
Lundaetnologen Carina Sjöholm
har skrivit en doktorsavhandling om
biografens roll i efterkrigstidens
Sverige.

År 1956 uppgick antalet biobesök i Sverige
till 80 miljoner. I slutet av 1950-talet hade
Sverige fler biografer än något annat land i
Europa. Det kan vi läsa i lundaetnologen
Carina Sjöholms avhandling Gå på bio.
Rum för drömmar i folkhemmets Sverige,
där hon för oss på en fascinerande resa till
det forna biograflandet Sverige. 

I fokus står 40- och 50-talens biobesö-
kande ungdomar, som Sjöholm vill se som
en social rörelse, riktad in i det nya Sverige
och en ny tid. Inblickar ges i den dåtida
samhällssituationen. Innehållet i avhand-
lingen är intressant läsning, också för en
vidare läsekrets. Till det bidrar ett klart
språk och bokens många illustrationer.

Sjöholm är själv född 1960 och är en
främmande resenär i biograflandet Sverige.

Den distansen bidrar till avhandlingens för-
tjänster. Hon har använt sig av många olika
slag av material: svaren på en frågelista hon
skickat ut genom Folklivsarkivet i Lund, ett
antal intervjuer tillsammans med läsning av
forskarrapporter, tidskrifter, filmtidningar,
debattböcker, skönlitteratur och handböck-
er. Hon rör sig inom olika fält som film-
historia, medieetnografi, fritid, folkbild-
ning, populärkultur och ungdomsforskning
och har hämtat teoretisk inspiration från
flera håll. Ändå är framställningen klar,
delvis beroende på att hon valt att föra en
del av diskussionerna i fotnoterna, som
läsaren kan välja att hoppa över eller för-
djupa sig i.

En helhetsupplevelse
Avhandlingens centrala och mest omfattan-
de avsnitt är rubricerat just ”Att gå på bio”.
Det är en mångfacetterad skildring av ung-
domars biobesök under efterkrigstiden. Där
berättas om filmtidningar, filmstjärnesam-
lingar och idoldyrkan liksom olika strategi-
er för att skaffa pengar till biobiljetter.
Hade man inte pengar till en biobiljett
kunde man kanske ändå vara med under en
kopp kaffe före föreställningen. Man gick
helst tillsammans i olika konstellationer:
flicka och pojke eller en större kamratkrets.
Cykelturerna till och från bion var viktiga
liksom mötena före och efter föreställning-
en. En korv efteråt var vanligt. Godiset var
ett viktigt inslag under filmvisningen. Var
man satt var betydelsefullt. Den dåliga luf-
ten och de många lukterna var en del av
helhetsupplevelsen. Biograferna var allt
från arkitektoniska palats i städerna till
nödtorftigt inredda lador på landet.

Närskildringen av livet före, under och ef-
ter biografbesöken i både stads- och lands-
bygdsmiljö är en mycket läsvärd dokumen- 
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Ur Mimers brunn 
Vem minns inte sitt första biobe-
sök? I Carina Sjöholms avhand-
ling görs individuella berättelser
om att gå på bio till kunskap med
bäring långt utöver det privata. Vi
är säkert många som i skolådor
och på annat sätt samlar på oss
brev, fotografier, prylar och annat,
som gör att vindar och källare ald-
rig blir städade eftersom vi förlo-
rar oss i minnen när vi börjar sor-
tera i ”allt som samlar damm”. Att
minnas tar tid och att teckna ner
och dela med sig av sina minnen
tar ännu mer tid. Är det mödan
värt?  

Projektet Folkbildarminnen
startade för att studera folkbild-
ningens roll i samhällsförändring-
en genom intervjuer och nedteck-
nade minnen av de folkbildare
som själva varit aktiva från 1930-
talet och framåt. Många individu-
ella röster, personliga livsberättel-
ser och omfattande erfarenheter
av praktiskt folkbildningsarbete
på olika nivåer, formar ett kollek-
tivt minne. Det kan bidra till att vi
får perspektiv på nuets oreda och
insikter om hur framtiden formas i
till synes vardagliga bestyr och
hur stora förändringar kan börja
som en förflugen tanke hos en
enskild individ. 

Berättarlust och nedtecknade
minnen med klarsynt distans till
både ljusa och mörka minnen är i
sin bästa form en läsupplevelse i
sig. Men jag menar att de också
kan väcka nyfikenhet och intresse
för fördjupad kunskap och där-
med bidra till idéer om angelägna
forskningsfrågor. 

Projektet har nu avslutats med
uppmaningen till folkbildare och
forskare – låt dig inspireras av
dina egna och andras folkbildar-
minnen och skriv för framtiden!

ANN-MARIE LAGINDER
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Utredningen för Statens
utvärdering av folkbildningen
2004 (SUFO 2) överlämnade den
15 mars sitt huvudbetänkande till
skolminister Lena Hallengren. 

Forskningsresultaten från de studier som
betänkandet grundas på har publicerats i
fem delbetänkanden. De totalt sex voly-
merna har följande innehåll:  

SOU 2004:30. Folkbildning i bryt-
ningstid – en utvärdering av studieför-
bund och folkhögskolor. Huvudbetän-
kande av Utredningen för Statens utvär-
dering av folkbildningen 2004. Stock-
holm: Fritzes.

SOU 2003:94. Folkbildningens sär-
art? Offentlighet, forskning och folkbil-
dares självförståelse. (Andersén, Anneli
& Lundin, Anna & Sundgren, Gunnar.)
Delbetänkande av Utredningen för Sta-
tens utvärdering av folkbildningen 2004.
Stockholm: Fritzes.

SOU 2003:108. Folkbildning och
integration. ”Utsatt folkbildning – en
studie av studieförbunds verksamhet
med invandrardeltagare i utsatta bostads-
områden.” (Eriksson, Lisbeth & Osman,
Ali.) ”Folkbildning och funktionshinder
– en fallstudie i Skåne.” (Larsson, Stig &
Egard, Hanna & Olofsson, Kerstin.)
Delbetänkande av Utredningen för Sta-
tens utvärdering av folkbildningen 2004.
Stockholm: Fritzes.

SOU 2003:112. Deltagares upplevel-
se av folkbildning. ”Det här borde alla få

pröva! En studie om deltagares erfaren-
heter av studier på folkhögskola.” (Pal-
danius, Sam.) ”Existens och folkbildning
– tolkning av unga vuxnas berättelser om
liv och lärande omkring år 2000.” (Berg-
stedt, Bosse & Helmstad, Glen.) Del-
betänkande av Utredningen för Statens
utvärdering av folkbildningen 2004.
Stockholm: Fritzes.

SOU 2003:125. Fyra rapporter om
folkbildning. ”Folbildningsrådets myn-
dighetsroll” (Projektgrupp, Statskontoret);
”Särdrag kostar” (Löwkrantz, Bo &
Fryksmark, Emma); ”Folkbildningen och
kulturen” (Utredningens sekretariat);
”Vem ’styr’ i folkbildningen?” (Utred-
ningens sekretariat). Delbetänkande av
Utredningen för Statens utvärdering av
folkbildningen 2004. Stockholm: Fritzes. 

SOU 2004:8. Folkbildning och läran-
de med IKT-stöd. En antologi om flexi-
belt lärande i folkhögskolor och studie-

förbund. (Sju kapitel ingår: Andersson,
Mikael: ”CFL och folkbildningen.” /
Landström, Inger: ”Hur den nya tekni-
ken för information och kommunikation
används i folkhögskolor och studieför-
bund.” / Andersson, Per: ”IKT, pedago-
gik och demokrati i folkbildningen.” /
Byström, Jan & Sundgren, Gunnar &
Tegnér, Kajsa: ”Reformerad@folkbild-
ning.se.” / Dahlgren, Ethel & Hamilton,
David & Hult, Agneta & Söderström,
Tor: ”Att fånga folkbildning på nätet.” /
Andersson, Eva & Petersson, Bengt &
Riomar, Sandra: ”Flexibilitetens dilem-
man – lärandemiljöer i förändring.” /
Andersson, Eva & Laginder, Ann-Marie:
” ’Studierna blev möjliga att genomfö-
ra…’ – om samspelet mellan distansstu-
dier och vardag.”) Delbetänkande av
Utredningen för Statens utvärdering av
folkbildningen 2004. Stockholm: Frit-
zes.

tation av ett nära förflutet. Betydelsen av
att gå på bio understryks av att flera av
meddelarna skriver, att de minns själva
biobesöken men inte vilka filmer de såg.
Även om Sjöholm uttryckligen avstår
från att ta upp filmerna – vilka ändå tan-
geras – framgår det klart, att biograffil-
merna bidrog till att världen också efter
andra världskriget fortsatte att vidgas på
hemmaplan och att filmen, även den
kommersiella, blev en del av både själv-
bildningen och folkbildningen i vid
bemärkelse. Det är svårare, att som
Sjöholm se biobesöken som en social
rörelse och klassöverskridande väg in i
dagens moderna samhälle, annat än på
ett rent fysiskt eller metaforiskt plan.
Biobesökarna rörde sig förvisso från
skilda hemmahörigheter till en gemen-
sam plats för upplevelse. Samtidigt visar
Sjöholm att mötena, och därmed tan-
keutbytena, var begränsade till den egna
kretsen.

BIRGITTA SKARIN FRYKMAN

forts från föregående sida

Utvärdering av folkbildningen klar

I gränslandet mellan forskning och
utvärdering – seminarium i oktober

Mimer, Folkbildningsrådet och Före-
ningen för folkbildningsforskning pla-
nerar ett seminarium på Tollare folk-
högskola 19-20 oktober. Syftet är att
tillsammans med forskare som medver-
kat i SUFO 2 diskutera såväl problema-
tik kring forskning i utvärderingssam-
manhang som forskarnas personliga

erfarenheter och slutsatser från arbetet.
Målgruppen är intresserade folkbild-
ningsforskare och utvärderingsintresse-
rade folkbildningspraktiker. Mer infor-
mation kommer på Mimers hemsida.
Info: Anne-Christine Utterström, tele-
fon: 08-412 48 02, e-post: anne-christi-
ne.utterstrom@folkbildning.se 

Projektet Folkbildarminnen startade
1996 i samverkan mellan Mimer och
Föreningen för folkbildningsforskning.
Avsikten var att studera folkbildning-
ens roll i samhällsförändringen – som
folkupplysare, politisk tankesmedja,
medborgarbildare och breddare av kul-
turen osv. 

I Folkbildarminnen – en inspira-
tionsskrift för intervjuare och berättare
förmedlas erfarenheter och idéer från
projektet. Syftet med att summera och
ge exempel är att hjälpa andra, som kol-
lektivt eller individuellt, vill fortsätta att

lyfta fram minnen och bilder av folk-
bildningens historia. 

Skriften kan beställas från: Före-
ningen för folkbildningsforskning, c/o
Anders Ekman, Storgatan 9 A, 753 31
Uppsala, telefon: 018-60 17 10 eller e-
post: anders.ekman@folkbildning.net
(30 kronor + porto). 

Texten kan även laddas ner som pdf-
fil på Föreningen för folkbildningsforsk-
nings hemsida: www.folkbildning.net/
fb-forskning/  eller Mimers hemsida:
www.liu.se/ mimer

Folkbildarminnen som inspirerar

Skriften Folkbildning mellan rörelse
och universitet, författad av Lars
Arvidson, har tyvärr blivit försenad i
produktionen. Vi kommer att informe-

ra på vår hemsida när den kommer.
Den kan då beställas från Mimer,
Maritta Edman, telefon 013-28 21 17,
eller e-post: mared@ibv.liu.se

Försenad småskrift



Var kunde en forskarkonferens
om ”Folkbildning i relation till
arbete och arbetsliv” passa bättre
än på Arbetets museum i Norr-
köping? 

Det var där som 2003 års Mimerkonfe-
rens med cirka sextio deltagare ägde rum
den 4-5 november, i samarbete med
museet. Museidirektör Anders Lindh
öppnade konferensen med den tanke-
väckande rubriken Arbetslivet – dödskul
eller livsfarligt. Forskningschef Ann
Kristin Carlström gav oss inblick i Arbe-
tet med genusfrågor på museer. Hon
lyfte fram att ett oreflekterat och könsne-
utralt förhållande till genus ofta ger ett
dolt budskap i museernas bilder. I ett
perspektiv med manlig slagsida blir
manligt ’normalt’ och kvinnorollerna
stereotypa. På Arbetets museum lyfts
både kvinnors och mäns arbetsvillkor
fram. Vi fick också se Amazonliv – den
sanna berättelsen om ABC 603, en
Volvo Amazons själ och livsöde med
museets Petter Ljunggren som guide.

Bibliotek som arena
Forskarnas bidrag fokuserade varierande
aspekter av arbetslivet, flera med biblio-
teket som arena. Bosse Jonsson från
Mälardalens högskola presenterade sin
avhandling i pedagogik, Medborgaren
och marknaden. Pedagogisk diskurs för
folkbibliotek, som handlar om bibliote-
kens beslutsfattare och deras syn på lån-
tagarna. Beslutsfattarna ser sig som
”passiva påverkare” med förhoppningar
om att besökarna ska inspireras att själva
”göra sig till medborgare”. 

Kerstin Rydbeck från Uppsala univer-
sitet tecknade utifrån sin nya bok, Bilden
av Bibliotekarien, bland annat en bild av
den stränga kvinnliga bibliotekarien som
folkbildare. Hon illustrerade med bilder
som visar stereotyper svåra att förändra,
ofta negativa. 

Lisbeth Stenberg från Göteborgs uni-
versitet presenterade också en ny bok
Männens bibliotek – en kvinnosak, som
handlar om Sveriges första folkbibliotek i
Göteborg. Föreståndarinnorna var tjänste-
mannakvinnor med makten över biblio-
teken, men ledningen var män.

Lars Seldén och Mats Sjölin från
Högskolan i Borås ville å sin sida disku-
tera en forskningsansökan Friktionen
mellan praktik och akademi – synen på
kunskap. Kompetens och utbildning på
det biblioteks- och informationsveten-
skapliga fältet. Lena Waldau presentera-
de sin avhandlingsplan vid Högskolan i
Borås, Motstånd mot bildning och biblio-
tek – aktörer och argument, strategier
och situationer. Hon avser att söka efter

de ”biblioteksfiender” eller bildnings-
fientliga som saknas i berättelsen om
svensk folkbildning och vad som var
viktigt för dem.

Stor variation
Ytterligare ett antal doktorander som
kommit olika långt i sina avhand-
lingstankar eller andra projekt bidrog
genom sina texter till en varierad och
lyckad konferens. 

Laila Niklasson från Stockholms uni-
versitet undersökte i sin text begreppet
Kollektivt minne och hur det går att an-
vända för att förstå kunskapsbildandet i
studiecirklar. Susanne Köpsén från Lin-
köpings universitet behandlade Fackets
nya utmaningar – förutsättningar och
villkor för lärande. Caroline Runesdotter
från Göteborgs universitet diskuterade
Folkhögskolerektorn – chef eller visio-
när. Kajsa Tegnér från Lärarhögskolan i
Stockholm funderade i sitt bidrag över
Utvecklingsmiljöer inom folkbildnings-
organisationer. Ulla Alsin och Karin
Andersson presenterade ett projekt från
Mälardalens högskola Studiecirklar, häl-
sa och demokrati. 

Folkbildningens särart
I ytterligare två texter från Mälardalens
högskola fokuserades folkbildningens
särart. Annelie Andersén ställde Särart –
möjlighet eller hinder i centrum, och
Anna Lundin fokuserade Särart och
identitet – såsom konstruerade i forsk-
ningstexter.

Även Inger Landström, Linköpings
universitet, behandlade särarten men i
aspekten yrkesinriktning, Om folkhög-
skolans yrkesinriktning i statens ögon.
Framställningens utgångspunkt var ett
kapitel i den kommande avhandlingen.

Konferensens finländska forskarbidrag
av Petri Salo från Åbo Akademi i Vasa
hade ett närbesläktat ämne, Folkbildning
och yrkes(ut)bildning i Finland. Från
obekväma sängkamrater till två positio-
ner på ett kontinuum.

Per Andersson från Linköpings uni-
versitet diskuterade utifrån ett pågående
projekt syftet med Validering som mobi-
lisering och disciplinering och då med
fokus på individens kapacitet. Karin
Nordberg från Umeå universitet gav i
konferensens sista forskarbidrag inblick
i svensk sakprosa utifrån boken Hör
världen. Röst och retorik i radion. Popu-
lärvetenskap på programmet. Hon har
studerat texternas innehåll i föredrag
som varit populära i radion och hur de
förändrats med tiden. 

Därefter gav oss Mimers ordförande
Staffan Larsson några ord på vägen
genom sina avslutande reflektioner.
Konferensens ordförande Ann-Marie
Laginder avslutade konferensen med att
hälsa alla välkomna till nästa års konfe-
rens och utlovade ånyo spännande forsk-
ningsfrågor och inspirerande samtal mel-
lan forskare och folkbildare.  

Ny konferens i november
Årets Mimerkonferens genomförs den 2-3
november i samarbete med Pedagogiska
institutionen, Örebro universitet. Konfe-
rensen är denna gång öppen för frågor och
ämnen som har anknytning till folkbild-
ning utan tematisk inriktning. Vi välkom-
nar texter i olika arbetsstadier, som genom
skilda spörsmål och perspektiv i forskning-
en speglar folkbildningens mångfald.
Deadline för anmälan och ditt eventuella
paper är fredagen den 1 oktober 2004. Se
Mimers hemsida: www.liu.se/mimer

INGER LANDSTRÖM

Mimerkonferens på Arbetets museum

Ovan: Anders Lindh och Ann Kristin
Carlström från Arbetets museum.
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Kalendarium

April

21 Vilka står utanför
folkbildningen och var-
för? Seminarium med
utredarna Nina Waden-
sjö och Anna Wenner-
strand. Tid: 16.30-18.00.
Årsmöte Föreningen för
folkbildningsforskning.
Tid: 18.00-19.00. Plats:
Stockholm. Info: 018-
601710, anders. ekman@
folkbildning. net

Maj

4-6 ”Folkbildning, IT
och lärande.” Konferens.
Plats: Sigtuna. Arr: Folk-
bildningsrådet i samver-
kan med Nationellt cent-
rum för flexibelt lärande
och med stöd av KK-stif-
telsen. Info: annika.blom@
folkbildning.net, eller
www.folkbildning.se

Juni

10-12 ”Kvinnorörelser –
inspiration, intervention
och irritation.” Konferens
om kvinnorörelser i Nor-
den och i ett europeiskt
och globalt samman-
hang. Plats: Reykjavik.
Arr: Nordisk institutt for
kvinne-og kjønnsforsk-
ning m fl. Info: www.
yourhost.is/island04/

Oktober

19-20 ”I gränslandet
mellan forskning och ut-
värdering.” Seminarium.
Plats: Tollare folkhög-
skola. Arr: Mimer, Folk-
bildningsrådet och Före-
ningen för folkbildnings-
forskning. Info: Anne-
Christine Utterström, tel
08-412 48 02, e-post
anne-christine.utter-
strom@folkbildning.se 

November

2-3 Mimers forskarkon-
ferens 2004 i samarbete
med Pedagogiska institu-
tionen vid Örebro univer-
sitet. Se Mimers hem-
sida: www.liu.se/ mimer

Mimer, fornnordisk mytisk gestalt. Skildras som utomordentligt vis. Enligt Alf Henriksson fanns i Mimers
brunn kunskap om allt som hade hänt och som skulle hända i världen.

www.liu.se/mimer


