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Sammanfattning 
I denna studie granskas ABF:s studiecirkelverksamhet i Karlstad under åren 1962 - 67. 
Samuel Edquists teoretiska artikel om folkbildningsbegreppet har använts för att förstå hur 
ABF i Karlstad har arbetat med folkbildning. Syftet med studien är att undersöka ABF:s 
studiecirkelverksamhet i Karlstad med fokus på medlemmarnas deltagande. I studien 
granskas könsfördelningen av deltagare och cirkelledare inom verksamheten. I ambition att 
analysera eventuella mönster i könsfördelningen används historikern Yvonne Hirdmans 
teorier.  
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1.0 Inledning 

1.1. Problemformulering 

ABF:s verksamhet har spelat en stor roll i arbetarrörelsens ambition att fostra bildade 
medborgare. Detta nätverk har givit människor en möjlighet att utvecklas, vare sig det gällde 
det fackliga arbete, kompetenshöjande studier eller den egna personliga och kulturella 
utvecklingen. Med stöd i genushistorikern Yvonne Hirdmans teorier används begreppet 
genuskontrakt för att undersöka om denna utomäktenskapliga arena gav kvinnor en möjlighet 
att ta plats utanför äktenskapet. Begreppet genuskontrakt förklaras ytterligare i kapitlet 
teoretiska utgångspunkter 1.8. I korthet är begreppet genuskontrakt ett teoretiskt verktyg för 
att fånga upp de strukturella och tidsbundna rättigheter som har präglat kvinnors och mäns 
samlevnad. Att endast behandla ABF:s verksamhet som ett bildningsförbund blir lite 
missvisande. ABF är en organisation som varit nära kopplad till arbetarrörelsen och 
närliggande ideologiska rötter.1 Verksamheten bör därför ses i detta ljus, men det är också en 
drivkraft för mig att se om ABF:s verksamhet blev en informell arena för kvinnor att ta plats.  

1.2 Syfte  

I undersökningen ämnar jag ta reda på hur ABF:s verksamhet i Karlstad strukturerade sitt 
arbete i sina studiecirklar. Mitt fokus kommer ligga på deltagarsiffrorna i 
studiecirkelverksamheten för att se om det finns könsskillnader i den enskilda deltagarens val 
av studieämne. Ett försök att tolka om studiecirklarna i sig är kvinnliga eller manliga skulle 
skifta fokus från deltagarnas val till en djupare genusanalys som faller utanför mina 
frågeställningar. Det intressanta i min undersökning blir istället valen som deltagarna har 
gjort.  

 

1.3. Tidigare forskning 

 
I sin artikel Popular Adult and Labor Education Movement in Sweden—History, Content, 
Pedagogy har Petros Gougoulakis beskrivit folkbildningens idéhistoriska arv från 
reformationen och framåt, samt redogjort för hur folkbildningen utvecklades under 1900-
talet.2 Gougoulakis går igenom den stora befolkningsökning som skedde tätt innan och i 
samband med industrialiseringens framfart i Sverige. Vidare beskrivs hur flera nya 
arbetarklassyrken växer fram tillsammans med industrialiseringen. Detta beskrivs som en 
grund för de nya arbetarrörelserna och Gougoulakis beskriver vilka tankeidéer och aktörer 
som ligger bakom dessa rörelser.3 ABF var det första sammanförande på en nationell nivå 

 
1 Gougoulakis, Petros, “Popular Adult and Labor Education Movement in Sweden—History, 
Content, Pedagogy” Cambridge University Press 90 (2016), s. 18. 
2 Gougoulakis, 2016, s. 14. 
3 Gougoulakis, 2016, s. 15. 



 

 
 

utav arbetsrörelsens olika bildningsföreningar.4 Dessa olika parter förenas i ledningsbasen för 
ABF, det var bland annat Socialdemokraterna (dåvarande Socialdemokratiska Arbetarpartiet), 
Landsorganisationen i Sverige (LO) och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund 
(SSU).5 Vidare beskrivs hur ledarbasen växte under tidens gång och idag är betydligt större 
men med samma rötter i arbetarrörelsens ideologi. Gougoulakis visar hur ABF:s verksamhet 
blev en gemensam mötesplats för olika ambitioner, däribland ideologiska samtal med 
människor som hade rötter i olika föreningar.6 Dessa parter styrde inte utan konflikter och 
Gougoulakis beskriver hur en stor maktkamp mellan den mer socialistiska vänstersidan inom 
ABF på ena sidan och SAP och LO på andra sidan. Denna ideologiska konflikt tog dock 
aldrig över ABF:s huvudverksamhet vilket gjorde att förbundet kunde fortsätta.7 

1.4. Nerslag i några Lokalavdelningar 

Professor i historia Martin Stolare behandlar i sin avhandling Samhällets cirklar Lokala 
kunskapstraditioner och folkbildningens vardag i Munkfors 1965 - 1978 ABF:s verksamhet 
och utveckling, i Munkfors, under 1965 - 1978.8 Mer specifikt tittar Stolare på samspelet 
mellan de lokala kunskapstraditionerna och ABF:s verksamhet. En avgränsning som Stolare 
har dragit i sin avhandling är att behandla en lokalavdelning inom ABF.9 Utöver det lyfter 
Stolare en del om ABF som riksförbund och dess historia. Stolare beskriver hur 
lokalavdelningens första uppgift blev att försöka sammanföra de olika arkiven, av de olika 
föreningarna, som började tillhöra Munkfors lokalavdelning inom ABF. Vidare beskriver 
Stolare hur cirkelverksamheten i Munkfors var mycket varierad, samt att forskaren även ger 
flera exempel på olika former av studiecirklar. 

I kandidatuppsatsen Från intet allt vi vilja bli visar Glen Hermansson hur innehållet såg ut 
inom ABF:s verksamhet i Kalmar mellan 1900 - 1932.10 Hermansson drar bland annat 
slutsatsen att ABF:s verksamhet har haft en nära koppling till det ideologiska arv som 
tillhörde arbetarrörelsen.11 Samtidigt lyfter Hermansson att det ideologiska arvet inte 
förekommer i exakta uttalande syften utan i utbudet av kurser. Däremot lyfter Hermansson 
också att ABF:s kurser inte bara, eller ens i första hand, strävar mot en slags politisk agenda. 
Hermansson bygger detta resonemang på att studiecirklarna för skönlitteratur var betydligt 
större än de med politisk anknytning.  

I C-uppsatsen Svenssons vilja att söka kunskap försöker Peter Aspgren förstå hur ABF i 
Sandviken samspelade med samtiden. Aspgren undersöker huruvida utvecklingen inom 

 
4 Gougoulakis, 2016, s. 18. 
5 Gougoulakis, 2016, s. 18. 
6Gougoulakis, 2016, s. 18. 
7 Gougoulakis, 2016, s. 18. 
8 Stolare, Martin, Samhällets cirklar: lokala kunskapstraditioner och folkbildningens vardag i 
Munkfors 1965 - 1978, Karlstad University Press, Karlstad, 2010, s 9 – 10.  
9 Stolare, 2010, s. 9 – 10. 
10 Hermansson, Glen, “Från intet allt vi vilja bli”, kandidatuppsats (Växjö:Linnéuniversitet, 
2016) s. 11. 
11 Hemransson, 2016, s. 38. 



 

 
 

Sandvikens lokalavdelning hänger ihop med ökningen av invånare i Sandviken, samt om 
könsnormer utgör en grund för deltagande vid olika studiecirkelämnen. Aspgren beskriver 
hur studiecirkelverksamheten ökar fram till 1960 talet, vilket forskaren kopplar ihop med det 
statliga stöd som var en del av folkbildningsreformen 1947.12 Vidare så har Aspgren även 
undersökt kvinnor och mäns val av studiecirklar och hur detta har förändrats under 
undersökningsperioden 1939 - 1960. Forskaren kan i sitt resultat visa att det skett en stor 
förändring inom detta område i ABF:s avdelning i Sandviken. Förändringen går från en icke 
jämställd könsfördelning av deltagare till en mer jämställd könsfördelning av deltagare.13  

1.5 Ledningens ambition inom ABF 

Louise Norman fokuserar i sin magisteruppsats ABF som folkfostrare 1920 - 1949 på hur 
ABF som organisation har försökt att fostra de svenska medborgarna genom tiderna. Norman 
tittar i sin uppsats närmare på hur ledningens ambitioner att påverka det svenska folket, 
genom ABF:s verksamhet, har manifesterat sig. Forskaren kan i sitt resultat visa hur ABF:s 
ledning hade ambitionen att peka ut sådant som de upplevde som negativt för folket, vilket 
Norman tolkar som en stark indikation på folkfostran. ABF:s ledning hade mycket åsikter om 
vad som var positivt kontra negativt när det gällde stimulanser för ungdomar, vilket är något 
som forskaren lyfter.14 Norman tar exempelvis upp hur ABF gärna lägger sig i diskussioner 
kring folkets läsvanor, idrottsaktiviteter och nöjesliv.15 En annan slutsats Norman drar är att 
den värdeförmedling som ABF engagerade sig i, under den undersökta tiden, hade ett visst 
rasistiskt arv. I sitt resultat kan forskaren visa att ABF förmedlade åsikter som hade med 
rashygien att göra samtidigt är Norman noga med att påpeka att ABF här rör sig inom en 
historisk kontext. Forskaren kan visa att det rör sig om ett återförmedlande av åsikter och 
värderingar som redan hade befästs i samhället.16 ABF:s ledning har bedrivit det 
påverkansarbetet genom att förmedla de aktiviteter som de ville uppmuntra till. Ett exempel 
på detta var hur ABF:s ledning lyfte fram skönlitteraturen och läsning som de såg som något 
positivt. Deras ledning försökte även få bort åsikten, att skönlitteratur var något som folket 
enbart läste för nöjes skull. Istället vill de visa att det faktiskt hade ett bildningsvärde.17 

1.6 Teoretiska riktlinjer 

Samuel Edquist beskriver i sin artikel Det pragmatiska folkbildningsbegreppet den 
teoribildning som ligger bakom “folkbildningsbegreppet” och kan bidra till ett gott stöd till 
hur folkbildningsbegreppet bör hanteras i min uppsats. Precis som Edquist är Yvonne 
Hirdman professor i historia och tillsammans kommer dessa teoretiker lägga grunden för de 

 
12Aspgren, Peter, “Svenssons vilja att söka kunskap”, kandidatuppsats (Gävle:Gävle 
högskola, 2012), s. 30-31. 
13 Aspgren, 2012, s. 30 – 31.  
14 Norman, Louise, “ABF som folkfostrare 1920-1949”, kandidatuppsats 
(Borås:Bibliotekshögskolan borås, 2002), s. 58. 
15  Norman, 2002, s. 59. 
16 Norman, 2002, s. 59. 
17 Norman, 2002, s. 61. 
 



 

 
 

teoretiska utgångspunkterna. Dessa diskuteras vidare under rubriken 1.5. Teoretiska 
utgångspunkter. 

1.7 Undersökningsfrågor 

Vilka studiecirklar erbjöds av ABF:s lokalavdelning i Karlstad under perioden 1964 - 1972? 

Hur såg könsfördelningen ut bland studiecirkelverksamhetens deltagare och cirkelledare? 

Hur såg deltagandet ut vilka studiecirklar var populära, samt skedde det en förändring i 
deltagandet för män och kvinnor under tidsperioden? 

1.8 Teoretiska utgångspunkter  

 
Edquists beskriver i sin artikel begreppet ”den ideala folkbildningen” en definition som 
tillkom under 1900-talets början. Det diskuteras att den ideala folkbildningen är fri och 
frivillig, att den inte är begränsad utifrån inkomst och klass utan ska vara öppen för hela 
folket. Edquist framhåller dock att den ideala folkbildningen är svår att finna i praktiken.18 I 
Edquist grundliga genomgång och diskussion av folkbildningsbegreppet framträder inte ett 
särskilt tydligt genusperspektiv.  

Hirdmans teorier kommer användas som ett komplement till Edquist för att kunna svara på de 
genusrelaterade frågeställningarna i min studie. Hirdmans arbete kring modellen, 
genuskontraktet, har varit ett viktigt verktyg för att synliggöra de starka könsstrukturella 
krafter som länge har styrt människan. Teorin och begreppet har dock inte stått bortom kritik 
när det kommer till användbarheten i historiska analyser.19 Det är viktigt att uppmärksamma 
att begreppet genuskontrakt kan användas på olika sätt. Hirdman lyfter speciellt tre olika 
former på genuskontraktet där Husmoderskontraktet och jämlikhetskontraktet är de former 
som blir mest relevanta i denna studie. Husmoderskontraktet beskriver det genuskontrakt som 
var dominerande under 1930 - 1965.20  

Husmorskontraktets mer praktiska principer hade att göra med vilken ställning kvinnor och 
män hade till arbete. Under denna era sågs kvinnor som husmödrar och idealet föreskrev att 
de inte skulle förvärvsarbeta. Under 1960-talet förändras denna syn och många kvinnor börjar 
förvärvsarbeta vilket bryter den enförsörjarmodell som husmorskontraktet byggde på. Istället 
infördes en tvåförsörjarnorm vilket benämns med ett nytt kontraktsbegrepp, 
jämlikhetskontraktet. Denna utveckling leder till en tilltagande politisk diskussion kring 
kvinnans ställning och vilka rättigheter hon hade i förhållande till männen, vilket leder till en 

 
18 Edquist, Samuel, ”Det pragmatiska folkbildningsbegreppet” [Elektronisk resurs], 
Perspektiv på folkbildning., s. 18, 2015, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-
270282. 
19 Hagemann, Gro & Åmark, Klas (2000). Från "husmorskontrakt" till 
"jämställdhetskontrakt": Yvonne Hirdmans genusteori. Häften för kritiska studier. 
33(2000):2, s. 14.. 
20 Hagemann, Gro & Åmark, 2000, s. 14. 



 

 
 

ny period i genussystemet som Hirdman beskriver.21 Denna indelning i perioder gör det 
möjligt att analysera de olika historiska förutsättningarna med ett fast genussystem och 
samtidigt ta hänsyn till de föränderliga förutsättningarna i detta system.22   

 

1.9. Metod  

Studien kommer utföras genom en genomgång av förrapporter där information om antal 
cirkeldeltagare, cirkelledare och deras namn, samt månad och årsmarkering återfinns. Denna 
information kommer sättas in i en excerperingsblankett. Därefter har en analysprocess 
använts för att granska, bearbeta, tolka och framställa resultatet av studien.23  
 
Analysprocessen fick sin början i skapandet av analyskategorierna. Dessa kategorier har 
tagits fram för att uppfylla mitt syfte och besvara mina frågeställningar. I skapandet av 
analyskategorierna har även mina teoretiska utgångspunkter varit en tydlig grund.  
 
Den första analyskategorin som redovisas är ”antal studiecirklar” som används för att 
undersöka mängden studiecirklar under undersökningsperioden. Den redovisas i diagram 1 
medans diagram 2 redovisar de två analyskategorierna ”mest eftertraktade 
studiecirkelämnen” och ”kön” för att undersöka de mest efterfrågade studiecirklarna 
uppdelade efter kön. I diagram 3 och 4 redovisas återigen analyskategorin ”mest eftertraktade 
studiecirkelämnen” medans analyskategorin ”kön” har delats upp i ytterligare två kategorier 
som benämns som ”kvinnliga deltagare” och ”manliga deltagare”. För att undersöka mängden 
studiecirkeldeltagare under undersökningsperioden har analyskategorierna ”antal deltagare” 
framförs tillsammans med kategorierna ”manliga deltagare” och ”kvinnliga deltagare” som 
framställs i diagram 5. Liknande kategorier har tagits fram för att undersöka mängden 
studiecirkelledare som också delas upp utifrån kön. Det ger analyskategorierna ”antal ledare”, 
”manliga ledare” och ”kvinnliga ledare” vilket kan urskiljas ur diagram 6. I diagram 7 
används samma analyskategorier som i diagram 6 men redovisas med en framställning som 
fokuserade på tid istället för antal. Analyskategorierna har därefter styrt kategoriseringen och 
framställningen av det insamlade källmaterialet vilket har bidragit till en strukturerad 
analysprocess.   
 
Valet av fallstudie som metod kan motiveras med att fallstudier är en bra metod för 
hypotesprövning. I denna uppsats är hypotesprövningen främst relaterad till det strategiska 
valet runt tidsomfattning och källmaterial. Bent Flyvberg beskriver i sin artikel hur det 
strategiska valet av fall när en fallstudie utförs, kan förbättra fallstudiens möjlighet till att bli 
generaliserbar24. Det strategiska val som motiverar mitt källmaterial är kopplat till Yvonne 

 
21 Hagemann, Gro & Åmark, 2000, s. 14. 
22 Hagemann, Gro & Åmark, 2000, s. 14. 
23 Eggeby, Eva & Söderberg, Johan, Kvantitativa metoder: för samhällsvetare och 
humanister, Studentlitteratur, Lund, 1999, s. 46 – 48. 
24 Flyvberg, Bent, Fem missförstånd om fallstudieforskning, Statsvetenskaplig Tidskrift  



 

 
 

Hirdmans teori och de tre perioder som forskarens begrepp täcker in. Här satte källmaterialet 
vissa begränsningar då omfattningen av källmaterialet i ABF:s arkiv för Karlstads endast 
täcker in 1960 - 1967, undantaget Hammarös källmaterial vilket utvecklas nedan. Hirdmans 
begrepp rör sig från efterkrigstiden och fram till sent 70 tal. För att fullständigt utnyttja denna 
teori krävs ytterligare källmaterial som gör det möjligt att granska hela tidsperioden. Detta 
var inte möjligt då denna fallstudie enbart riktar fokus mot ABF i Karlstad och därmed gavs 
inte möjligheten att granska andra avdelningar. Detta leder till att Hirdmans teori endast 
utnyttjas till den grad att begreppen husmorskontrakt och jämlikhetskontrakt används.   
 
Därefter uppstår ytterligare ett dilemma för denna fallstudie då Karlstads avdelning fogas 
samman med Hammarös avdelning. Det strategiska val som kan motiverad avgränsningen var 
att det fanns ett värde i att bevara fallstudiens fokus på Karlstads avdelning och därmed inte 
inkludera ytterligare ett fall inom ABF. 
 
Det intressanta att fokusera studien på blir att valen av människor som studeras kan säga 
något om vilka de var och vilken större kontext de levde i. Människornas val kommer 
framställas i en statistisk analys för att kunna granska hur deltagandet har sett ut i 
verksamheten. I denna studie har enbart en lokal fallstudie av ABF i Karlstads genomförts 
vilket medför vissa begränsningar. En begränsning är att Karlstad under 
undersökningsperioden bestod av en stadsmiljö, vilket kan ha påverkat olika sociala normer 
och seder. Detta kan till exempel ställa till problem när resultatet ska generaliseras då 
mönster som återfinns i denna studie kan bli svåra att översätta till andra ABF avdelningar 
eller till en nationell nivå.  
 

1.10. Material 

I en första genomgång av materialet granskades förrapporter till studiecirklarna mellan år 
1962 - 64. Efter att materialet granskats så framträdde karaktären av detta material. En 
begränsning som har gjorts är att endast en månads förrapporter per år har tagits med i 
studien. Detta genomförs för att behålla perspektivet över tid och inte bli för inramad i 
enskilda år, samt för att begränsa studien till en rimlig storlek. Den månad som valts ut är 
oktober. Denna månad har valts då den både speglar en normal månad som inte riskerar 
innehålla ovanliga bortfall eller ökningar av studiecirklar. Detta beslut togs för att få fram ett 
så representativt material som möjligt. Större högtider eller semestrar skulle till exempel 
kunna äventyra representativiteten. Det material som efter denna första granskning valdes ut 
gäller förrapporter från oktober månad 1962 - 1967. I linje med mitt syfte har endast dessa 
skriftliga källor granskats enligt de källkritiska kriterierna.  
 
Då det rör sig om förrapporter som skickats in till ABF:s administration innan planerad 
kursstart så ligger det nära i tid till själva händelsen, vilket är viktigt med avseende av 

 
årg 106 nr 3 s. 193. 
 
 



 

 
 

tidsaspekten. Källan blir mindre relevant om den skapas långt efter en händelse skett.25 Vad 
gäller förrapporternas äkthet så är förfalskning av dessa statistiska protokoll knappast 
tänkbart men de kan däremot förekomma slarvfel, vilket har tagits hänsyn till genom att 
sortera bort förrapporter som bedömts som felaktiga eller oläsliga. Det kan handla om att det 
saknas datummärkning eller att det är eventuella överstrykningar. Källornas karaktär utsätter 
ej källorna för något särskilt tendensiöst då källans funktion endast har varit administrativ och 
statistisk. Källorna bör, utifrån mina frågeställningar och mitt syfte, ses som primärkällor. 
Förrapporterna är nedtecknade i samband med studiecirkelns skapande, vilket innebär att den 
uppfyller sitt syfte som oberoende källa. Då källorna endast är av kvantitativ kvalité så finns 
inget tecken på att enkelheten skulle vara föremål för ifrågasättande, vilket kan vara mer 
relevant i en berättande källa26   
 

1.11. Avgränsningar  

Det material som inkluderas i denna studie är endast en liten del av det befintliga 
arkivmaterialet i ABF:s i Karlstads arkiv, endast tillräckligt med material för att besvara mina 
frågeställningar har använts. Därtill har oläsliga och otydliga förrapporter sållats bort för att 
bibehåll korrektheten i. Ytterligare en begränsning var nödvändig då en sammanslagning av 
Karlstads och Hammarös lokalavdelningar genomfördes runt år 1967. Denna fallstudiens 
snäva inriktning tillät inte inkluderingen av ytterligare ett ”fall” vilket ledde till att Hammarös 
förraporter inte granskas.  
 

1.12 Bakgrund 

 
ABF:s verksamhet föddes ur en tid då samhället genomgick stora förändringar, inte minst på 
folkbildningsområdet. Det fanns två huvudavsiktliga funktioner som ABF skapades för, den 
ena funktionen gällde hur lokala studiecirklar skulle kunna mötta de kriterier som staten 
ställde på bidragstagande studiecirklar. 27 Det krävdes att studiecirklarna hade 20 000 
medlemmar som var engagerade i olika organisationer som skulle dela på ett bibliotek. 
Dessutom krävdes att dessa organisationer köpte in böcker för 6000 kr om året för att få 
tillgång till bidraget.28  
 
Den andra huvudsakliga funktionen som ABF skulle fylla var att samordna de 
bildningsambitioner som hade växt fram inom arbetarrörelsen.29 ABF bildades 1912 och 
arbetade från början endast utifrån en riksnivå, dock fanns också lokala bildningsutskott som 

 
25 Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, 
metod och framställningssätt, Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 74. 
26 Floren, Ågren, 2006, s. 75. 
27 Stolare, 2010, s. 16 – 17. 
28 Stolare, 2010, s. 92. 
29 Stolare, 2010, s. 38 – 39. 



 

 
 

senare utvecklades till lokalavdelningarna. I en ambition att skapa dessa lokalavdelningar så 
växte behovet av distrikt, som kunde agera i egenskap av en mellanliggande länk från 
lokalnivå till riksnivå.  
 
Under kommande år växte även intresset för folkbildningen på politisk nivå. 1944 togs en 
folkbildningsutredning fram som syftade till att undersöka hur man kunde vidareutveckla 
folkbildningen. Tyngden låg vid att folkbildningen skulle kunna bli ett komplement till 
brister i skolgången, samt ett sätta att uppmuntra och förmedla demokratiska värderingar till 
folket.30 Idén om folkhemmet var under studiens tidsperiod mycket stark och senare skulle 
även flera sociala skyddsfunktioner utökas.31 
 

2.0 Studiecirkelverksamheten 
Det källmaterial som har granskats kan visa hur 196 st studiecirklar har arrangerats inom 
ABF:s verksamhet i Karlstad under 1962 - 67. Dessa studiecirkelämnen är av en bred 
variation och inkluderar kompetenshöjande studiecirklar, facklig organisering och 
hobbystudier inom exempelvis sömnad eller musik. Studiecirkelverksamheten har undersökts 
oktober månad varje år, detta har skett både genom deltagarsiffror och siffror rörande antal 
studiecirkelledare. Dessa data har organiserats för att besvara hur studiecirkelverksamheten 
såg ut och om det har funnits mönster i könsfördelningen mellan deltagare och cirkelledare. 
Detta sker genom att titta på vilka studiecirklar som manliga och kvinnliga deltagare har valt, 
samt hur många kvinnor och män som har varit deltagare och cirkelledare.   

2.1 Förändringar över tid 

En tydlig ökning i antalet arrangerade studiecirklar går att se från år 1963 - 1966 under de 
undersökta månaderna. År 1963 - 64 arrangerades 36 st studiecirklar, år 1964 - 65 
arrangerades 57 st, år 1965 - 66 arrangerades 77 st. Denna ökning av studiecirklar följs utav 
en nedgång mellan åren 1966 - 1967 då endast 27 st studiecirklar arrangerades. Det är värt att 
notera att det kraftiga bortfallet delvis kan bero på sammanslagningen mellan Karlstads och 
Hammarös avdelningar inom ABF. Bortsett från denna dipp så syns en successiv ökning från 
år 1963 - 67 vilket också visas i diagram 1.0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 Stolare, 2010, s. 38 – 39. 
31 Stolare, 2010, s. 16 – 17. 



 

 
 

Diagram 1. ABF i Karlstads studiecirkelverksamhet åren 1963 - 67 under oktober  

 
Vidare så följer mängden deltagare vid studiecirklarna samma mönster som mängden 
studiecirklar. Åren 1963 - 64 deltog 451 st personer, 1964 - 65 ökade deltagandet till 543, 
1965 - 66 fortsatte ökningen och ökade till 682 deltagare. Först år 1966 - 67 sker en drastisk 
minskning av antalet deltagare till 216 st. Detta bortfall kan förklaras med tidigare nämnda 
sammanslagning mellan Karlstad och Hammarö men det kan också finnas andra intressanta 
vinklar på bortfallet av deltagare. De fem mest förekommande studiecirklarna under hela 
perioden redovisas nedan i diagram 2. Engelska är det studiecirkelämne som har förekommit 
flest gånger under perioden tätt följt av facklig utbildning, medlemsrätt, matematik och till 
sist sömnad.   
 
Diagram 2. De fem mest förekommande studiecirkelämnen  

 
Ytterligare en aspekt av undersökningen har varit att granska mäns och kvinnors olika val av 
studiecirklar. Dessa val redovisas delvis i diagram 2 men för att förfina statistiken i linje med 
frågeställningarna redovisas även de fem populäraste ämnena helt uppdelat efter kön i 



 

 
 

diagram 3 och 4. Nedan kan statistiken visa att studiecirkelämnet facklig utbildning och 
engelska fortfarande står högt upp på listan när kvinnliga studiecirkeldeltagare besöker 
studiecirklarna. Det har även tillkommit studiecirkelämnen som tidigare inte syntes eller inte 
hade samma höga position som i denna uppställning av data. När kvinnliga deltagare får välja 
så hamnar sömnad betydligt mycket högre till exempel. När materialet organiseras på samma 
sätt för de manliga deltagarna så har både kategorierna sömnad och hem/hushåll försvunnit 
från de fem mest populära cirklarna. De ämnen som istället har tillkommit är matematik och 
olycksfallsvård. Det kan också noteras att fackutbildning håller en högre position hos de 
manliga deltagarna. Medlemsrätt är ett studiecirkelämne som håller ungefär samma position 
som tidigare, detsamma gäller engelska som håller den högsta positionen hos både manliga 
och kvinnliga deltagare.  
 
Diagram 3. Mest populära ämnen hos kvinnliga deltagare 

        
Diagram 4. Mest populära ämnen hos manliga deltagare 

 
  



 

 
 

2.2 Män och kvinnor inom Studiecirkelverksamheten 

 
Siffrorna visar både tydliga och mer suddiga könsaspekter när det kommer till män och 
kvinnor som deltog inom studiecirkelverksamheten. Under åren 1963 - 67 så deltog 2810 st 
kvinnor och 2918 st män i studiecirklarna. Resultatet visar att könsfördelningen bland 
deltagarna är mycket jämn, endast ett överslag på 108 personer åt det manliga könet. 
Könsfördelningen har även studerats över tid och det undersökta materialet kan visa att de 
kvinnliga deltagarna var i majoritet i början på undersökningsperioden. Vidare så följer en 
successiv nedgång av kvinnliga deltagare mellan år 1962 - 64 samtidigt som de manliga 
deltagarna ökar i en lugn takt under samma period. De manliga och de kvinnliga deltagarna 
börjar öka i mängd fram till åren 1965 - 66 därefter följer ett kraftigt bortfall av deltagare 
vilket följer mönstret för övriga undersökningskategorier. En aspekt av utvecklingen är att de 
kvinnliga deltagarnas ökning sker stabilt från 1963 - 64 till 1964 - 65 för att sedan sakta in 
något. Respektive tillväxtkurva för de deltagande männen inleddes 1964 - 65 och får en lika 
kraftig ökningstakt som kvinnorna som håller i sig till 1965 - 66. 
 
Diagram 5. Kön på deltagare under tidsperioden 1962 - 67 

När vi istället tittar på cirkelledare som har genomfört studiecirklar under de angivna åren så 
syns ett tydligt överslag åt det manliga könet. Under denna studiens undersökta år har 300 st 
Män och 170 st kvinnor lett studiecirklar inom ABF i Karlstads avdelning. Vissa av 
studiecirklarna har genomförts vid återkommande tillfällen och några av dessa ledare har 
genomfört återkommande studiecirklar och dessutom lett flera olika studiecirklar, vilket har 
påverkat statistiken i ett första skedde. I ett försök att få mer exakta uppgifter om hur många 
ledare som har varit aktiva inom studiecirkelverksamheten har materialet sorterats ytterligare. 
I sorteringen av materialet som presenteras i diagrammet nedan har hänsyn tagits till 



 

 
 

studiecirkelledare som förekommer flera gånger och redigerats bort för att få en tydligare bild 
av könsfördelningen av cirkelledare inom verksamheten. 
 
Diagram 6. Ledare inom Studiecirkelverksamheten fördelade efter kön 

  
Efter denna redigering så visar det sig att det fanns en tydlig överrepresentation av manliga 
ledare inom studiecirkelverksamheten. Denna överrepresentation syns också över tid. I 
Diagram 7 visar jag hur studiecirkelverksamheten inledningsvis går in i en relativt kraftig 
nedgång av ledare, där kvinnorna ser något mindre bortfall än männen under 
undersökningsperiodens inledande år. Från år 1963 - 64 till 1964 - 65 syns en kraftig ökning 
där de manliga ledarna ökar i ungefär samma takt som de kvinnliga ledarna. Kvinnornas 
ökningstakt bromsas in runt år 1964 - 65 för att därefter endast stiga mer långsamt. Runt 1966 
så sjunker bägge linjerna kraftigt vilket indikerar ett stort bortfall av både manliga och 
kvinnliga ledare från detta år och framåt. Det syns tydligt att de manliga ledarnas bortfall sker 
snabbare än de kvinnliga ledarna. Samtidigt minska det totala antalet studiecirkelledare runt 
år 66 - 67. 
 
Diagram 7. Könsfördelningen av cirkelledare under perioden 1962 - 67 

 
  



 

 
 

3.0 Slutdiskussion 
Mina frågeställningar tar spjärn mot denna historiska kontext och ABF:s historiska arv. Min 
undersökning tar sin början i den tid då fler aktörer börjar få ögonen upp för folkbildning. 
Med arbetarrörelsens starka ambitioner, samt folkets stora intresse för folkbildning så var det 
en god startpunkt för att granska en eventuell utveckling av studiecirkelverksamheten.  
 
I mitt resultat finns det några tydliga slutsatser som framställs i slutdiskussionen. I samband 
med studiens resultat blev det tydligt att det fanns problematik i appliceringen av Hirdmans 
teori. Hirdmans teorier beskriver tre olika former av genuskontrakt som präglade 
efterkrigstidens och 1900 talets kvinnor och män.32 Husmoderskontraktet som dominerade 
efterkrigstiden men som tappade kraft under 1960-talets radikaliseringar. Det ersattes istället 
till en början med ett jämlikhetskontrakt för att sedan övergå till ett jämställdhetskontrakt mot 
slutet av 1960talet och början på 1970talet. Dessa grundstenar för min analys av resultatet 
beskrivs ytterligare i kapitlet ”teoretiska utgångspunkter 1.8”. I korthet visar dessa begrepp 
olika historiska förhållanden mellan mäns och kvinnors rättigheter.33 Mitt källmaterial har 
inte lämpat sig för att applicera alla tre genuskontrakts begrepp som Hirdman använder då det 
insamlade källmaterialet endast täcker åren mellan 1962 – 67. I enlighet med syftet 
inkluderades en stor del av det tillgängliga källmaterialet dock inte allt. Sammanslagningen 
med Hammarö begränsade ytterligare vilka år som fallstudien kunde täcka in och analysens 
fokus har mot denna bakgrund endast riktas mot övergången av husmorskontraktet till 
jämlikhetskontraktet. Avgränsningarna som påverkar appliceringen av Hirdmans teori 
diskuteras djupare i kapitalet ”Avgränsningar 1.11”. 
 

3.1 Deltagande och förändringar över tid 

Resultatet kan vissa hur omfattningen av verksamheten stiger från undersökningens början 
fram till 1967 då en nergång startar. Detta tyder på att de samlade drivkrafterna för att 
bedriva folkutbildning i Karlstad mellan den angivna perioden var starka. Variationen av 
studiecirklar är också något som pekar mot ett starkt intresse från lokalbefolkningen. Den 
stora variationen kan också tas som ett uttryck för vad Edquist beskriver som den ideala 
folkutbildningen, då variationen och det höga deltagarantalet indikerar att människor hade en 
möjlighet att påverka verksamhetens utformning.34 Detta ligger i linje med den ideala 
folkbildningen på det sätt att ambitionen verkar ha utformats för att hålla 
studiecirkelverksamheten fri och frivillig. Samtidigt är det svårt att avgöra, utifrån min studie, 
om deltagarnas inkomst eller klass har spelat en roll för verksamheten då jag inte har granskat 
detta. Edquist beskriver också att det är svårt att översätta den ideala folkutbildningen till en 
verklig omfattning. Detta innebär för min studie att det skulle krävas ytterligare forskning för 
att undersöka huruvida ABF I Karlstad bedrev verksamhet i linje med den teoriavsatsen.   
 

 
32 Floren, Ågren, 2006, s. s 14. 
33 Floren, Ågren, 2006, s. s 14. 
34 Edquist, 2015, s. 18. 



 

 
 

3.2 Studiecirkelverksamhetens omfattning 

Resultatet som har framkommit i denna studie visar att det har arrangerats en mängd olika 
studiecirklar i olika ämnen inom ABF:s avdelning i Karlstad. Det ideologiska arv som 
diskuterats av Hermansson lyser dock inte igenom i deltagarnas val av studiecirklar. Det som 
lyser som starkast är däremot den koppling till facklig verksamhet, som indirekt kan tolkas 
som en ambition från arbetsrörelsen. Flera av de populäraste kurserna hade koppling till 
fackligt arbete och det kan tolkas som en del av kärnverksamheten inom ABF i Karlstad. 
Denna studies resultat visar att politiska kurser inte var särskilt framstående bland 
studiecirkelbesökarna. Det utesluter dock inte att ABF kan bedrivit en politisk agenda i 
utformande av studiecirkelutbudet, vilket är något som kan kopplas ihop med ABF:s lednings 
ambition att verka värdeförmedlande.35 Eftersom detta ligger utanför mina frågeställningars 
ram kan jag inte dra några slutsatser utifrån mitt resultat. Det kan vara en möjlighet till vidare 
forskning vilket jag utvecklar under rubriken möjligheter till vidare forskning. 

3.3 Könsfördelningen inom ABF i Karlstad, bland ledare och deltagare 

Ett av resultaten som framkom ur denna studie var att kvinnor inom ABF i Karlstads 
avdelning både hade möjlighet att ta plats som deltagare och ledare i 
studiecirkelverksamheten. Hirdman framhåller hur en av de grundläggande principerna, i den 
genusordning som Hirdman beskriver i sin teori, är isärhållande av könen. Detta innebär att 
genusordningen bildar ett system som strävar efter att motverka samkönade aktiviteter och på 
så sätt få en tydlig uppdelning mellan män och kvinnor.36  Studien har visat en indikation mot 
att ett särhållande av könen endast praktiserades i låg utsträckning och det är troligt att det har 
sin rot i personliga val. En möjlighet är att dessa personliga val har styrts av bakomliggande 
könsnormer men detta är inget som har legat innanför mitt undersökningsområde. Denna 
uppdelning gynnar den andra principen som genusordningen bygger på dvs att män håller en 
högre position eller med andra ord en patriarkal ställning inom systemet.37  
 
Strukturerna som denna teori beskriver har inte återfunnits med något övertygande resultat i 
denna studie. Inom ett fåtal studiecirkelämnen var könsfördelningen mycket ojämn, det skulle 
behövas ytterligare forskning för att svara på om dessa ämnen följer ett mönster eller avskriva 
att det inte handlar om tycke och smak. Huruvida det rör sig om att det har skett en övergång 
från det som Hirdman kallade för husmorskontrakt till ett jämlikhetskontrakt är svårt att 
avgöra. Det resultat som framkommit utifrån studien kan indikera på att en sådan utveckling 
skett, då antal kvinnor inom verksamheten ökar succesivt under undersökningstiden. Det kan 
också röra sig om att kvinnor och män gick på olika former av cirklar som antingen var 
kopplat till förvärvsarbete eller hemarbete. Detta är något som diskuteras vidare nedan i 
anknytning till Stolares forskning men som min studie har varit för begränsad för att utreda 
vidare.  
 

 
35 Norman, 2002, s. 61. 
36 Hagemann, Gro & Åmark, 2000, s. 4 – 38. 
37 Hagemann, Gro & Åmark, 2000, s. 4 – 38. 



 

 
 

Positionen som cirkelledare har också varit viktigt att granska i detta avseende och där 
återfinns en stark ojämn könsfördelning. Studiens begränsade omfattning innebär samtidigt 
att det endast går att visa denna ojämna könsfördelning av antalet cirkelledare som ett möjligt 
könsmönster. För att uteslut andra faktorer behövs vidare forskning som kan titta mer 
ingående på de bakomliggande orsakerna bakom könsfördelningen.  
 
En mer tydlig slutsats som går att dra utifrån resultatet är att kvinnor hade en möjlighet att 
använda ABF:s verksamhet som en arena där de kunde ta plats, samt en möjlighet att till viss 
del styra verksamheten. Det är möjligt att det fanns könsstrukturer eller normer som 
begränsade denna makt men vad som har blivit tydligt i samband med resultatet är att kvinnor 
hade en viss påverkan och stort engagemang inom ABF i Karlstad under åren 1962 - 1967. 
Detta resultat delar en del punkter med den forskning som Stolare tagit fram där det visar sig 
att ABF i Munkfors hade tydliga könsstrukturer som grundade sig i kvinnornas ställning som 
hemmafruar.38 Stolares forskning kan visa hur könsmönster i ABF i Munkfors 
studiecirkelverksamhet återfinns bland valet av ämnen och det är möjligt att det fanns 
liknande mönster i Karlstads lokalavdelning. Då min studie och Stolares forskning båda är 
fallstudier av respektive Karlstad och Munkfors lokalavdelningar, så kan det finnas lokala 
mönster som är svårare att översätta till en mer generaliserad nivå. Detta medför att mitt 
resultat inte nödvändigtvis behöver motsäga Stolares forskning, istället kan det röra sig om 
lokala omständigheter.    
 

 3.4 Sammanfattning och möjligheter  

Mitt syfte med studien har varit att undersöka ABF:s studiecirkelverksamhet i Karlstad under 
åren 1962 - 67. I studien har även könsfördelningen av cirkelledare och deltagare undersökts 
för att finna eventuella könsmönster. Mitt resultat har visat att ABF:s verksamheten har haft 
brett utbud av studiecirklar, bland dessa har kurser i engelska, facklig organisering och 
medlemsorganisering varit de mest besökta. 
 
När det gäller val av studiecirklar har det framkommit mindre skillnader i kön. Samtidigt 
återfinns inte det mönster bland antalet cirkeldeltagare. Däremot syns en kraftigt ojämn 
könsfördelning av studiecirkelledare, där männen är i stor majoritet. Det har framkommit i 
studien att studiecirkelverksamheten växte succesivt från 62 - 67 följt av en kraftig nergång. 
Det går inte att utesluta att nergången kan ha berott på sammanslagningen mellan Karlstads 
och Hammarös lokalavdelningar, då Hammarös källmaterial inte har granskats i studien.  
 
Denna studie har utformats utifrån B uppsatsens begränsade omfattning och det finns 
fortfarande många vinklar som skulle kunna undersökas vidare. ABF:s arkivmaterial har varit 
en stor resurs i detta då materialet redan var bearbetat. I denna studie har jag endast arbetat 
med en liten del av detta material och i ytterligare forskning skulle betydligt mer av detta 
arkiv kunna användas. En möjlighet är att utöka den granskningen som har utförts i min 

 
38 Stolare, 2010, s. 104 – 106. 



 

 
 

studie och inkludera samtliga månader som verksamheten varit verksam. Detta kan ge en mer 
detaljerad bild av verksamheten och möjligtvis visa på nya mönster inom verksamheten som 
inte lyst igenom i denna studie. En annan möjlighet är att vidare undersöka de kvinnliga 
cirkelledarna och deras förutsättningar inom verksamheten. En möjlig vinkel kan vara att 
undersöka om könsfördelningen bygger på lokala eller mer strukturella förutsättningar. 
Denna fallstudie skulle kunna utgöra en grund för att jämföra olika lokalavdelningar inom 
ABF, för att se vilka mönster som är generaliserbara på en nationell nivå. 
 
En möjlighet till vidare forskning kan vara att gräva djupare i vilka politiska studiecirklar 
som erbjöds av ABF i Karlstad, samt jämföra med andra liknande studieförbund, för att se 
om en eventuell ideologisk styrning har funnits inom ABF i Karlstad. Det är möjligt att en 
ideologisk styrning utav ledningen i Karlstad eller på nationell nivå har styrt utbudet av 
studiecirklar. Det är också fullt möjligt att medlemmarna i ABF:s avdelning i Karlstad hade 
större inflyttande över studiecirkelverksamheten än eventuell ideologiska eller politiska 
ambitioner från ledningshåll. Min studie kan bidra till att göra en sådan jämförelse mellan 
medlemmarnas makt genom deras val av studiecirklar och ledningens makt genom deras val 
av utbud.  
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