
I David Thyréns avhandling Musikhus i 
centrum får vi stifta bekantskap med två 
kuggar i den progressiva musikrörelsen un-
der 1970-talet: Sprängkullen i Göteborg och 
Uppsala Musikforum. 

Thyrén tar avstamp i en bred samling fråge
ställningar som har att göra med musik husen 
som gemenskapsgenerator, (mot)offentlighet, 
scen, rörelse, subkultur och identitetskrea
tör. Syftet är att analysera och dokumentera 
hur de kollektiva gemenskaperna formas 
och utvecklas »runt och genom lokala prak
tikers dynamik«. 

Som källor har Thyrén intervjuat namn
givna aktörer som var verksamma som 
musikhusaktivister och musiker från mitten 
av 1960talet och framåt, och därtill samlat in 
ett rikligt ljud och textmaterial i form av fono
gram, tidskriftsartiklar, skivbolagsutgivningar 
och medlemstidningar. Med materialets hjälp 
förpassar avhandlingen oss sedan tillbaka 
till en tid där (nu ganska utrotningshotade) 
ord som »spelasjälv«, »ickekommersiell«, 
»socialistisk«, »demokratisk« och »progressiv« 
återkommer med viss regelbundenhet. Den 
progressiva musik rörelsen delas in i fyra faser, 
Initialfasen (19671970), Formationsfasen 
(19701975), Organisationsfasen (19761980) 
och Stagnationsfasen (19801985). Thyrén 
nöjer sig emellertid inte med att härleda rö
relsens aggr egerade förskjutningar »från mu
sikfester till musikhus, från centralisering till 
decentralisering, från amatörism till profes
sionalism och från idealism och kommersia
lism« utan när studerar även lyriken, musiken 
och politiken mer kontextuellt. 

I JÄMFÖRELSERNA mellan Uppsala Musik
forum och Göteborgs Sprängkullen framträ
der både skillnader och likheter. Framförallt 
finner Thyrén mer pragmatiska lierings
strategier mellan Uppsala Musikforum och 
statliga och kommunala myndigheter och 
kulturinstitutioner. Rockmusiken var mer 
dominerande i Göteborg alltmedan jazzen 

från början hade en starkare ställning i 
akademikerstaden Uppsala. Sprängkul
len sade sig lägga större vikt vid politiskt 
och ideologiskt självbestämmande. Båda 
musik husen hade initialt kopplingar till 
politiskt vänsterradikala partigrupper 
(SKP respektive KFML(r)) men inkorpore
rades aldrig tillfullo i partipolitiken, utan 
avpolitiserades istället med tiden.

DAVID THYRÉNS text och musikanalys av 
de proggmusikaliska praktikerna är läs
värd. Givet avstampet i den nymarxistiska 
ansatsen att formulera grundvalarna för 
en »proletär offentlighet«, vore en större 
upptagenhet vid musikhusens klassmäs
siga rekryteringsbas önskvärd. När Thyrén 
sedan genom gedigna empiriska efterforsk
ningar visar hur andelen kvinnliga artister 
vid dessa båda musikhus stannar vid några 
ynka procentenheter vore det värt mer än 
en randanmärkning. Men genom avhand
lingen får man, icke desto mindre, ta del 
av den intressanta kampen som fördes 
för att utmana den estetisktkommersiella 
likformigheten och (åter)bekanta sig med 
den infrastruktur som upprättades och 
organiserades kring visionen om att »skapa 
en allas musikkultur«.

ERIK NYLANDER

Ur Mimers brunn
 Mimer bildades 1990 och firar 20års

jubileum 2010. Det kommer att upp
märksammas på årets forskarkonferens 
i samarbete med Sigtuna folkhögskola. 
Utan tvekan har forskning om folkbild
ning ökat i volym under de gångna åren. 
Över tid har dessutom tyngdpunkten 
förskjutits från folkbildningens historia 
och förgrundsgestalter till att alltmer 
handla om samtida folkbildning. Forsk
ningen har hittills i stor utsträckning 
behandlat den svenska praktiken. Det 
har sanno likt ökat intresset för forskning 
bland folkbildningens företrädare. 

Samtidigt har den nationella inrikt
ningen bidragit till att svensk folkbild
ningsforskning fått en undanskymd roll 
internationellt eftersom en stor del har 
publicerats på svenska. Svenska folkbild
ningsforskare behövs i internationella 
akademiska samtal. Det är dessutom 
viktigt att öka inflödet av kunskap om 
folkbildning utanför Sveriges gränser. 

Mimers roll att verka för en sådan 
utveckling har också diskuterats inom 
Mimerrådet, som på sitt senaste möte 
utsåg en internationaliseringskommit
té. I detta Mimerblad har vi dessutom 
bett Kerstin Rydbeck att belysa interna
tionell forskning om folkbibliotek. 

Kraven på internationell publicering 
av forskningsresultat har ökat inom 
akademin. En växande publicering i ve
tenskapliga tidskrifter kan innebära att 
forskningen och dess resultat blir mer 
svårtillgänglig för praktiskt verksamma 
inom folkbildningsfältet. Mimerbladet 
och olika söktjänster har här en viktig 
roll att fylla. Dialogen mellan forskare 
och företrädare inom folkbildningen 
behöver dessutom intensifieras för att 
finna nya former för forskningskom
munikation. Jubileumskonferensen i 
Sigtuna blir ett viktigt avstamp i den 
riktningen. Mimer och Sigtuna folk
högskola hälsar dig välkommen.

ANN-MARIE LAGINDER
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Facket och maktkampen i media
Wanja Lundby Wedin deltar i beslut om 
höga bonusar, svenska byggnadsarbetare 
ropar »Go home!« till lettiska byggnads-
arbetare, en liten salladsbar i Göteborg 
blockeras och målare kritiserar ortens 
hockeyspelare för att de målat om på barn-
sjukhuset. 

Detta är exempel på nyheter i media som 
facket måste hantera. Vad som skrivs om 
facket i tidningar eller vad som sägs i TV 
och radio har betydelse för LO och fack
förbunden. Att bemöta »dåliga« nyheter 
är en sak, att försöka få in »goda« nyheter 
är en annan. Det handlar om att utveckla 
och använda olika strategier. Nyhetsstyr
ning eller »news management« är något 
som organisationer måste förhålla sig till, 
mer idag än förr, även om fenomenet inte 
är nytt.

Jesper Enbom vid Institutionen för 
kultur och medievetenskaper vid Umeå 
universitet har skrivit en avhandling om 
den balansgång med många utmaningar 
som facket måste klara för att hantera ny
heter och media: Facket i det medialiserade 
samhället. En studie av LO och medlems
förbundens tillämpning av news manage
ment. Han tar avstamp i konstaterandet att 
världens starkaste fackföreningsrörelse har 

förlorat i makt och inflytande de senaste 
decennierna. Med stöd av teorier som 
hanterar maktförhållanden har Enbom 
studerat fackföreningsrörelsens använd
ning av »news management«, hur det 
över tid har vuxit fram och införlivats i 
organisationerna och hur pressansvariga 
inom fackförbunden resonerar och agerar 
idag kring bland annat möjligheter och 
begränsningar.
 
ENBOM IDENTIFIERAR flera utvecklings
tendenser som visar hur mediehantering
en, med särskilt intresse för krishantering, 
blivit institutionaliserat med höjd status 
och rutiner för mediebevakning. Det har 
blivit en fråga även på lokal nivå och kom
mit att omfatta inte bara färdiga artiklar 
till »vännerna« i Apressen utan även 
relationer med och pressmeddelanden 
till hela journalistkåren. Enbom menar 
att fokuserande händelser har påverkat 
utvecklingen – som intensifierades under 
1990talet. Vem är Goliat respektive David 
i medias »verklighets beskrivningar«? Det 
är en hegemonisk kamp menar Enbom. I 
beskrivning av blockaden mot salladsbaren 
i Göteborg blev facket den mäktige Goliat, 
men i striden om kollektivavtal på Toys 
R Us kunde Handels genom medveten 

strategi formulera sina budskap till media 
så att företaget alltid benämndes som »det 
multi nationella jätteföretaget«. Facket blev 
då i media i stället David som lyckades 
krossa den mäktiga arbetsgivaren.

I ENBOMS INTERVJUER med dagens in
formations och pressansvariga inom 
fack föreningsrörelsen framgår en media
liserad maktkamp mellan olika parter och 
intressenter i samhället. Den kommer till 
uttryck i det utrymme som man tilldelas, 
vilka nyheter som väljs ut och hur den 
aktuella nyheten beskrivs. Vem som är 
fiende eller vem facket allierar sig med får 
betydelse om det ses som en nyhet, liksom 
hur facket klarar att hantera relationer och 
gränsdragningar med journalister. 

Avhandlingen är en intressant läsning 
i flera avseenden. För mig som studerat 
lokalt fackligt arbete och visat på de omfat
tande krav som ställs på lokala företrädare 
blir hans studie ytterligare ett tillskott i den 
diskussionen. Som en studie av en idéburen 
organisations »news management« och 
kampen om vad som presenteras i media, 
och på vilket sätt, är den inför riksdagsvalet 
en värdefull fond till de politiska partiernas 
agerande, och hur detta beskrivs i media.

SUSANNE KÖPSÉN

INGER LANDSTRÖM LÄMNAR MIMERBLADET
Inger Landström har varit en av redaktörerna 
för Mimerbladet sedan 1996. Hennes engage
mang och noggrannhet har bidragit till att Mi
merbladet hållit en hög kvalitet både till form 
och till innehåll genom åren. Hon kom till 
Mimer som doktorand och disputerade 2004 
med avhandlingen Mellan samtid och tradition – 
folkhögskolans identitet i kursutbudets yrkesinrikt
ning. Som doktorand och därefter har hon på 
olika sätt bidragit till utvecklingen av Mimers 
verksamhet, till exempel som en av redaktö

rerna för Mimers fjärde antologi Folkbildning – 
samtidig eller tidlös? Om innebörder över tid samt 
som koordinator för flera av Mimers årliga 
forskarkonferenser. 

Å Mimers vägnar vill jag rikta ett stort tack 
till Inger och önska henne all framgångnär 
hon nu går vidare till andra uppgifter. Samti
digt hälsar jag Mimers nuvarande doktorand 
Erik Nylander välkommen att ta över stafettpin
nen som en av redaktörerna för Mimerbladet.

ANN-MARIE LAGINDER Inger Landström

Olika möjligheter att söka information om forskning
I november 2009 beslutade Mimerrådet 
att avveckla Mimers egen databas Mimer
bas. Basen etablerades 2001 och har under 
åren varit en viktig sökmöjlighet, men den 
har på senare tid varit drabbad av tekniska 
problem och förlorat i aktualitet. 

Dessutom finns idag flera söktjänster 
som öppnar stora möjligheter för den som 

är intresserad av forskning. 
SwePub är en av de nyaste söktjäns

terna för svensk forskning. Sök bland 
artiklar, konferensbidrag och avhandlingar 
med mera: www.swepub.kb.se. En annan 
användbar söktjänst är DiVA portal, som är 
en gemensam söktjänst och öppet arkiv för 
forskningspublikationer och studentupp

satser producerade vid 26 lärosäten:www.
divaportal.org. Inom LIBRIS finns nume
ra även en möjlighet att söka examensarbe
ten och uppsatser i fulltext: http://uppsok.
libris.kb.se/sru/uppsok.

Googles sökverktyg för vetenskapliga 
texter är användbar för att söka internatio
nellt: http://scholar.google.se.



Mimers forskarkonferens i Västerås

Internationell forskning om folkbibliotek
På senare tid har det utkommit flera intres
santa verk som ur ett internationellt perspek
tiv behandlar området folkbibliotek. Det 
nordiskbaltiskryska forskarnätverket för 
bok och bibliotekshistoria, HIBOLIRE, står 
bakom utgivningen 2009 av antologin Li
brary Spirit in the Nordic and Baltic Countries: 
historical perspectives. Boken fyller ett viktigt 
tomrum eftersom den är först med att ta ett 
samlat grepp om folkbiblioteksutvecklingen 
i samtliga nordiska och baltiska länder – 
och dessutom på engelska. Det har hittills 
varit ytterst svårt att finna litteratur, för den 
som saknar kunskaper i de olika ländernas 
språk. I 15 korta artiklar presenteras sålunda 
utvecklingen, där Grönland, Färöarna och 

Åland fått sina egna framställningar liksom 
även samernas bibliotek. Boken avslutas 
med en kort jämförande diskussion av 
Magnus Torstensson och allra sist återfinns 
en grafisk framställning över folkbiblioteks
utvecklingen i de olika nordiska och baltiska 
länderna.

En annan antologi, utgiven i samband 
med hundraårsfirandet 2008 av den hol
ländska folkbiblioteksföreningen, är Working 
for Five Star Libraries: international perspec
tives on a century of public library advocacy 
and development. Här återfinns artiklar om 
folkbiblioteken i Norden, Holland, Tyskland 
och Storbritannien. Framförallt vill jag här 
lyfta fram en som aktivt knyter an till en teo

retisk diskussion. Den engelske biblioteks
historikern Alistair Black tar i sitt bidrag om 
läsrum i tidiga brittiska folkbibliotek upp vad 
teoretiker som Foucault, Gramsci, Popper 
och Habermas innebär för vår förståelse och 
tolkning av folkbibliotekens historia. 

Men minst lika intressant som historien 
är ju naturligtvis frågan om folkbibliotekens 
positioner och funktioner idag och vad som 
kommer att hända framöver. Jag vill avsluta 
med att peka på en intressant studie om just 
detta – också den ett holländskt initiativ från 
2008: sociologerna Frank Huysmans och 
Carlien Hillebrinks The Future of the Duch 
Public Library: ten years on.

KERSTIN RYDBECK

Mimer inbjuder till årets forskarkonferens i samarbete med Sig
tuna folkhögskola den 910 november. Mimer firar 20 år 2010 
och på årets forskarkonferens kommer detta jubileum att upp
märksammas. Vi kommer att blicka bakåt och spegla utveck
lingen av folkbildningsforskningen de gångna 20 åren. Men än 
viktigare blir att blicka framåt. Ledande studieförbundsföreträ
dare kommer att reflektera kring folkbildningsbegreppet idag 
och 20 år framåt och kring behov av forskning. Det blir upptak
ten till en dialog mellan praktiskt verksamma och forskare. 

Konferensen kommer dessutom att vara öppen för forskare 
att bidra med paper (515 sidor). Det är en arbetskonferens och 
därför välkomnar vi presentation av paper i olika stadier som 
speglar pågående forskning, såväl i en trevande början som i 

slutfasen när resultat finns. Inlägg med ett kortare PM (en A4
sida) kring projekt eller idéer om forskning, inom det vi kallar 
kontakttorget, välkomnas från både forskare och folkbildare. 
Deadline för paper och PM till kontakttorget är den 8 oktober. 
De texter som då har inkommit läggs till grund för detaljplane
ring av denna del av konferensen.

Konferensinbjudan och information samt anmälningsmöj
ligheter kommer att finnas på Mimers hemsida www.liu.se/mi
mer i slutet av augusti. Under fliken Mimers forskarkonferens 
lägger vi fortlöpande ut information. Varmt välkommen!

AnnMarie Laginder, föreståndare för Mimer 
Marie Kilhed, rektor på Sigtuna folkhögskola

Mimerkonferensen ägde 2009 rum på Väs-
terås folkhögskola den 3-4 november och 
genomfördes i samarbete med Västman-
lands länsbildningsförbund.

Som vanligt var konferensen mycket väl 
organiserad. Konferensens kulturinram
ning med lunch och underhållning på 
Teatercaféet och musikunderhållning av 
Erik Vilde under middagen var mycket 
uppskattad. Deltagarna uppvisade en stor 
geografisk spridning och blandningen av 
folkbildnings forskare och företrädare för 
folkbildningens verksamheter gav ett sti
mulerande utbyte. I år var framförallt folk
högskolornas verksamhet i fokus och de 
flesta av bidragen handlade om verksamhe
ten som sådan och dess betydelse. Ett skäl 
till detta är förstås att det under senare tid 
har pågått ett antal forskningsprojekt om 
just behandlat folkhögskolan.

Trots att konferensen inte hade något 
i förväg angett tema så utkristalliserades 

ändå ett antal 
temata genom 
de bidrag som 
presenterades. 
Frågan om det 
deliberativa 
samtalet och det 
rationella argu
mentets kraft, 
var ett tema som 
Martin Lundberg 
initierade redan 

tidigt i konferensen när han presenterade 
sin avhandling. Ett annat tema handlade 
om vart folkbildningen är på väg. Mats 
Bernerstedt, ledamot i Mimerrådet, be
rättade att övrig gruppverksamhet och 
kulturarrangemang idag utgör en stor del 
av verksamheten inom studieförbunden. 
Denna bild förstärktes av det bildspel om 
Västerås folkhögskola som inledningsvis 
rullade på vita duken i hör salen. Bildspelet 
visade upp en lång rad estetiska verksam

heter, men inte några böcker och inte någ
ra samtal mellan deltagare. För att använda 
några av de diskurser som Åsa Hedemark 
identifierat i sin avhandling om biblioteks
debatter i svenska medier så skulle man 
kunna säga att tyngdpunkten förskjutits 
från »folkbildning som boklig tradition« 
till »folkbildning som allaktivitetshus«. 

Ett annat tema skulle kunna benämnas 
»Vem behöver vem?« Flera bidrag lyfte 
fram folkbildningens position i skär
ningsfältet mellan civilsamhälle, stat och 
marknad. Ytterligare ett tema behandlade 
folkbildningens funktion när det gäller att 
fostra deltagarna »bort från något«. Om 
man funderar kring folkbildningens nytta, 
som ett stort antal pågående projekt arbe
tar med, så kanske man hamnar just här, i 
folkbildningens försök att fostra bort från 
exempelvis ohälsosamma miljöer, droger 
och spel, som nämndes i några av diskus
sionerna som jag närvarade vid. 

EVA ANDERSSON
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INBJUDAN TILL MIMERS JUBILEUMSKONFERENS 2010



KALENDARIUM

Juli 
6–8 »Looking back, loo
king forward: Learning, 
teaching and research 
in adult education past, 
present and future.« 
40th Annual conference 
of SCRUTEA. Plats: Uni
versity of Warwick. Info:  
www.scrutea.ac.uk

September 
23–26  »Adult learning 
in Europe – understan
ding diverse meanings 
and contexts.« The 6th 
European Research Con
ference. Arr: ESREA & 
Linköpings universitet. 
Plats: Linköping. Info: 
www.liu.se/esrea2010

Oktober
7-10  »Demographic 
Change and the Educa
tion of Older Adults.« 
First Conference of the 
ESREA Network on 
Education  and Learning 
of Older Adults (ELOA). 
Plats: München. Info: 
www.edu.lmu.de/apb/
aktuelles/eloa

November 
9–10  Mimers jubileums
konferens 2010. Arr: 
Mimer i sam arbete med 
Sigtuna folkhögskola. 
Info: www.liu.se/mimer

2011
April
11–13  »Adult Learning – 
commitments, contexts 
and critical perspecti
ves«. TheFourth Nordic 
Conference on Adult 
Learning. Arr: NTNU 
Voksne i livslang læring
(ViLL). Plats: Trondheim.
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