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Ur Mimers brunn  
 det civila samhället har de se-

naste decennierna blivit ett populärt  
begrepp i det svenska offentliga sam-
talet. Den typ av politik som staten 
tidigare etiketterade som folkrörelse-
politik faller idag ofta under benäm-
ningen politik för det civila samhället. 

Även folkbildningspolitiken har 
präglats av detta språkliga skifte. Om 
man t ex räknar ord kan man konsta-
tera att i 1991 års folkbildningspropo-
sition (Prop. 1990/91:82) så används 
ordet folkrörelse (i en eller annan i 
form) 38 gånger. Det civila samhället 
nämns inte alls. I den senaste (Prop. 
2013/14:172) nämns däremot det civi-
la samhället hela 31 gånger – och folk-
rörelse bara 12.

Inom forskningen ser vi hur be-
greppsanvändningen ser olika ut inom 
olika forskningsfält, såsom civilsam-
hällesforskning, sociala rörelseforsk-
ning och folkbildningsforskning. Vid 
årets Mimerkonferens vill vi lyfta en 
diskussion om relationen mellan dessa 
tre närliggande och delvis överlappan-
de kunskapsområden: folkbildning, 
civilsamhälle och sociala rörelser. Vi 
frågar oss vilka beröringspunkter som 
finns mellan forskningsfälten och 
hur de olika politikområdena som är 
kopplade till dessa områden ser ut. 

Mimer samarbetar i år med två 
partners som båda har starka kopp-
lingar till den tematik som berörs: 
LOs folkhögskola Runö, en anrik bild-
ningsinstitution i Folkrörelsesverige, 
samt Center for Civil Society Studies 
vid Handelshögskolan i Stockholm, 
som är ett av naven för den fram-
växande civilsamhällesforskningen i 
Sverige. 

Läs mer om konferensen i den in-
bjudan som du finner i detta Mimer-
blad. Välkommen till intressanta 
samtal på Runö Kursgård i Åkersber-
ga 3–4 november!

Henrik Nordvall

Folkbildningen 
i civilsamhället
i samband med Ersta Sköndal hög-
skolas senaste befolkningsstudie av 
ideellt arbete och informella insatser i 
det svenska samhället genomfördes en 
särskild undersökning av deltagare i 
studiecirklar och folkhögskolor. Resultat 
presenteras i rapporten Mer engage-
mang? Folkbildningen i det svenska 
civilsamhället, utgiven av Folkbild-
ningsrådet (2015) och författad av Lars 
Svedberg och Johan von Essen. Den 
belyser befolkningens folkbildnings-
deltagande och relationen mellan detta 
deltagande och annat medborgerligt 
engagemang. Undersökningen visar att 
14 procent av befolkningen har deltagit 
i en studiecirkel under det senaste året. 
Det är betydligt högre än vad Folkbild-
ningsrådet tidigare har kunnat beräkna 
genom att utgå ifrån deltagarlistor (8 
procent). Enligt författarna indikerar 
detta att undersökningen delvis tycks 
inkludera fler typer av cirklar (arrang-
erade utanför Folkbildningsrådets do-
män, t ex av SISU eller på egen hand). 

Vidare framkommer det att cirkel-
deltagare i högre utsträckning arbetar 
ideellt (77 procent) än befolkningen 
totalt sett (53 procent).  Även folkhög-
skoledeltagare uppvisar en högre grad 
av samhällsengagemang, både när det 
gäller traditionellt parti- och folkrörel-
seengagemang och när det gäller nyare 
former av engagemang genom t ex in-
ternet och politiska konsumtionsval.  

deltagare i folkbildningsverksamhet 
tenderar alltså att vara mer samhällsen-
gagerade än befolkningen i allmänhet. 
Hur ser det då ut med orsakssamban-
det: är det engagerade människor som 
söker sig till folkbildningen eller är det 

folkbildningsdeltagandet som skapar 
engagemang? Författarna argumenterar 
för att en påverkan sker i båda riktning-
ar, att deltagande i folkbildning stärker 
förutsättningarna för ett ideellt enga-
gemang och vice versa.  Folkbildning-
en, menar författarna, fungerar som 
en infrastruktur som understödjer och 
skapar stabilitet i det engagemang för 
ideellt arbete som i huvudsak hållit en 
jämn och hög nivå i Sverige sedan bör-
jan av 90-talet. Rapporten visar även att 
det finns grupper i befolkningen (ca 10 
procent) som står utanför både folkbild-
ningen och det övriga civila samhället, 
vilket lyfts fram som en angelägen fråga 
för vidare forskning. 

sammantaget ger rapporten, som 
är fritt tillgänglig på Folkbildningsrå-
dets hemsida, en lättöverskådlig och 
empiriskt underbyggd bild av den, för 
folkbildningen, centrala frågan om rela-
tionen mellan deltagande i folkbildning 
och annat samhällsengagemang.  

Henrik Nordvall

Lars Svedberg och Johan von Essen 
vid rapportens presentation i Almedalen.
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Folkhögskolan som lärmiljö 
för funktionsnedsatta deltagare 
Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM) gav 2014 ett uppdrag åt en fors-
kargrupp vid Linköpings Universitet att 
kartlägga och analysera ”folkhögskolors 
lärmiljöer för personer med funktions-
nedsättning”. Arbetet har nu utmynnat i 
en rapport med den välfunna titeln ”oLi-
ka TillSAMmanS – en kartläggning av 
folkhögskolors lärmiljöer för deltagare 
med funktionsnedsättningar” (Erik 
Nylander, Dörte Bernhard, Lina Rahm, 
och Per Andersson, LiU Electronic Press, 
2015). 

Rapporten beskriver hur förekom-
sten av olika typer av funktionsned-
sättning har varierat över tid, hur väl 
skolorna är anpassade för deltagare 
med olika typer av funktionsnedsätt-
ning, vilka stödinsatser och pedago-
giska strategier som förekommer samt 
vilka framgångsfaktorer och förbätt-
ringsområden som representanter för 
folkhögskolorna själva vill lyfta fram. 
Ett av resultaten är nog ganska vän-
tat: de neuropsykiatriska diagnoserna 
(t.ex. ADHD och Aspergers syndrom) 
förekommer i allt större volymer. Ett 
annat resultat är svårtolkat eller rent 
av motsägelsefullt: folkhögskolornas 
representanter anser att personalens 
pedagogiska kunskaper är ett viktigt 
skäl till att anta personer med funk-
tionshinder. Pedagogik, bemötande 
och kunskap utgör också den viktigaste 
faktorn som bidrar till att folkhögsko-
lestudierna blir framgångsrika. Det 
svårtolkade ligger i att många samti-
digt hänvisar till samma kunskap och 
förhållningssätt som svar på frågan vad 

som behöver förändras. Författarna lö-
ser upp det motsägelsefulla genom att 
etablera en distinktion mellan teori och 
praktik: lärarna saknar teoretisk kun-
skap men vet ”hur man gör”. 

att som forskare genomföra ett 
dylikt beställningsjobb med bevarad 
integritet är ingen lätt sak när själva 
orden som man tar i bruk på förhand är 
laddade med innebörder. Författarna 
väljer att utgå från den terminologi och 
de kategorier som används av statistiska 
centralbyrån, väl medvetna om att de 
samtidigt frånhänder sig möjligheten att 
pröva ”giltigheten i dessa kategorier” (s. 
10). Det är ofrånkomligt att vi på olika 
sätt sorterar i vår upplevelsevärld ge-
nom att gruppera och kategorisera. Och 
när det gäller uppgiften att fördela eko-
nomiska resurser är det antagligen ett 
nödvändigt instrument för att inte ham-
na i godtycke. Samtidigt är det angeläget 
att vi håller levande en diskussion om 
de kategorier som tas i bruk, och då inte 
enbart diskuterar deras giltighet utan 
kanske framförallt vad kategorierna och 
processer av kategorisering gör och hur 
enskilda personer förstår, använder och 
förhåller sig till dem. 

oLika TillSAMmanS är en viktig 
rapport så till vida att den kan stimule-
ra ett fördjupat samtal om inkludering 
och hur vi kan arbeta för att folkhög-
skolorna får vara miljöer som i olika av-
seenden rymmer skillnad, olikhet och 
mångfald.

Anders Hallqvist

mimer inbjuder till årets forskar-
konferens den 3–4 november 2015 
som arrangeras i samarbete med Cen-
ter for Civil Society Studies vid Han-
delshögskolan i Stockholm och Runö 
folkhögskola. Konferensen, som äger 
rum på Runö Kursgård i Åkersberga 
utanför Stockholm, vänder sig både 
till forskare och till forskningsintres-
serade praktiker.

Vid årets konferens uppmärk-
sammas särskilt relationen mellan 
folkbildning, civilsamhälle och so-
ciala rörelser – tre närliggande och 
delvis överlappande kunskapsområ-
den. Vilka beröringspunkter finns 
mellan fälten? Hur ser förhållandet 
ut mellan berörda politikområden 
och mångfalden av verksamheter 
och sociala praktiker på dessa områ-
den? Hur ser samhällets kunskaps-
behov ut? Dessa frågor kommer att 
uppmärksammas av såväl forskare 
som praktiker och myndighetsrepre-
sentanter under konferensen. Vår 
huvudtalare är Michele Micheletti, 
innehavare av Lars Hiertas profes-
sur i statskunskap vid Stockholms 
universitet, som både har studerat 
och skrivit om civilsamhälle och 
medborgarskap, samt även utvecklar 
begrepp och teoriapparat kring feno-
men som political consumerism och 
sustainable citizenship.

Forskare inbjuds som vanligt 
att bidra med paper (5 15 sidor) som 
berör folkbildning och/eller civil-
samhälle i vid bemärkelse. Det är 
en arbetskonferens och därför väl-

på vilket sätt har civilsamhället 
formats historiskt och vilka utmaning-
ar står civilsamhället inför i dag och i 
framtiden? Det är några av de frågor 
som belyses i boken Medborgarnas Eu-
ropa: Civil samhällets utmaningar ut-
given av Folkuniversitetet 2015. I boken 
återfinns författarröster från Sverige 
(Sverker Sörlin, Ulla Carlsson och Filip 
Wijkström), Norge (Jorun M. Stenøien) 
och Österrike (Gottfried Wagner). 

Den som kanske tydligast adresserar 
frågan om civilsamhällets utmaningar 
är Filip Wijkström som på ett intres-

sant och tankeväckande sätt tecknar 
hur det svenska civilsamhället, genom 
sin grund i de traditionella folkrörelser-
na och deras kännetecken av öppenhet 
samt funktion som en alternativ väg 
till makten, håller på att omdefinieras. 
Om 1900-talets folkrörelser kunde be-
tecknas som en organisatorisk hybrid 
i termer av ”hälften rörelse, hälften 
stat”, kan vi genom förändringar i bå-
de språkbruk, marknadisering, och 
genom framväxten av nya organisa-
tionsformer och rörelser, se ett skif-
te mot en välgörenhetstradition som 

snarare kan betecknas som ”hälften 
välgörenhet, hälften företag”.  Genom 
denna förändring utmanas 1900-talets 
folkrörelseidé, både tankemässigt och 
praktiskt, av det ”sociala företaget” som 
organisationsidé. Folkrörelsemedlem-
men blir snarare en ”social entreprenör” 
med grund i samhällsmedborgarty-
perna ”filantropen” och ”den frivillige”. 
Dessa två medborgartyper ersätter, 
eller snarare jobbar sida vid sida med 
den traditionella ”folkrörelsemedlem-
men”. Civilsamhällets organisationer 
har, snarare än att ha funktionen av att 
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Årets Mimerkonferens sker i samarbete med Runö 
folkhögskola och Handelshögskolan i Stockholm

Böcker, bibliotek, 
bildning 

Lena Lundgren, Mats 
Myrstener och Kerstin 
E Wallin har med den 
nyligen publicerade bio-
grafin Böcker, bibliotek, 

bildning. Valfrid Palmgren Munch-Pe-
tersens liv och verk bidragit till att täp-
pa igen en betydande forskningslucka, 
då kvinnors medverkan inom folkbild-
ningen sedan länge varit ett eftersatt 
forskningsområde. Valfrid Palmgren 
(1877–1967) är en person som bland an-
nat spelat en stor roll för den svenska 
folkbiblioteksutvecklingen, men som 
i stort saknat en fullgod levnadsteck-
ning, varför denna bok är mycket väl-
kommen. I boken redogör författarna 
omsorgsfullt för Palmgrens liv och gär-
ning; från hennes uppväxt i Stockholm 
till hennes sista år som framförallt 
tillbringades i Danmark. Däremellan 
studerade hon vid Uppsala universi-
tet (hon disputerar i romanska språk 
1905) samt vid universitetet i Oxford 
och blir som första kvinna anställd på 
Kungliga biblioteket i Stockholm 1905. 
Hon företar flera studieresor till USA 
och engagerar sig starkt för folkbibli-
oteksutvecklingen i Sverige. Palmgren 
lyckas på ett häpnadsväckande sätt att 
åstadkomma flera för folkbildningen 
betydelsefulla insatser. Hon tar initiativ 
till Stockholms barn- och ungdomsbib-
liotek som startar 1922, hon är engage-
rad politiskt, hon skriver utredningar, 
hon är aktiv i kvinnoorganisationer och 
föreläser vid lärarhögskolor och uni-
versitet. En röd tråd i Palmgrens enga-
gemang är hennes starka betoning på 
att alla människor bör ges möjlighet till 
bildning.

Boken är en imponerande och de-
taljrik skildring av Palmgrens liv, 
särskilt nära kommer man denna bib-
liotekpionjär i kapitlet Förståelsen är 
målet där författaren Lena Lundgren 
lyckas med att ge en både levande och 
personlig bild av Palmgren och vad 
Lundgren uppfattar som Palmgrens 
drivkrafter. Boken saknar dock en kort-
fattad sammanfattning som hade varit 
till nytta för den läsare som inte har 
tid eller möjlighet att läsa hela boken. 
Trots detta är den av stort intresse för 
alla praktiskt- och/eller forskningsmäs-
sigt verksamma inom folkbildnings-
världen, samt även för en historiskt 
intresserad allmänhet.

Åse Hedemark

komnar vi presentation av papers i olika 
stadier som speglar pågående forskning, 
såväl i en trevande början som i slutfa-
sen när resultat föreligger. Vi försöker ge 
rimlig tid för återkoppling på varje text. 
Inled gärna ditt paper med att kort in-
troducera forskningen, och några rader 
om frågor som du vill diskutera. 

En annan presentationsform utöver 
paper är ett kortare inlägg inom ramen 
för det vi kallar ”Kontakttorget”. Både 
forskare och folkbildare har möjlighet 
att i friare form informera om olika pro-
jekt eller ventilera forskningsidéer. Du 
som vill medverka på detta sätt förvän-
tas skriva ett PM om högst en A4-sida 
som introduktion till övriga konferens-
deltagare. Ditt PM ska kortfattat redo-
göra för det tema eller de frågor som 
kommer att tas upp.

deadline för paper och PM till kon-
takttorget är 2 oktober och de skickas till 

henrik.nordvall@liu.se. De texter som 
då har inkommit läggs till grund för de-
taljplanering av konferensens innehåll 
och tidsschema.

Konferensen startar kl. 13.15 på tis-
dagen den 3 november och slutar på 
onsdagen den 4 november ca kl. 16.00.

Konferensavgift inklusive logi i en-
kelrum på Runö folkhögskola samt 
middag och kvällsarrangemang är 2150 
kr exklusive moms (1850 kr för dok-
torander). Konferensavgift exklusive 
logi och middag/kvällsarrangemang är 
1250 kr exklusive moms (1000 kr för 
doktorander).

Konferensinbjudan och information 
samt direktlänk till elektronisk an-
mälningsblankett hittar du på Mimers 
hemsida [www.liu.se/mimer] om du 
klickar på ”Mimers forskarkonferens” i 
menyn till vänster.

OBS! Runö folkhögskola sköter all 
fakturering av avgifter. Ange alla efter-
frågade uppgifter i anmälningsformu-
läret. Har du frågor om detta eller om 
Runö generellt, kontakta Reband Raza 
på e-post reband.raza@runo.se eller tel 
08-555 385 51.

Välkommen med din anmälan!
henrik nordvall

Docent i pedagogik, föreståndare, 
Mimer, Linköpings universitet

reband raza
Utvecklingshandläggare, 

Runö folkhögskola
filip wijkström

Docent i företagsekonomi, 
Center Director, Center for Civil Society 
Studies, Handelshögskolan i Stockholm 

skola den breda massan till aktivt och 
fullvärdigt medborgarskap, tillika vara 
en kanal till makten, fått funktionen 
att kanalisera individuellt frivilligarbe-
te och filantropi.   

frågan är om dessa förändringar är 
bra eller dåliga för formeringen av det 
samhälle som vi som enskilda medborg-
are vill se växa fram. Wijkström själv 
menar att det växande marknadstän-
kandet och det större inslaget av frivil-
lighet och filantropi mycket väl kan ge 
organisationerna lika goda eller till och 

med bättre förutsättningar och möjlig-
heter att förbättra våra samhällen. Han 
kan mycket möjligen ha rätt. Men vi får 
inte glömma att dessa förändringar är 
del av större rörelser, en marknadise-
ring och (neo)liberalisering av samhället 
i stort, som omdefinierar bilden av det 
samhälle som skall formas, hur det skall 
formas och vilken typ av medborgare 
som skall befolka det. Frågan vi alla 
måste ställa oss är om det är ett sådant 
samhälle vi vill ha. 

Andreas Fejes
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 ▶ Elgán, Elisabeth  (2015).  Att ge sig själv 
makt: Grupp 8 och 1970-talets feminism. 
 Göteborg: Makadam förlag

 ▶ Essen, Johan von, Jegermalm, Magnus 
& Svedberg, Lars   (2015).  Folk i rörelse: 
medborgerligt engagemang 1992–2014.  
Stockholm: Institutionen för socialveten-
skap, Ersta Sköndal högskola.

 ▶ Folkbildning & forskning: Årsbok 
2014/15.  (2015).  Stockholm

 ▶ Gustafsson, Maria-Therese  (2015). 
 Beyond conflict and conciliation: the 
implications of different forms of corpora-
te-community relations in the Peruvian 
mining industry. Diss.  Stockholm: Stock-
holms universitet, 2015

 ▶ Lundgren, Lena, Myrstener, Mats 
& Wallin, Kerstin E.  (2015).   Böcker 
bibliotek bildning: Valfrid Palmgren 
Munch-Petersens liv och verk.   Stockholm: 
Stockholmia

 ▶ Lundström, Catarina   (2015).   Den goda 
viljan: kvinnliga missionärer och kolo-
niala möten i Tunisien och västra Jämt-
land.  Lund: Nordic Academic Press

 ▶ Misgeld, Klaus, Molin, Karl & Jawor-
ski, Pawel  (2015).  Solidaritet & diploma-
ti: svenskt fackligt och diplomatiskt stöd 
till Polens demokratisering under 1980-ta-
let.  Huddinge: Södertörns högskola

 ▶ Nylander, Erik, Bernhard, Dörte, 
Rahm, Lina & Andersson, Per  (2015).  
oLikaTillSAMmanS [Elektronisk re-
surs]: En kartläggning av folkhögskolors 

lärmiljöer för deltagare med funktions-
nedsättningar.  Linköping: Linköping Uni-
versity Electronic Press

 ▶ Rennick, Sarah Anne  (2015).  The prac-
tice of politics and revolution: Egypt’s re-
volutionary youth social movement. Diss. 
 Lund: Lunds universitet, 2015. 

 ▶ Sandell, Marie  (2015).  The rise of wo-
men’s transnational activism: identity 
and sisterhood between the world wars.   
London: I.B. Tauris

 ▶ Stenling, Cecilia  (2015).  The drive for 
change: putting the means and ends of 
sport at stake in the organizing of Swedish 
voluntary sport. Diss.  Umeå: Umeå uni-
versitet, 2015

 ▶ Svedberg, Lars & von Essen, Johan   
(2015).  Mer engagemang? Folkbildningen 
i det svenska civilsamhället. Stockholm: 
Folkbildningsrådet.  Tillgänglig på inter-
net: www.folkbildningsradet.se 

 ▶ Sörlin, Sverker, Stenøien, Jorun M, 
Carlsson, Ulla, Wagner, Gottfrid & 
Wijkström, Filip  (2015)  Medborgarnas 
Europa: Civilsamhällets utmaningar. 
 Stockholm: Folkuniversitetet.

 ▶ Wojahn, Daniel  (2015).  Språkaktivism: 
diskussioner om feministiska språkföränd-
ringar i Sverige från 1960-talet till 2015. 
Diss.  Uppsala: Uppsala universitet, 2015. 

 ▶ Zethrin, Nils-Olof  (2015).   Mellan mass-
konsumtion och folkrörelse: idrottens 
kommersialisering under mellankrigsti-
den. Diss.  Örebro: Örebro universitet, 2015

mimer, fornnordisk mytisk gestalt. Skildras som utomordentligt vis. Enligt Alf Henriksson fanns i Mimers brunn kunskap om 
allt som hade hänt och som skulle hända i världen.

Publicerat KALENDARIUM
15 sept: Folkbildningens forsk-
ningsdag. Arr: Föreningen för 
folkbildningsforskning, Mimer 
m fl. Bryggarsalen, Studiefräm-
jandet, Norrtullsgatan 12N, 
Stockholm, Kl. 09.30–17. 
Se http://v-a.se/arrangemang  

8–10 okt: Konferensen Contem-
porary Issues and Perspectives 
on Gender Research in Adult 
Education. Arr: esrea.
Plats: Belgrad, Serbien. 

14–16 okt: Conference of the 
esrea research network on 
Education and Learning of Ol-
der Adults. 
Arr: esrea. Plats: Jönköpings 
universitet. Se hj.se/eloa 

26 okt: Deadline for submis-
sions. Twelfth International 
Conference of the International 
Society for Third Sector Rese-
arch (istr). Arr: Ersta Sköndal 
högskola 28 juni–1 juli 2016.
Se www.istr.org/?Stockholm 

3–4 nov: Mimers forskarkon-
ferens. Arr: Mimer, Center for 
Civil Society Studies vid Han-
delshögskolan i Stockholm och 
Runö folkhögskola. Plats: Runö 
Kursgård i Åkersberga. 
www.liu.se/mimer   

17–18 nov: Folkbildarforum, 
Tema: Mätas eller mötas?
Arr: Bildningsförbundet Öster-
götland. Plats: Konsert & Kon-
gress, Linköping.
Se www.folkbildarforum.se 

8 dec: Nationell konferens om 
folkbildningens roll för regio-
nal utveckling. Arr: Folkbild-
ningsrådet. Plats: Lustikulla, 
Liljeholmen Konferens och 
Event (Stockholm).
Se www.folkbildning.se  

14–15 apr 2016: Vestlund- 
dagarna.
Se vestlunddagarna.org 

TIPSA OM BÖCKER OCH AKTIVITETER
Vi tar gärna emot tips på ny litteratur för Publicerat-
listan. Tipsa oss också om planerade aktiviteter av 
intresse för vårt   kalendarium! 
Kontakta sofia.osterborg.wiklund@liu.se 

Årsbok om folkbildning 2014–2015
I maj kom Föreningen för folkbildningsforsk-
nings årsbok för 2014–2015 ut. Inför det nya 
numret har en ny layout arbetats fram. Som 
tidigare år har både forskare och praktiker 
haft möjlighet att presentera sina arbeten. 

Gösta Vestlund inleder med en krönika om 
att välja verklighet. Tore Persson skriver om 
hur svensk folkbildning har inspirerat livslångt 
lärande i Kina. Bim de Verdier skriver om 
iscensättandet av jämlika rum och Sofia Öster-
borg Wiklund beskriver i sin tur hur folkhög-
skolans transnationella kurser har vuxit fram. 

Vidare skriver Stellan Boozon om mo-
biliseringsdidaktik, Daphne Arbouz och 
Eva-Marie Harlin om normkritisk peda-
gogik och Mats Kindell om trygga rum för 
personer med neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar. Lisbeth Eriksson skildrar 
vad som händer då demokratiska initiativ 
möts med motstånd av eleverna och Henrik 

Nordvall skriver om dilemman i mobilise-
rande folkbildning. 

Kenneth Abrahamsson, Tore Persson, Lis-
beth Stenberg, Karin Holmgren, Susanne Odell 
och Mats Bernerstedt bjuder på återblickar från 
bland annat Vestlunddagarna, Folkbildningens 
forskningsdag och andra händelser från det 
gångna året. Årsboken avslutas med förening-
ens årskrönika för 2014. 

Boken ingår i medlemskapet för FffF, 
men kan även beställas av icke-medlem-
mar. Kontakta ffff@folkbildning.net för 
mer information.
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