
I juni lade Ann-Louise Petersen fram sin 
avhandling Marknadsorientering inom 
folkbildningen. Fritt och frivilligt i ett nytt 
ljus, på Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet. I avhandlingen ger hon bl a en 
intresseväckande överblick av begreppet fritt 
och frivilligt, som uttryck för det fria bild-
ningsidealet. 

Att avhandlingen lades fram vid en företags
ekonomisk institution, återspeglas bl a i valet 
av teoretisk referensram. Som pedagog är 
det intressant att ta del av texter om utbild
ning ur andra perspektiv än de pedagogiskt 
inomvetenskapliga. I den teoretiska bak
grunden knyter Petersen bl a an till forsk
ning om frivilliga organisationer. Hon tar 
hjälp av den nyinstitutionella teorin, för att 
förstå och förklara den dynamik som finns 
mellan omgivningens föreställningar om 
folkbildningen å ena sidan och institutio
nens självbild så som den framträder genom 
människors föreställningar å den andra. 

För svensken i gemen har säkert folk
bildning kommit att förknippas med 
folkhemmets bildningssträvanden. Det 
senaste decenniets förändrade ideologiska 
strömningar har naturligtvis inte lämnat 
folkbildningen oberörd. Det handlar om 

marknadisering, decentralisering, kom
munalisering, friskolor, kunskapslyft och 
mycket annat.

AvhAndlingen hAndlAr om förändringar 
som skett 1997 till 2000 i styrningen inom 
folkbildningen. Centralt i resonemanget 
är att folkbildningens uppfattning om sig 
självt, och dess identitet, starkt påverkas 

Ur Mimers brunn
 Något har hänt! Mimerbladet har fått 

ny färg och layout men ambitionen att 
vara ett informativt och inspirerande 
blad är oförändrad. Innehållet i den 
forskning som presenteras i detta 
Mimerblad åskådliggör hur folkbild
ningspraktiken ständigt samspelar med 
en föränderlig omvärld. Spännvidden 
i detta samspel blir särskilt tydlig när 
man å ena sidan tar del av forskningen 
om marknadsorientering inom folkbild
ningen och å andra sidan läser om akti
visterna i den globala rättviserörelsen. 

För att få perspektiv på den dags
aktuella situationen är det viktigt att 
söka folkbildningens historia. Inte för 
ett nostalgiskt tillbakablickande utan för 
att fördjupa förståelsen av samtiden och 
framtida möjligheter. Inge Johansson 
och Gösta Vestlund, som båda tilldelats 
regeringens medalj, har en beundrans
värd förmåga att skapa överblick över 
folkbildningsskeenden över tid i sina 
böcker och att i både text och gärning 
inspirera andra. 

I de folkbildningshistoriska källorna 
kan man finna folkbildarpionjärer så
som Elisabeth och Ludvig De Vylder, 
men också följa folkbildningsideologisk 
debatt och olika uttryck för folkbildande 
verksamheter långt tillbaka i tiden. 
Svensk folkbildningsbibliografi 1850
1950 innehåller en fantastisk samling av 
källor att ösa ur. I mars 2007 inbjuder 
Mimer och Linköpings universitetsbib
liotek i samarbete med Stockholms Ar
betareinstitutsförening, Föreningen för 
folkbildningsforskning och Nämnden 
för Carl Cederblads fond till ett semina
rium om sökvägar till folkbildningens 
historia. Missa inte det! 

Välkomna även till Mimers forskar
konferens som arrangeras i samarbete 
med Brunnsviks folkhögskola. I deras 
100åriga historia möts också samtiden 
och framtiden i ett spännande växelspel.

Ann-mArie lAginder
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inbjudAn till mimerkonferensen 2006
Mimer anordnar 2006 års forskarkonfe
rens i samarbete med 100årsjubilerande 
Brunnsviks folkhögskola som är belägen  
utanför Ludvika i södra Dalarna. Konfe
rensen som pågår den 78 november har 
inte något förutbestämt tema. Vår för
hoppning är att folkbildningens mångfald 
ska framträda i forskningstexter med vitt 
skilda frågor och perspektiv. Kontakttorget 
är benämningen på en öppnare arena där 

forskare och folkbildare har möjlighet att 
presentera forskningsidéer och andra pro
jekt i friare form utan text. 

Deadline för anmälan till konferensen, 
forskningstexter samt önskemål om att 
medverka utan paper är den 2 oktober. Läs 
mer i den inbjudan som finns bifogad i det
ta Mimerblad. Information och möjligheter 
att anmäla sig elektroniskt finns dessutom 
på Mimers hemsida.

Ann-Louise Petersen

vem forskar om vad? sök i mimerbas

http://www.liu.se/mimer/forskning/mimerbas
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av sitt retoriska arv. Syftet med studien 
var att undersöka vad som händer med 
folkbildningens särart under en tid av stora 
förändringar. Centrala begrepp är metafor, 
självbild och identitet, men också redige
ring och etikettering. Ansatsen är att reda 
ut hur den nya självbilden konstrueras uti
från ett språkligt perspektiv genom analys 
av formuleringar i självbiografiska presen
tationer. Fram till 1997 var uppdragsutbild
ningen för arbetslösa bidragsfinansierad, 
därefter upphandlas sådan utbildning. 

Sammanlagt intervjuades 18 studie
förbundsföreträdare vid två tillfällen i 
Arbetarnas Bildningsförbund (ABF), 
Frikyrkliga studieförbundet (FS) samt 
Svenska Idrottsrörelsens Studieförbund 
(SISU). För att fånga in den variation som 
kan föreligga inom ett och samma studie
förbund rekryterades intervjupersoner från 
storstad, mellanstor stad samt landsbygd.

Folkbildningen får under den aktuella 
tidsperioden ökade inslag av marknads
styrning, från att i det närmaste uteslu
tande ha varit bidragsstyrt. Lite förenklat 
uttryckt skulle man kunna säga att det 
handlar om hur olika styrformer påverkar 
studieförbunden i sin nya utbildarroll.

Två huvudfrågor formuleras. Den för
sta handlar om hur studieförbunden över 
tid redigerar sin självbild i samband med 
mål och bidragsstyrning samt i samband 

med marknadsstyrning. Den andra hu
vudfrågan gäller hur man kan förstå den 
redigering av självuppfattningen som sker 
i studieförbunden. En tredje frågeställning 
är huruvida en ny självbild leder till ut
suddning eller bevarande av folkbildning
ens särart. 

resultAten Av studien visar på såväl för
ändring som stabilitet. Folkbildningens 
klassiska retorik framträder 1997. Man 
försvarar folkbildningen mot varje form av 
yttre styrning, och vare sig känner till eller 
vill kännas vid någon statlig målsättning 
för uppdragsutbildning för arbetslösa. 
Begreppet fritt och frivilligt har på det hela 
taget en vid och diffus innebörd. Intervju
personernas berättelser liknar varandra 
påtagligt oavsett studieförbund eller om 
man arbetar i storstad, mellanstor stad el
ler på landsbygden. 

År 2000 blir berättelserna inte bara 
mer varierande, utan även längre. Det är 
nu inte så viktigt att framhålla folkbild

ningens klassiska profil där personlig
hetsutveckling står i fokus. Istället riktar 
man snarare sin uppmärksamhet mot 
vad man som studieförbund kan bidra 
med för att underlätta för de arbetslösa att 
komma vidare till studier eller arbete, och 
därigenom förkorta tiden som arbetslös. 
Förändringen är generellt sett störst inom 
storstad, och då särskilt inom ABF som går 
längst i den nya retoriken och framställer 
komvux som sin förebild. 

AnnLouise Petersen skriver bl a att 
»Det tidigare defensiva språkbruket har 
ersatts med ett mer offensivt som påvisar 
en kämparanda för att hålla sig kvar på 
marknaden«. Flera av studieförbunden 
har också blivit alltmer beroende av upp
dragsutbildningen för arbetslösa. Man har 
svårt att klara sig ekonomiskt utan dessa 
uppdrag. Delar av folkbildningens särart, 
som den humanistiska bildningstanken, 
har emellertid förts över till och integrerats 
med arbetsmarknadsutbildningen. 

Per-olof thÅng

Petersen, Ann-Louise. 2006. Marknadsorien-
tering inom folkbildningen. Fritt och frivilligt 
i ett nytt ljus. Akademisk avhandling, School 
of Economics and Commercial Law, Göteborg 
University. Göteborg: Bokförlaget BAS.

»Det tidigare defensiva språk-
bruket har ersatts med ett mer 
offensivt som påvisar en käm-
paranda för att hålla sig kvar på 
marknaden«.

Inge Johansson och Gösta Vestlund har 
under våren tilldelats regeringens medalj 
Illis quorum meruere labores i åttonde 
storleken för sina betydande insatser i folk-
bildningens tjänst. 

inge johAnsson (född 1916) har verkat 
inom ABF, bland annat som förbundsord
förande, studierektor och chefredaktör för 
tidskriften Fönstret. Han har dessutom 
skrivit en rad böcker, bland annat klassi
kern från 1985, För folket och genom folket. 

Om idéer och 
utvecklingslinjer i 
studieförbundens 
verksamhet och nu 
senast Bildning 
och klasskamp. 
Om arbetarbild
ningens förhistoria, 
idéer och utveck
ling (2002). Inge 
Johansson har 
också haft stor 

betydelse för bildandet av Mimer. Han 
ingick i den utredningsgrupp som 1987 

lade fram förslaget om ett 
samlat program för folk
bildningsforskning, vilket 
sedan ledde fram till starten 
av Mimer 1990.

göstA vestlund (född 1913) 
har verkat inom folkhögsko
lan som lärare och rektor 
samt som undervisningsråd 
och folkhögskoleinspek
tör på Skolöverstyrelsen. 
Han har författat ett flertal 
böcker, däribland den 
betydelsefulla översikten 
Folkuppfostran, folkupplysning, 
folkbildning. Det svenska folkets 
bildningshistoria (1996). På senare år har 
han ägnat sig åt värderingsfrågor och pub
licerat boken Global livssyn på väg? Om tro 
och värderingar i ett sextiotal länder (2002). 
Med detta tema medverkade han också i 
Mimers senaste antologi. Gösta Vestlund 
har gjort betydande insatser för att främja 
forskning om folkbildning, inte minst 
inom Föreningen för folkbildningsforsk

ning, där han blev dess första ordförande 
vid starten 1991. 

Inge Johansson och Gösta Vestlund 
är sedan decennier viktiga idégivare och 
inspiratörer både för folkbildare och för 
forskare. De har båda utnämnts till he
dersdoktorer vid Linköpings universitet. 
Mimer gratulerar dem båda varmt till den 
fina utmärkelse de nu fått av regeringen.

Ann-mArie lAginder

tvÅ folkbildAre hAr fÅtt medAlj

Inge Johansson

Gösta Vestlund vid en av Mimers forskarkonferenser.



folkhögskolePionjärer PorträtterAde
rektorsPAret Elisabeth och Ludvig De 
Vylder gjorde stora insatser i den svenska 
folkhögskolan under ett 40tal år. I den tid 
då många nya folkhögskolor startade från 
början av 1900talet och framåt byggde de 
från 1899 tillsammans upp Tornedalens 
folkhögskola i Norrbotten och flyttade där
efter 1911 till Halland och Katrineberg där 
de kom att verka i 24 år. 

Elisabeth De Vylder (18751964) var pion
järkvinnan och folkhögskolemodern med 
såväl mod och tålamod som osedvanlig själs
styrka, skriver Marianne Marcusdotter som 
i en ny bok tecknar hennes biografi. Göran 
Sallnäs ger i samma bok ett porträtt av hen
nes make Ludvig (18711944) som pionjär, 
kulturspridare och nydanare. Hans folkbil

dargärning startade i och 
med att han anställdes som 
andrelärare på Lunnevads 
folkhögskolas vinterkurs 
189394. När Elisabeth 
våren 1894 besökte Ludvig 
där kände även hon att 
folkhögskolan skulle bli hennes livsuppgift. 
Det var det levande ordet, andan och stäm
ningen i skolformen som fångade båda.

Marcusdotter, Marianne & Sallnäs, Göran. 
2006. Elisabeth & Ludvig De Vylder – två folk-
högskolepionjärer. [Beställes från Klas de Vyl-
der på telefon: 08–717 14 15, eller via e-post: 
klas.de.vylder@swipnet.se]

bok om Aktivister
i en ny bok med titeln Aktivister under
söks den globala rättviserörelsen i ett 
svenskt sammanhang. Debatten om 
denna aktivism tog fart med demonstra
tionerna vid EUtoppmötet i Göteborg 
2001. Demonstrationer 
mot Världshandelsor
ganisationen i Seattle 
1999 hade satt fokus 
på ett rörelseengage
mang som därefter 
ökat. Sedan det första 
World Social Forum 
2001 har rörelsen utvecklats från protest 
till konkreta förändringsdiskussioner.  

I boken framträder centrala teman 
i aktuell forskning om sociala rörelser. 
Ett rikt empiriskt material samlades in 
genom en större enkät i samband med 
de sociala forumen i Stockholm, Lund 
och Göteborg i maj 2004. Vilka är de 
aktiva? Vilken syn har de på politisk 
påverkan och demokrati? Innebär deras 
globaliseringskritik ett motstånd mot 
globaliseringen i sig? Vilken roll spelar 
denna rättviserörelse och de sociala fo
rumen för demokratins förnyelse i tider 
av globalisering?  

De fem författarna Magnus Wen
nerhag, Hilma Holm, Johan Lindgren, 
Henrik Nordvall och Adrienne Sörbom 
forskar om sociala rörelser inom ämnena 
sociologi, antropologi och vuxnas lä
rande. Boken kan intressera bland andra 
forskare, studenter och rörelseaktiva. In
formation och beställning: http://www.
arenagruppen.se

svensk ArbetArlitterAtur är en impone
rande bok av Lars Furuland och Johan Sved
jedal. Furuland tar i bokens första del ett 
samlat grepp över frågor om arbetardiktens 
framväxt i Sverige. Det sker mot bakgrund 
av svenska lästraditioner, bildningscirklar 
och folkrörelser samt vänsterpressens och 
fackförbundstidningarnas verksamhet. 

Slutet av 1800talet räknas som en start
punkt då den svenska arbetarlitteraturen 
publicerades som kampdikter i tidningar 
och på vänsterförlag. Läsaren får sedan följa 
utvecklingen till senare tids arbetarspel och 
skrivarrörelser. Författaren slutar med en 
utblick mot 1990talet. Under framställ
ningens gång porträtteras en rad författare. 
Långt fler presenteras mer kortfattat och 
boken blir på så vis också en handbok om 

svenska arbetardiktare. 
I bokens andra del 

behandlar Johan Svedje
dal arbetarförlagen från 
1880talet till 1940talet. 
Det digra innehållet låter 
sig således inte fångas i 
en kort presentation. Boken handlar i själva 
verket om en litterär strömning som blir ett 
av Sveriges tyngst vägande bidrag till världs
litteraturen.

Furuland, Lars & Svedjedal, Johan. 2006. 
Svensk arbetarlitteratur. Stockholm: Bokförla-
get Atlas. Skrifter utgivna av Avdelningen för 
litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga 
institutionen i Uppsala, nr 49. 

frÅn kAmPdikt till ArbetArsPel

seminArium och smÅskrift

Sökvägar till folkbildningens historia
svensk folkbildningsbibliogrAfi 1850
1950 är en guldgruva för folkbildare och 
forskare som söker folkbildningens histo
ria. Den bygger på ett unikt material in
samlat av Åke K G Lundquist, som sedan 
1981 nedtecknat tusentals referenser på 
handskrivna kort. Arbetet pågår fortfaran
de. Uppdraget initierades av Sigfrid Lean
der, dåvarande sekreterare för Stockholms 
Arbetareinstitutsförening. 

Bibliografin innehåller referenser till 
artiklar och bidrag i tidskrifter, samlings
verk och årsböcker samt hela verk såsom 
monografier och broschyrer. Statens psy
kologiskpedgogiska bibliotek (SPPB) på
började 1995 arbetet att göra referenserna 
tillgängliga genom registrering i LIBRIS. 
Arbetet med ämnesdatabasen var vilande 

under början av 2000talet. Linköpings 
universitetsbibliotek har sedan 2005 an
svaret för databasen och har under det se
naste året registrerat flera tusen referenser. 
Ett sökformulär finns på http://websok.
libris.kb.se/websearch/form?type=sfbb. 

mimer och Linköpings universitetsbib
liotek planerar för en nystart av Svensk 
folkbildningsbibliografi 18501950 genom 
att arrangera ett seminarium och att ge 
ut en småskrift med temat Sökvägar till 
folkbildningens historia. Seminariet arrang
eras på eftermiddagen den 28 mars 2007 i 
Linköping med stöd av Stockholms Arbe
tareinstitutsförening. Även Föreningen för 
folkbildningsforskning och Nämnden för 
Carl Cederblads fond är medarrangörer. 

Vid detta arrangemang kommer Svensk 
folkbildningsbibliografi att stå i centrum 
på olika sätt, bland annat genom en pre
sentation av småskriften. Skriften innehål
ler en kort historik, ett porträtt av Åke K G 
Lundquist, en beskrivning av bibliografins 
innehåll samt en sökvägledning. På semi
nariet medverkar dessutom Lars Arvidson 
under rubriken Insikter och åsikter. Gunnar 
Hirdmans kunskapssyn och bildningsdiskus
sion. Karin Nordberg kommer att tala om 
Gamla och nya röster i folkhemmet  – Radion 
och med(ie)borgarskapet. 

Boka in dagen redan nu! Mer informa
tion kommer att finnas på Mimers hemsi
da tillsammans med möjlighet att anmäla 
sig till seminariet.
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November 2006
7–8  Mimers forskarkonfe
rens 2006. Plats: Brunns
viks folkhögskola, Ludvika. 
Arr: Mimer i samarbete med 
Brunnsviks folkhögskola. 
Info: www.liu.se/mimer

17–18  ”Folkbildning – för 
folkrörelser?” Seminarium 
om förhållandet mellan 
studieförbunden och deras 
medlemsorganisationer/hu
vudmän. Plats: Sigtunastiftel
sen, Sigtuna. Arr: Föreningen 
för Folkbildningsforskning. 
Info: www.folkbildning.net/
fbforskning

Mars 2007
15–17  ”Nordic Perspectives of 
Lifelong Learning in the New 
Europe – comparative consi
derations of the educational 
space.” NFPF/NERA’s 35:th 
congress. University of Turku, 
Finland. Info: http//:www.
nfpf.net

28 ”Sökvägar till folkbildning
ens historia.” Seminarium om 
Svensk folkbildningsbibliogra
fi 18501950. Plats: Linköping. 
Arr: Mimer och Linköpings 
universitetsbibliotek i sam
arbete med Stockholms 
Arbetareinstitutsförening, 
Föreningen för folkbildnings
forskning och Nämnden för 
Carl Cederblads fond.

April 2007
17–19 ”Meaning, Relevance 
and Variation. The Second 
Nordic Conference on Adult 
Learning”. Forskningskon
ferens om vuxna i olika 
lärandesammanhang. Arr: 
Linköpings universitet, Institu
tionen för beteendevetenskap. 
Info: http://www.liu.se/gf/er/
konferens/konferenser.html 

Alla har något att berätta. 2006. Intervjuer utförda 
av Allan Sundqvist, äldre personers berättelser ger 
glimtar från människors vardag under nästan ett 
sekel. (Allan Sundqvist, Starrbäcksv 5, 153 35  Järna, 
epost: 0855170741@telia.com)
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