
Varför blev socialdemokratin 
reformistisk?
Jenny Janssons doktorsavhandling i stats-
vetenskap, Manufacturing consensus, tar sig 
an en klassisk debattfråga: när och varför 
blev socialdemokraterna reformister? 1938 
stadfästes Saltsjöbadsavtalet som befäste 
den svenska modellen, vari centrala av-
talsförhandlingar mellan arbetsgivare och 
fackföreningsrörelse skulle ersätta strejker 
och oro. Men bara 20 år tidigare var bilden 
helt annorlunda. 1917 splittrades social-
demokratin och vänsterfalangen bildade 
det blivande kommunistpartiet. Samtidigt 
växte syndikalistiska SAC, och 1920-talet 
kom att präglas av strejker och oro på ar-
betsmarknaden. Vad hände egentligen?

Jansson skapar en tydlig förklarings-
kedja: runt 1920 sjösattes en motoffensiv 
från arbetarrörelsens ledande skikt. Något 
måste göras mot att strejkerna tärde på 
kassorna, och mot hoten från syndikalister 
och kommunister. LO:s strategiska lösning 
var att breda ut en reformistisk identitet 
bland rörelsens bredare skikt. Folkbildning-
en blev det medel varigenom den reformis-
tiska identiteten skulle ut i stugorna.

Avhandlingen betonar aktörernas 
betydelse i historien. Jansson kritiserar 
strukturella förklaringar till klassforme-
ring, dels sådana som enligt marxistisk 
tradition betonar socioekonomiska fak-
torer, dels postmoderna teorier där klass 
främst skapas av språket. I stället vill hon 
lyfta fram hur ledande krafter i LO identi-
fierade ett problem, sökte lösningar på det 
och använde folkbildningen som verktyg. 
Detta berodde dock inte bara på ledarnas 
politiska ståndpunkter, utan även på en 
organisationslogik där försiktiga åtgärder 
och samröre med arbetsgivarsidan snarare 
än radikalism bäst skulle trygga organisa-
tionens fortlevnad.

Det är en bred flora av källmaterial som 
används. En särskild roll som skurk, eller 

hjälte om man så vill, upptas av Sigfrid 
Hansson – synnerligen aktiv som tidnings-
man, populärhistoriker och studieledare i 
skärningsfältet mellan LO och ABF. Bland 
annat skrev han åtskilliga studieplaner i 
fackföreningskunskap, vilka utgör några 
av Janssons viktigaste källor för att urskilja 
de ideal som spreds. Hon befäster den bild 
som tidigare forskning tecknat, där mel-
lankrigstiden innebar cementerandet av en 
socialdemokrati där värden som klassam-
arbete, kompromisser och förhandlingar 
stod i centrum. Där inskärptes arbetar-
rörelsens liberala rötter, liksom att arbetar-
klassen var ansvarsfull och lojal.

Dessutom gör Jansson en djupdykning 
i norduppländska bruksorten Skutskär. 
Genom ingående bearbetning av ABF:s 
arkiv från orten, kan hon påvisa hur de 
reformistiska idéerna tycktes få en relativt 
stor spridning genom inte minst Sigfrid 
Hanssons olika studiematerial. Det var 
inte någon större andel av arbetarna som 
deltog i studiecirklarna, men de som var 
med tillhörde ofta ett betydelsefullt mel-
lanskikt av ”aktivister” mellan ledning 
och gräsrötter. Jansson resonerar också 
utförligt och övertygande om källmateria-
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folkbildningsforskning, utveckla internatio-
nella kontakter och uppmuntra dialog mel-
lan forskare och folkbildare. Internationell 
dialog kräver en annan språkdräkt än den 
svenska. Men kan svensk folkbildnings-
forskning kommuniceras så att den blir 
begriplig och relevant för forskare i andra 
länder? Petri Salo berör frågan i detta num-
mers anmälan av Mimers antologi Popular 
Education, Power and Democracy.

En risk med dagens krav på interna-
tionell publicering är att det kan minska 
forskares benägenhet att skriva på svenska 
och därmed chansen att nå praktiker i 
Sverige. Mimer värnar dock både interna-
tionell och praktikorienterad dialog. Den 
nya och förhoppningsvis årligen återkom-
mande Folkbildningsforskningens dag 12/9 
är ett led i att utveckla mötesplatser mel-
lan forskare och folkbildare. 

Ann-Marie Laginder, som lämnat över 
föreståndarskapet efter ovärderliga insat-
ser för Mimer under 14 år, rapporterar i 
bladet från Mimers senaste forskarkonfe-
rens i Borås. 2013 års konferens äger rum 
vid Uppsala universitet 5–6 november. 
Nyligen etablerades där ett ämnesöver-
skridande folkbildningsforskningssemi-
narium (se kalendariet). En ny avhandling 
från lärosätet, av statsvetaren Jenny Jans-
son, anmäls också i detta blad. Det lovar 
gott inför höstens konferens. 

Nu i mars kämpar många forskare 
med ansökningar till Vetenskapsrådet som 
de senaste åren finansierat en rad projekt 
med folkbildningsinriktning. Ett avslutat 
sådant anmäler Caroline Runesdotter i 
detta blad. En central del av folkbildnings-
forskningen står dock alltjämt doktorander 
för. Linköpings universitet utlyser nu fyra 
doktorandtjänster öppna för sökande med 
folkbildningsinriktning – en tjänst är 
knuten till Mimer. Vi hoppas därför både 
på många folkbildningsrelaterade ansök-
ningar till VR och sökanden till doktorand-
tjänsterna.
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lets såväl begränsningar som möjligheter. 
Det må vara omöjligt att veta exakt vilken 
effekt idéspridningen fick bland gräsröt-
terna, men man kan ändå komma långt 
utifrån uppgifter om att man läste ett visst 
ämne och därigenom vissa böcker.

Jenny Janssons spännande avhandling 
är obligatorisk läsning för alla som intres-
serar sig inte bara för folkbildningshistoria, 
utan även för den svenska arbetarrörelsens 
historia. Vissa delar av resonemangen kan 
diskuteras, exempelvis om enskilda aktö-
rers relativa betydelse, om just LO:s ledan-
de skikt var särskilt betydelsefullt, och om 
reformismen borde härledas ännu längre 
tillbaka än 1920. Men detta är tvistefrågor 
som aldrig lär få något slutgiltigt svar.

SAMUEL EDQUIST 

Jansson, Jenny. 2012. Manufacturing consensus. 
The making of the Swedish reformist working class. 
Akademisk avhandling. Statsvetenskapliga Institu-
tionen. Uppsala universitet.

Att kommunicera en folkbildningstradition 
Mimer har gett 
ut en mångsidig 
antologi om folk-
bildning, makt och 
demokrati - på eng-
elska och publicerad 
av NIACE (Popular 
Education, Power 
and Democracy, red: 
Laginder, Nordvall 

& Crowther). Syftet är att kommunicera 
den svenska folkbildningstraditionen i ett 
vidare internationellt sammanhang. Som 
finländsk forskare, med givna insikter i de 
svenska folkbildningspraktikerna, blir min 
uppgift att läsa antologin i ett tredje per-
spektiv. Jag noterar att antologins innehåll 
presenterades i det föregående Mimerbla-
det (November 2012).

Vi lever i en tid av överförenklade 
mätningar och jämförelser av utfallet av 
bildning och fostran. Samtidigt har vårt 
uppdrag som forskare och folkbildare 
utvidgats, från att vara nationellt till att 
vara globalt. Förutom att byta språk blir 
vi tvungna att stanna inför och reflektera 
över den komplexitet som folkbildningen 
och dess praktiker består av. Men är den 
komplexitet som den svenska folkbildning-
en består av kommunicerbar? Mitt svar är 
både Ja och Nej. 

Då det kommer till de institutionali-
serade formerna av makt och demokrati, 
såsom folkhögskola och studiecirkel, 
är kommunikationen möjlig. Men den 
blir samtidigt avhängig av entiteter och 
kvantiteter. I vår tid är kommunikationen 
underställd en policyretorik som fokuserar 
deltagarens upplevelser och kompetenser 
framom det kollektiva meningsskapandet. 
Idealet om den bildade människan, aktiva 
medborgaren, är möjlig att gestalta i för-
hållande till institutionerna, men omöjlig 
att uppnå. Detta är utmaningen som flerta-
let av artiklarna i antologins inledande och 
avslutande delar brottas med. 

Men då det gäller förhandling om och 
meningsskapande kring identitet och 
rättvisa, eller kön, etnicitet och klass, blir 

bildningsprocesserna och kommunikatio-
nen om dem situerade. De blir beroende 
av symboliska handlingar och språk – här 
och nu. Institutioner och traditioner är 
alltid närvarande, men kan ofta förhindra 
snarare än främja ett kommunikativ me-
ningsskapande. Den för folkbildningens 
överlevnad nödvändiga motbilden gestaltas 
i all dess komplexitet i antologins tredje 
del. Jag citerar Ali Osman (s. 163, e.ö.):

Om språket legitimerar en institutionell 
praktik, signaleras förändringen av prak-
tiken genom en förändring i språket om 
praktiken. Folkbildning har använt och 
använder fortfarande, samma språk och 
praktik för att underlätta integreringen 
av invandrare. 

Den skotska forskaren, Jim Crowther avslu-
tar antologin genom att diskutera de olika 
folkbildningstraditionerna i förhållande till 
staten och civilsamhället. I min läsning är 
den stat och det civilsamhället han syftar 
till ”en annan” än den vi i Norden relaterar 
till. Och popular education i en angloa-
merikansk kontext är någonting annat än 
folkbildning i nordisk kontext. Skillnaden 
handlar om förhållandet mellan politik och 
pedagogik. Statens fortsatta stöd till folk-
bildningen i Norden kan förstås i ljuset av 
att dess och hela utbildningssystemets po-
litiska uppdrag övergått i ett (professionellt) 
pedagogiskt uppdrag. Folkbildning handlar 
idag om deltagarnas personliga utveckling 
framom en kamp för social rättvisa. 

Jag är pragmatiker och gläds åt att Jim 
Crowther ger oss praktisk vägkost. Vi bör 
revitalisera folkbildningen som en etable-
rad kollektiv offentlighet, genom att införa 
både nya och nygamla kollektiva lösningar 
till personligt-individuella problem. Vi be-
höver nya sätt att tänka och tala. Ytterligare 
bör vi utveckla en tolerans för motbilder 
och -språk, ge till exempel invandrare ut-
rymme för att använda sin egen kulturella 
sunda förnuft för att ifrågasätta och ut-
forma våra folkbildningspraktiker.

PETRI SALO

Releaseseminarium: Folkbildningsforskning i framkant
Mimer inbjuder till bokrelease den 22 
maj med seminarium utifrån de två nyut-
komna böckerna Popular Education, Po-
wer and Democracy: Swedish experiences 
and contribitons (NIACE, Laginder, Nord-
vall & Crowther red.) samt Lärandets 
mångfald: Om vuxenpedagogik och folk-
bildning (Studentlitteratur, Fejes red.).

Vi inleder med kaffe 14.40. Seminariet 
börjar 15.00 och avslutas med mingel, 
cider och lättare förtäring fram till ca. 
17.30. Platsen är: Folkbildningsrådet, 
Rosenlundsgatan 50, Stockholm. Delta-
gande är gratis men föranmälan krävs 
till lena.larsson@liu.se senast 13 maj.

På återbesök i de svenska 
bildningstraditionerna
Med antologin Svenska bildningstraditio-
ner (2012) fortsätter redaktörerna Anders 
Burman och Per Sundgren utmed det 
spår som den tidigare antologin Bildning 
(2010) inledde, nämligen att ge en vid och 
innehållsrik bild av svenska bildningstradi-
tioner.  I denna bok sker det med 15 kapitel 
som berör filosofiska funderingar kring 
bildnings-begreppet, betraktelser kring 
svenska (folk)bildningspersonligheter och 
utbildningspolitik. Boken blir därmed rik 
på perspektiv på såväl bildningstraditioner, 
folkbildning som bildningsbegreppet.

MARTIN LUNDBERG

Doktorandtjänster inom 
vuxnas lärande
Nu utlyses fyra doktorandtjänster i 
pedagogik med inriktning mot vuxnas 
lärande kopplade till forskningsmiljön 
Vuxenpedagogik och Folkbildning vid 
Linköpings universitet. Även om forsk-
ningsämnet är pedagogik välkomnas sö-
kande med olika disciplinär bakgrund. 
En av doktorandtjänsterna är knuten till 
Mimer – Nationellt program för folk-
bildningsforskning. Samtliga tjänster är 
dock öppna för sökande med folkbild-
ningsinriktning. Sista ansökningsdag 
är den 3 april 2013. Sprid gärna denna 
information via era nätverk och till per-
soner som ni tror kan vara intresserade. 
Läs om tjänsterna på LiU:s hemsida 
(www.liu.se) under »Lediga jobb«.
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Mimerkonferens i Uppsala
Välkomna till Mimers årliga forskarkonfe-
rens den 5–6 november 2013. Konferensen 
arrangeras i samarbete med Institutionen 
för pedagogik, didaktik och utbildnings-
studier vid Uppsala universitet. Forskare 
inbjuds att bidra med paper (5 –15 sidor). 
Det är en arbetskonferens och därför väl-
komnas texter som speglar pågående forsk-
ning i olika stadier. Inlägg med ett kortare 
PM (en A4- sida) kring projekt eller idéer 
om forskning är öppet för både forskare 
och folkbildare. Deadline för texter är den 
4 oktober. För ytterligare information, se 
www.liu.se/mimer.

Mimers årliga forskarkonferens 2012
Drygt 40 forskare och folkbildare deltog i 
Mimerkonferensen i november 2012. Den 
arrangerades i samarbete med jubilerande 
Bibliotekshögskolan i Borås. Biblioteks-
högskolan firade 40 år. Dessutom firades 
100-årsjubileet sedan beslutet om 1912 års 
biblioteksreform, grunden för utveckling-
en av 1900-talets studiecirkelverksamhet. 

Ett viktigt syfte med konferensen är 
mötet och dialogen mellan forskare från 
olika ämnesdiscipliner och universitet 
och folkbildare från studieförbund, folk-
högskolor och folkbibliotek. Två inbjudna 
bibliotekarier talade om utmaningar och 
nya former i folkbildningspraktiken. Nina 
Frid skapade 2007 bokcirklar.se, ett vir-
tuellt rum för läsare och en ny arena för 
möten, läsupplevelser och gemenskap. 
Christer Bergqvist belyste folkbibliotekens 
och studieförbundens arbete med det 
riksomfattande projektet – digidel (digital 
delaktighet) – vars syfte är att nå de män-
niskor som idag står utanför den digitala 
utvecklingen.

Samverkan mellan studieförbund och 
folkbibliotek åskådliggjordes också i den 
forskning som presenterades. Ett uppskat-
tat studiebesök på Biblioteksmuseet gav 
möjligheter att konkret uppleva forna 
tiders studiecirkelbibliotek. En gammal 
sliten bok, boklådor och doften bland hyllor 
och låneböcker sade mer än tusen ord. 

Konferensen synliggjorde de gränsö-
verskridande mötenas betydelser på en rad 
olika sätt. Det handlade om möten mellan 
forskare och folkbildare men också om 
möten mellan idéer, olika praktiker och 

tidsperspektiv. Folkbildningens historia 
och politisk styrning var ett sådant exem-
pel. Bibliotekshögskolans professor Anders 
Frenander presenterade folkbibliotekspoli-
tiken ur ett hundraårigt perspektiv medan 
historikern Samuel Edquist analyserade 
folkbildningen och statsbidragssystemen 
under 1900-talet. 

En annan tolkning av gränsöverskri-
dande handlar om internationella möten 
och utblickar. Diskurser om medborgar-
skap och medborgarskolning diskuterades 
i ett svensk-engelskt bidrag av Katherine 
Nicoll och Andreas Fejes. Makt och de-
mokrati står också i centrum för Mimers 
första internationella antologi Popular 
Education, Power and Democracy som 
presenterades av undertecknad. Den 
finländska folkbildningens samhälleliga 
roll belystes genom Annika Turunen. Ett 
hittills ganska okänt franskt perspektiv på 
svensk folkhögskola 1868–1945 stod Caro-
line Runesdotter för genom sin berättelse 
om Georges Ueberschlags avhandling La 
Folkhögskola.  

Även forskning om den samtida stu-
dieförbunds-, och folkhögskolepraktiken 
diskuterades, såsom kompetensbehov 
och pedagogisk utveckling. Vad kan folk-
bildningens pedagoger, vad gör dom och 
varför? Samverkan mellan professionella 
kulturutövare och amatörer i studieförbun-
dens verksamhet behandlades ur ett regio-
nalt perspektiv. Hiphop som socialt kapital 
och lärande gav bränsle åt diskussionen 
om behovet av en nytolkning av folkbild-
ning ur ungdomars perspektiv. Mötet mel-

lan folkhögskola 
och kommande 
universitetsstu-
dier var ett annat 
perspektiv på 
samtida folkbild-
nings betydelser 
för den yngre 
generationen. 

Frågor om 
framtidens vux-
enpedagogiska forskning väcktes i en pre-
sentation av Mimerrådets nya ordförande, 
professor Andreas Fejes. Diskussionen 
kring gränser och gränsöverskridande i 
förhållande till folkbildningsforskning 
hann bara börja, fortsättning följer säkert 
på kommande Mimerkonferenser. 

ANN-MARIE LAGINDER

Folkbildningslandskapet i nytt ljus
I antologin Bildning 
och demokrati – nya 
vägar i det svenska 
folkbildningslandska-
pet (Bjurström och 
Harding red.) bely-
ses hur bildning och 
demokrati förhåller 
sig till varandra, hur 
förståelsen av dem 

har förändrats över tid och vilken giltig-
het de har för nutida folkbildningsarbete. 
Medan frågan om demokrati tagit sig olika 
uttryck utan att förlora sin aktualitet, har 
bildningsbegreppet inte haft samma givna 
plats. I det inledande kapitlet utvecklar Er-
ling Bjurström dess innebörder under oli-
ka tidsskeden och hur bildningsbegreppet 

under lång tid påverkat synen på fostran 
och fritid, karaktärsdaning och kroppslig 
fostran. På 1960-, 70-talet var bildnings-
begreppet i det närmaste utmönstrat, men 
har sedermera fått en renässans. Även 
folkbildningen har pånyttfötts, anpassat 
sin verksamhet och nått ut till nya grup-
per – till priset av att framstå som allt 
svårare att avgränsa, när frågan om klass 
och kollektiva bildningstraditioner som en 
gemensam grund fått stå tillbaka för indi-
viduellt självförverkligande. 

De två följande kapitlen tar upp olika 
aspekter på verksamheten i roll- och 
konfliktspelsförbundet, Sverok, och det 
muslimska studieförbundet Ibn Rushd. 
Båda är exempel på, inte bara nya organisa-
tioner, utan företräder också nya medlems-

grupper för folkbildningen. I synnerhet 
den verksamhet som bedrivs inom Sverok 
kan sägas befinna sig i gränstrakterna av 
det som kan uppfattas som folkbildning. 
Tobias Harding reser frågan vad de aktiva 
lär sig och prövar uppfattningen, att fören-
ingsaktivitet i sig skulle bibringa medlem-
marna demokratiska kunskaper. 

Carin Falkner undersöker den bild-
ningsmässiga och demokratiska potentia-
len hos två väsensskilda verksamheter, ett 
rollspel kallat Deathgame och Fredsagen-
terna som är del i Ibn Rushd’s projekt att 
utveckla en muslimsk fredskultur. Medan 
de intervjuade aktiva i Fredsagenterna vitt-
nar om tydliga bildningsprocesser förenas 
Deathgamespelarna i målsättningen att ha 
roligt och uppleva gemenskap.
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MIMER, fornnordisk mytisk gestalt. Skildras som utomordenrligt vis. Enligt Alf Henriksson fanns i Mimers brunn kunskap om allt som hade 
hänt och som skulle hända i världen.
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KALENDARIUM

21 MARS Folkbildningsse-
minarium. Tema: Folkbild-
ningsbegreppet. Uppsala 
universitet, Inst. för ABM. 
Sammanträdesrum 3-0015, 
kl 15.15–17. 
22 MAJ Folkbildningsforsk-
ning i framkant – internatio-
nellt och nationellt. Mimers 
bokreleaseseminarium. Folk-
bildningsrådet, Rosenlunds-
gatan 50, kl 14.40 – ca 17.30.
11–13 JUNI I Rörelse: ACSIS 
kulturstudiekonferens 2013, 
Norrköping.
4–7 SEPTEMBER ESREA Trien-
nial Conference: “Changing 
configurations of adult educa-
tion in transitional times”, 
Humboldt University, Berlin, 
Tyskland. 
12 SEPTEMBER Folkbildnings-
forskningens dag, kl 10–16, 
Bryggarsalen, Norrtullsga-
tan 12 N, Stockholm. Arr: 
Föreningen för folkbild-
ningsforskning, Mimer och 
Studiefrämjandet.
16 OKTOBER Nationell folk-
bildningskonferens. Tema: 
Demokrati och mänskliga 
rättigheter. Norra Latin i 
Stockholm kl.10.00–18.30.
5–6 NOVEMBER Mimers fors-
karkonferens 2013. I samar-
bete med Institutionen för 
pedagogik, didaktik och ut-
bildningsstudier vid Uppsala 
universitet. Detaljer, praktisk 
information och deadlines 
kommer att finnas på www.
liu.se/mimer så småningom. 

Betydligt närmare folkbildningens upp-
drag, att stärka och utveckla demokratin, 
skapa engagemang och påverka samhälls-
utvecklingen, är de studier som förbereder 
för politiska uppdrag. Henrik Nordvall har 
undersökt de partistudier som såväl Social-
demokraterna som Vänsterpartiet bedriver 
inom ABF, en verksamhet som fått en väx-
ande betydelse när medlemstalen sjunker. 
Det politiska engagemanget kanaliseras 
numera ofta på annat sätt annat än genom 
medlemskap i något politiskt parti och där-
med måste förtroendeuppdragen fördelas 
inom en krympande medlemsskara. Det 

gör det angeläget att snabbt utbilda nya 
medlemmar och studierna får en kompen-
satorisk roll genom att förmedla det som 
de tidigare förvärvades i aktivt partiarbete. 

I slutkapitlet följer Bernt Gustavsson 
hur synen på bildning och demokrati för-
ändrats och utmanats genom historien. I 
det som varit en kärna i bildningsbegrep-
pet, tanken om att finna det egna i det 
främmande och det främmande i det egna, 
ser Gustavsson också möjligheterna att 
förflytta gränserna för vilka som omfattas 
för att därmed också bli ett inkluderande 
begrepp som svarar mot utmaningarna i 

dagens globaliserade samhälle. 
I längd och utformning är kapitlen i 

antologin mycket olika och mellan vissa 
kapitel finns överlappningar. Jag hade fö-
redragit en tydligare och mer konsekvent 
genomförd idé bakom antologin, men 
sammantaget ger de olika kapitlen intres-
santa inblickar och infallsvinklar på hur 
bildning och demokrati, som idé och prak-
tik, påverkat och påverkar såväl nutida som 
möjliga folkbildningspraktiker. 
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