
Arne Ek, sociolog vid Södertörns högskola, 
disputerade i september på avhandlingen 
Att konstruera en uppslutning kring den 
enda vägen.  I den behandlas hur arbetar-
rörelseanknutna folkrörelser påverkats av 
Berlinmurens fall och det östeuropiska sys-
temskiftet. Begreppet systemskifte, som är 
centralt i avhandlingen, används också för 
att ringa in den process av liberalisering och 
marknadsanpassning som präglat även väst 
efter öststatssocialismens fall.

Den tidigare forskning som presenteras visar 
hur en liberal demokrati och marknadsekono-
mi blivit dominerande både i väst och i de före 
detta socialistiska öststaterna efter Sovjetunio-
nens fall i början av 1990-talet. Även vänster-
orienterade organisationer har anpassat sina 

arbetssätt och aktiviteter därefter, särskilt när 
det gäller interna organisatoriska strukturer. 
Under 1990-talet förändrades beslutsproces-
serna i flera folkrörelseorganisationer från 
att ha präglats dels av den svenska modellens 
konsensuskultur och korporativism, dels av 
deltagardemokratiska ideal, till att bli mer 
konsumentorienterade och elitdemokratiska. 
Denna utveckling kan ses som en kontrast, 
menar Ek, både till 1970- och 1980-talets del-
tagardemokratiska folkrörelseutveckling och 
till de grundläggande kollektivistiska idéer 
som präglar dessa organisationer.

I avhandlingen ställs frågan hur denna ut-
veckling blev möjlig. Syftet är att studera hur 
aktiva medlemmar har bidragit till den. En 
arbetarrörelseanknuten folkrörelse definieras 
utifrån sociologen Gunnar Olofssons indel-

Ur Mimers brunn
 Många vägar bär till folkbildningens 

historia. Detta blir inte minst tydligt i 
»Svensk folkbildningsbibliografi« som 
presenteras i Mimers nya småskrift 
– i databasen kan man just nu få över 
18 500 träffar och arbetet fortgår! I 
detta blad får läsaren dessutom möta 
Gunnar Hirdman, en frontfigur i 
1900-talets svenska folkbildnings-
historia. En betydelsefull sida av histo-
rien speglas också i den kvinnliga 
rösträttsrörelsens massmobilisering 
och bildning, för kvinnor av kvinnor, 
för att uppnå ett nytt slags medbor-
garskap. Missa inte Kerstin Rydbecks 
tips om den kvinnohistoriska portalen 
»Kvinnors väg till kunskap«.

Ett mer sentida perspektiv på arbetar-
rörelseanknutna folkrörelser och hur 
de påverkats av Berlinmurens fall ges 
i Arne Eks avhandling. En viktig fråga 
som ställs handlar om hur en förskjut-
ning från deltagardemokratiska ideal 
mot mer konsumentorienterade och 
elitdemokratiska ideal kunde bli möjlig. 

Andra vägar till förståelsen av folk-
bildning som fenomen går via interna-
tionella utblickar. Ett sådant försök var 
forskarutbildningskursen »Forskning 
om folkbildning« som nyligen avslu-
tats. Ett annat exempel är ambitionen 
att lyfta fram »Folkbildning globalt« 
genom bland annat litteraturtips i 
Mimerbladet. 

Mångfalden i folkbildningsforsk-
ningen blir också tydlig i texten från 
förra årets Mimerkonferens. Årets 
forskarkonferens går av stapeln den 
6–7 november 2007. I år ges konfe-
rensen i samarbete med Institutionen 
för arkiv, bibliotek och museer vid 
Uppsala universitet. Här är inte hel-
ler vägen utstakad, utan vi välkomnar 
forskningstexter om folkbildning i vid 
mening. Vi hälsar både forskare och 
folkbildare välkomna!

ann-marie laginder
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forskarutbildningskurs om folkbildning
Folkbildning som begrepp och fenomen stod 
i centrum i den forskarutbildningskurs som 
Mimer genomfört i samarbete med Institu-
tionen för beteendevetenskap och lärande vid 
Linköpings universitet. Doktoranderna hade 
olika disciplinär bakgrund och kom från oli-
ka universitet och högskolor. Kursansvariga 
lärare var Ann-Marie Laginder och Staffan 
Larsson. Dessutom medverkade Lars Arvid-
son och Marianne Horsdal som föreläsare. 

Kursen som helhet speglade variationen i 
det vetenskapliga samtalet om folkbildning. 
Utgångspunkten var deltagarnas olika defini-
tioner av folkbildning i den egna forskningen. 
I kurslitteratur och seminarier problemati-
serades folkbildningsbegreppet med hjälp 
av olika forskningsansatser och empiriska 
sammanhang. Ett viktigt syfte var att relatera 
folkbildningsbegreppet till ett urval interna-
tionella motsvarigheter. 

Deltagare i forskarutbildnigskursen, fr.v. Henrik Nordvall, Anna Lundin, Ulla Alsin, Ann-Marie Laginder, Staffan Lars-
son, Åse Hedemark, Inga-Lill Söderberg, Eva-Marie Harlin, Lennart Karlsson och Jesper Ducander.

Vem forskar om vad? sök i mimerbas

http://www.liu.se/mimer/forskning/mimerbas
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ning av grundläggande organisationssfärer 
för arbetarklassens organisering. Därmed 
inkluderas förutom facklig organisering 
även organisering mot »sekundär exploa-
tering« i form av hyresgästföreningar samt 
organisering för arbetarklassens individua-
listiska självutveckling i form av kultur- och 
bildningsföreningar.

det empiriska underlaget för analysen 
består av tre fältstudier. De två första studi-
erna bygger på material insamlat i samband 
med utvärderingar av två lokala utvecklings-
projekt som genomförts av hyresgästför-
eningen i Stockholm. Den tredje studien 
fokuserar ett samarbetsprojekt mellan någ-
ra ABF-avdelningar i södra Stor-Stockholm 
och en lokalavdelning av ABF:s motsvarig-
het i Estland (AHL), belägen i Tartu.

Ek visar hur en potentiell konflikt mel-
lan en deltagar- och elitdemokratisk modell 
förbundits i en sammanhängande diskursiv 
konstruktion. De aktiva medlemmarna 
konstruerar, enligt författarens analys, 
förändringarna som en modernisering av 
deras organisationer. Ur deras perspektiv 
är organisationen fortfarande en idéburen 
folkrörelse. Bärande i denna självförståelse 
blir upprätthållandet av relativt margina-
liserade verksamhetsformer som är delta-
gardemokratiskt och idépolitiskt präglade. 
De aktiva ser organisatoriska förändringar 
i konsumentorienterad och elitdemokratisk 
riktning som ett resultat av en nödvändig 
modernisering. I analysen illustreras hur 
denna tvetydighet och potentiella paradox 
blir möjlig genom interna diskurser påver-
kade av den liberala hegemonin. 

Henrik nordVall

Gunnar Hirdmans författarskap står i fo-
kus för Lars Arvidson i hans senaste bok. 
Den har titeln Insikter och åsikter. Gunnar 
Hirdmans kunskapssyn och bildningsdiskus-
sion. Boken grundas på ett studium av 
Hirdmans rika tjugoåriga skriftställning i 
böcker, småskrifter och tidskrifter. 

Med denna bok ger Arvidson ett in-
tressant porträtt av en svensk folkbildare. 
Tillsammans med hans tidigare böcker 
om Oscar Olsson och Carl Cederblad utgör 
boken en triptyk över 1900-talets svenska 
folkbildningshistoria. 

Boken om Gunnar Hirdman är tema-
tiskt upplagd och skildrar hans skriftstäl-
larskap under perioderna mellan de två 
världskrigen, åren under andra världskriget 
och efterkrigsåren fram till 1950-talets bör-
jan. I stort sammanfaller detta med Gunnar 

Hirdmans tid som ledare för ABF:s verk-
samhet i landet. 

Utifrån åtta teman ger Arvidson sam-
manfattande redovisningar. Han återger 
centrala citat ur Hirdmans texter. Dessa 
texter, och speciellt artiklarna, har ofta an-
knytning till aktuella samhällsfrågor vilka 
han utgår ifrån när han formulerar sina 
åsikter. Så var det exempelvis med  »Svensk 
litteratur om tysk nationalsocialism« från 
1932. Ett tiotal år senare skrev han artikeln 
»Masslektyr« när allmänhetens dåliga 
läsvanor diskuterades med den kolorerade 
veckopressen i skottlinjen. I anslutning till 
utredningsförslag om ungdomsskolans 
framtida organisation förde han fram 
synpunkter som riktade uppmärksamhet 
på förslagens eventuella konsekvenser för 
folkbildningen. Det skedde bl.a. i en artikel 

från 1944 med titeln »Skola, ungdom, fritt 
bildningsarbete«. 

Hirdmans skrifter skrevs också i anslut-
ning till den samtida samhälls- och kultur-
debatten, men flera av dem fick en förlängd 
varaktighet genom att de gavs ut i flera upp-
lagor. Bland sådana titlar fanns »Humanis-
mens idé«, »Humanism och kristendom« 
och »Vår bildningssträvans paradoxer«. Den 
sistnämnda kom ut i en ny upplaga så sent 
som 1991.

I bokens förord uppmanar författaren 
läsaren att reflektera över om »tankar och 
idéer från förfluten tid har betydelse för idé-
diskussion och verksamhet i vår egen tid.« 
Han uttrycker en förhoppning om att läsa-
ren försöker använda sig av detta synsätt un-
der läsningen av boken. Det är ett gott råd.

per Hartman

Insikter och åsikter – om Gunnar Hirdmans författarskap

När beslutet om allmän och lika rösträtt 
för kvinnor och män togs i Sverige 1919 och 
kvinnorna 1921 för första gången fick möj-
lighet att gå till valurnorna i ett riksdagsval, 
hade detta föregåtts av ett omfattande och 
intensivt arbete under många år inom den 
kvinnliga rösträttsrörelsen. Denna rörelse 
kan betecknas som den första verkliga 
massmobiliseringen för kvinnors eman-
cipation i Sverige och uppstod 1902. Den 
samlade som mest ca 17 000 medlemmar.

Men hur gick arbetet egentligen till rent 
konkret inom denna rörelse? Hur argu-
menterade man kring kravet på kvinnlig 
rösträtt? Vilka strategier använde man för 
att sprida sitt budskap bland kvinnorna och 
för att driva frågan om kvinnlig rösträtt 
bland manliga politiker och makthavare? 
Hur värvade man medlemmar och hur or-
ganiserade man sina möten och agitations-
turnéer? Vilka var medlemmarna, hur såg 
deras bakgrund ut socialt och politiskt? Hur 
kunde dessa kvinnor förena sina radikala 
idéer kring kön, och sitt intensiva rörelse-
engagemang med omgivningens många 
gånger hårda krav på anpassning till en tra-
ditionell kvinnoroll inom familjen? Dessa 
och många andra frågor får svar i en ny bok 
av historikern Christina Florin, Kvinnor får 
röst: kön, känslor och politisk kultur i kvinnor-
nas rösträttsrörelse.

Den liberalt förankrade rösträttsrörelsen 
befolkades sammantaget av en förhållan-
devis väletablerad och välutbildad borgerlig 
kvinnlig elit. Florin har genom att fokusera 
på sex ledande kvinnor – Signe Bergman, 
Ann Margret Holmgren, Anna Bugge 

Wicksell, Gerda Petrini och Frigga Carlberg 
– försökt skriva aktivisternas historia med 
den kritiskt granskande historikerns ögon, 
och kommit verksamheten och dessa sex 
kvinnors engagemang i rörelsen mycket 
nära via studier av den omfattande korres-
pondens som de lämnat efter sig.

Inte minst viktig är Florins karakterise-
ring av rösträttsrörelsen som ett gigantiskt 
folkbildningsprojekt för kvinnor av kvinnor. 
Rörelsen förmedlade, konstaterar hon, ett 
nytt sätt att tänka kring politik, format av 
uppfattningen att kvinnor var politiska var-
elser som skulle fostra sig själva till ett nytt 
slags medborgarskap. Inom rörelsens ram 
tillkom också de så kallade Bergman-Öster-
bergska kurserna, en omfattande kurs-
verksamhet i hela landet som syftade till 
att konkret upplysa och utbilda de svenska 
kvinnorna i medborgarskap och demokrati.

Sammantaget är Florins bok en viktig 
och underhållande läsning om en betydel-
sefull del av vår svenska politiska 1900-tals-
historia och ett stycke folkbildningshistoria 
som vi hittills vetat ytterst lite om. Här finns 
utan tvekan utrymme för mera forskning. 
I det sammanhanget bör nämnas att Kvin-
nohistoriska samlingarna i Göteborg på sin 
webbsida skapat en kvinnohistorisk portal 
med titeln Kvinnors väg till kunskap (www.
ub.gu.se/kvinn/portaler/kunskap/), där just 
Christina Florin medverkat med text kring 
olika folkbildningsinitiativ för och av kvin-
nor. Här finns också länkar till en hel del 
källmaterial – exempelvis rörande de ovan 
nämnda Bergman-Österbergska kurserna.

kerstin rYdbeCk

Ny bok om den kvinnliga rösträttsrörelsen



nY småskrift om sökVägar till 
folkbildningens Historia
Skriften om Svensk folkbildningsbiblio-
grafi (1850–1950) är ett resultat av ett 
samarbete mellan Mimer och Linkö-
pings universitetsbibliotek. Syftet är 
att inspirera både forskare och folk-
bildare att använda bibliografin. Den 
innehåller idag mer än 18 500 poster. 
Dessa består av referenser till böcker 
och framför allt till artiklar och bi-
drag i tidskrifter, samlingsverk och 
årsböcker. Småskriften avslutas med 
tips om hur man söker i databasen: 

http://websok.libris.kb.se/websearch/
form?type=sfbb

Laginder, Ann-Marie & Wedborn, 
Helena (red). 2007. Sökvägar till 
folkbildningens historia. Svensk folkbild-
ningsbibliografi (1850-1950).  Skriften 
kan beställas per telefon 013-28 21 50, e-
post eriga@ibv.liu.se eller via Skapande 
Vetande: www.liu.se/iuv/skapande

Mimerkonferens på Brunnsvik
2006 års Mimerkonferens genomfördes 
den 7–8 november på klassisk folkbildar-
mark. Hundraårsfirande Brunnsviks 
folkhögskola utanför Ludvika stod 
tillsammans med Mimer värd för en 
konferens som präglades både av histo-
riens vingslag och av inblickar i framtida 
folkbildningsforskningsprojekt. 

Brunnsviks rektor Sanna Melin inledde 
konferensen genom att göra en historisk 
tillbakablick på Brunnsviks framväxt och 
roll. Hon talade om behovet av att formulera 
visioner, utveckla kunskap och skapa rela-
tioner mellan forskning och folkbildning. 
Detta är som bekant överensstämmande 
med Mimers mål – att skapa broar, både 
mellan folkbildningsforskare, och mellan 
forskare och folkbildare. 

Konferensen, som detta år valt att inte 
ha något specifikt tema, präglades också av 
sådana överbryggande möten. Dessa möten 
skedde såväl inom ramen för schemalagda 
seminarier som vid aktiviteter utanför och 
mellan dessa. Exempelvis bjöds till kväl-
len ett kulturspel där självaste Karl-Erik 
Forsslund (en av grundarna av Brunnsvik 
och mångårig rektor) medverkade – åter-
uppstånden i brunnsviksläraren Per Erik 
Kajs skepnad. I detta spel gavs också, under 
musikalisk ledning av Marketta Franssila 
och Björn Hedén, smakprov på Bergslagens 
visskatt, med verk av bland annat skolans 
tidigare elev Dan Andersson.  

Denna kulturella inramning föll väl 
samman med den livfulla presentation som 
litteratursociologen professor emeritus Lars 
Furuland gjorde utifrån sin nyutkomna bok 
Svensk arbetarlitteratur (medförfattare Johan 
Svedjedal).

mångfalden var kanske det mest slående 
intrycket av konferensbidragen, huvudsak-
ligen arbetstexter i olika skeden. Om folk-

bildningsforskningen tidigare beskyllts för 
att vara ensidigt historisk, så är det svårt att 
se att det skulle vara fallet numera. På kon-
ferensen medverkade företagsekonomer, 
psykologer, litteraturvetare, biblioteks- och 
informationsvetare samt pedagoger – fors-
kare med olika perspektiv, olika metoder 
och olika kontexter i fokus. Därtill presente-
rades texter, idéer och projekt av verksamma 
folkbildare. 

Denna bredd har dock inte inneburit att 
de historiska perspektiven försvunnit ur 
folkbildningsforskningen. Litteraturvetaren 
Kerstin Rydbeck från Uppsala universitet 
visade i sitt bidrag om kvinnoorganisatio-
ner, studieförbunden och kvinnors fria 
bildningsarbete att det finns starka skäl 
till att fortsätta med historiska belysningar 
av folkbildningen. Kvinnoorganisationers 
folkbildningsarbete har, visade Rydbeck, 
i stor uträckning hamnat utanför den 
statsbidragsunderstödda folkbildningens 
strukturer och har även exkluderats i den 
etablerade historieskrivningen.

En av de mer omfattande programpunk-
terna vid konferensen var presentationen av 

det nystartade forskningsprojektet 
»Folkhögskolans praxis i föränd-
ring« som leds av Bernt Gustavs-
son, professor i pedagogik vid 
Örebro universitet. Sam Paldanius 
och Charlotte Alm, pedagog res-
pektive psykolog från Linköpings 
universitet, som hunnit längst med 
sin del inom projektet om folkhög-
skolepraktikens reproduktionsfor-
mer, gav en inblick i hur detta med 
»folkbildningsanda« och »folk-
bildningsmässighet« kan studeras 
empiriskt.  Förändringsprocesser 
inom folkbildningen, i form av 
allt större marknadsanpassning, 
belystes även av företagsekonomen 
Ann-Louise Petersen vid Handels-

högskolan i Göteborg som presenterade sin 
avhandling Marknadsorientering inom folk-
bildningen: Fritt och frivilligt i ett nytt ljus.

mötet mellan folkHögskola och högsko-
la var ett annat ämne som berördes. Björn 
Ericson, från Fornby folkhögskola och Bertil 
Olsson från Högskolan Dalarna presente-
rade erfarenheter från en forskningscirkel 
om pedagogiska praktiker. 

Just relationen mellan dessa utbildnings-
institutioner präglade också forskarkonfe-
rensen i sin helhet som detta år var fysiskt 
förlagd till en folkhögskola. Denna tematik 
plockades upp även av brunnsviksläraren 
Jörgen Hammarin som påminde om tan-
ken att skapa en arbetarhögskola som Ric-
hard Sandler lanserade 1907. 

Idag, precis hundra år senare, är det en 
idé som ännu inte realiserats, men som 
fortfarande inbjuder till diskussioner om 
relationen mellan folkrörelser, folkbildning 
och forskning. En diskussion som kommer 
att fortsätta, bland annat på Brunnsvik un-
der detta år. 

Henrik nordVall

Den 17–19 januari arrangerade det globala folkbild-
nings- och vuxenutbildningsnätverket ICAE en kon-
ferens med rubriken »Vuxnas rätt att lära« i Nairobi 
i Kenya. Samtidigt genomfördes organisationens 
sjunde världskongress. 

Arrangemanget var förlagt veckan innan den glo-
bala rättviserörelsens World Social Forum genomför-
des på samma ort. Bland de 60 000 deltagarna på 
forumet återfanns omkring 300 folkbildare, rörelse-
aktiva och forskare från Sverige. ABF deltog med en 
grupp om 120 deltagare, mestadels studiecirkeldelta-
gare i »läs, spar, res«-cirklar. Mer information finns 
på www.icae.org.uy, www.wsf2007.org

folkbildning globalt

Karl-Erik Forsslund i brunnsviksläraren Per Erik Kajs skepnad under 
ackompanjemang av Björn Hedén



KAleNdARIuM

April 
17–19  »Meaning, Relevan-
ce and Variation. The Se-
cond Nordic Conference 
on Adult Learning«. Arr: 
Linköpings universitet, 
Institutionen för beteen-
devetenskap och lärande. 
Info: www.liu.se/gf/er/
konferens/konferenser.
html

Maj  
9 »Bildningens förvand-
lingar«. Boksläpp och en 
heldag om bildning. Tid: 
17.00. Plats: ABF-huset 
Stockholm. Arr: ABF, 
Bokförlaget Daidalos, Sö-
dertörns högskola, Örebro 
universitet.

September 
20–23  »Adult Learning 
and the Challenges of 
Social and Cultural Di-
versity: Diverse Lives, 
Learnings and Literacies.« 
ESREA 2007. Plats: 
Sevilla, Spanien. (info: 
esrea2007@us.es)

Oktober
23–24  Nationell folkbild-
ningskonferens. Arr: 
Folkbildningsrådet. Info: 
www.folkbildning.se

November
6–7  Mimers forskar-
konferens 2007. Plats: 
Uppsala. Arr: Mimer i 
samarbete med Institu-
tionen för ABM (Arkiv, 
Bibliotek och Museer), 
Uppsala universitet. Dead-
line för anmälan och paper 
1 oktober 2007. Info: www.
liu.se/mimer 
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