket utgör de krav som ställs på en niondeklassare. Man uppmärksammar också 
att det finns en outnyttjad begåvningspotential bland de lågutbildade som når de högre 
nivåerna. 
En av de viktigaste slutsatserna som dras är att sambandet mellan läsvanor och 
läsförmåga är högt, vilket visar på betydelsen av att utveckla läsvanan hela livet.160 
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4.3.2 Läsvanor 
 
I Om läsning – mer eller mindre (2002) gör Kulturrådet en jämförelse mellan fem olika 
läsvanestudier för att pröva om det går att se någon trend i resultaten. Skälen till att de 
gör detta är bilden av det minskande läsandet som målas upp i medierna och de 
motstridiga resultat som andra studier har producerat. Resultat som analyseras härrör 
från; kulturbarometern, mediebarometern, barnbarometern, ULF-undersökningarnas 
rapport samt SOM-institutets material.161 Det konstateras dock att en jämförelse är 
problematisk p.g.a. skillnader i både urval, åldersintervaller och frågor.162  
Fyra av undersökningarna mäter hela befolkningens bokläsning det senaste året och 
visar att 80-90 % har läst en bok de senaste 12 månaderna. Denna siffra går igen 10-15 
år tillbaka, men en svagt vikande tendens kan dock anas.163  
 
Om man ser till kulturbarometern (2002/2003) frågar denna specifikt efter nöjesläsning 
vilket utgör huvudfokus i min undersökning. Drygt 80 % av befolkningen mellan 9-79 
år har då läst en bok det senaste året och endast 2 % anger att de inte läst för nöjes skull. 
Bokläsning för nöjes skull och biblioteksbesök är de oftast förekommande kultur-
aktiviteterna enligt Kulturbarometern. Minst andel bokläsare återfinns bland äldre män 
och personer med bara förgymnasial utbildning där 30 % inte nöjesläst det senaste året.   
Överlag läser kvinnor mer och störst är skillnaderna utanför storstadsregionerna där  
68 % av männen och 86 % av kvinnorna har läst en bok det senaste året. Skillnader 
återfinns även i förhållande till utbildning där välutbildade och heltidsarbetande kvinnor 
är de som läser mest. En jämförelse mellan kvinnliga och manliga arbetare visar att  
86 % respektive 64 % läst en bok det senaste året. Siffrorna går igen om man ser till 
bok-läsandet varje vecka. Manliga arbetare och män med endast förgymnasial 
utbildning uppvisar de lägsta siffrorna, med 28 %.164  
Drygt 60 % av befolkningen har besökt biblioteket under det senaste året och 20 % 
under senaste veckan. Det finns en klar koppling mellan nöjesläsning och 
biblioteksbesök konstaterar undersökningen. Liksom vid bokläsning kan skillnader 
skönjas mellan kön, yrken och utbildning när det kommer till biblioteksbesök.165 
 
I SCB:s ULF-undersökning Den kulturella välfärden – Elitens privilegium eller 
möjlighet för alla? (2002) studeras svenska folkets kulturvanor mellan 1976-99. 
Rapporten utgår från Kulturrådet, men undersökningen har genomförts av SCB. ULF-
undersökningen avser att följa välfärdsutvecklingen hos befolkningen där fritid- och 
kulturvanor utgör en del. Genom sin urvalsstorlek samt besöksintervjuer som metod kan 
den anses ge mer hållbart material än andra undersökningar. I rapporten konstateras de 
trender som urskiljs där männens läsande har minskat under 20 år medan kvinnorna 
istället uppvisar en hög och relativt konstant nivå. Inga förändringar skönjes heller när 
bokläsning sätts i perspektiv till utbildning eller socioekonomisk grupp.166  
 
 
 

                                                 
161 ULF=Undersökning om levnadsförhållanden. SOM=Samhälle Opinion Massmedia 
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I den mest aktuella undersökningen SCB gjort undersöks bokläsning varje vecka där en 
minskning noteras för samtliga från 40,1 % 1982/83 till 36,1 % 2005. Männens 
bokläsning gick från 35 % till 26,9 % och kvinnornas från 45 % till 45,1 %. Om man ser 
till samtliga arbetare skedde en minskning från 32,3 % till 25,1 %. För männen var 
motsvarande siffra 28 % och 16,8 % medan kvinnornas var 35,6 % och 31,1 %.167 
 
SOM-institutets rapport Det nya Sverige (2006) innehåller en undersökning om 
Bibliotek och läsande- Individuell stimulans eller samhällsnytta.168 
Bokläsning någon gång per år anses i denna vara stabil över tid, men en minskning 
märks främst bland de yngre männen. I undersökningen påpekas det dock att denna 
stabila kurva rymmer vissa motsägelser. Från 1990-talet till 2005-2006 har de som läser 
böcker ofta ökat från 30 % till 43 %. En motsvarande minskning har även skett i 
andelen som läser någon gång i månaden eller mer sällan. I gruppen som aldrig läser har 
det dock inte skett några förändringar.169 
 
De mest oroväckande siffrorna återfinner man dock i barnbarometerns undersökning 
från 2002/2003. Där uppges det att läsandet för barn har minskat jämfört med för 15 år 
sedan. I mitten på 80-talet hade 84 % av barnen mellan 3-8 år lyssnat på eller läst en 
bok själv. Femton år senare är siffran 70 %. Även lästiden har sjunkit under denna tid 
från 32 till 16 minuter. Denna tid varierar utifrån föräldrarnas utbildningsnivå där de 
med längst utbildning läser mer. Läsningen har emellertid minskat för alla utbildnings-
nivåer. Från 2000 till 2003 kan emellertid en ökning skönjas när det kommer till att läsa 
för barnen.170 På senare tid har även högläsningens betydelse för barns utveckling upp- 
märksammats och satts i samband med rapporter om en nedgående trend för skol- 
barnens läsförmågor. Internationella studier har även visat att ett tidigt introducerande 
av skönlitteratur gör barn mer redo inför mötet med och förståelsen av annan 
information.171 
 
4.3.3 Läsvanor inom LO-kollektivet 
 
Det är svårt att utläsa exakt hur det står till med läsvanor och läsförmåga bland Sveriges 
manliga arbetare som utgör fokus i denna uppsats utifrån föreliggande statistik, men att 
läsandet har sjunkit inom denna grupp är ett faktum. 
1997 gav LO ut ett faktamaterial om förhållandena på 90-talet i jämförelse med 80-talet. 
Fokus i denna var att försöka avgöra hur stora skillnaderna mellan olika grupper var när 
det kom till kulturaktiviteter och hur och om dessa olikheter hade förändrats. Rapporten 
bygger på LO:s egna specialbearbetningar av SCB:s: ULF-undersökning, där bl.a. bok-
läsning och en rad andra aktiviteter tas upp.  
Resultaten visade att 21 % av männen inom LO hade läst böcker varje vecka under 
1996. 44 % hade läst böcker under året medan 35 % uppgav att de inte läst någon 
litteratur alls. När det gällde årets bokläsning uppvisade kvinnorna nästan samma 
resultat, men för övrigt var deras siffror bättre. Detta var alarmerande siffror och vid en 
jämförelse med TCO och SACO konstaterades att klasskiktningen fortfarande var stor. 
Om man bara jämför statistiken över bokläsning varje vecka bland männen läste 21 % 

                                                 
167 www.scb.se. Undersökningar av levnadsförhållanden. Läsning av skönlitteratur varje vecka samt 
bokläsning varje vecka. [2007-05-30] 
168 Det nya Sverige,2006, SOM-rapport nr 41 
169 ibid. s. 240f 
170 Barnbarometern 2002/2003 
171 Det nya Sverige, 2006, s. 244 
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inom LO, 32 % inom TCO och 53 % inom SACO. Överlag läste kvinnorna mest inom 
alla organisationerna.172  
Förändringar sedan 80-talet visar att LO-männens läsande varje vecka sjunkit från 27 % 
till 21 %. Mönstret är även likartat inom TCO och SACO. Om man ser till biblioteks-
besök hade 40 % av LO-männen besökt ett bibliotek de senaste 12 månaderna, 
motsvarande siffra för kvinnorna var 60 %. Även här är skillnaderna stora mellan 
organisationerna såväl som mellan könen. Dock har en förändring skett i och med en 
ökning av biblioteksbesök för männen och då främst de yngre LO-männen vilket 
minskat klasskillnaderna.173  
Slutsatserna som dras är att de kulturaktiviteter som har allra starkast samband med yrke 
och som i och med detta uppfattas som mest klasskiktade är bl.a. gå på konstutställning, 
teater och läsa böcker regelbundet. Trots detta kan en minskning av klasskiktning anas 
när det kommer till att läsa böcker ofta, medan att läsa böcker överhuvudtaget i stort sett 
är oförändrat.174 
 
Den senaste granskningen av SCB:s statistik ifrån LO:s sida gjordes 2006. Trenden 
mellan 1982-2003 visar då att icke-läsarna bland LO männen ökat från 28 % till 47 %, 
men från år 2005 kan dock ett trendbrott skönjas då siffran minskat till 44 %. Om man 
ser till siffrorna som visar på läsning varje vecka har den gått från 27 % bland LO-
männen till 16 % år 2005. Här har det hela tiden fortsatt att sjunka och inget trendbrott 
anas. Tilläggas ska också att männen inom TCO och SACO även uppvisat en ökning av 
icke-läsare under den avsedda tidsperioden, men detta har då inte skett från en redan låg 
nivå som för LO-männen. En ökad läsning varje vecka mellan 1999-2003 märks fram-
förallt bland TCO:s och SACO:s kvinnor och SACO:s män.  Överlag verkar det ändå 
som att det har skett en viss övergång mellan de som aldrig läser till att istället läsa då 
och då.175 
 
4.3.4 Barriärer 
 
Varför ser det då ut som det gör? Varför läser inte de manliga arbetarna inom LO mer? 
Vad kan göras för att övervinna hindren? Dessa frågor ställdes till de utvalda 
respondenterna vilket kommer att redogöras för här.  
Kulturansvarig på IF Metall centralt (07-03-21) säger att det är väldigt få av deras 
medlemmar som går iväg till biblioteket och de som gör detta är oftast redan läsvana. 
Hon påpekar även att de siffror som jag tidigare presenterat tydligt visar på att det för 
vissa kan vara svårt att tillägna sig skolans baskunskaper vilket innebär att ”skaffa sig 
ett språk och att kunna läsa ledigt och uttrycka sig i tal och skrift”. Som respondenten 
påpekar handlar det om en ”elementär nivå” vilket inte ”fungera för en stor del av 
befolkningen”.  
Ett problem enligt respondenten utgörs av en ökande segregering i skolan där ”man helt 
enkelt har struntat i den grupp som har det sociala arvet att släpa på”. Detta beror delvis 
på anser hon att lärarkåren kommer från en annan klass och inte riktigt ”förstår 
förutsättningarna för elever som kommer från helt boklösa hem”.  
Den avgörande barriären utgörs enligt respondenten av det sociala arvet och hon ser 
familjen som den stora förebilden. Respondenten anser att ”var det ingen hemma som 
läste uppfattar man det kanske inte som värdefullt” och särskilt problematiskt blir det 
                                                 
172 Nelander, Sven & Lindgren, Viveka, 1997, Kultur, klass och kön, s.3, s.9 
173 ibid. s.11ff 
174 ibid. s.45f 
175 Nelander, Sven & Goding, Ingela, 2006, Läsande av böcker, klass och kön, s.2ff 
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om ”man inte möter någon i skolan som förlöser ett sådant intresse”. Detta leder i sin tur 
till att ”de som kom sämst rustade lämnar skolan med en uppfattning om att läsning är 
pest”.176  
Respondenten ser LO-männens passivisering som ett led i ett ökat TV-tittande och fler 
ensamjobb på arbetsplatserna. Kritiken av arbetsmiljön handlar om en oro för att när 
den gemensamma kaffepausen försvinner kan även ”talet gå förlorat på arbetsplatsen”. 
Enligt respondenten har arbetsplatsen många gånger spelat en avgörande roll för de 
läsovana. Arbetsplatsbibliotek och boktips från arbetskamraterna ses som något som 
kan bryta en avog inställning till läsning. 
Respondenten upplever att arbetsplatsbiblioteken kan utgöra ett alternativ eftersom de 
inte är lika stora som folkbiblioteken ifråga om bl.a. urvalet. Hon ser det som att arbets-
platsbibliotekets mindre bokmängd inte leder till ”att man drunknar i vanmakt om man 
knappt har börjat läsa innan man är vuxen…det måste kännas oöverstigligt om man då 
ser hela världslitteraturen på en gång”.  
Hon upplever även att bibliotekarierna många gånger inte riktigt förstår varför arbetarna 
inte besöker biblioteket, att bibliotekarierna bjuder in och försöker, men att de inte 
förstår den institutionsskräck som fortfarande lever kvar bland många arbetare. Då är 
det egna projektet LFMP ett tydligt exempel på att det visst går att motivera läsande om 
det sker i en uppsökande och trygg miljö menar respondenten.  
Jag frågade i intervjun om denna institutionsskräck verkligen är synlig även idag och då 
om den yttrar sig bland de yngre männen. Respondenten anser att de pappor som del-
tagit i projektet visar på att det lever kvar eftersom flertalet får sitt första lånekort vid 
studiebesöket på biblioteket som de anordnar. Även de andra respondenterna vittnar om 
detta. 
Barriärer här utgörs bl.a. av kulturinstitutionernas form och innehåll. Enligt 
respondenten handlar det om att ”kliva in i en värld där man inte har en aning om hur 
man skall bete sig” och nämner teatern som ett exempel. Enligt respondenten har 
”formerna för kulturen alltid varit till för att avskräcka människor och det är därför man 
fnyser åt den uppsökande verksamheten idag och säger att den hörde 70-talet till”. Det 
handlar om att ”vill man ha med alla människor så ska man inte förvänta sig att de mest 
kvaddade när det gäller att uttrycka sig och delta skall komma marscherande på egen 
hand”.  
Det är enligt respondenten inte så svårt att motivera läsande och på så sätt övervinna 
barriärer utan ”många gånger räcker det med att få ut alla blanketter, stötta och hjälpa i 
ansökningar och vara bollplank” för att få igång olika läs- och kulturprojekt ute på 
arbetsplatserna. För att övervinna barriärerna och få män att läsa anser hon att det är 
viktigt att inte skuldbelägga eller peka ut dem som icke-läsare utan det skall handla om 
”trygga former mentalt sätt” samt vara en positiv och uppmuntrande aktivitet.177 
 
Den lokale kultur- och studieombudsmannen för IF Metall i Skellefteå (07-03-29) 
upplever att ”bristande insikt” om läsandets betydelse utgör ett stort hinder och då 
framförallt för de läsovana männen som ”aldrig sett nyttan eller behovet”. Lite 
skämtsamt säger han att männen nog är lite dummare än kvinnor när det kommer till att 
förstå vad läsandet betyder för språkutvecklingen. Liksom den centralt kulturansvarige 
ser han skolans brister. Han påpekar att det där ”att kunna uttrycka sig i tal och skrift 
och kunna söka information” upplevs av många småbarnsfäder som skolans sak att fixa. 
Respondenten anser att för mycket fokus läggs på skoltiden och vill bland 
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medlemmarna skapa en insikt om att tiden före förskolan utgör grunden för ett barns 
språkutveckling och läsvanor. Han väljer att tala klarspråk och inte hyckla när han säger 
att ”den bästa förutsättningen för att ett barn skall klara läroplanens mål är att se till att 
`välja` en mor och en far som tillägnat sig läroplanens mål gällande tal och skrift samt 
söker sig till litteratur och övrigt kulturutbud”.  
När det kommer till att övervinna hinder och motivera läsandet upplever respondenten 
det tidvis som svårt eftersom ”många inser betydelsen, men att gå från ord till handling, 
det är ett lite större steg”.  
Han ser även attityden till kulturfrågor inom facket som ett hinder eftersom ”en 
försvinnande del rent generellt bland fackliga representanter ser kulturen som en viktig 
fackfråga” och säger även skämtsamt att många tar en kaffepaus när kulturfrågorna 
diskuteras och denna attityd går även igen bland de egna medlemmarna. Framgången 
med LFMP uppfattas av honom som dubbelt eftersom det faktiskt inte fått ”genomslag i 
hela fackföreningsrörelsen utan bara på vissa orter”.178  
 
Min tredje respondent är den lokale studieorganisatören för IF Metall i Sandviken (07-
03-28) som utgjorde pilotorten när LFMP projektet först startades upp. Liksom 
respondenten för EBFA målar även denne respondenten upp en bild som förklaring till 
varför LO-männen inte läser. Enligt respondenterna beror det på få manliga läsande 
förebilder. Mamman, dagisfröken, lärarinnan och bibliotekarien är oftast av kvinnligt 
kön och det är genom dessa barnet möter litteraturen. Detta leder enligt respondenterna 
till att läsning inte uppfattas som något manligt och därför utgör pappaprojektet en 
viktig del i att bryta denna uppfattning.  
Ett hinder som tas upp är ekonomin när läsfrämjande projekt skall genomföras. Facken 
behöver ofta gå in med finansiering eftersom ingen annars skulle ha råd att delta. Även 
motståndet inom de egna leden tas upp av denna respondent då han berättar om hur 
LFMP startades upp på orten 1999. Responsen han då fick i ett inledande skede var 
”inte fan ska en facklig organisation hålla på med sånt här trams och barnverksamhet. 
Vi ska hålla på med riktiga grejer som löner och arbetsmiljö”. Studieorganisatören gav 
sig dock inte utan laddade med nya argument vilket nu har lett till att 280 pappor 
deltagit. Enligt respondenten är det lättare att motivera medlemmarna nu och flera 
uppföljningsdagar har gjorts eftersom ”det tar ju aldrig slut på pappor”.179 
 
Min siste respondent representerar EBFA (07-03-26) och har varit involverad i LFMP 
projektet sedan begynnelsen. Även han tar upp manlighet och att detta många gånger 
inte kopplas samman med läsning eller litteraturdiskussioner. Det avgörande hindret 
uppfattar respondenten har med arbetsmiljön att göra. Om man ”får stimulans i sitt 
arbete, att läsa och utveckla intellektuella förmågor” underlättar detta en utvecklande 
process. Att tjänstemän och framförallt akademiker läser mer uppfattar respondenten 
som ”delvis inbakat i arbetssituationen”.180 
 
I LO:s kulturprogram står det klart och tydligt att kulturen uppfattas som en klassfråga 
och att det inte handlar om skillnader i vilja eller behov utan att delaktighet beror på 
social bakgrund, erfarenheter, självförtroende, utbildning, ekonomi och tradition. Den 
fackliga organisationens ansvar är att skapa engagemang, delaktighet och närhet genom 
att minska segregering och ökande klyftor.181 
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I IF Metalls kulturprogram skriver man att förbundet skall fungera som understödjare 
till kulturverksamhet genom att bl.a.; informera om möjligheter till statliga medel, 
underlätta möjligheterna för att kulturyttringar interageras med annan facklig 
verksamhet samt sprida information om olika pågående projekt. Detta är några av de 
vägar som anges för det läsfrämjande arbetet och för att komma över hinder.182 
 
4.3.5 Slutsatser 
 
Statistiken är som sagt svår att jämföra och trendutveckling över tid är även den 
problematisk att överblicka, men de olika läsvaneundersökningarna samt LO:s egna 
undersökning visar på en minskning för männens läsning sedan början av 80-talet fram 
till 2000-talet. Bokläsningen verkar ha minskat överlag, men när det kommer till LO-
männen har detta skett från en redan låg nivå vilket är oroväckande. Man kan även 
konstatera att gapet mellan könen har vidgats till kvinnornas favör.   
Skillnader mellan olika grupper verkar bestå och utbildning samt socioekonomiska 
villkor utgör fortfarande faktorer med stort förklaringsvärde när det kommer till 
kulturaktiviteter i olika former. Både respondenter och undersökningar påpekar att de 
som främst förlorar och påverkas av skillnaderna är barnen och deras möjlighet till att 
utveckla kultur- och läsvanor. 
 
Arbetsmarknaden har förändrats med ökade krav från arbetsgivaren på utbildning och 
det har även skett en övergång från ett samhälle präglat av industriarbete till ett tjänste- 
och informationssamhälle. Det konstateras i ULF-undersökningen och i LO:s egna 
bearbetning av denna att levnadsnivåundersökningarna indikerar att klass fortfarande 
har en betydelse för kulturutövning. Skolverkets rapport om läsförmågan i Sverige 
konstaterar även betydelsen av god läsförmåga för att fungera i det nya samhället. 
Föreliggande statistik ligger till grund för det faktum att fackföreningsrörelsen och 
EBFA ansåg att något måste göras för att försöka bryta ökande klass- och 
könsskillnader. LFMP blev ett sätt att försöka vända trenden och skapa insikt bland 
fäder inom LO-kollektivet att deras läsande har betydelse för såväl deras barn som för 
dem själva och i förlängningen också för samhället. Det är genom denna statistik som 
den läsfrämjande verksamheten i facklig regi legitimeras och som enligt mig visar på att 
ett behov finns trots att vi svenskar överlag kan uppfattas som ett folk med god 
läsförmåga och läsvanor.  
 
Barriärer som lyfts fram av respondenterna återfinns såväl utanför som inom den egna 
fackliga organisationen. Det som tas upp är det sociala arvets betydelse och dess 
inverkan på både läsvana och läsförmåga. Skolans bristande förmåga och läsovana hem 
påverkar barns möjligheter enligt respondenterna, vilket även undersökningar har 
kommit fram till. Det finns även en koppling mellan läsvana och läsförmåga och de 
läsovana återfinns främst bland dem som har svårigheter att uttrycka sig i text och ta in 
information. 
Läsfrämjande verksamhet i facklig regi kan dels utgöra ett alternativ för läsovana när 
det kommer till arbetsplatsbibliotek samt stimulera läsvanor genom olika projekt. Det 
verkar dock finnas ett visst motstånd ibland mot att arbeta med kulturfrågor inom 
facket, men att detta hinder oftast verkar minimeras när verksamheten väl kommer 
igång. 
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4.4. Nutida bildningsideal, argument och idéer 
 
4.4.1 Samhällsmedlemmen 
 
Ett grundläggande motiv för folkbildningsarbetet inom arbetarrörelsen sedan starten har 
varit att den antas bidra till att såväl stärka som utveckla demokratin. I LO:s kultur-
program (2000) står det att kultur är en viktig ideologisk och politisk maktfråga och att 
den skall vara ett verktyg för att stärka demokratin, öka jämlikheten och rättvisan.183  
I IF Metalls kulturprogram tas även den gamla magfrågan  kontra bildnings- och 
kulturfrågan upp och de menar där att den viktigaste utmaningen för en demokratisk 
utveckling är att ”kombinera arbetet för ekonomisk och social rättvisa med ett 
progressivt kultur- och bildningsarbete”.184 
 
Demokrati är på många sätt ett vagt och omstritt begrepp som innebär ett brett spektrum 
av doktriner och tolkningsmöjligheter och jag kommer inte att fördjupa mig i denna 
problematik. Begreppet demokrati är av intresse därför att det enligt mig kan uppfattas 
som något av ett honnörsord inom arbetarrörelsen, vilket ibland knappast underlättar 
begreppsförståelsen utan tvärtom kan ett alltför flitigt användande leda till att det tappar 
sin skärpa och bara blir en retorisk figur. Jag ämnar alltså inte bevisa om läsfrämjande 
verksamhet innebär att demokratin utvecklas och stärks, utan det handlar om att det 
demokratiska argumentet är en viktig del när det kommer till att dels legitimera verk-
samheten som till att vara ett viktigt och uttalat syfte bakom även en nutida läs-
främjande verksamhet i facklig regi.  
Att tala om demokratins kris är något av ett signum för vår tid. Denna farhåga inom 
arbetarrörelsen handlar oftast främst om risken att arbetarna som grupp inte kan delta på 
lika villkor vilket då medför ett minskat inflytande på såväl arbetsplatsen som samhället 
i stort.  
Det är inte demokratins form som avses utan snarare dess innehåll där dels demokratins 
egna förutsättningar spelar en stor roll, men framförallt handlar det om individens 
möjlighet att delta på lika villkor. Fokus för läsfrämjande verksamhet kan alltså sägas 
handla inte bara om faktiskt deltagande, utan individers potential att delta som samhälls-
medborgare. Arbetarrörelsen har alltid intresserat sig för att på olika sätt ge sina 
medlemmar en demokratisk skolning vilket motiverats utifrån kollektivets såväl som 
individens nytta. 
I folkbildningsrådets rapport Medborgarbildning i lokalsamhället (2001) skriver man att 
medborgarnas likvärdighet är en central demokratisk aspekt och att statens roll är att 
undanröja vissa hinder för medborgarna. För att delta fullvärdigt krävs kunskaper hos 
medborgarna. Om man ser till klassbegreppet betonas olikheten som grund för 
indelningen medan medborgare kan uppfattas som en mer sammanhållen kategori enligt 
rapporten.185  
 
I projektbeskrivningen till LFMP uppfattar man läsandet och tillgången till språket som 
”starkt klassbundet”. Nedgången av läsandet bland LO-männen uppfattas som en 
maktfråga och något som påverkar medlemmarnas delaktighet i olika demokratiska 
sammanhang.186 Samtliga intervjuade respondenter uppfattar det minskade läsandet som 
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ett demokratiproblem. Kultur- och studieombudsmannen från Skellefteå (07-03-29) 
anser att bristen på ett ”målande tal- och skriftspråk” innebär att man ”inte vågar 
uttrycka sig, skriva en insändare eller ställa sig upp på ett möte och säga till en 
politiker” vilket leder till att ”makthavarnas verklighetsperspektiv inte blir allsidigt”.187 
Sandvikens studieorganisatör för IF Metall (07-03-28) anknyter till arbetsplatsen och 
menar att språket avgör din anställningsbarhet eftersom om du inte kan ta del av 
arbetsplatsens kompetensutveckling så riskerar man att bli utslagen.188 Flera av 
respondenterna tar upp datoriseringen och de ökade kraven på även relativt 
okvalificerade arbeten som ett problem för de som inte kan uttrycka sig väl i tal eller 
skrift eller ta till sig information. Medlemmen idag skall bildas framförallt som anställd 
för att möta arbetslivets ökade kompetenskrav. 
 
Centralt kulturansvarig för IF Metall (07-03-21) går ett steg längre i och med att hon vill 
skilja mellan arbetarbildning och folkbildning. Det förra anses ha en ”politisk 
dimension” dock inte ”partipolitiskt fostrande” utan snarare handlar det om enligt 
respondenten att medvetandegöra arbetarna om maktförhållanden och situationen på 
arbetsplatsen och i samhället. Folkbildning anser respondenten har inte samma strävan 
utan är mer liberal och inriktad på individens utveckling. Risken hon ser är att när man 
även vänder sig till allmänheten i stort så förlorar folkbildningen fokus och talar med 
”dubbla tungor”. När det kommer till medborgarbildning tar respondenten upp det 
ursprungliga behovet av ”skolade människor som kunde företräda organisationen lokalt 
och centralt både i det fackliga och politiska arbetet” vilket krävde kunskaper. Det 
handlade då inte om att medlemmarna skulle ”avancera till tjänstemän” utan man höll 
tidigare ”fast vid att det inte var för att höja sig över klassen utan att höja sig med den 
egna klassen”.  
Medborgarbildning handlar inte bara om samhället i stort utan även om möjligheten att 
delta och utvecklas på arbetet vilket påverkas av din språkliga förmåga menar 
respondenten. LFMP uppfattas som det ”första steget vidare in i den fackliga 
aktiviteten” vilket även i projektbeskrivningen anges som ett av målen. Enligt 
respondenten har facket alltid sett att ”studier, bildning och kultur hänger samman” och 
har därför aldrig ”sysslat med kulturverksamhet som förströelseinrättning” utan det 
handlar snarare om att ge ett ”brett fackligt politiskt medvetande”.189  
 
Sundgren (2000) gör en enkel uppdelning av demokratibegreppet som jag anser kan 
utgöra en grund för arbetarrörelsens demokratiska argument gällande bildning och 
kultur. 
Han ser den grundläggande problematiken mellan en autonom och en kollektiv 
gemenskap. Den första uppfattningen är en liberal demokrati där individen och hennes 
möjligheter att förverkliga sina livsmål är utgångspunkten. Staten är här neutral och står 
för grundläggande offentlig service. Den andra demokratiuppfattningen utgår mer ifrån 
ett samhällsperspektiv där fördelningen av makt och gemensamma resurser är det 
centrala och kallas kommunitär. Fokus läggs här vid möjligheten till delaktighet och 
inflytande i den politiska beslutsprocessen. Människan kan här inte avskiljas från 
sociala, kulturella eller historiska sammanhang och därför utgår den kommunitära 
demokratiuppfattningen från sociala gruppers gemensamma intressen.190  

                                                 
187 Intervju 07-03-29 
188 Intervju 07-03-28 
189 Intervju 07-03-21 
190 Sundgren, 2000, s.40f 
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Ginner (1988) tar också upp två skilda uppfattningar i demokratidebatten. Den första ser 
demokratin mer som en metod för beslutsfattande och beskriver denna demokratisyn 
som elitistisk, funktionell och formell. Den andra uppfattning ser det tekniska och 
formella regelsystemet som nödvändigt, men inte som en tillräcklig förutsättning. Det 
viktiga är medborgarnas möjlighet och vilja till aktivt deltagande och ansvar. Denna 
participatoriska demokratiuppfattning är mer radikal och normativ än den förra och 
ställer krav på jämlika ekonomiska och sociala resursers fördelning. Detta innebär att 
medborgarbildning kan förstås på två sätt där bildning utifrån en normativ och 
funktionell demokratiuppfattning utgörs nödvändig medborgerlig kompetens av fakta, 
orientering och insikt. I den participatoriska uppfattning handlar det mer om aktiv 
politisk verksamhet där egna erfarenheter och ny kunskap skall mynna ut i politiska 
ståndpunkter.191  
 
Enligt min uppfattning handlar läsfrämjandet samt andra kulturella aktiviteter i facklig 
regi inte bara om att distribuera bildning utan den syftar även till ett ökat ansvar, 
medvetande och deltagande i politiskt och fackligt arbete. Det är den gemensamma 
gruppen som skall kompenseras för bristande bildningstillgång och det är delaktighet 
som utgör fokus. Jag uppfattar demokratiargumentet som ett led i att tillgodose 
grundläggande behov/intressen för att även i förlängningen skapa delaktighet i 
samhälls- och kulturliv. Skillnader i läsvanor skall utjämnas eftersom facket anser att de 
orättvist betingas av sociala eller kulturella faktorer. Arbetarrörelsens kamp urskiljer ett 
vi och ett dom, vilket dock kanske inte är lika tydligt i dagens samhälle. Jag uppfattar 
det ändå som att gruppen läsovana inom LO-kollektivet skiljs ut i denna kontext som en 
grupp som behöver göras mer delaktiga i form av läsning och kultur, det finns en 
kompensatorisk hållning. Problemet ligger i att gruppen arbetare inte utgör en homogen 
grupp, men genom att rikta sig till fäder inom gruppen tolkar jag det som att deltagarna 
kan känna en tillhörighet dels genom kollektivet och dels genom sin papparoll. 
 
Medborgerliga dygder i vår tid är ett gammalt intresse som hela tiden finns inbakat i den 
läsfrämjande verksamheten som bedrivs i facklig regi. Fostrande och upplysning 
tillhörde äldre tiders bildningsverksamhet och var där även mer uttalat. Inom 
fackföreningsrörelsen anas en känslighet inför detta. Viktigt för den läsfrämjande 
verksamheten är att den inte kommer utifrån eller uppifrån utan att den blir lokalt 
förankrad och ses som ett reellt behov vilket flera av respondenterna vittnar om.  
Medborgarbildning i dagens verksamhet är fortfarande aktuell, men kanske inte direkt 
uttalad i ett projekt som LFMP. Demokratiargumentet finns med, men jag uppfattar det 
som att detta utgör ett mål i förlängningen och inte ett direkt. Språket är dock nyckeln 
till samtalet och gemenskapen vilket leder vidare ut i samhällslivet.  
Det finns en dubbelhet i fackets bildningssyn där den dels är ett uttryck för 
organisationens behov av aktiva och bildade medlemmar samt ett försvar för 
medlemmarnas egna individuella rätt till kunskap och kultur. Detta lever kvar än idag 
och färgar bildningssynen.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
191 Ginner, 1988, s.25f, 199 
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4.4.2 Medlemmen och den goda boken 
 
Strävan efter jämlikhet inom arbetarrörelsen skriver Sundgren (2000) handlar om lika 
möjlighet att förverkliga friheten, att kunna förverkliga sig själv, fullfölja livsmål, 
fördjupa intressen och lära sig något nytt. Förutsättningen är synen på människan och 
tanken om dennes inneboende potential.192  
I LO:s kulturprogram lyfts den gamla debatten om kulturarvet fram som rör jämlik-
heten. Det dominerande borgerliga kulturarvet anses utestänga arbetare genom att den 
inte uttrycker deras erfarenheter. Särskiljandet tas också upp genom att finkulturen 
anses både stänga ute och inne.193 
 
Frågan om kulturarvet är ofta knutet till bildningsarvet och det rör främst det 
humanistiska kulturarvet skriver Gustavsson (1996). Det komplicerade är att detta 
godkända och väl tillvaratagna arv tränger undan t.ex. arbetarkulturen.194 Idag kan det 
dock vara svårt att upprätthålla dikotomin ”finkultur” och ”populärkultur” och ingen 
högljudd debatt om skräplitteraturen engagerar flertalet. Jag avser heller inte att försöka 
definiera vad arbetarkultur är. I LFMP projektet finns dock arbetarkulturen 
representerad genom att de författare som deltar benämns som arbetarförfattare och det 
finns även en strävan och önskan om att deltagarna i projektet skall läsa dessa författare.  
Den folkligt förankrade bildningen som jag tagit upp tidigare medförde en vidgad syn 
på bildning och kultur där den egna erfarenheten, läsningen och tolkningen ställdes i 
centrum. Kulturarvet omtolkades först genom kriteriet klass och senare även genom kön 
och etnicitet. Frågan än idag handlar om arbetarklassens litterära och kulturella arv kan 
sägas ha en självklar del i den allmänna kulturen. 
 
Kultur väcker olika betydelser inom olika grupper, klasser och individer. Det vackra och 
förädlande kan hos andra upplevas som orättvisa, maktmissbruk och förkonstling.  
Centralt kulturansvarig på IF Metall (07-03-21) anser att ”ordet kultur nästan borde 
undvikas för att det är så besmittat” eftersom det ”luktar fina salonger, konstiga konst-
utställningar och fisförnämhet för många människor” Istället vill respondenten att man 
skall prata om att ”alla utrycksmedel behövs för att bedriva en facklig och politisk 
verksamhet”.195  
Även respondenten för IF Metall i Sandviken (07-03-28) uttrycker att det fortfarande 
finns en viss avog inställning till ordet kultur inom avdelningen. Han använder en vid 
definition för kulturen där den kan representerar ”aktiviteter i det dagliga livet” som t.ex 
älgjakt.196  
Respondenten för EBFA (07-03-26) anser att en diskussion kring kulturbegreppet i 
fackliga sammanhang många gånger har blivit ”totalt fruktlösa diskussioner” där man 
pendlar mellan ett antropologiskt och estetiskt synsätt. Kultur för respondenten är 
”odling och ett sätt att öva upp olika mänskliga begåvningar”.197 
I IF Metalls kulturprogram anser man att en definition av vad kultur egentligen är, inte 
är så väsentlig för arbetarrörelsen och den fackliga kultursynen utan det avgörande är 

                                                 
192 Sundgren, 2000, s.42 
193 Kampen om tanken! Kultur i det fackliga arbetet, 2000, s.13 
194 Gustavsson, 1996, s.84f 
195 Intervju 07-03-21 
196 Intervju 07-03-28 
197 Intervju 07-03-26 
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vad man gör med den och de menar att med ett sådant synsätt kan ”definitionen av 
kultur aldrig bli så vid att innehållet blir oförargligt eller ofarligt”.198 
 
Etnologen och författaren Carina Sjöholm (1992) har bland annat utfört en studie av en 
rad arbetsplatsbibliotek, där hon inom den läsfrämjande verksamhet utläser en för-
hoppning om att det skall leda till något mer, en slags ”trappstegseffekt” där böcker 
skall leda till ett rikare liv, utveckla personligheten och utgöra ett alternativ till passivt 
TV tittande. Avancemang eller trappstegseffekten är en av folkbildningens grundpelare 
och ideal, men det har under lång tid ifrågasatts eftersom den reella effekten kan vara 
svår att utläsa. Det handlar om ett förändringsarbete enligt Sjöholm (1992) där torftiga 
upplevelser skall utmynna i rika samt okultur skall leda till kultur.199  
Boken som bildningsmedel är i centrum när det kommer till det personlighetsbildande 
idealet nu liksom då. Centralt kulturansvarig för IF Metall (07-03-21) säger i intervjun 
att ”böcker, ger ju olika beroende på vad man läser, men det ger kunskap, insikter i 
världar och förhållanden som man kanske aldrig kommer att möta i verkliga livet”.200 I 
LO:s kulturprogram tas också  litteraturens betydelse upp för insikt, kunskap och 
åsiktsspridning. Att inte läsa leder till passivitet och utanförskap enligt kultur-
programmet. Det handlar om att stimulera läsning, vilket inte bara handlar om till-
gänglighet utan om att skapa verklig läslust. 201 Att bara tala om den ”goda boken” 
räcker inte utan man måste konkret göra trovärdigt att läsning kan ge något värdefullt 
utifrån var och ens egna förutsättningar och behov och genom att tala om hur fint det är 
skapas bara barriärer. Istället skall man tala om inre processer och behov och det är 
viktigt att det kommer från den egna gruppen.202 
Centralt kulturansvarige för IF Metall (07-03-21) säger att det ofta är relativt lätt att 
motivera läsovana, men det handlar då främst om att få igång en läsning och någon 
”trappstegseffekt” tas inte specifikt upp, men kan enligt min uppfattning ändå anas.  
Jag ställde även frågor kring urvalsprinciper vilket respondenten anser inte är fackets 
uppgift utan ”självklart köper arbetsplatsbiblioteken de böcker de har lust med”. När det 
kommer till verksamhet som LFMP där författare deltar sker emellertid ett visst urval 
eftersom ”Vi skulle aldrig ha med några författare i verksamheten som inte tillhör någon 
form av arbetarförfattare” och de författare som deltar har alltid en förankring i något av 
förbunden. Det är enligt respondenten även viktigt att de ”inte sprider någonting som vi 
inte kan stå för, men sen går vi inte ut och säger ajabaja till Marklunds böcker på 
biblioteket”.  
Böcker ska enligt respondenten stimulera, men det går inte att säga till medlemmarna att 
”dessa böcker skall man läsa eller inte läsa”. Det handlar istället om att uppmuntra till 
alternativen vilket delvis utgörs av arbetarförfattarna.203 
 
Kultur- och studieombudsmannen i Sandviken (07-03-28) tar även han upp läsandets 
betydelse vilket han menar leder till ett större ordförråd där människor lär sig att 
beskriva världen bättre. Boken upplevs som ”enormt kulturbärande”, men det är enligt 
honom upp till individen själv att avgöra vad man vill läsa.204 

                                                 
198 Ett idéprogram för Metalls kulturverksamhet, 1996, s. 8 
199 Sjöholm, Carina, 1992, ”Hellre lite dum än snobbig”. En etnologisk studie av en satsning på 
arbetsplatsbibliotek, s.96, s.104 
200 Intervju 07-03-21 
201 Kampen om tanken! Kultur i det fackliga arbetet, 2000, s.19, 29 
202 Peterson, Lars, Kulturkraft i facket, 1991, s. 219f 
203 Intervju 07-03-21 
204 Intervju 07-03-28 
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Kultur- och studieombudsmannen i Skellefteå är inne på samma spår eftersom han 
menar att självklart ”vill man att man skall läsa litteratur som utvecklar deras språk”. 
Enligt respondenten kan man ”säga att Kittyböckerna är dålig litteratur”, men han vill 
heller inte diktera vad som är rätt litteratur.205 
 
EBFA är involverade i de flesta läsfrämjande projekten vilket medför att litteratur-
urvalet påverkas genom att deras böcker utgör grunden när det kommer till projekt som 
LFMP. Urvalet består främst av skönlitteratur och som jag tidigare nämnt handlar det 
om vad som kan benämnas som kvalitetslitteratur. Enligt respondenten för EBFA (07-
03-26) utesluter inte detta på något sätt facklitteraturen eftersom språket även kan fås 
genom denna. Enligt respondenten finns ”inga tankar om att det är fult med något annat 
än skönlitteratur” utan ”det viktiga är att man läser, vad man läser kommer i andra 
hand”. Han vill inte gå in i en diskussion om vad god litteratur är utan ser till att all 
läsning är bra.206 
När det kommer till barnböcker vill man genom LFMP projektet underlätta steget att gå 
iväg och inskaffa böcker genom att ge tips och råd om lämplig litteratur och vad som 
passar för olika åldrar. Genom att fokus ligger vid barnlitteratur kan man även förmoda 
att kraven på god litteratur kanske är lite nedtonat. Istället betonas vikten av läsandet 
mer än betydelsen av vad som läses. De titlar som lämnas till fäderna utgör ett 
kvalitativt urval eftersom de valts ut av EBFA, men som kultur- och 
studieombudsmannen i Sandviken (07-03-28) säger kan man även läsa Kalle Anka för 
barnen. Det är gemenskapen och utvecklingen som betonas.207 
 
Det finns en lång tradition inom arbetarrörelsen att försöka stimulera alternativ till den 
kommersiella kulturen som i Metalls kulturprogram benämns som ”coca-cola kultur”. 
De som främst utsätts anses vara de som inte har vanan eller ekonomin att delta eller ta 
del av den etablerade kulturen eller den socialt präglade och idéburna kulturen. Det 
finns en kluvenhet mellan ”riktig” läsning som överensstämmer med befrielsenormen 
och försröelseläsningen. Tanken om det utvecklande läsandet finns där genom tron på 
att lättare populärlitteratur skall leda vidare till svårare och mer seriös. Det finns en stor 
försiktighet för att inte kritisera litteraturval, men hoppet om avancemang finns där trots 
allt. 
 
4.4.3 Den aktive medlemmen 
 
Grunden i självbildningsidealet är idén om att folket bildar sig själva. Denna tanke 
rymmer folkbildningens innebörd och är synlig även i nutida projekt som LFMP. Idealet 
är även en del av samtliga andra bildningsideal.  
Att uttalat vilja bilda eller kultivera rymmer implicit att man tror sig veta hur folk är och 
vad de via bildning kan formas till. Det legitimerar kritik av andra och att korrigera 
deras sätt att leva. Sjöholm (1992) skriver också att det är viktigt att akta sig för att bli 
någon slags ”kulturmissionär” med ”Florence Nightingale attityd” eller att anlägga en 
folkuppfostrande attityd. Om man ser till det första behöver det inte bara vara helt 
negativt eftersom man kan betona behovet av kulturens tillgänglighet, men låta 
människor själv få fatta beslut rådande sin egen bildning. Viljan att förändra skriver 
Sjöholm (1992) behöver inte betyda ett omyndigförklarande av andra.208  
                                                 
205 Intervju 07-03-29 
206 Intervju 07-03-26 
207 Intervju 07-03-28 
208 Sjöholm, 1992, s.107ff 
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Det finns en känslighet inom arbetarrörelsen inför en fostrande tendens utifrån eller 
uppifrån. Respondenterna påpekar i intervjuerna att behovet måste upplevas legitimt 
utifrån medlemmarna. Överhuvudtaget upplever jag att det finns en uppfattning att de 
absolut inte vill peka ut eller kritisera en viss grupp, snarare vill de med ett projekt som 
LFMP skapa en positiv aktivitet där deltagarna hjälps på traven, men att det sedan är 
upp till dem själva att implementera detta i vardagen med sina barn. 
 
Gustavsson (1996) menar att bildning, lärdom och kunskap tar sin början i det 
subjektiva och personliga och om det inte förankras blir det bara kunskap som är löst 
pålagd och ytlig lärdom. Självbildning handlar om att börja i det bekanta, trygga och 
igenkännbara, men det är även viktigt att det inte stannar därvid utan att en rörelse 
uppstår mellan det vardagligt bekanta och det främmande.209 LFMP tar sin början i det 
vardagligt bekanta, men det rymmer även en förhoppning om att inte bara stanna vid 
godnattsagor, utan att det skall leda vidare till ett ökat eget läsande bland männen. Det 
poängteras att det är viktigt att barnen inte bara blir lästa för utan att de även får se den 
vuxne läsa själv, som då kan bli en förebild för aktiviteten. 
 
Som jag redan påpekat utgör det fria och frivilliga grunden i folkbildningen. 
Självbildning avser enligt Arvidson (1985) insatser från individer och grupper och inte 
statliga beslut och åtgärder. Initiativ, kontroll och ansvar skall ligga hos de som 
berörs.210 Deltagandet i facklig utbildning och läsfrämjande verksamhet är självklart 
frivilligt. Läsfrämjande verksamhet som bedrivs genom facket kan dock sägas ha en 
politisk dimension och det finns uttalat att facket vill se även en ökad delaktighet och 
aktivitet i det fackliga intresset bland sina medlemmar genom deltagandet i olika 
läsprojekt. Huvudfokus läggs dock inte vid detta, men det är ett underliggande och 
viktigt syfte. Flera av respondenterna påpekar också vikten av att andra kultur-
organisationer inte tar över utan att projektet fortsättningsvis skall drivs av de 
organisationer som nu samarbetar kring LFMP.  
 
4.4.4 Skötsamma fäder 
 
När det kommer till gamla tiders skötsamhetsideal är det svårt att applicera detta på vår 
tids förhållanden samt att det skulle upplevas stötande. I LFMP handlar det inte om 
nykterhet, hyfs och vett, men det finns enligt min mening en uppmaning till männen 
inom LO-kollektivet att bli mer jämställda, ta sitt ansvar och utgöra förebilder för 
främst nästa generations pojkar.  
Att säga att det finns disciplinära inslag är kanske att hårdra det något eftersom det inte 
förekommer något utpekande eller fördömande. Det som dock kan sägas leva kvar är en 
slags uppmaning till självdisciplin inom kollektivet. Skötsamheten kan ses som ett 
medel för att utveckla individen samt nå kollektiva mål. 
 
Ambjörnsson (1988) skriver att hot då som nu var arbetslöshet samt marknadens 
inflytande och vad detta kunde leda till.211 Kommersialiseringen och dess passivisering 
upplevs fortfarande som ett reellt hot och när informations- och tjänstesamhället växer 
upplevs också detta som ett stort problem inom LO-kollektivet. Många av de läsovana 
återfinns inom kollektivet och det finns en oro för vad som händer om dessa inte har en 
plats i arbetslivet p.g.a. bristande läs- och skrivförmåga. 
                                                 
209 Gustavsson, 1996, s.19 
210 Arvidson, 1985, s.7 
211 Ambjörnsson, 1988, s.167ff 
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Centralt kulturansvarige på IF Metall (07-03-21) ser männens minskade läsning även 
som ett jämställdhetsproblem. Respondenten undrar ”vad det skall bli för förhållande 
mellan människor framöver om kvinnorna i större utsträckning inom alla 
samhällsklasser är utåtriktade, nyfikna på aktiviteter som ger en inre stimulans och 
utmaningar som bokläsande, teater och konst ger”. Utvecklingen är märklig enligt 
respondenten eftersom ett mer och mer jämställt samhälle inte går att utläsa i 
kulturuttrycken eller i levnadsvanor i stort och hon undrar hur män och kvinnor skall 
kunna mötas och framförallt vad de skall kunna tala om, om denna utveckling 
fortskrider. Enligt respondenten riskerar ”grabbarna att bli framtidens förlorare om 
ingenting händer”. Riskerna med den nedåtgående spiral respondenten uppfattar är att 
om männen och då framförallt arbetargrabbarna inte ”läser, deltar eller talar i livet, 
samhället, på arbetsplatsen eller i sitt egna hem” blir de sårbara och ”förlorar de jobbet 
finns det en risk att de blir så frustrerade att de tar till våldsamma metoder” och den 
ytterst konsekvensen av det är risken att detta kan bli en ”svans till fascismen”.212 
 I projektbeskrivningen skriver man även att ”utan språkliga uttrycksmedel provoceras 
man lättare till våldshandlingar”.213  
 
Jag uppfattar detta som ett slags skötsamhetsideal där språket är det vapen man skall 
använda sig av och där bildning och kunskap är något som ses som moteld till bl.a. 
främlingsfientlighet och uppsägningsvarsel. Att plädera för skönlitteratur är ett 
återkommande tema genom arbetarrörelsens historia eftersom den utvecklade 
personligheten kan anses leda till ett mer utvecklat samhälle. Att förstå sin samtid är att 
förstå historien och politiken och litteraturen ses som ett medel för detta. 
Ord som används av respondenterna är bl.a. föredöme och förebild vilket syftar till 
männens ansvar både mot barnen och gentemot sig själva och i förlängningen också 
arbetskamraterna och kvinnorna.  
Jag anser att klassperspektivet som kan sägas utgöra grunden för läsfrämjande 
verksamhet i facklig regi även belyser jämställdhetsfrågan vilket blir tydligt i ett projekt 
som LFMP. Männen har hamnat på efterkälken och det är nu upp till dem att ta ett 
större ansvar för hemmet och sig själva genom att bilda sig och i förlängningen bli mer 
jämställda.  
Dåtidens dryckenskap kan kanske ses som dagens okunskap som skall bekämpas med  
kultur och litteratur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
212 Intervju 07-03-21 
213 Läs för mig pappa- Projektbeskrivning, s.2 
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5. Slutdiskussion 
 
Innan jag besvarar mina frågeställningar i slutdiskussionen vill jag först resonera runt 
kunskapsverifiering och källhantering. 
I mitt urval av dokument och för min teoretiska utgångspunkt har jag främst inriktat mig 
på material som tar upp bildningsideal och läsvanor. Många av de författare jag tagit del 
av tar upp bildningsidealen, men jag valde av utrymmesskäl att använda mig av främst 
Gustavsson, Ginner och Ambjörnsson eftersom de skriver så pass utförligt om idealen. 
Förövrigt är det som skrivs om bildningsidealen ganska likartat. 
Validiteten i min undersökning har jag försökt att beakta genom att ha frågeställningen 
klar för mig, men det är lätt att sväva utanför ramarna ibland. 
Angående reliabiliteten har jag redan skrivit att jag knappast kan garantera att en annan 
undersökning skulle komma fram till samma slutsatser, men jag har i denna studie 
försökt att förklara hur jag drar de slutsatser jag gör. 
I efterhand kan jag dock se att några av mina intervjufrågor kan upplevas som ledande, 
men detta var aldrig min mening och jag tror faktiskt inte att det har påverkat studien 
eller mina resultat i stort. 
 
5.1 Fråga ett 
 
En rad aktörer är involverade i LFMP, men merparten av det aktiva arbetet utförs av 
EBFA och en rad olika fackförbund. LFMP initieras centralt, men det är på det lokala 
planet som projektet blir verkligt. 
Inom de instanser jag tagit upp i min studie uttrycks ofta ett delaktighetsmål. För att 
uppnå detta måste man skapa reella möjligheter att kunna delta på lika villkor. 
Förändringsmotivet är starkt när det kommer till läsfrämjande verksamhet.  
Målgruppen som man vill nå och förändra här är de läsovana männen inom LO-
kollektivet, men eftersom ingen knappast vill pekas ut som en eftersatt eller läsovan har 
man valt att vända sig till fäder och genom att göra så har man gett projektet en mer 
positiv prägel. Jag tror att styrkan i detta projekt är just det att man fokuserar på 
fädernas betydelse för sina barn istället för att bara lägga tyngdpunkten vid deras eget 
läsande eller icke- läsande. Om man bara tittar på svagheter är risken stor att 
passiviseringen ökar tror jag. Detta är också något som även mina respondenter vittnar 
om i intervjuerna.  
Projektet handlar inte bara om läsfrämjande utan det handlar i grunden även om jäm-
ställdhet. Sagoläsning har ofta setts som ett kvinnogöra, men genom att uppmuntra 
männen att ta del i denna aktivitet blir det även ett slag för ökad jämlikhet. 
 
Det är även svårt att veta om de män som deltagit i projektet redan innan läste och hade 
insikt i läsandets betydelse vilket kanske medförde att det var lättare att anmäla sig till 
träffen. Hur det än är med detta så verkar deras läsande ha ökat, både det egna och för 
barnen. Förhoppningen är att de även kan göra en förändring ute på de egna arbets-
platserna genom att berätta för andra män och fäder så att läsningens betydelse på så vis 
ska kunna sprida sig vidare. 
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5.2 Fråga två 
 
Att man inte kan tala om bildning utan att se dess sociala villkor och att bildningen är en 
del av djupgående motsättningar i samhället påpekas av Gustavsson (1996).214  Som jag 
velat visa på i denna uppsats så finns det fortfarande stora skillnader i både läsförmåga 
och läsvanor som ofta har en social orsaksförklaring. Statistiken runt läsvanor är inte 
entydig, men det konstateras att klasskillnaderna fortfarande lever kvar. Dessa siffror 
utgjorde argument för att något måste göras vilket ledde fram till idén med LFMP 
projektet. 
Läsandet har minskat inom de flesta grupper, men inom LO gruppen har detta skett 
utifrån en redan låg nivå vilket gör det mer alarmerande. I framtiden finns risken att 
detta blir en stor klassklyfta om problemet inte uppmärksammas.  
Det finns många resonemang om vilka hindren är för att inte läsa och i min uppsats 
snuddar jag bara vid några få, men i min syn några av de viktigaste. Statistiken visar att 
läsning fortfarande är klassbundet och att det sociala arvet väger tungt. Även tröskeln 
till olika kulturinstitutioner är än idag svår att ta sig över. Den ökande passiviseringen, 
mer otrygga arbetsförhållanden och ensamarbeten är också några av de barriärer som 
hindrar ett mera aktivt deltagande i kulturlivet.  
Valdeltagandet och intresset för det politiska arbetet har också minskat vilket utgör en 
fara för den demokratiska processen. De som deltar minst och har lägst förtroende för 
politik och politiker är gruppen arbetare. Ett av målen för LFMP är att främja 
demokratin och insikten finns att utan ett språk kan det vara svårt att göra sig hörd, 
vilket kan leda till att de mer resursstarka väljarna tar över.  
 
5.3 Fråga tre 
 
Gustavsson (1996) skriver att bildningstraditionen funnits som en central del av 1800- 
och 1900-talets samhällsutveckling, men att vad bildning var då endast utgör en del av 
svaret på vad den kan vara i vår tid.215 Bildningsidealen finns dock där i ett nutida 
läsfrämjande projekt enligt min uppfattning. Trots att de kanske inte uttalas tydligt eller 
kallas för bildningsideal så finns argumenten och idéerna där. En avgörande skillnad är 
det informationssamhälle och den mångkulturella verklighet vi idag lever i där vi mer 
talar om det livslånga lärandet, vilket kan ses som en variant på bildning. En nutida 
bildningsdiskussion utgörs mycket av det växande informationssamhället där man talar 
om behovet av att sovra och tolka information för att uppnå kunskap. 
I denna kontext skriver jag mycket om läsvanor och läsförmåga som kan ses som 
varianter för bildning. Nu som då är bildning viktigt för att kunna hävda sin rätt och 
plats i samhället. Kampen som då fördes för bildning är kanske inte fullt den samma, 
men faktum är att inom LO kollektivet finns det fortfarande medlemmar som kan ses 
eftersatta när det kommer till läsning.  
 
Som Peterson (1991) skriver i Kulturkraft i facket. En debattbok om Los kultursyn 
rymmer den fackliga bildningskampen en idégemenskap där bildningsarbetet bedrivs av 
människor som slutit sig samman kring en idé, människosyn samt samhällssyn som är 
förankrade i den egna rörelsens idéer och grundvärderingar. 216  

                                                 
214 ibid. s. 171 
215 Gustavsson, 1996, s. 3 
216 Peterson, 1991, s. 47f 
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Som jag redan fastställt finns de klassiska bildningsidealen inom ett nutida läsfrämjande 
projekt som LFMP. 
Syftet med bildning då som nu är att stärka medlemmen så att han kan bli en aktiv del i 
samhället och demokratin. Det handlar både om samhället i stort och att engagera sig i 
sin arbetsplats och i fackliga frågor. Om detta uppnås genom ett projekt som LFMP är 
svårt att veta, men utan tvivel är språket en viktig nyckel för att kunna ta del i samhälls-
debatten och främja demokratin. 
Skönlitteraturen ses fortfarande som ett medel för förändring, men idag är den gamla 
smakuppfostran mycket nedtonad och det handlar istället om att möjliggöra verklig 
valfrihet. Det finns dock en förhoppning om ett avancemang genom litteraturen, men 
ingen av respondenterna i min undersökning vill dirigera utan snarare vill de bara göra 
medlemmarna uppmärksamma på de val som finns. Det handlar inte om att läsa 
antingen populärlitteratur eller seriös litteratur utan snarare handlar det om att läsa eller 
inte läsa alls. 
Självstudieprincipen är också viktig i dagens projekt. Läsfrämjande åtgärder är till för 
att skapa intresse och få igång ett läsande, men i slutänden måste dessa män själva vilja 
fortsätta genom att implementera det i sin vardag. 
Inom det fackliga läsfrämjande arbetet finns det nu som då ett integritetskrav. Detta 
innebär en försiktighet inför hjälp utifrån eller uppifrån. LFMP utgår ifrån ett behov 
som upplevs legitimt utifrån medlemmarna själva och det finns en försiktighet inför att 
blanda in andra kulturinstitutioner. Ett samarbete verkar inte främmande, men jag 
upplever det som att kontrollen skall finnas inom den egna rörelsen. De läsovana tillhör 
främst LO-kollektivet och därför verkar det som att de upplever det som deras ansvar att 
tillvarata medlemmarnas intressen. 
Det är också svårt att dra en skarp gräns mellan medborgarbildning och personlighets-
bildning. I ett projekt som LFMP handlar det om både personlig förkovran såväl som att 
öka det fackliga och samhälleliga intresset. Det anses viktigt att utveckla personligheten 
och träna den intellektuella förmågan vilket är det som i förlängningen skall stärka 
demokratin. Inget av bildningsidealen kan sägas dominera utan de finns där sida vid 
sida i en mer modern form. 
 
Den kollektiva självbildningen vars syfte var att förändra livssituation och samhälle var 
länge betecknande för svensk folkbildning, men idag är den i mindre grad ett kollektivt 
projekt. Den har istället blivit mer av en individuell angelägenhet och den samhälls-
förändrande rollen fungerar oftast mer som en mötesplats för privat förkovran skriver 
Sundgren (2000).217 Trots denna utveckling återfinns en hel del av folkbildningens 
historia som avlagringar i nutida verksamhet. I ett projekt som LFMP handlar det om 
personlig förkovran och det fungerar som en mötesplats. Jämsides med detta finns det 
också uttalat att det även handlar om gemenskapen och solidariteten till de egna inom 
kollektivet. Projektet är menat att leda vidare till andra aktiviteter som rör litteratur, 
kultur och även fackliga frågor. Demokratiargumentet finns fortfarande med som ett 
uttalat mål, men hur allt verkar i praktiken är svårt att svara på.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
217 Sundgren, 2000, s.121f 
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5.2 Inför framtiden 
 
Framtiden ser för närvarande mörk ut enligt respondenten för IF Metall centralt (07-03-
21) eftersom hon oroar sig för det politiska klimatet och att extremhögern skall vinna 
mer mark. Hon talar om hur viktigt det är att nå dessa unga män som ofta kommer från 
arbetarklassen innan det gått för långt.  
Enligt respondenten är läsfrämjande verksamhet viktigt i alla sorters samhällen och det 
påverkas inte mindre av att vi lever i ett informationssamhälle. Det viktiga är att alla har 
”tillgång till det egna språket” eftersom det ytterst är en ”demokratifråga”. Datorisering 
och krav även på mindre kvalificerade arbeten försvårar för deras medlemmar och 
”kommer att slå ut dem som ej kunnat tillägna sig de ökande kompetenskraven”. Hon 
tror att de flesta arbeten framöver kommer att kräva mer skriv- och läsförmåga. Det 
behövs enligt respondenten en ”ordentlig upprustning av folkbildningen” för att klara 
denna utmaning.218 
Kultur- och studieombudsmannen för IF Metall i Skellefteå (07-03-29) säger även han 
att de skillnader som i dag finns mellan grupper kan komma att öka i ett informations-
samhälle vilket legitimerar en läsfrämjande verksamhet.219 
 
De förändringar som skett när det kommer till projektet är att istället för en egeninsats 
på 25 % har den ökat till 50 %. KIA-bidraget har också så gott som försvunnit och 
istället blivit inbakat i ett mer allmänt kulturstöd.  EBFA har som jag tidigare nämnt 
förlorat sitt statliga stöd och detta har inneburit att LFMP projektet får köpa deras 
tjänster och böcker. Det var tidigare en egeninsats från EBFA att bidra med arbetsinsats, 
resor, medverkan och böcker. Dessa båda förändringar har inneburit en belastning för 
projektet, men trots allt försöker de köra på som vanligt med sina pappaträffar.220   
Enligt kulturansvarige för IF Metall centralt (07-03-21) är neddragningarna ganska 
konstiga eftersom företag ”kammar hem stora vinster och idag piper vi inte ens om 
några löntagarfonder eller något annat och ändå upplevs dessa futtiga KIA-pengar som 
hotfullt”. Borgarna vill enligt respondenten ha ”bort all satsning på arbetarbildning 
eftersom den skapar en större kaxighet och förberedelse på att ta diskussioner”.221 
 
Kulturansvarig för IF Metall (07-03-21) är inte helt främmande för ett samarbete med 
kulturinstitutionerna i framtiden, men säger att det behövs en ”bra form som inte 
förlamar verksamheten på arbetsplatserna, utan en där man faktiskt samarbetar”.  
Arbetsplatsbibliotek är viktiga i det läsfrämjande arbetet. Men om de bara står och 
samlar damm ser hon det som ”en dåligt skött hemsida” och anser att det är viktigt att 
värna och vårda sitt arbetsplatsbibliotek.222 
 
Viktigt är även som kulturansvarig på IF Metall centralt (07-03-21) säger att bygga upp 
en hållbar verksamhet eftersom hon har ”märkt att vi kan inte bara ha en pappadag och 
sen lämna dem i sticket, utan vi måste ha bokombud och arbetsplatsbibliotet…annars 
blir det lätt bara ett slag i luften”. Det viktiga är att dessa olika läsfrämjande projekt 
skall bli en del i den allmänna verksamheten som t.ex. arbetsplatsbiblioteken anser hon. 
Respondenten upplever att LFMP är en långsiktig verksamhet och menar att det är klart 
att hela den läsfrämjande verksamheten kostar, men ”vill man uppnå effekt som man 

                                                 
218 Intervju 07-03-21 
219 Intervju 07-03-29 
220 E-mail från kulturansvarig på IF Metall 08-09-15 
221 Intervju 07-03-21 
222 Intervju 07-03-21 
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säger att man vill och verkligen vara ett läsande folk, då är det projekt som dessa som 
har varit framgångsrika när det gäller att nå läsovana som det skall satsas på”. Att 
lansera dyra och stora kampanjer upplever inte respondenten som det viktiga utan det är 
att satsa på projekt som LFMP. 223  
 
Våren 2007 beviljades projektet genom IF Metall 450 000 i KIA-bidrag, men efter det 
var läget mer ovisst. I och med att det är tvärfackligt är flera förbund med och stöttar 
och just samarbete och delat ansvar är betydelsefullt enligt respondenten för IF Metall 
centralt (07-03-21). Kulturrådet har även tagit upp möjligheten att lyfta bort LFMP 
projektet från KIA och istället lägga det på de läsfrämjande områdena vilket kan rädda 
det om bidraget försvinner. Att det även har en barninriktning tror hon kan göra det 
svårare att avveckla det.224 
EBFA fick 2008 100 000 kr för att göra en förstudie av LFMP för att se hur det kan 
implementeras i andra folkrörelseorganisationer, men det var inget bidrag i sig för att 
driva projektet.225  
 
6. Sammanfattning 
 
I den här magisteruppsatsen har jag valt att undersöka projektet ”Läs för mig pappa” 
som är en läsfrämjande satsning för fäder inom LO-kollektivet.  
Projektet startades upp 1999 och föranleddes av en undersökning som visade att 
männen inom LO som aldrig läste en bok hade ökat under de sista 15 åren. LFMP blev 
så ett verktyg för att nå en del av dessa män genom deras barn. Syftet med projektet var 
att visa på vikten av att ha en läsande barndom och att det aldrig var för sent att bli en 
läsande vuxen. 
 
Min målsättning var att visa på hur främst en aktör i form av fackförbundet IF Metall 
engagerat sig i läsfrämjande aktiviteter och hur detta motiverats/legitimerats. Jag har 
velat undersöka hur de har arbetat vidare med folkbildningstanken och hur den i 
dagsläget kan skönjas inom ett projekt som LFMP.  
För närvarande pågår fyra tvärfackliga projekt inom LO förbunden och dessa är: Boken 
på arbetsplatsen, Fatta pennan, Litteratur på arbetsplatsen och Läs för mig pappa. Jag 
har valt att bara undersöka det sistnämnda eftersom det direkt vänder sig till läsovana 
män.  
Undersökningen är framförallt aktörsorienterad och det är de läsovana männen och inte 
barnen som utgör fokus. 
 
Metoderna jag använt mig av är dels kvalitativa intervjuer och text- och 
dokumentanalys. I min uppsats har jag intervjuat fyra respondenter. Två arbetar med 
kulturfrågor inom IF Metall lokalt, en är kulturansvarig för IF Metall centralt och den 
siste är konsult för EBFA.  
Mitt val av dessa baseras på deras insyn och delaktighet i dels projektet LFMP samt i 
kultur- och bildningsfrågor inom facket i stort. 
Text- och dokumentanalys har jag använt mig av för att beskriva och analysera mitt 
material.  

                                                 
223 Intervju 07-03-21  
 
224 Intervju 07-03-21 
225 E-Mail från handläggaren för biblioteksfrågor och läsfrämjande vid Statens Kulturråd 
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Samhället idag ställer högre krav på medborgarens förmåga att ta till sig och förstå 
information och en god läsförmåga och läsvana är något av ett måste för att klara sig i 
såväl privat- som arbetslivet. 
För att ge alla en god läsförmåga under hela livet har det inte räckt med att höja den 
grundläggande utbildningsnivån utan insatser kan även behövas i vuxen ålder. Inom 
fackföreningsrörelsen har man valt att satsa på en rad läsfrämjande projekt för att nå de 
läsovana inom kollektivet. 
Den statistik jag använder mig av i föreliggande uppsats uppvisar såväl klass- som 
könsskillnader. Det är männen inom LO-kollektivet som har hamnat på efterkälken och 
det finns en oro att detta skall föras över på deras egna barn. 
Barriärer för läsning är också något jag tar upp i denna uppsats. De respondenter jag 
intervjuat ser det sociala arvet och klassperspektivet som en stor orsaksförklaring. Att 
växa upp i boklösa hem eller med föräldrar som sällan eller aldrig läser påverkar ett 
barn. Respondenterna tar även upp den tröskel som finns för att söka upp kultur och 
litteratur och menar att den kan vara svår att överstiga om man ingen vana har. 
För att få igång ett läsande är det viktigt att inte skuldbelägga eller peka ut någon som 
icke-läsare utan det måste vara tryggt och uppmuntrande anser en av respondenterna.  
Ett hinder som även tas upp är det egna facket och den syn på kulturfrågor som mindre 
viktiga som ibland finns på det lokala planet vilket kan försvåra satsningar på 
läsfrämjande verksamhet. 
 
Den teoretiska bakgrunden jag bygger valda delar av min analys på utgörs av tre 
bildningsideal som länge funnits inom folkbildningen och arbetarrörelsen. Jag använder 
mig även av ett ideal som rör skötsamheten, detta är dock inget renodlat bildningsideal. 
För att beskriva och förklara dessa argument och idéer som omgärdar bildning har jag 
använt mig av idéanalys.  
Folkbildningen har en lång tradition i Sverige och värden som ofta betonas är frihet, 
frivillighet, gemenskap, allsidighet, tolerans och respekt för människors värde och 
förmåga att utvecklas.  
De allra första folkbildningsprojekten byggde dock på en patriarkalisk och filantropisk 
bildningssyn där det handlade om att uppfostra de lägre klasserna och detta kallades 
bland kritikerna för ”halvbildning”. Senare kom det att handla mer om folkupplysning 
när den nya arbetarklassen skulle bli bättre skolad, här var dock politiska frågor 
bannlysta.  Det handlade om att förbättra arbetarnas ställning, men inte på bekostnad av 
klasskillnader i andra avseenden.  
Det handlade om att tillföra arbetarna bildning uppifrån eller utifrån, men när folk-
rörelserna växte fram vid 1800-talets slut började massorna ta saken i egna händer och 
bildning kom att vara inte bara för folket utan även genom folket. 
Frågan om bildning och kultur kontra magfrågan är något som länge diskuterades inom 
arbetarrörelsen. Länge trodde man att kultur och bildning skulle komma automatiskt när 
magfrågan löstes, men så var inte fallet vilket senare resulterade i mer aktiva kultur-
satsningar. 
 
Ett av bildningsidealen är medborgarbildningsidealet som uppstod under upplysningen. 
Idealet handlar om att medborgarna skulle göras mer kapabla och aktiva för att delta i 
samhällets beslutsfattande. Sambandet mellan demokrati och folkbildning betonas ofta 
och det är samhällsnyttan som är i fokus. 
Självbildningsidealet handlar om att individen själv måste ta del och ansvara för sin 
egen bildning. Boken har här en central ställning och när det kommer till valet av 
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litteratur gavs det stor frihet. Bildningsidealet har både en humanistisk och med-
borgerlig prägel, men ytterst handlar det om människans självaktivitet. 
Det nyhumanistiska personlighetsbildande idealet var en reaktion mot upplysningens 
mer snäva nyttoideal och dess materiella och rationella syn. Individens bildnings-
utveckling kom här i centrum och det klassiska kulturarvet dominerade idealet. Här 
fanns en tro på betydelsen av skönlitterära studier och det var den klassiska litteraturen 
som åsyftades. Inom arbetarrörelsen har detta ideal yttrat sig i hur man skulle tillägna 
sig finkulturen samt få medlemmarna att delta och förkovra sig. Även kampen mot 
passivisering och ”skräpkultur” kom att bli en del av idealet. 
Skötsamhetens ideal var en karaktärsbeskrivning och ett mått för arbetare och det 
handlade främst om nykterheten. Utifrån detta växte det sedan och kom att inbegripa 
även läsning, idédebatt och bildningsverksamhet. Det rörde den egna klassen och 
handlade om disciplinering samt självuppfostran. Tanken om skötsamheten utgörs av ett 
cirkelresonemang där individen lyfter kollektivet och tvärtom. 
 
I min undersökning har jag velat visa om och hur de klassiska bildningsidealen är 
synliga i ett nutida läsfrämjande projekt.  
Demokratiargumentet som hör hemma i det medborgarbildande idealet är lika aktuellt 
nu som då. Inom LO ses kulturen som en viktig ideologisk och politisk maktfråga och 
den skall vara ett verktyg för att stärka demokratin, öka jämlikheten och rättvisan. 
Nedgången i läsandet bland LO männen uppfattas av samtliga respondenter som ett 
demokratiproblem. 
LFMP handlar heller inte bara om att få igång läsandet av skönlitteratur utan det finns 
också en förhoppning om att deltagarna skall engagera sig fackligt och även bli mer 
aktiva som samhällsmedborgare. 
Det nyhumanistiska personlighetsbildande idealet finns även det delvis kvar och det 
handlar då mycket om finkultur kontra skräp- eller populärlitteratur. Det finns en tanke 
om att avancera i sitt läsande, men respondenterna tonar ner detta och menar på att det 
viktigaste är att man läser överhuvudtaget. Även kultur i stort tas upp och det uppfattas 
då som något som ibland kan utestänga arbetare eftersom det kan upplevas som 
orättvisa, maktmissbruk och förkonstling.  
Självbildningsidealet är även det synligt i ett nutida projekt som LFMP.  Det måste vara 
fritt, frivilligt och upplevas legitimt av medlemmarna när det kommer till det läs-
främjande och bildningsarbetet. Än idag finns det en känslighet inom arbetarrörelsen 
inför en fostrande tendens utifrån eller uppifrån och det är även viktigt att inte peka ut 
medlemmar som läsovana eller eftersatta. Det är även viktigt att projektet fungerar som 
en igångsättare, men att det sedan är upp till männen själva att implementera det de lärt i 
sin vardag. 
Det finns även drag av skötsamhetens ideal i projektet genom att det finns en slags 
uppmaning till männen att skärpa sig, bli mer jämställda, ta sitt ansvar och utgöra 
förebilder för främst nästa generations pojkar. Det handlar alltså inte längre om 
nykterhet utan snarare okunskap som skall kureras genom kultur och litteratur. 
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Bilaga 1. Intervjuguide för fackliga representanter inom IF Metall 
 
 
1. Det har visat sig i flera undersökningar att LO-männens läsande har minskat under 
senare år. Ser ni detta som ett problem för samhället? Varför är det/är det inte ett 
problem? 
 
2. Finns det ett behov av folkbildning och läsfrämjande verksamhet i ett postindustriellt 
informationssamhälle? 
 
3. Varför tror ni att det är just männens läsande som gått ner och inte kvinnornas? 
 
4. Anser ni att det kräver politiska insatser och i så fall vilka? 
 
5. Vilka barriärer/hinder ser ni som avgörande när det kommer till läsandet hos era 
medlemmar? 
 
6. Tycker ni att det tillhör fackföreningarnas ansvarsområde att arbeta med läsfrämjande 
verksamhet? Motivera. 
 
7. Vilka attityder till läsning och läsfrämjande projekt möter ni bland fackliga 
representanter och medlemmar? Är det lätt eller svårt att motivera läsande? 
 
8. Vilken sorts läsning vill ni uppnå? Mer skönlitteratur eller är det upp till individen 
själv? 
 
9. Hur uppfattar ni begreppet kultur/vilken kultursyn har fackföreningsrörelsen? Hur 
tror ni att era fackliga representanter och medlemmar uppfattar och lägger i begreppet? 
 
10. Handlar det om medborgarbildning eller personlig självbildning? Stärka demokratin 
eller personlig utveckling? 
 
11. Hur kan facket underlätta medlemmarnas läsande och kulturvanor? 
 
12. Vilken läsfrämjande verksamhet för den här gruppen skulle ni vilja satsa mer på 
framöver? Ser ni några hinder för detta, och i så fall vilka? 
 
13. Varför har projektet ”Läs för mig pappa” blivit en succé?  
 
14. Hur skall detta projekt leva vidare och finansieras? 
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Bilaga 2. intervjuguide för En Bok för alla 
 
1. Det har visat sig i flera undersökningar att LO-männens läsande har minskat under 
senare år. Ser ni detta som ett problem för samhället? Varför är det/är det inte ett 
problem? 
 
2. Finns det ett behov av folkbildning och läsfrämjande verksamhet i ett postindustriellt 
informationssamhälle? 
 
3. Varför tror ni att det är just männens läsande som gått ner och inte kvinnornas? 
 
4. Anser ni att det kräver politiska insatser och i så fall vilka? 
 
5. Vilka barriärer/hinder ser ni som avgörande när det kommer till läsandet hos LO-
männen? 
 
6. Tycker ni att det tillhör fackföreningarnas ansvarsområde att arbeta med läsfrämjande 
verksamhet? Motivera. Vilken betydelse har En bok för alla för verksamheten? 
 
7. Vilka attityder till läsning och läsfrämjande projekt möter ni bland fackliga 
representanter och medlemmar? Är det lätt eller svårt att motivera läsande? 
 
8. Vilken sorts läsning vill ni uppnå? Mer skönlitteratur eller är det upp till individen 
själv? Finns det en tanke bakom det urval som ges från En bok för alla? 
 
9. Hur uppfattar ni begreppet kultur? Hur tror ni att fackliga representanter och 
medlemmar uppfattar och lägger i begreppet? 
 
10. Handlar det om medborgarbildning eller personlig självbildning? Stärka demokratin 
eller personlig utveckling? 
 
11. Hur kan Läs för mig pappa och andra läsfrämjande projekt underlätta 
medlemmarnas läsande och kulturvanor? 
 
12. Vilken läsfrämjande verksamhet för den här gruppen skulle ni vilja satsa mer på 
framöver? Ser ni några hinder för detta, och i så fall vilka? 
 
13. Varför har projektet ”Läs för mig pappa” blivit en succé?  
 
14. Hur skall detta projekt leva vidare och finansieras? 
 
 
 
 


