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Popular Education, 
Power and Democracy
Slutmanus till Mimers första internatio-
nella antologi Popular Education, Power 
and Democracy – Swedish Experiences and 
Contributions har lämnats till det engelska 
förlaget NIACE. Boken släpps enligt plan 
i början av 2013. Redaktörer för antologin 
är Ann-Marie Laginder, Henrik Nordvall 
och Jim Crowther.  

Mimers syfte med antologin är att 
sätta in svensk folkbildning och folk-
bildningsforskning i ett internationellt 
sammanhang. Boken är skriven med 
särskild hänsyn tagen till internationella 
läsare som inte sedan tidigare är bekanta 
med den komplexa och mångfacetterade 
svenska och skandinaviska folkbildnings-
traditionen. Många av de frågor som väcks 
i antologins olika kapitel kring folkbild-
ning, makt och demokrati är universella. 
På så vis kan antologin bli ett viktigt 
bidrag inom både akademi och praktik, 
nationellt och internationellt. 

Boken innehåller fyra delar, i första 
delen ingår två kapitel, först introduceras 
bokens tema av redaktörerna. Kjell Ru-
benson, forskare från Kanada, undersöker 
i antologins andra kapitel den svenska 
folkbildningstraditionen i förhållande till 
diskursen om livslångt lärande inom EU. 
Del två innehåller olika historiska per-
spektiv. Bernt Gustavsson granskar bild-
ningsbegreppets förändring i tid och rum, 
Kerstin Rydbeck ger ett genusperspektiv 
på den svenska folkbildningshistorien och 
Staffan Larsson ger en inträngande bild 
av folkhögskolans roll som föregångare i 
det svenska utbildningslandskapet. I del 
tre behandlas olika maktperspektiv. Eva 
Andersson och Ann-Marie Laginder analy-
serar studiecirkeln ur ett mikroperspektiv 
och reflekterar kring olika maktdimensio-
ner. Vidare bidrar Henrik Nordvall med ett 

kapitel om mötet mellan den globala rätt-
viserörelsen och institutionaliserad folk-
bildning. Ali Osman bidrar med en kritisk 
analys av hur folkbildningen konstruerar 
sin roll i arbetet med invandrarföreningar 
och integration. Berit Larsson ger i sitt 
kapitel en teoretisk och feministisk ram 
för en politisk radikal folkbildning som 
praktiserar en dialog som ger plats åt kvin-
nors olikheter. 

I bokens fjärde och avslutande del 
riktas blicken ut mot internationella erfa-
renheter och tolkningar. Två amerikanska 
forskare, Sylvia S. Bagley och Val D. Rust 
undersöker hur skandinaviska folkhög-
skolemodeller har spritts i USA och hur 
”folk schools” har utvecklats över tid. Alan 
Rogers, forskare från Storbritannien, tar 
utgångspunkt från Folk Development 
Colleges i Tanzania. De byggdes upp med 
utgångspunkt från svenska folkhögsko-
leidéer och han diskuterar riskerna när 
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Ur Mimers brunn  
 VI BEHÖVER EN BRED KUNSKAP om både 

historiska och samtida samhällsföränd-
ringar för att förstå svensk folkbildning, 
lika viktigt är det att bygga kunskap som 
sätter in nationella förhållanden i ett in-
ternationellt sammanhang. Syftet med 
Mimers internationella antologi Popular 
Education, Power and Democracy är att 
sprida kunskap nationellt och internatio-
nellt. Den avslutas med en reflektion kring 
folkbildning, civilsamhälle och stat där 
jämförelser mellan Sverige och Storbritan-
nien står i centrum.

Olika tolkningar av civilsamhället 
är viktiga pusselbitar i förståelsen av 
samhällets omvandling. Föreningslivet 
i miljonprogrammets bostadsområden, 
ett civilsamhälle i den urbana periferin, 
undersöks i Lisa Kings avhandling. Två 
nyligen publicerade antologier bidrar också 
med brännande frågor om civilsamhälle, 
organisationer och folkbildning. Folkbiblio-
tekspolitik under 100 år står i centrum i en 
tredje antologi.

Flera av de avhandlingar som presente-
ras tar också sin utgångspunkt i historien 
och ställer viktiga frågor till samtiden. 
Det handlar om folkbildning som motof-
fentlighet, hur sociala nätverk formar ut-
bildningsdebatten och olika vägar att förstå 
hur livsavgörande upplevelser uppstår i 
bildningsmiljöer.

Min förhoppning är att spänningsfälten 
mellan historia, samtid och framtid också 
aktualiseras i den forskning om folkbildning 
som kommer att presenteras på Mimers 
forskarkonferens i november. Konferensen 
ges i samarbete med Bibliotekshögskolan i 
Borås. Samarbetet med företrädare för olika 
universitet, folkhögskolor, bildningsförbund 
och andra organisationer kring de årliga kon-
ferenserna har varit en av mina mest inspi-
rerande uppgifter. Många möten och inspel 
under konferenserna är oförglömliga och 
jag önskar min efterträdare Henrik Nordvall 
all framgång med framtida konferenser och 
samverkan inom Mimers nätverk.
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och sekreterare i rådet antar nu utma-
ningen att utveckla och driva Mimers verk-
samhet i samverkan med Mimerrådet. För 
mandatperioden 2012-2014 har Styrelsen 
för utbildningsvetenskap vid Linköpings 
universitet utsett följande ledamöter utöver 
ordföranden: Eva Andersson, Göteborgs 
universitet, Erling Bjurström, Linköpings 
universitet, Kerstin Enlund, Bilda stu-

dieförbund, Irma Carlsson, Linköpings 
universitet, Samuel Edquist, Uppsala 
universitet, Kerstin Rydbeck, Uppsala uni-
versitet, Eva Åström, Folkbildningsrådet, 
Eva Önnesjö, Rörelsefolkhögskolornas 
Intresseorganisation (RIO). Mats Ber-
nerstedt, ordförande för Föreningen för 
Folkbildningsforskning har adjungerats till 
Mimerrådet.

idéer överförs till en helt annan kontext 
med andra förutsättningar. Yukiko Sawa-
no, forskare från Japan, ger en mångsidig 
bild av skandinaviska folkbildningsidéers 
spridning och inflytande i Japan. I bokens 

slutkapitel drar Jim Crowther ihop olika 
trådar i boken i en jämförande reflektion 
mellan Storbritannien och Sverige kring 
folkbildning, statens förändring, offentlig-
het och civilsamhälle. 

Book-release under våren – mer information 
kommer på Mimers hemsida: 
www.liu.se/mimer.

UNDER NÄRMARE 14 ÅR har Ann-Marie 
Laginder varit föreståndare för Mimer 
och under något fler år har Staffan Lars-
son varit Mimerrådets ordförande. En 
grundbult under deras ledning har varit 
att Mimer ska vara en öppen mötesplats 
som är till för alla som forskar om folkbild-
ning. Att främja dialogen mellan forskare 
och folkbildare och att sprida information 
kring pågående forskning har också varit 
centrala delar i formandet av Mimer. Både 
Mimerbladet och Mimers årliga forskar-
konferens är viktiga delar i den strategin. 
En annan grundbult som växt sig starkare 
under senare år är att verka för en ökad 
internationalisering. Det handlar både om 
att öka kunskapen om internationell forsk-
ning om folkbildande verksamheter och 
om att främja svensk folkbildningsforsk-
nings spridning internationellt.

Staffan Larsson pensionerades från sin 
tjänst som professor i vuxenpedagogik vid 
Linköpings universitet vid halvårsskiftet 
2012.  Ann-Marie Laginder lämnar upp-
draget som föreståndare för Mimer den 1 
januari 2013. Hon blir då deltidspensionär 
och kommer att behålla uppdraget som 
programansvarig för Folkhögskollärarpro-
grammet. Staffan Larssons efterträdare 
som professor är Andreas Fejes. Han har 
sedan flera år varit verksam som docent 
på Avdelningen för pedagogik och vuxnas 
lärande vid Linköpings universitet. Hans 
mycket omfattande publicering rör sig 
inom fältet vuxnas lärande. Ett av hans 
centrala forskningsintressen handlar om 
hur den vuxna medborgaren skapas och 
formas som ett lärande subjekt. Henrik 
Nordvall, verksam vid samma avdelning, 
kommer att axla uppdraget som förestån-
dare för Mimer. Han var Mimers tredje 
doktorand och disputerade 2008 med en 
avhandling som handlade om tolknings-
processer och koalitionsbyggande i organi-
seringen av sociala forum. Han har sedan 
dess bedrivit en omfattande forskning om 
folkbildning och blev under hösten 2012 
docent. 

ANDREAS FEJES, ny ordförande för Mimer-
rådet och Henrik Nordvall, ny föreståndare 

Ny ledning för Mimer

Övre raden: Andreas Fejes (t v) och Henrik Nordvall.
Undre raden: Ann-Marie Laginder och Staffan Larsson.
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Norbergsspelen som motoffentlighet
GUNNEL TESTAD har skrivit en litteraturve-
tenskaplig avhandling om ett arbetarspel 
som  uppfördes i Norberg åren 1977–1981, 
1988 och 1991–92: ”Solidariteten, det 
vackra i denna strid…”. Spelet om Nor-
bergsstrejken 1891–1892. En studie i arbe-
tarkultur. Testad utgår från Oscar Negts 
och Alexander Kluges arbete om offent-
lighetsbegreppets relation till erfarenhet. 
Inspirerade av Habermas diskussion om 
olika offentligheters karaktär menar Negt 
och Kluge att den borgerliga offentlighet 
som dominerar västvärlden leder till att 
människors, särskilt arbetares, erfarenhe-
ter isoleras, splittras, förträngs, tabuiseras  
och assimileras. Testad prövar om spelet 
förmår etablera en proletär offentlighet där  
arbetares erfarenheter, historiskt och i nu-
tid, förs samman till helheter och görs  
allmängiltiga så att kollektivet snarare än 
individerna synliggörs. 

AVHANDLINGEN INLEDS med en skildring 
av spelets nationella och loka kontext. Spe-
let  tillkommer i 1970-talets Sverige. Det 
radikala kulturklimatet som då rådde speg-
las såväl i kulturutredningen 1974, i ut-
bildningsradions serie Bygd i förvandling, 
i olika teateruppsättningar som i litteratur 
där arbetares erfarenheter gestaltas. Lokalt 
präglas Norberg av pågående nedläggning-
ar av gruv- och stålindustri. Tanken på ett 
arbetarspel om gruvstrejkerna 1891 mottas 
positivt av både kommunledning och be-
folkning. Ett  övergivet gruvbrott erbjuder 
unika sceniska möjligheter.

Initiativet till spelet tas vid en amatörte-
aterfestival i regi av NBV och Norrby teater 
i Fagersta. Drivande krafter är främst Arne 
Andersson, projektledare och regissör 

samt Sture Karlsson manusförfattare. Cen-
trala utgångspunkter för dem är de poli-
tiskt laddade begreppen huvudmotsättning 
och enhetsfront; arbetare och folk ställs 
mot kapital och överhet. I avhandlingen 
analyseras strategin bakom manusarbetet 
och den sceniska kompositionen. Tillsam-
mans med de många amatörskådespelarna 
utformas manus och roller på basis av ett 
historiskt källmaterial men också utifrån 
de medverkandes egna erfarenheter och 
improvisationer. Testad menar att Karlsson 
lyckas med att omsätta Brechts teaterteori, 
bl. a. låter han en berättarkör distansera 
åskådarna från spelets fiktion och får 
därigenom publiken att reflektera över 
paralleller mellan strejkhistoria och nutida 
verklighet. I kontrast till en borgerlig tea-
tertradition fokuseras händelser snarare 
än  individer, större tidsspann snarare än 
begränsade utsnitt, sociala sammanhang 
och relationer snarare än det privatpsykolo-
giska. Det historiskt episodiska och  
mångfacetterade berättandet dominerar 
spelet snarare än enskilda öden. 

TESTAD JÄMFÖR OCKSÅ dramat med den 
historiska verkligheten och finner att spe-
let  dramatiserar och förenklar historien. 
Ett flertal strejker blir till en, tidsförloppet  
koncentreras och interna motsättningar 
i arbetarleden speglas inte. Huvudaktö-
rernas förhållningssätt stiliseras. Arbe-
tarskildringarna kan kategoriseras som: 
”de omedvetna”, ”de kompromissvilliga”, 
”strejkanhängarna” och ”de fria”. Fram-
ställningen av överheten framhäver dess 
strävan efter ”kontroll och envälde”, att den 
är ”förblindad av makt”, sysslar med ”ma-
nipulation och svek” eller ger ”visst erkän-

nande av arbetarnas rätt..”. 
Ändå blir spelet om Norbergsstrejken 

skolbildande för en lång rad arbetarspel. 
Etablerar inte bara under en tid en alter-
nativ offentlighet utan öppnar också för 
fler liknande projekt, hävdar Testad. En 
annan, och positivare, slutsats alltså än den 
Hellblom kom till i sin analys av arbetar-
nas självorganisering i Vikmanshyttan på 
1970-talet. 

Några kvardröjande frågor efter läs-
ningen av en intressant avhandling är 
vilken roll lokal folkbildning hade i arbetet 
med spelen och i vad mån kultur och folk-
bildning idag är, kan  eller vill utgöra, en 
motoffentlighet, ett alternativ till en bor-
gerlig hegemoni? 

Gunnar Sundgren

Gunnel Testad. 2012. ”Solidariteten, det 
vackra i denna strid…”. Spelet om Norbergs-
strejken 1891-1892. En studie i arbetarkultur. 
Akademisk avhandling. Institutionen för lit-
teraturvetenskap och idéhistoria. Stockholms 
universitet.

Kampen om befolkningen
HUR UTVECKLADES den historiska proces-
sen av nationell identitetsformering i Sve-
rige 1780–1860 och vilka var processens 
förutsättningar? Det är den övergripande 
frågan i Anne Bergs historiska avhandling 
Den svenska nationsformeringens utveckling 
och sociopolitiska förutsättningar ca 1780-
1860.  

Med utgångspunkt i Sverige som em-
piriskt exempel ger sig Berg i kast med en 
internationell vetenskaplig diskussion om 
formering av nationell identitet i västeu-
ropeiska länder. I delar polemiserar Berg 
bland annat mot Benedict Andersons klas-

siska verk Den föreställda gemenskapen 
(1993), om nationalismens ursprung och 
spridning.  Med ett teoretiskt konfliktper-
spektiv, i vilket Berg söker förena både en 
identitetsdimension och en sociomateriell 
dimension, undersöks ett antal organise-
rade initiativ för formering av nationell 
gemenskap under perioden.

Även om det främst är den internatio-
nella litteraturen om nationell identitet 
som adresseras, är denna avhandling helt 
klart ett bidrag också till den svenska folk-
bildningsforskningen. Studiens empiriska 
fokus ligger på svenska föreningar, säll-

skap och tidskrifter som under perioden 
bedrev verksamhet i syfte att skapa ett 
nationalmedvetande. Källmaterialet består 
i stora delar av olika tidskrifter och tid-
ningar under perioden, däribland Läsning 
för svenskar, Bildningsvännen, Fädernes-
landet och Demokraten. Förutom analys av 
källtexter har Berg även gjort en kartlägg-
ning av de intellektuella som framträder i 
materialet, med fokus på deras socioekono-
miska position.

Berg visar hur nationella formeringsi-
nitiativ präglades av skilda ideologiska 
inriktningar.  I avhandlingen urskiljs till 
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Upplevelsens poetik – 
Om slöjden på Nääs 
ANNA ALM disputerade 2012 i ämnet histo-
ria vid Lunds universitet. Syftet med hen-
nes doktorsavhandling, Upplevelsens poetik. 
Slöjdseminariet på Nääs 1880–1940 är att 
undersöka den pedagogik som tog form på 
slöjdseminariet och som påverkade delta-
garna på ett omvälvande och livsavgörande 
sätt. Alms utgångspunkt i avhandlingen är 
att Nääs slöjdseminarium blivit känd som 
något särskilt i pedagogiskt hänseende och 
med speciell referens till deltagares upple-
velser. Grunden till Nääs slöjdseminarium 
var en slöjdskola för gossar som startade 
1872. Slöjdseminariet bildades två år se-
nare och Otto Salomon blev dess första fö-
reståndare. Salomon är kanske mest känd 
för att ha grundat den svenska skolslöjden 
och utvecklat olika pedagogiska ideal som 
vann spridning i samtiden. Salomons 
pedagogik på Nääs betonade bland annat 
det individuella eller självverksamheten, 
en allmän moraliskt uppbygglig uppfost-
ran, yrkesskicklighet och aktning för det 
kroppsliga arbetet. 

Anna Alm beskriver i avhandlingen 

Salomons pedagogiska metodik och ana-
lyserar likheter och skillnader med hjälp 
av pedagogikens storheter Rousseau, 
Pestalozzi och Freire. Analysen bidrar till 
att tydliggöra pedagogiska former, men 
komplexiteten i frågan om varför delta-
gare vittnat om livsavgörande upplevelser 
under seminariets kurser lämnas obesva-
rad. För att komma åt de livsavgörande 
upplevelserna använder Alm en eklektisk 
begreppsapparat som förmår skilja mel-
lan upplevelse och erfarenhet, mellan 
habitus och institutioner, mellan fält och 
skuggfält. Begreppen hjälper Alm att ur en 
diger datamängd lyfta fram olika samspel, 
mellan nationellt och internationellt, sam-
hället och institutioner, mellan institution 
och miljö, könsmaktsordning och tillfälligt 
frigörande, vardagsliv och kursdeltagande 
samt pedagogik och personliga resurser. 
Beskrivningen av samspelen och olika 
processer gestaltar på ett bra sätt varför 
seminariedeltagande återgavs som om-
välvande och livsavgörande. Samspel och 
omständigheter genererar en speciell Nääs 

anda som fick starkt genomslag hos delta-
gare. Över tid kom Salomons systematiska 
metodik att inspirera skolor både nationellt 
och internationellt. Slöjdseminariets och 
Salomons arv är idag en del av svensk bild-
ningshistoria.

Anna Alms avhandling är ett gediget 
hantverk och bidrar till nya insikter om 
svensk pedagogisk historia. Den ambi-
tiösa teoriramen med begrepp från olika 
traditioner används för att lyfta fram flera 
rimliga svar omkring komplexa frågor. 
Alms källmaterial består av brev, minnes-
skildringar, tal, dagböcker samt texter om 
slöjd och bildning. Upplevelsens poetik 
är en intresseväckande och välskriven 
avhandling som erbjuder ett viktigt bidrag 
till hur vi kan förstå pedagogik och skolfor-
mer i vår samtid. 

Sam Paldanius

Anna Alm. 2012. Upplevelsens poetik Slöjd-
seminariet på Nääs 1880–1940. Akademisk 
avhandling. Historiska institutionen, Lunds 
Universitet. 

exempel den officiella statspatriotiska na-
tionalismen, i materialet förordad främst 
av statstjänstemän, som satte likhetstecken 
mellan trohet mot den rådande kunga-
makten och ett gott nationalmedvetande. 
Mot denna ställdes en civistisk patriotism 
framförd av bland annat handelsmän och 
publicister som utmanade den gamla ord-
ningen och istället förfäktade medborger-
liga rättigheter som nationens grundval. 
Från och med 1830-talet skildrar Berg 
en kamp där de arbetande människorna 
blir föremål för nationalisering. Här står 
kampen mellan vad som beskrivs som en 
folkreformerande och ett radikalt projekt. 

Det första avser en strävan bland högbor-
gerliga och statslierade krafter att integrera 
allmogen i en organisk nationstanke och 
utveckla ett nationalmedvetande utan att 
deras lägre sociala position eller brist på 
politiska rättigheter ifrågasattes. I det radi-
kala projektet, formulerat och framfört i de 
lägre samhällskikten, knöts nationalismen 
till en jämlikhetstanke om att arbetare och 
allmoge i egenskap av det ”äkta svenska 
folket” kunde kräva sociala och politiska 
rättigheter. 

DE SOCIALA KONFLIKTERNA som skildras 
tolkar Berg som en central mekanism som 
driver fram etableringen av en nationell 
identitet. Det nationella blir således inte 
något som enbart etableras uppifrån, det 
finns fler nationella projekt än de som 
förordas av den härskande eliten. Det na-
tionella blir inte något homogent, det rym-
mer en rad olika och ibland motstridiga 
element. Det nationella växer inte heller 
fram som en naturlig utveckling till följd 
av den tekniska utvecklingen av kommu-
nikationsmedel och framväxten av offent-
liga gemensamma rum. Bergs kritik mot 
Benedict Anderson tar bland annat fasta 
på en formulering som den senare gör, där 

han menar att den nationella identiteten 
växer fram trots alla de sociala orättvisor 
och konflikter som finns i ett land. Det är 
inte trots dessa konflikter nationsforme-
ring växer fram, menar Berg, utan som en 
följd av dessa. För även om det går att skön-
ja vitt skilda politiska intentioner bakom de 
olika projekten som syftar till att skapa ett 
nationalmedvetande, bidrar alla dessa del-
vis motstridiga bilder ändå till att erkänna 
och befästa nationens betydelse – den blir 
en gemensamt erkänd utgångspunkt för 
striden. 

Bergs avhandling är tydligt problemori-
enterad och teoretiskt driven och utgör ett 
välkommet bidrag till studiet av folkbild-
ning just i bemärkelsen bildandet – eller 
formerandet – av ett folk.  Avhandlingen 
visar också på möjligheten att genom 
historiska studier av den svenska folkbild-
ningskontexten bidra till en internationellt 
förankrad vetenskaplig diskussion. 

Henrik Nordvall

Anne Berg. 2012. Den svenska nationsforme-
ringens utveckling och sociopolitiska förutsätt-
ningar ca 1780-1860. Akademisk avhandling. 
Historiska institutionen, Uppsala universitet.
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Det pedagogiska imperativet

THOMAS NEIDENMARK disputerade 2011 vid 
Stockholms universitet med avhandlingen 
Pedagogiska imperativ och sociala nätverk 
i svensk medborgarbildning 1812–1828. För 
denna avhandling tilldelades han 2012-
års stipendium av Carl Johanförbundet. 
Förbundets ordförande, Torkel Jansson, 
underströk i sin motivering hur avhand-
lingen presenterade ny kunskap om Carl 
Johan-epoken. ”Imperativet” i titeln erinrar 
om den betydelse Immanuel Kant överallt 
hade i diskussionen om medborgarsam-

hällets framväxt, ett samhälle som även 
hos oss behövde pedagogiseras. Avhand-
lingen behandlar en period då en kuvad 
undersåtestat successivt ersattes av den på 
egna ben stående medborgarnationen. 

Den svenske kronprinsen Carl Johan 
tillsatte 1812 den första av 1800-talets stora 
uppfostringskommittéer. Om 1812 och 
1825 års uppfostringskommittéer, den 
senare kallad snillekommittén, har det 
sagts att de inte uträttade särskilt mycket. 
Neidenmarks avhandling fokuserar på 
kommittéernas ledamöter snarare än de 
dokument arbetet lämnat efter sig. Med en 
nätverksanalys på ett synnerligen stort in-
samlat biografiskt material avtäcks nätverk 
vi inte kunnat föreställa oss på förhand. 
Nätverksrelationerna visar att namnkun-
niga svenskar som Erik Gustaf Geijer, Carl 
Adolph Agardh, Esaias Tegnér uppenbar-
ligen sågs och diskuterade utbildningsfrå-
gorna i olika ordnar och sällskap. Särskilt 
Svenska Frimurareorden framträder i 
avhandlingen som en hittills förbisedd bro 
mellan gustaviansk tid och det samhälle vi 
fortfarande lever i.

AVHANDLINGENS HUVUDSAKLIGA RESULTAT, 
att det tidiga 1800-talets utbildningsdebatt 
också fördes i vitt förgrenade sociala nät-
verk, väcker många nya ingångar till att 
studera svensk utbildningshistoria. Inte 
minst genom det avancerade verktyg som 
Neidenmark tagit fram i anslutning till av-
handlingsarbetet. Verktyget gör det möjligt 
att strukturera stora mängder information 
om historiska personer och sällskap som 
sedan kan analyseras. Detta kan göras av 
flera forskare samtidigt då verktyget, som 
heter Neiden, är internetbaserat. Tack vare 
sådan teknisk innovation för den samhälls-
vetenskapliga forskningen har åtskillig 
både kvantitativt och kvalitativt ny kunskap 
avvunnits det redan väl utforskade 1800-ta-
let. Verktyget Neiden utvecklas alltjämt för 
att hjälpa forskare att studera historiska 
personer. Det internetbaserade verktyget 
Neiden som strukturerar landskapet av 
historiska sociala relationer kan man läsa 
mer om på www.neiden.se.

Agnieszka Bron

Folkbibliotekspolitik – styra eller stödja? 
1912 ÅRS BIBLIOTEKSREFORM brukar beteck-
nas som grundläggande för utvecklingen 
av 1900-talets studiecirkelverksamhet. Den 
innebar offentligt stöd till idéburna organi-
sationer som bedrev cirkelverksamhet och 
ledde till framväxten av de första studieför-
bunden. Oscar Olssons betydelse för för-
ordningen brukar ofta betonas. Reformen 
var emellertid i mångt och mycket en kon-
sekvens av den utredning som på regering-
ens uppdrag genomförts året innan under 
ledning av Valfrid Palmgren, med syftet att 
föreslå åtgärder för att främja det allmänna 
biblioteksväsendet. Reformen innebar såle-
des även ett avstamp för en modern svensk 
folkbibliotekspolitik, i och med att staten 
nu för första gången tog ett fast grepp om 
folkbibliotekens utveckling. Genom inrät-
tandet av två nationella bibliotekskonsu-
lenttjänster var syftet att skapa ordning och 
enhetlighet inom det ännu ganska snåriga 
och bräckliga folkbiblioteksområdet. 

I år är det alltså jämt hundra år sedan 
denna reform. Samtidigt är det också fyr-
tio år sedan utbildningen av bibliotekarier 
startades vid Högskolan i Borås. Detta är 
bakgrunden till ett projekt som under de 

senaste åren bedrivits av en grupp lärare 
och forskare vid Bibliotekshögskolan i Bor-
ås, med syftet att skriva folkbibliotekspoliti-
kens historia. I antologin Styra eller stödja? 
svensk folkbibliotekspolitik under hundra år 
redovisas resultaten av detta projekt. 

ANTOLOGIN BESTÅR AV åtta olika artiklar, 
som på olika sätt beskriver den statliga bib-
liotekspolitikens utveckling fram till idag. 
Den första och mest omfattande, ”Statens 
förhållande till folkbiblioteken, 1912–2012”, 
har skrivits av Anders Frenander. Fram-
ställningen kan i viss mån fungera som 
ett slags orientering inför läsningen av de 
övriga bidragen, som utgör fördjupade stu-
dier inom mera avgränsade delområden. 
Här finns exempelvis Magnus Thorstens-
sons artikel ”Framväxten av en statlig 
bibliotekspolitik i Sverige”, som beskriver 
historien före förordningen 1912. Jenny 
Johannisson analyserar i ”Från kulturpo-
litik till bibliotekspolitik? Folkbiblioteket 
och Kultursamverkansmodellen” huruvida 
folkbibliotekets position inom den svenska 
politiskt-administrativa organisationen för-
ändrats.Louise Limbergs ”Från biblioteks-

stadga till skollag – skolbibliotekens plats i 
folkbibliotekspolitiken 1911-2011” studerar 
frågan om hur relationen mellan folk- och 
skolbibliotek sett ut under olika perioder. 
Hon lyfter bland annat fram det genomgå-
ende dilemmat i skolbibliotekens hemvist, 
som en del av skolan eller av biblioteks- och 
kulturväsendet. Bibliotekarieprofessio-
nens utveckling står också i fokus i ett par 
artiklar, bland annat i Jenny Lindbergs 
”Professionen tar form – teknik och genus 
i fokus”.

SAMMANTAGET UTGÖR ANTOLOGIN en väl-
skriven, intressant och lärorik läsning. Det 
har funnits ett behov av en sammanhållen 
framställning kring den folkbibliotekspo-
litiska utvecklingen – inte minst som en 
förståelsebakgrund till dagens diskussion 
om hur folkbiblioteken ska hantera exis-
terande och framtida utmaningar. Här 
kan boken ha en viktig roll. Den har också 
en given plats som kurslitteratur inom de 
biblioteks- och informationsvetenskapliga 
utbildningarna.

Kerstin Rydbeck
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Studieförbund mellan civilsamhälle, 
stat och marknad
I DEN VÄL SAMMANHÅLLNA forskarantologin 
En mosaik av mening Om studieförbund och 
civilsamhälle (redigerad av Johan von Essen 
och Gunnar Sundgren) fokuserar författar-
na på studieförbunden som organisationer 
i spänningsfältet mellan civilsamhälle, stat 
och marknad. 

I synnerhet de kapitel som är skrivna 
av Johan von Essen och Pelle Åberg ger en 
bild av studieförbunden som alltmer pro-
fessionaliserade organisationskluster som 
på olika sätt rör sig bort från sin historiska 
förankring i specifika folkrörelser och 
organisationsgrupper. ABF har utvidgat 
gruppen medlemsorganisationer till att 
inkludera organisationer långt utanför den 
ursprungliga arbetarrörelsen. Sensus har 
arbetat med att frigöra sig från sin tidigare 

dominerande relation till Svenska kyrkan. 
Konsultföretag anlitas för att hjälpa stu-
dieförbund i strategiska vägval. Det som 
framträder är en bild av studieförbunden 
som aktörer på en utbildningsmarknad 
och under offentlig reglering, snarare än 
entydigt delar av civilsamhället. En central 
slutsats blir att pendeln i den historiska 
spänningen mellan studieförbundssfärens 
och det enskilda studieförbundets särart 
nu går allt starkare mot ökad likriktning av 
studieförbunden.

Beskrivningen är intressant och ge-
nomgående välunderbyggd, i synnerhet 
när det gäller de större och mer typiska 
studieförbunden. Mindre uppmärksamhet 
ägnas åt hur nya studieförbund tillkommit 
och andra lämnat studieförbundssfären. 

En diskussion kring processen som ledde 
till att Sisu inte längre är en del av denna 
sfär hade till exempel kanske kunnat ytter-
liga fördjupa analysen av hur likriktningen 
går till. Detsamma skulle kunna gälla Sen-
sus roll som samarbetspartner till de båda 
nyaste studieförbunden. Dessa exempel 
stärker dock bara intrycket av att det finns 
starka normer som nya organisationer 
måste följa för att accepteras som fullvär-
diga studieförbund.

I bokens senare kapitel, skrivna av Gun-
nar Sundgren, Anita Nordzell och Timmy 
Larsson, skiftar fokus till verksamheten. 
Varför söker sig människor till studie-
cirklar och vad betyder dessa för dem? 
Samtidigt framträder återigen bilden av 
ett Folkbildningssverige på väg bort från 

Till det lokalas försvar!  
DEN GRUNDKÄNSLA som ligger kvar när 
jag har läst Lisa Kings avhandling Till det 
lokalas försvar – Civilsamhället i den urbana 
periferin (2011) är att det småskaliga lokala 
organisationslivet står förvånansvärt starkt 
i miljonprogrammets bostadsområden. 
Handlingen är förlagd till Tensta och Rin-
keby men analysen och dess implikationer 
sträcker sig långt utanför. Urban segrega-
tion är inte något nytt, vilket Kings också 
skriver. Samtidigt menar hon att det inom 
staden idag skapas en allt tydligare separa-
tion mellan olika rum, vilka kännetecknas 
av alltmer åtskilda livsvillkor och färre kon-
taktytor dem emellan.

Så vad handlar det om för organisa-
tioner? Folkets Hus. Naturskyddsfören-
ingen. Verdandi. Det luktar folkrörelse 
lång väg. Läsaren bekantar sig med Rin-
keby Folkets Hus, den somaliska kretsen 
i Naturskyddsföreningen liksom Kvin-
nocentret i Tensta-Hjulsta. Även mer 
renodlat etniska organisationer består av 
medlemmar som samlas och samverkar. 
De lokala föreningarna i storstadens för-
ort uppstår alltså inte i ett vakuum. Lisa 
Kings menar tvärtom att dessa bör förstås 
mot bakgrund av både folkrörelsemodel-
lens grundläggande idéer och dess mer 
handfasta arv, dess praktik. Den klassiska 
folkrörelsen har kidnappats – och åter-
upplivats – av de nya medborgarna.

MED KINGS EGET SPRÅKBRUK så kan man 
konstatera att folkrörelsetraditionen till-
sammans med politiska och ekonomiska 
initiativ har skapat förutsättningarna för 
ett omfattande föreningsliv. Samma för-
utsättningar, menar hon, har samtidigt 
underminerat möjligheterna att skapa en 
mer politiskt inriktad organisering som 
sträcker sig utanför det lokala, bortom var-
dagen. Föreningarna fungerar främst som 
lokala vardagsgemenskaper. 

De föreningar som det handlar om 
smakar folkrörelse, men den sociala basen 
för organiseringen utgörs idag allt oftare 
av etniskt dragna gränser. Man inriktar 
sig inte heller i första hand på förändrade 
villkor för förortens invånare genom att 
agera som samlande röst utan är mer av 
serviceorganisation, enligt Kings. Detta 
ger ett slutet föreningsliv och möjligheten 
för diskussion om det lokalas livsvillkor i 
ett större sammanhang, som möjligen kan 
utvecklas till politisk röst, blir begränsad. 

En avskuren organisering i väntan 
på uppkoppling? Föreningarnas starka 
bindning till platsen gör att dess medlem-
mar har få relationer med andra aktörer 
utanför. I avhandlingen beskrivs såväl 
lokalföreningarnas verksamhet som de 
föreningsaktivas känsla av tillhörighet 
och identifikation som avskuren. Även om 
många lokalföreningar är medlemmar 

i en riksorganisation, består denna rela-
tion främst av ekonomiska transaktioner. 
Med utgångspunkt i den traditionella 
folkrörelsemodellen utmanas här idén om 
att det lokala föreningslivet fungerar som 
direktkanal till resten av organisationen, 
och därmed även till resten av samhället. 
Dessa förvandlade lokalföreningar utgör 
åtminstone formellt en del av den nya ba-
sen för många etablerade folkrörelser. Eller 
är de på väg någon annanstans?

Avhandlingen är ett väl utfört hantverk 
och erbjuder intressant läsning och spän-
nande idéer. Som om detta inte vore nog 
verkar Lisa Kings själv vilja mer. Samtidigt 
som hon fint och trovärdigt skildrar en 
verklighet som ligger bortom mer spek-
takulära uttryck som demonstrationer, 
upplopp och husockupationer verkar det 
ändå finnas en rastlöshet i texten där hon 
själv tycks söka det politiska. Hon verkar 
vilja förstå hur aktivt motstånd kan uppstå 
i detta sammanhang.

Filip Wijkström
 

Lisa Kings. 2011. Till det lokalas försvar – Civil-
samhället i den urbana periferin. Akademisk 
avhandling. Sociologiska institutionen, Stock-
holms universitet.
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Civilsamhället 
i samhällskontraktet 
DET TRADITIONELLA SVENSKA samhällskontrak-
tet sägs leva på lånad tid. Tendenser som ökad 
social heterogenitet, förändringar i den svenska 
demografin och ökade krav på det offentliga åta-
gandet utmanar en tidigare ordning, präglad av 
arbetsdelning och distinkta åtskillnader mellan 
olika parter i samhället.

Klockan verkar även klämta för civilsamhäl-
let och dess bidrag till det traditionella samhälls-
kontraktet. Där relationen mellan folkrörelser 
och en omfattande välfärdsstat tidigare var en av 
hörnstenarna i den svenska modellen behandlas 
civilsamhället idag som ett särintresse bland an-
dra. Samhällskontraktets omvandling tycks med 
andra ord erodera civilsamhällets priviligierade 
roll i samhället.

Detta perspektiv – där den svenska model-
lens uppluckring beskrivs som en drivande kraft 
vilken ensidigt bidrar till förändringar i civil-
samhället – är omhuldat av en kör av forskare 
och folkrörelserepresentanter. Civilsamhällets 
roll som folkbildare, röstbärare och demokra-
tiskola mellan valen är hotad och den skyldige 
torde stå att finna i pågående samhällsomvand-
lingar. Den nyligen publicerade antologin Civil-
samhället i samhällskontraktet (redigerad av Filip 
Wijkström,) ifrågasätter dock detta perspektiv.

I ett antal bidrag belyser en grupp samhälls-
vetare istället hur ett antal förändringar och pro-
cesser inom föreningsvärlden inte bara påverkar 
de egna organisationerna utan även bidrar till 
att underminera det traditionella samhällskon-
traktet. Det handlar om samhällsomfattande 
förändringar: försvagade demokratiska kontroll-
mekanismer, en kommersialisering av frivilliga 
och medborgerliga strukturer samt det borgerli-
ga samhällets återkomst. Men det handlar också 

om mer civilsamhällesspecifika processer: en 
ökad föreningsaktivitet i storstadens marginali-
serade förorter och medlemmarnas minskade 
kontroll över föreningslivet.

ÄVEN FÖRÄNDRINGAR relaterade till folkbildning-
ens organisationer och aktörer kan sägas bidra 
till samhällskontraktets omförhandling. I ett 
av antologins kapitel menar exempelvis Tobias 
Harding, att etablerade studieförbund agerar 
som grindvakt för nya organisationer som söker 
att etablera sig inom folkbildningsområdet. 
Utifrån tre fallstudier av organisationer som vill 
in i värmen – Ibn Rushd, Kulturens Bildnings-
verksamhet och Sverok – visar Harding hur folk-
bildningsfältets korporativa strukturer samtidigt 
utövar ett likriktande tryck och underminerar 
sin egen legitimitet.

Det finns därmed inte bara en risk för en 
minskad pluralism och anpassningsförmåga 
inom folkbildningsområdet, utan även en fara 
för att det offentliga bidragssystemet till civil-
samhället sätts ur spel med betydande konse-
kvenser för samhällskontraktet.

Genom att konsekvent ställa frågan om 
vad som står på spel uppmanar antologin som 
helhet och de enskilda bidragen läsaren till att 
kritiskt granska och ifrågasätta förgivet tagna 
föreställningar om relationen mellan civilsam-
hället, den traditionella välfärdsregimen och 
pågående omförhandlingar i det gemensamma 
samhällskontraktet. Det samlade bidraget 
väcker därmed viktiga frågor om civilsamhällets 
roll och bidrag till att omvandla och förnya det 
sociala och samhälleliga landskapet.

Ola Segnestam Larsson
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ching Learning Lives: on 
discipline, inter-disciplinarity 
and imaginative imperatives 
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research” Canterbury, Eng-
land. www.esrea.org
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5–6 Fifth Nordic Conference 
on Adult Learning. Arr: Uni-
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ciation) University of Iceland, 
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times”, Humboldt University, 
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5–6 Mimers årliga forskar-
konferens 2013. I samarbete 
med Uppsala universitet.

folkrörelsernas fokus på social förändring med 
politiska medel mot större fokus på meningsfull 
fritid och personlig utveckling för deltagarna. 

Fokuserar man på det civila samhället som 
offentlighet snarare än på organisationerna i det 
så tycks det dock som att folkbildningen spelar 
en betydande roll som social sfär för en me-
ningsfull fritid. Här vinner boken tydligt på den 
idéhistoriskt grundade reflektion kring civil-
samhällesbegreppets mångskiftande betydelser 
som Johan von Essen bidragit med i ett tidigare 
kapitel. Samtidigt saknar man en liknande 
diskussion kring författarnas syn på den folk-
rörelseförankring som organisationerna anses 
vara på väg att lämna, i synnerhet efter konstate-

randet att fyra av studieförbunden saknar sådan 
förankring. Sådana diskussioner finns det dock 
redan gott om.

Sammantaget ger antologin ett gediget in-
tryck och summerar resultaten från vad som 
tycks ha varit ett grundligt genomfört forsk-
ningsprojekt. Samtidigt öppnar läsningen hela 
tiden för nya frågor, och därmed för ny forsk-
ning och ny reflektion. Paradoxalt nog tycks 
studieförbunden samtidigt bli alltmer reglerade 
och marknadsorienterade, och verksamheten 
alltmer fokuserad på deltagarnas personliga 
utveckling.

Tobias Harding
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