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delningen i Munkfors relateras till de satsningar som vid denna tid gjordes på 
folkbildningen nationellt och till den diskussion som fördes på central nivå 
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Förord 
 
 
Nu är boken klar! Jag vill nu tacka alla som hjälpt och inspirerat mig un-
der arbetets gång. Genom boken slutrapporteras min del av det av Veten-
skapsrådet finansierade projektet Läsa och leva: En samtidshistorisk studie av 
sambandet mellan utbildningsval och lokala kunskapstraditioner.  

Jag vill rikta ett särskilt tack till de munkforsbor som hjälpt mig i arbetet 
att skriva delar av folkbildningens lokala historia under 1960- och 1970-
talen. Några av er kan jag inte nämna med namn eftersom ni av forsk-
ningsetiska skäl skall förbli anonyma. Ni vet själva vilka ni är! Tack så 
mycket! Andra som jag vill tacka är Barbro och Sven Grankvist samt 
Gunnel Thomann. Utan ert bistånd hade den här boken blivit betydligt 
fattigare. Tack för er inspiration och hjälp! Jag vill också tacka personal 
vid Munkfors kommun som hjälpt mig att söka efter det kommunala 
materialet.  

Huvuddelen av källmaterialet har återfunnits vid Folkrörelsernas arkiv 
för Värmland. Personalen vid arkivet har hjälpt mig mer än vad som är 
brukligt och det är jag oerhört tacksam över. 

Jag vill också tacka mina kollegor vid Avdelningen för politiska och hi-
storiska studier vid Karlstads universitet med vilka jag dagligdags kunnat 
behandla de problem som jag ställts inför i samband med undersökning-
en.  

Lars Båtefalk, Ann-Kristin Högman, Johan Samuelsson och Hans    
Abelius har alla läst mitt manus i olika skeden och kommit med mycket 
viktiga synpunkter och på det sättet bidragit till den bok som läsaren nu 
har framför sig. Jag har försökt ta hänsyn till det ni sagt! 

Anna Noaksson vid Karlstad University Press har arbetat hårt med att 
få ordning på diagrammen. Tack! Tryckningen av denna bok har finansie-
rats av Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur och 
Avdelningen för politiska och historiska studier. 
 
Och tillsist: Tack familjen! Tack Kristina, tack Åke, Edvin och Einar. Nu 
är det dags för nästa projekt… 
 
Molkom i juni 2010 

 
Martin Stolare 
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Kapitel 1 
 
 

Två perspektiv på folkbildning 
Inledning 

 
 
 

Studier är inget som kan avgränsas till en särskild epok i en människas liv. 
Det är egentligen, om man ger begreppet en lite vidare innebörd, inte hel-
ler något som äger rum på vissa platser. Människan studerar, människan 
lär sig hela tiden saker och det gör hon vare sig hon vill eller inte. Läran-
det ser emellertid mycket olika ut. Det kan handla om introverta ting, som 
gnosticismens syn på frälsning, eller om mer praktiska aspekter på tillva-
ron som att veta hur en vägg smidigt reglas upp. I detta att betrakta stu-
dier utifrån den enskilde individens perspektiv ligger att inte enkelt tolka 
dem i termer av nytta, i dess mer avgränsade betydelse. Studier har ofta, 
och bör väl också ha så, en vidare betydelse för individen men även för 
samhället i stort. 

Människan lär sig saker i vardagen som gör att hon behärskar sin om-
givning och samspelet med andra människor på ett bättre sätt. Att männi-
skan är en lärande varelse kan tyckas vara en truism. I vilket fall finns det i 
föreliggande undersökning en idé om att den enskilde individen skaffar sig 
den kunskap som denna behöver för att förverkliga det aktuella livspro-
jektet. Nu vet vi väl alla att tillvaron inte riktigt är så enkel. Den lärande 
varelsen måste sättas i sin kontext, det vill säga relateras till politiska, eko-
nomiska, sociala och kulturella strukturer, vilka till stora delar formar för-
utsättningarna för individens kunskapsinhämtning. 

Ambitionen är att ta fasta på detta närmast existentiella synsätt på lä-
rande, utbildning och studier. I undersökningen kommer inte barns och 
ungdomars lärande att uppmärksammas. Istället blir temat icke-formella 
vuxenstudier sett i ett historiskt och lokalt sammanhang, närmare bestämt 
verksamheten vid ABF i Munkfors under åren 1965-78. Längre fram,    
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efter en diskussion och problematisering av den vetenskapliga kontexten, 
presenteras ett mer preciserat syfte med undersökningen. 

Den lokala arenan för denna undersökning är som sagt Munkfors 
kommun, belägen i centrala Värmland, omkring sex mil norr om Karlstad. 
I detta sammanhang är Munkfors intressant av flera skäl. Dels är det en 
ort där den formella utbildningsnivån är låg, samtidigt som fler munk-
forsbor än värmlänningen i gemen deltog i de lokalt förankrade studieför-
bundens verksamhet, i varje fall under den aktuella perioden.1 Detta tyder 
på att folkbildningen hade en särskild position på orten. Dels är Munkfors 
en bruksort med allt vad det innebär av ensidigt näringsliv och en starkt 
dominerande arbetarrörelse. 

Idéhistorikern Sven-Eric Liedman pekar på de roller som skola och 
studier kan spela i ett samhälle genom att tala om det värde som sätts till 
kunskap. Enligt honom har värdet av kunskap för det första kopplats till 
ett ekonomiskt sammanhang. Det handlar då om saker som produktivite-
ten och samhällens ekonomiska konkurrenskraft i relation till andra sam-
hällen. Kunskap kan för det andra relateras till värdet av att den bidrar till 
att befolkningen utvecklas till ansvarstagande individer, kapabla att med-
verka i demokratiska sammanhang. För det tredje kan kunskap ha direkt 
värde för individen, på så sätt att kunskap i sig kan innebära att individen 
får ett rikare liv och större förståelse för det omgivande samhället.2 I  
denna undersökning kommer samtliga tre dimensioner att belysas. Men 
om man för en stund stannar vid studiers kollektiva nytta så kan statens 
satsningar på skola och utbildning i modern tid framför allt relateras till de 
två första värdegrundande aspekterna. Starkt förenklat har det då handlat 
om kunskap och om gemenskap.  

 
 

Studier som gemenskap och som kunskap 
I dagens läroplaner gällande förskolan, grundskolan och gymnasieskolan 
framträder skolans uppdrag kring kunskap och gemenskap. Med läropla-
nernas inledande artiklar påpekas att barnen och ungdomarna skall erövra 

                                            
1 Se s. 81,99. Ännu idag har invånare i Munkfors ett större intresse för deltagande i studieförbundens 
verksamhet (ej exklusivt cirklar) än boende i de flesta övriga värmländska kommuner. Se Kulturen i 
siffror 2008:2, Studieförbunden 2007, Kulturrådet (Stockholm, 2008) s. 38. 
2 Sven-Eric Liedman, I skugga av framtiden: Modernitetens idéhistoria (Stockholm, 1997) s. 255. 
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de kunskaper som behövs för att klara sig i framtiden men också, och då 
kanske främst, att skolan skall stimulera dem att utvecklas till demokra-
tiska medborgare.3 

Folkskolan har allt sedan den etablerades på 1840-talet haft i uppdrag 
att verka integrerande. Den blev en viktig kraft i strävandena att fläta 
samman landet till en nation, och den fick därmed stor betydelse för 
framväxten av en nationell medvetenhet. Genom att vara en katalysator i 
integrationsprocessen kom också folkskolan att fungera homogenise-
rande. Skillnaderna mellan landets olika delar minskade allt mer under 
1800-talets andra hälft. Stockholmares och göteborgares föreställnings-
världar närmade sig varandra – till exempel fick de samma tid 1879. Ho-
mogeniseringen kan också tolkas som en disciplineringsprocess. Utkristal-
liserandet av en nationell medvetenhet och med den framväxten av en 
nationell gemenskap medförde att gränserna för denna gemenskap tydlig-
gjordes. I folkskolans undervisning gick det inte att ta miste på detta. 
Vissa tillhörde gemenskapen, andra gjorde det inte.4 

Skolan har som antytts fortsatt att ha ett ideologiförmedlande uppdrag. 
Idag, inte minst på grund av att landet upplevs som mer heterogent än 
tidigare, har skolans betydelse som arena för värderingsövningar blivit allt 
viktigare. Talet om den så kallade värdegrunden och skolans uppgift att 
förmedla denna har nu pågått i ett drygt decennium.5 

Vid sidan av uppgiften att bygga gemenskap har skolan haft ett kun-
skapsuppdrag. På en aggregerad nivå kan denna del av skolans uppdrag 
länkas till föreställningen om utbildningens betydelse för ekonomisk ut-
veckling. En sådan koppling fanns redan vid folkskolans införande och 
har varit levande under hela 1900-talet. Det svenska näringslivet behövde, 
och anses fortfarande behöva, en välutbildad arbetskraft för att klara sig i 
den internationella konkurrensen. 

                                            
3 Detta är anslaget Lpo94 och i Lpf94. Se också Thomas Englund, Samhällsorientering och medbor-
garfostran i svensk skola under 1900-talet, vol. 1 & 2 (Uppsala, 1986). 
4 Lars Petterson, Frihet, jämlikhet, egendom och Bentham: Utvecklingslinjer i svensk folkundervis-
ning mellan feodalism och kapitalism, 1809-1860 (Stockholm, 1992). Ett perspektiv i sammanhanget 
är skolresan och dess koppling till nationen och skolresans ambivalenta förhållande till vurmen av 
hembygden. Petra Rantatalo, Den resande eleven: Folkskolans skolreserörelse 1890-1940 (Umeå, 
2002). 
5 Se Kennert Orlenius, ”Värdegrunden ur läroplansperspektiv”, Didaktisk tidskrift 2000(10):(2-3).  
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Fram till 1960-talet dominerade utbildning för barn och ungdomar sam-
talet kring skola och studier. Då breddades intresset. Vuxenutbildning 
blev ett tema i den utbildningspolitiska debatten.6 

Det senaste försöket att på bred basis höja den vuxna svenska befolk-
ningens formella utbildningsnivå var det så kallade Kunskapslyftet som 
påbörjades 1997. Kunskapslyftet hade till delar sin bakgrund i 1990-talets 
ekonomiska kris. Men det fanns också andra skäl till projektet. Hit hörde 
den diskussion som allt sedan slutet av 1980-talet hade förts kring annal-
kandet av ett nytt kunskapsintensivt samhälle. Om man såg efter riktigt 
noga kunde det faktiskt redan skönjas bortom de föråldrade industristruk-
turerna. Det kallades för kunskapssamhället. Där skulle kunskap i sig vara 
grunden för ekonomisk utveckling och därmed ökade kraven på utbild-
ningsnivån i samhället. De människor som saknade längre utbildning be-
hövde därför rustas för denna framtid. En integrerad del i projektet kring 
kunskapslyftet var tanken om det livslånga lärandet. I kunskapssamhället, 
där förändringar kunde komma hastigt, var det nödvändigt för individen 
att genom hela livet återkomma till utbildning. Uppdatering var ofrån-
komlig.7 

Trettio år tidigare hade en liknande debatt förts i Sverige. Retoriken var 
i mycket densamma. Liksom vid 1990-talets mitt hävdades att Sverige var 
inne i ett mycket snabbt och genomgripande förändringsskede som ställde 
nya och högre krav på kunskap och utbildning. Under det att ungdoms-
skolan reformerats på 1960-talet, och avtrycken på ekonomin kanske inte 
hade blivit dem man hade önskat, riktades intresset mot de korttidsutbil-
dade vuxna. De som saknade gymnasiekompetens och vars formella skol-
gång begränsade sig till 6-8 års folkskola. Återkommande utbildning ut-
vecklades då till ett viktigt begrepp när det gällde att peka på betydelsen 
av att fortbildning blev ett reguljärt inslag i yrkeslivet.8 

                                            
6 Inge Johansson, Bildning och klasskamp: Om arbetarbildningens förhistoria, idéer och utveckling 
(Stockholm, 2002) s. 430f. 
7 Kunskapslyftet var ett initiativ i tiden. OECD antog 1996 ett strategidokument för det livslånga lä-
randet och det svenska kunskapslyftet låg väl i linje med de tankar som uttrycktes i detta dokument. 
SOU 1999:141, s. 10-16. Se Karin Lumsden Wass, Vuxenutbildning i omvandling: Kunskapslyftet 
som ett sätt att organisera förnyelse (Göteborg, 2004). För en kritisk diskussion kring utbildning och 
särskilt den tydliga inriktningen på formell utbildning se Mats Alvesson, ”Utbildning är lösningen. Vad 
är problemet? Om utbildningsfundamentalism”, Pedagogisk forskning i Sverige, 1999 (3):4.  
8 Per-Olof Thång, ”Vuxenutbildningens framväxt”, Om vuxnas studier, Staffan Larsson & Lars Erik 
Olsson (red.) (Lund, 2006) s. 30f. 
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I 1960- och 1970-talets satsningar på vuxenutbildning tilldelades folk-
bildningen, och då också studieförbunden med dess studiecirkelverksam-
het, en framträdande roll.9 Det blev i detta sammanhang som ABF:s lo-
kalavdelning i Munkfors kom att verka. Motivet till de översiktligt presen-
terade utbildningshistoriska utgångspunkterna för denna undersökning 
finns också här. 

Ambitionen blir att teckna bilden av hur studieförbunden lokalt engage-
rade sig i arbetet med att bygga ut vuxenutbildningen. Under den aktuella 
tiden erhöll folkbildningen ett tydligare kunskapsuppdrag än tidigare. 
Folkbildningens mission att bygga gemenskap har även varit framträdande 
i den statliga retoriken under hela efterkrigstiden. Det fanns en tilltro till 
folkbildning, till att deltagande i studiecirklar och den övriga verksamhet-
en vid studieförbunden skulle verka för en djupare demokratisering av det 
svenska samhället. Uppdraget i detta hänseende var att stärka de demo-
kratiska värdena.10 Idén om betydelsen av vad som skulle kunna kallas för 
medborgarbildning var i och för sig inte ny utan hade sina rötter i 1800-
talets associationsväsende, före folkrörelser etablering.11 

Diskussionen kring studiers och utbildnings dubbelverkande funktion – 
gemenskap och kunskap – även aktuell för folkbildningen och då även för 
studiecirkelverksamheten vid ABF i Munkfors. Till denna problematik 
finns det anledning att återkomma. På vilket av de två benen som verk-
samheten vilade får den kommande undersökningen visa.  

 
 

Studier är också kultur 
Folkbildning i form av dess lokala praktik kommer i denna undersökning 
att sättas i relation till formella studier. Men folkbildningen står också för 
något annat. Det finns delar av den som på ett mer utpräglat sätt än för de 
formella studierna måste ses i ljuset av den enskilde individens utveckling. 
Detta är ett måste för att man skall kunna få en uppfattning om folkbild-
ningens betydelse och roll. Dess verksamhet styrs inte i samma            

                                            
9 För en diskussion kring studieförbundens betydelse för vuxenutbildning se t.ex. Kjell Rubenson, 
”Studieförbundens roll i vuxenutbildningen”, Tre rapporter om studiecirklar, SOU 1996:154. 
10 SOU 1946:68.  
11 Se till exempel Hans Abelius, Det självpåtagna uppdraget: En undersökning av medborgarpro-
jektet kring tidningen Östgötha Correspondenten 1840-1870 (Göteborg, 2007). 
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utsträckning av att uppfylla samhälleliga behov, vare sig det handlar om 
kunskap eller gemenskap. Förvisso har sådana aspekter varit framträdande 
hos folkbildningen under efterkrigstiden. Det har också funnits, och 
kanske fortfarande finns, en starkare tonvikt vid personlighetsutveckling 
och då främst av en icke-elitistisk karaktär. För hur skall man annars 
kunna förklara alla estetiskt inriktade studiecirklar? Visst har deltagarna i 
cirklarna erhållit möjligheten att knyta nya sociala kontakter till människor 
i lokalsamhället och genom cirklarna kommit att bli en del av ett demo-
kratiskt samtal i samhället.12 Men framförallt har väl cirklarna bidragit till 
den enskilde individens personlighetsutveckling och kultivering. I den 
meningen kan även dessa cirklar betecknas som nyttiga om än inte i en 
direkt, samhällelig mening.  

Ambitionen är att peka på folkbildningens komplexitet, att den kan 
spela olika roller i samhället, men också för individen. Detta tar sig kon-
kret uttryck i frågan till vilket politiskt fält som folkbildningen skall räk-
nas. Är folkbildning utbildning eller kultur, skall den räknas till den ut-
bildningspolitiska diskursen eller till den kulturpolitiska? Svaret på den 
frågan är: både – och. Folkbildningen finns representerad i båda. Detta är 
för övrigt två fält som står varandra nära. De kulturpolitiska frågorna sor-
terade länge, fram till 1990-talet, först under ecklesiastikdepartementet 
och senare under utbildningsdepartementet.  

Vanligen placeras folkbildning i den kommunala förvaltningen under 
kulturnämnden eller om sådan inte finns under den nämnd som ansvarar 
för kulturfrågorna i kommunen.13 

Idag har Folkbildningsrådet ett övergripande ansvar för folkbildningen. 
I den förordning som styr rådets verksamhet sägs bland annat följande: 

 
2 § Statens stöd till folkbildningen skall ha till syfte att 
1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 
2. bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation 
och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, 

                                            
12 Lena Lindgren, Kan en filthatt stärka demokratin? Om mål och ideal i folkbildningen (Stockholm, 
1996) s. 180ff. 
13 David Karlsson, En chimär av endräkt: Ideologiska dimensioner i kommunal kulturpolitik (Göte-
borg, 2003). Notera att kulturpolitiska diskussioner fördes på kommunal nivå även före 1974 års 
reform, i vissa kommuner inrättades kulturnämnder under 1960-talet. Man kan därför tala om en 
kommunal kulturpolitik före 1974. Se Johan Samuelsson, Kommunen gör historia: Museer, identitet 
och berättelser i Eskilstuna 1959-2000 (Uppsala, 2005) s. 30ff. 
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3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbild-
ningsnivån i samhället, och 
4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.14 

 
De tre första punkterna behandlar det som här försökts fångas med reso-
nemanget kring gemenskap och kunskap, den fjärde punkten pekar på 
folkbildningens betydelse för spridandet av kultur i samhället. 

Sambandet mellan folkbildning, utbildning och kultur framträder också 
i de moderna kulturpolitiska forskningsansatserna. När den svenska kul-
turpolitikens förhistoria, alltså före 1974, skall analyseras är det ofta debat-
ten kring bildning som uppmärksammas.15 

Folkbildningens koppling till utbildnings- respektive kulturområdet har 
varierat över tid, men också varit olika för olika delar av folkbildningen. 
Folkhögskolor sorteras till exempel enklare under ett utbildningspolitiskt 
samtal än studiecirklar i konsthantverk, vilka snarare bör betraktas i ett 
kulturpolitiskt ljus. I denna undersökning kommer folkbildningen att rela-
teras till båda dessa fält, även om tyngdpunkten hamnar på folkbildning-
ens, närmare bestämt studiecirklars, samspel med det utbildningspolitiska 
fältet. 

Det är på sin plats att redan här, innan undersökningen tar vid, kom-
mentera innebörden av begreppet folkbildning. Uppenbart är att det gärna 
ges ett positivt innehåll och att folkbildning i det närmaste framstår som 
ett honnörsord. Folkbildningen skall vara fri och frivillig uttrycks det och 
framträder på detta sätt som det institutionaliserade skolväsendets mot-
satts. Definitionen är normativ, det är idealfallet som beskrivs.  

Pedagogen Gunnar Sundgren pekar på de olika innebörder som be-
greppet givits. Vad som avsetts med folkbildning har, enligt honom, varie-
rat över tid. Han ger en beskrivning av vad som åsyftas med den i ett ide-
altypiskt hänseende. Folkbildning är:16 

 
• Folklig snarare än statlig 

                                            
14 SFS 1991:977. 
15 Ett tydligt exempel på detta är Per Sundgren, Kulturen och arbetarrörelsen: Kulturpolitiska strä-
vanden från August Palm till Tage Erlander (Stockholm, 2007); Se också Anders Frenander, Kul-
turen som kulturpolitikens stora problem: Diskussionen om svensk kulturpolitik under 1900-talet 
(Hedemora, 2005). 
16 Gunnar Sundgren, Folkbildningsforskning: En kunskapsöversikt, Del 1 (Stockholm, 1998) s. 18. 
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• Fri och frivillig snarare än kontrollerad och anvisad 
• Skapande snarare än återskapande 
• Helhetsorienterande snarare än specialiserande 
• Inriktad på klokhet snarare än lärdom 
• Verksamhet för vuxna snarare än för barn och ungdom 
• En kollektiv process snarare än en individuell 
• Något som sker genom folket snarare än för folket 
• Ett bidrag till individuell och social förändring snarare än konserve-

rande 
• (Själv)bildning snarare än utbildning 
• Erfarenhetsbaserad snarare än ämnesbaserad 

 
Sundgren problematiserar begreppet och pekar just på dess normativa 
tendenser.17 Annars är det något som kan saknas i forskningen kring folk-
bildning. En förklaring till detta kan vara att många av forskarna som varit 
engagerade på området har en egen bakgrund i folkbildningen. Utifrån-
perspektivet lyser i stort med sin frånvaro. 

Man skulle säkert med viss framgång kunna argumentera mot varje en-
skild punkt ovan. Frågorna man skulle kunna ställa är många. Är verkligen 
folkbildningen fri när grunden för dess verksamhet är de offentliga bidra-
gen? Hur är det egentligen med frivilligheten, fungerar inte folkbildningen 
lika disciplinerande på den enskilde individen som skolan om än den 
maktutövande aktören är en annan? Och så skulle man kunna fortsätta.  

 
 

En brytningstid? 
I mycket framstår perioden 1965-78, de år som undersökningen avser att 
behandla, som paradoxal. Under dessa år nådde tilltron till det offentligas 
möjligheter att skapa det goda livet för medborgaren sin kanske högsta 
nivå. Det var under denna period, särskild under 1970-talet, som den of-
fentliga sektorn expanderade kraftigt. Stora delar av den offentliga budge-
ten gick till satsningar på det sociala området. Barnomsorgen byggdes ut, 
anslagen till grundskolan och gymnasieskolan förstärktes och omsorgen 

                                            
17 Se också hans resonemang i: Gunnar Sundgren, ”Folkbildningens särart som fenomen och pro-
blem”, i Folkbildningens särart: Offentlighet, forskning och folkbildares självförståelse, SOU 2003:9 
(Stockholm, 2003) s. 14ff. 
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för våra äldre kvalificerades. Överhuvudtaget blev det sociala skyddsnätet 
mer finmaskigt. Det fanns en uppfattning i samhället om att det politiska 
systemet och dess verkställande organ hade förmågan och kapaciteten att 
skapa ett bättre liv för medborgarna.18 Representanterna för det politiska 
systemet hade också ett stort självförtroende, de var av den uppfattningen 
att de kunde styra samhällsutvecklingen i önskvärd riktning.19  

Samtidigt var åren mellan 1965 och 1978 en period då ett krismed-
vetande föddes, när folkhemmet började ifrågasättas och tvivel inför mo-
dernitetens välsignelse började resas. Vid mitten av 1960-talet försvagades 
tillväxten hos den svenska ekonomin. Några år in på 1970-talet gick den 
in i stagflation. Oljekrisen 1973 visade hur sårbart det svenska samhället 
var. Vid denna tid inledde arbetarrörelsen sin offensiv med syfte att ytter-
ligare stärka arbetarnas rättigheter. Gruvarbetarstrejken vid de norrländska 
malmfälten årsskiftet 1969-70 signalerade att en ny tid var i vardande. 
Genom Medbestämmandelagen (MBL), som riksdagen fattade beslut om 
1976, flyttade de fackliga organisationerna fram sina positioner i relation 
till arbetsgivaren. Samförståndets tid var förbi. 

Detta var också vågornas epok. Medan vänstervågen innebar ett ifråga-
sättande av de dominerande grupperna inom arbetarrörelsen gick den så 
kallade gröna vågen längre i sin kritik i det att den innebar ett ifrågasät-
tande av det moderna livet överhuvudtaget. Var detta det samhälle man 
ville leva i? De problematiska sidorna med den moderna människans na-
turumgänge visade sig allt tydligare. Miljön blev ett spörsmål så väl för 
allmänheten som för det politiska systemet. I den gröna kritiken av sam-
hällsutvecklingen växte skal-frågan fram som central. Var verkligen stor-
skalighet och centralism lösningen framför decentralism och småskalig-
het? Kärnkraften blev i det sammanhanget en symbolfråga. I kölvattnet av 
dessa vågor, vilka många gånger sammanföll, uppstod nya rörelser som 

                                            
18 Se Kjell Östberg, 1968 när allting var i rörelse: Sextiotalsradikaliseringen och de sociala rörelserna 
(Stockholm, 2002). Med politiskt system avses de beslutande och verkställande delarna, riksdag och 
regering. Med lokalt politiskt system åsyftas motsvarigheten på kommunnivå. Det vill säga kommun-
fullmäktige, kommunstyrelse – de lokala nämnderna och styrelserna. 
19 Ett mycket talande exempel på detta är framväxten av det miljöpolitiska fältet. Här presenterade 
ansvarig minister Eric Holmqvist på den socialdemokratiska partikongressen 1968 ett 20-punkters 
program där det talades om hur man skulle komma tillrätta med miljöproblemen. Se Jonas Anselm 
Socialdemokraterna och miljöfrågan: En studie av framstegstankens paradoxer (Stockholm, 1995) s. 
20-28.  
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utmanade och som arbetade på ett annat sätt än de folkrörelser vilka dit-
tills haft en så dominerande ställning i det svenska samhället.  

Om man utgår från denna tillspetsade karakterisering framstår åren 
1965-78 som en period vilken innebar slutet på något gammalt och början 
på något nytt. De etablerade mönstren för gemenskapen i samhället ifrå-
gasattes och nya konstellationer söktes. 

Det fanns också en medvetenhet i samtiden om att man höll på att gå 
en ny tid till mötes. I Sverige yttrade sig detta, vilket redan framhållits, i en 
idé om att det kommande samhället skulle ställa strängare fordringar på 
medborgarnas utbildningsnivå. Ett kunskapssamhälle var i annalkande. 
Forskare på den internationella arenan diskuterade detta nya samhälle vars 
konturer de ansåg sig kunna se. Den amerikanske sociologen Daniel Bell 
gick så långt att han 1973 talade om det postindustriella samhället. Tjäns-
ter och inte industrin skulle vara samhällets bas i framtiden och det skulle 
ställa nya krav på individen.20 

 
 

Studier i ett lokalt sammanhang 
Lokalsamhälle är som begrepp svårfångat. Det finner sin avgränsning 
rumsligt, men också ekonomiskt, juridiskt/politiskt och mentalt. Svårig-
heten är att veta om dessa gränser sammanfaller.  

Om det är besvärligt att nå fram till en klar definition på analytisk nivå 
så lär det vara ännu vanskligare att fånga dess innehåll i praktiken. Indivi-
der tänker säkert i sina egna, från varandra skiljaktiga, bestämningar. Lo-
kalsamhället avgränsas här till Munkfors. De operationaliserade gränserna 
får sättas av det som utgör utgångspunkten för undersökningen, det vill 
säga verksamheten vid ABF-avdelningen i Munkfors. Geografiskt omfat-
tar den, med något undantag, Munkfors kommun. 

Det ligger nära till hands, när en lokal undersökning av det här slaget 
genomförs, att betrakta invånarna på orten som förbundna med varandra 
genom ett enda stort och löst sammansatt nätverk. Det stora nätverket 
skulle då bestå av undergrupper av mer täta nätverk, vilka konstitueras 
och upprätthålls av de olika aktiviteter som försiggår inom lokalsamhället. 

                                            
20 Daniel Bell, The coming of post-industrial society: A venture in social forecasting (New York, 
1973). Se också diskussionen i Bernt Gustavsson, Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och 
teoretisk kunskap (Stockholm, 2002) s. 32f.  
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Exempel på sådana skulle kunna vara föreningslivet, som deltagande i den 
lokala fotbollsföreningen eller PRO:s arrangemang. De lokala politiska 
institutionerna, äldreomsorgen, den lokala marknaden, biblioteket, simhal-
len, men inte minst studier i olika former för barn, ungdomar och vuxna 
bör ha denna potential. I studier för vuxna, av såväl formell som icke-
formell karaktär, ges möjlighet att träffa och samtala med personer som 
man kanske inte annars skulle umgås med. Man kan tänka sig att deltagar-
na där samtalar kring de möjligheter och problem de ser i lokalsamhället. I 
förlängningen kan det vara i dessa samtal som värderingar produceras, 
förmedlas och internaliseras. Här skulle det då finnas en potential för 
bildandet av mer eller mindre gemensamma tolkningsramar, vilka kunde 
fungera som raster för hur världen bör uppfattas utifrån lokala förhållan-
den. Det blir en uppgift att i denna undersökning empiriskt diskutera 
detta synsätt på studiers funktion i ett lokalt sammanhang. 

Talet om lokalsamhälle, nätverk och tolkningsramar pekar mot före-
komsten av klara gränser mellan inom och utom, mellan vi och dem. Det är 
därför viktigt att påpeka att det är orimligt att tro att några tydliga gränser 
existerar. Nätverken är inte enhetliga och avgränsade till en geografisk 
plats, tvärtom är de länkade utåt. Folkbildningsverksamheten vid ABF-
avdelningen är själv ett exempel på detta. Inte heller kan man påstå att det 
finns en tolkningsram, snarare flera olika, kanske om varandra påmin-
nande, i en kompletterande och konkurrerande symbios. Det ligger annars 
en risk i att överbetona det homogeniserande perspektivet i en undersök-
ning där platsen framstår som väsentlig.21 Idén är alltså att se studier i sitt 
samhälleliga sammanhang i den meningen att de skall relateras till de sär-
skilda förhållanden som råder på platsen, men då i samspel med det som 
finns utanför. Utbudet av studieinriktningar borde rimligen påverkas av 
det lokala näringslivets behov av arbetskraft med en särskild kompetens. 
Med den utgångspunkten behöver studieverksamheten på en ort inte att 
vara identisk med den på en annan. Konflikt kan också uppstå mellan det 

                                            
21 Se Doreen Massey, Space, Place and Gender (Cambridge, 2003) kap 6, s. 155; Margareta Bäck-
Wiklund & Hans Lindfors, Landsbygd, livsform och samhällsförändring (Göteborg, 1990) s. 36f. 
Svante Karlsson, Äga rum: En undersökning av skogsägande och lokal utveckling i tre värmländska 
församlingar (Karlstad, 2007) s. 36ff. 
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centrala politiska systemets och statens planer för studiernas inriktning å 
ena sidan och de lokala önskemålen å den andra.22 

Studiers funktion i ett lokalt sammanhang betraktas som analog med 
den som ovan skisserades för den nationella nivån. Studier är även lokalt 
ett kunskapsprojekt samtidigt som de bidrar till byggandet av gemenskap 
människor emellan.  

Forskning har visat att linjerna i detta resonemang kan föras hela vägen 
till individen. Den enskilde individen, han eller hon som deltar i studie-
förbundens folkbildande verksamhet, som en studiecirkel, gör det för att 
skaffa ny kunskap och/eller för att bygga nya kontakter.23  

Platsen har därmed betydelse i denna undersökning och då närmare be-
stämt studiers lokala praktiker samt de krafter som bidrar till formandet 
av dessa. Uppmärksamhet kommer att ägnas vad som här benämns för 
lokala kunskapstraditioner och platsens studiemönster. 

Den kanske inte helt ovanliga utgångspunkten är att det inte räcker att 
se till yttre påverkan om ambitionen är att behandla studievanor på lokal-
nivå. Inviter och uppmuntran från myndigheterna i form av ekonomiskt 
stöd eller uppmaningar från näringslivet är inte alltid tillräckligt för att in-
dividen skall förmå ta upp studier i en eller annan form. Andra ting styr 
förhållningssättet till studier, som tankar kring hur, var, av vem och inte 
minst vad man skall lära sig. Här rör det sig om normer, värderingar och 
föreställningar. Väven av dessa utgör kärnan i de lokala kunskapstradit-
ionerna.24 

De lokala kunskapstraditionerna (i pluralis för att markera att det kan 
röra sig om flera parallella och kanske konkurrerande) blir en del av de 
trögrörliga mentaliteter som finns på platsen. Med denna utgångspunkt 
faller sig ett historiskt angreppssätt naturligt. Individens och individers val 

                                            
22 Efter den formella skolans avreglering på 1990-talet borde det varje fall teoretiskt sett finnas ett 
större frirum än tidigare att forma studier lokalt. Decentraliseringen av skolan ägde dock rum gradvis 
från 1970-talet. Det finns en tendens att överdramatisera brottet. Se Gunnar Richardson, Svensk 
utbildningshistoria: Skola och samhälle förr och nu (Lund, 2004) s. 161-68, 181-90. Se också Ann 
Quennerstedt, ”Kommunens ansvar och inflytande på skolområdet”, Skolan som politisk organisat-
ion, Jon Pierre (red.) (Lund, 2007). 
23 Se Eva Andersson et al., Cirkelsamhället: Studiecirklars betydelse för individ och lokalsamhälle, 
SOU 1996:47 (Stockholm, 1996) s. 12. 
24 Begreppet kunskapstradition har använts inom ett vetenskapsteoretiskt sammanhang där en teo-
retisk och vetenskapligt förankrad kunskapstradition ställts mot en praktisk dito. Se Bengt Molander, 
Kunskap i handling (1997[1996], Göteborg) s. 38, 68; dens., Arbetets kunskapsteori (Stockholm, 
1997) s. 27f. 
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av studier formas av de lokala kunskapstraditionerna, så som de har vuxit 
fram över tid, i samverkan med myndigheternas uppmaningar och de so-
ciala, ekonomiska och allmänkulturella förhållandena som präglar och 
präglat samhället. De lokala kunskapstraditionerna påverkar därmed    
individens val av studier och förhållningssätt till studier överhuvudtaget. 
De är emellertid inte statiska, utan förändras genom individers handlande 
eller när de omgivande strukturerna rubbas.25 

Anledningen till att benämningen lokala kunskapstraditioner och inte till 
exempel bildningssyn används är att det förra syftar på något vidare än 
bara på de föreställningar och värderingar som präglar verksamheten. Här 
innefattas nämligen även den praktik som blir resultatet av föreställning-
arna och värderingarna. Bildningssyn bör betraktas som ett mer utpräglat 
idéanalytiskt begrepp (se s. 25.) 

En annan möjlighet skulle vara att anknyta till den ramfaktorteoretiska 
traditionen. Inom denna talas om kod, närmare bestämt om läroplanskod 
som de historiskt, materiellt och kulturellt förankrade principer som for-
mar läroplanens mål, dess innehåll men också valet av undervisningsme-
toder.26 Det ramfaktorteoretiska perspektivet är dock inriktad mot det 
formella skolväsendet medan de lokala kunskapstraditionerna indirekt 
pekar på betydelsen av icke-formella och informella studier. En av poäng-
erna med att tala om lokala kunskapstraditioner är att tydliggöra att de 
inte bara är lokala utan att de också saknar sanktion i formell bemärkelse. 
Tvärtom kan det vara så att de lokala kunskapstraditionerna går på tvärs 
med den rådande läroplanskoden, det är inte heller orimligt att tro att de 
lokala kunskapstraditionerna påverkas av denna. 

Begreppsbygget är inte oproblematiskt, förklaringar är på sin plats. När 
det talas om lokala kunskapstraditioner bör framhållas att med detta avses 
kunskapstraditionernas platsförankring. Föreställningen är att individens 
val påverkas av platsen. Däremot inte sagt att denna är unik, så skall inte 

                                            
25 Inspirationen för detta resonemang tas ifrån en medelvid bestämning av kulturbegreppet. Billy Ehn 
& Orvar Löfgren, Kulturanalys: Ett etnologiskt perspektiv (Stockholm, 1982). I övrigt är argumentat-
ionen till delar parallell med det som förts kring begreppet lokal politiskkultur. Se Harald Gustafsson, 
Sockenstugans politiska kultur: Lokal självstyrelse på 1800-talets landsbygd (Stockholm, 1989). 
26 Ulf P. Lundgren, Att organisera omvärlden: En introduktion till läroplansteorin (Stockholm, 1979) s. 
22. Mer avgränsade till skolans värld är forskningen kring skolkoder och skolkulturer, se t.ex. Gunnar 
Berg, Att förstå skolan: En teori om skolan som institution och skolor som organisationer (Lund, 
2003). 
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lokal uppfattas. I ett arbete där inte fler platser undersöks är det inte möj-
ligt att belysa denna dimension. Överhuvudtaget skulle konturerna av de 
lokala kunskapstraditionerna framträda bättre om angreppet hade varit 
komparativt. Men det är som antytts en annan undersökning. 

Att undersöka de lokala kunskapstraditionerna är inte enkelt. Det kräver 
ett material eller angreppssätt som förmår fånga dessa. Visserligen finns 
möjligheterna att arbeta med muntlig historieskrivning, men det har sina 
begränsningar. Därför hänvisas man i stor utsträckning till efterlämnade 
texter av olika slag där de lokala kunskapstraditionerna kommer till ut-
tryck. Att se till valens konkreta utfall är också en strategi, vilken blir vik-
tig här. De lokala kunskapstraditionerna finner nämligen sina uttryck i 
kollektiva handlingsmönster, vad som kan benämnas vara platsens studi-
emönster. Det är dessa som framträder i materialet. I första läget handlar 
därför undersökningen om att uppmärksamma platsens studiemönster, 
medan diskussionen kring de lokala kunskapstraditionerna blir mer av det 
indirekta slaget. 

Ingången till att diskutera lokala kunskapstraditioner så som de gestal-
tade sig i Munkfors under 1970-talet blir som antytts rörelseorganisato-
risk. Utgångspunkten blir lokalavdelningen av ABF och den verksamhet 
som bedrivs inom denna. Från denna folkbildande aktivitet finns nämli-
gen material bevarat, vilket alltså är en förutsättning för att en undersök-
ning av det här slaget skall vara möjlig. Konsekvensen blir emellertid att 
endast delar av de lokala kunskapstraditionerna belyses. Då de lokala kun-
skapstraditionerna är komplexa tvingas man måla med en bred pensel. 
Denna fallundersökning, där framförallt de icke-formella studierna upp-
märksammas, måste därför ses som ett första steg. 

 
 

Tidigare forskning 
Det ter sig relevant att hänvisa till olika forskningslägen. För det första är 
det angeläget att uppmärksamma dem som undersökt studiers betydelse i 
ett lokalt sammanhang. Forskning kring folkbildning, och då framförallt 
dess praktik, framstår som ett andra relevant forskningsläge. Därtill är det 
nödvändigt att beröra forskning som penetrerat de särskilda förhållanden 
vilka historiskt sett format en bruksort likt Munkfors. Detta blir ett tredje 
forskningsläge. 



 23 

 
Forskning kring studier i ett lokalt sammanhang 
Samspelet mellan studier och lokala förhållanden står i centrum för denna 
undersökning. Perspektivet är således varken nationellt eller enbart      
inriktat på studierna i sig. Mängden forskning med den inriktningen är 
inte omfattande. De historievetenskapliga undersökningarna saknas i 
princip och de utbildningsvetenskapligt förankrade studierna får naturligt 
nog en annan inriktning. Ambitionen är här att borra sig ned i den lokala 
kontexten. För att lyckas med det måste man arbeta med lite andra meto-
der samt utnyttja andra källor än de som vanligtvis används inom en ut-
bildningsvetenskaplig tradition. Modern utbildningshistoria med en lokal 
praktikprofil har inte varit ett särskilt expansivt område i Sverige under de 
senaste decennierna. 

Som en verklig inspirationskälla har pedagogen Birgitta Ekmans av-
handling Livsvillkor, livsformer och utbildning (1992) fungerat. I sin undersök-
ning av Årjängs kommun uppmärksammar hon bland annat kommunens 
utbildningsutbud och invånarnas studiemönster. Ekman relaterar utbild-
ning till de i trakten rådande livsvillkoren och livsformerna. Här uppmärk-
sammas interaktionen mellan den formella, icke-formella och informella 
utbildningen. Hon menar att de olika typerna av utbildning kompletterade 
varandra i lokalsamhället.27  

Ekman är tämligen unik med sin inriktning. Förhoppningen är att det 
perspektiv som hon presenterar kan fördjupas genom denna undersök-
ning. I än högre grad än för Ekman kommer betoningen att hamna på det 
samhälleliga sammanhanget. Även andra materialgrupper än de Ekman 
arbetade med kommer att bearbetas. 
 
Två spår i forskningen kring folkbildning 
Desto mer omfattande är det andra forskningsfält som är relevant för 
undersökningen – folkbildningsforskning. Detta kan i sammanhanget de-
las upp i olika spår. Ett av dessa leder mot historiskt inriktade undersök-
ningar. Bland dem märks pedagogen Lars Arvidsons arbeten. I sin av-
handling Folkbildning i rörelse (1985) uppmärksammar denne bland annat 
de förändringar som ABF genomgick under 1960- och 70-talen. Han pe-

                                            
27 Birgitta Ekman, Livsvillkor, livsformer, utbildning: En kommunstudie i pedagogiskt perspektiv (Upp-
sala, 1992). 
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kar på ABF:s ökade sammankoppling med den kompetensinriktade vux-
enutbildningen och den betydelse som de så kallade priocirklarna, och de 
extra anslag som följde med dessa cirklar, hade för förbundets             
utveckling.28 Arvidsson är inte ensam om denna typ av undersökningar. 
En ganska god bild finns kring studieförbundens organisatoriska och ide-
ologiska utveckling på central förbundsnivå.29  

Idéhistorikern Ronny Ambjörnssons bok Den skötsamme arbetaren (1988) 
kan närmast betecknas som en modern klassiker. Ambjörnsson diskuterar 
där folkbildningens betydelse i ett lokalt sammanhang, i hans fall såg-
verkssamhället Holmsund. Trots att Ambjörnsson behandlar en annan 
tidsperiod än den som är aktuell här, är hans undersökning synnerligen 
relevant. Holmsund, liksom Munkfors, är ett brukssamhälle och           
Ambjörnsson visar vilken roll folkbildning kan spela i ett samhälle av den 
typen. I Holmsund formades verksamheten i studiecirklarna till en mot-
kultur till den rådande patriarkala kulturen. Men, påpekar Ambjörnsson, 
studiecirkeln erhöll snart elitistiska drag. Ur dessa växte en ny patriarkal 
ordning fram. Den patriarkala kraften utgjordes då inte längre av bruks-
disponenten utan av arbetarrörelsens styrande, de som kommit att domi-
nera studiecirkeln.30 Det ter sig intressant att diskutera om folkbildningen 
långt senare spelade en liknande roll i Munkfors. 

Diskussionen kring förekomsten av olika bildningsideal inom folkbild-
ningen är en del av det historiskt inriktade forskningsläget. Bildningsideal 
är till exempel centrala i Thomas Ginners och Bernt Gustavssons avhand-

                                            
28 Lars Arvidson, Folkbildning i rörelse: Pedagogisk syn i folkbildning inom svensk arbetarrörelse och 
frikyrkorörelse under 1900-talet – en jämförelse (Stockholm, 1985). Arvidson undersöker också Fri-
kyrkornas studieförbund (FS). 
29 Se t.ex. Bo Andersson, Folkbildning i perspektiv: Studieförbunden 1870-2000: Organisering, eta-
blering och profilering (Stockholm, 1980); Inge Johansson, Bildning och klasskamp: Om arbetarbild-
ningens förhistoria, idéer och utveckling (Stockholm, 2002); Gösta Vestlund, Folkuppfostran, folkupp-
lysning, folkbildning: Det svenska folkets bildningshistoria - en översikt (Stockholm, 1996); Ingvar 
Törnqvist, Oscar Olsson, folkbildaren: I synnerhet hans tankar om universitetens roll i folkbildnings-
arbetet (Stockholm, 1996); Lars Arvidson, Mellan rörelse och universitet: Folkbildning enligt social-
demokraten Oscar Olsson och liberalen Carl Cederblad (Linköping, 2004); dens., Vett och vetande, 
hut och hållning: Carl Cederblads bildningssyn, bildningsarbete och forskning (Stockholm, 2002) 
dens., Cirklar i rörelse (Linköping, 1996); dens., Folkbildning och självuppfostran: En analys av  
Oscar Olssons idéer och bildningssyn (Stockholm, 1991); Samuel Edquist, En folklig historia: Histo-
rieskrivningen i studieförbund och hembygdsrörelse (Umeå, 2009). 
30 Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren: Idéer och ideal i ett norrländskt sågverksamhälle 
1880-1930 (Stockholm, 1988) s. 267ff. 
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lingar.31 Bakom intresset för bildningsideal finns föreställningen om att 
dessa utövade stark påverkan på den folkbildande praktiken.  

I detta arbete kommer inte bildningsideal att spela någon framträdande 
roll. När det lokala folkbildningsarbetet placeras i högsätet hamnar de 
idémässiga sammanhangen i bakgrunden. Källmaterialet är inte heller av 
sådan karaktär att en djupare idéanalys är möjlig. Därtill synes begrepp 
som bildning och bildningsideal vanskliga att bestämma. Tydliga definit-
ioner och operationaliseringar saknas, om än försök gjorts.32 Som analy-
tiskt begrepp ter sig bildningsideal som svårhanterligt. 

Trots det som anförts kan det finnas anledning att kort referera vad 
som kan vara bildningsideal, detta för att erbjuda förståelse för undersök-
ningens sammanhang. Begreppet kommer också att finnas i dess periferi. 
I den svenska folkbildningsforskningen har två bildningsideal utpekats 
som helt dominerande under efterkrigstiden. Det talades då om det ny-
humanistiska bildningsidealet samt medborgarbildningsidealet.33  

Medborgarbildningsidealet, med sin bakgrund i upplysningen, handlar 
enkelt om att individen skall bilda sig för att skaffa sig de kunskaper som 
behövs för att fungera som samhällsmedborgare. Idealet är riktat utåt och 
finner grund i ett nyttotänkande, man skall läsa det som uppfattas som 
samhällsrelevant. I den meningen spåras ett instrumentellt synsätt på stu-
dier.  

Hos det nyhumanistiska bildningsidealet finns en annan idé om nytta. 
Här är individens egen utveckling det väsentliga. Det vänder sig, till skill-
nad från medborgarbildningsidealet, inåt och studier handlar om att indi-
viden skall växa, kultivera sig. Studiernas samhällsrelevans är av mindre 
vikt, tvärtom är företrädare av ett nyhumanistiskt bildningsideal kritiska 
till ett snävt materialistiskt synsätt på tillvaron. I realiteten utgör bildnings-
idealet ett försvar för den klassiska bildningen då det finns ett egenvärde i 
att tillägna sig den klassiska kulturen i litteraturen, konsten och musiken. 

                                            
31 Thomas Ginner, Den bildade arbetaren: Debatten om teknik, samhälle och bildning inom Arbetar-
nas bildningsförbund 1945-1970 (Linköping, 1988); Bernt Gustavsson, Bildningens väg: Tre bild-
ningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930 (Stockholm, 1991). 
32 Se Ginner, s. 15-24. 
33 Bernt Gustavsson lanserar i sin avhandling ett tredje bildningsideal som han benämner för själv-
bildningsidealet, för vilket Oscar Olsson var en av de främsta representanterna. Se Gustavsson, 
Bildningens väg, s. 44-49, 125f. Det har dock ifrågasatts om detta verkligen kan betraktas som ett 
självständigt ideal. Se Per Sundgren, Kulturen och arbetarrörelsen, s. 108ff., 131f. 
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Ser man på de två bildningsidealen förvånas man kanske inte av att 
medborgarbildningsidealet fanns, och fortfarande finns, representerat hos 
ABF. Det kan direkt relateras till arbetarrörelsens önskan att bli samhälls-
bärande. Mer överraskande är väl i så fall att det nyhumanistiska         
bildningsidealet fann stöd hos ABF. Forskning har visat att till exempel 
ABF:s mångårige ledare Gunnar Hirdman var en av dem som stod upp 
för den klassiska bildningens betydelse.34 Men som Thomas Ginner fram-
hållit kan studiet av litteratur, uttryckt i ett nyhumanistiskt bildningspro-
gram, uppfattas som en förutsättning för ett mer långsiktigt och strate-
giskt förändringsarbete.35 

Ambitionen är att i denna undersökning genomlysa folkbildningens 
vardag, att gå så nära den dagliga verksamheten det bara är möjligt i en 
historiskt inriktad undersökning. Lite av samma karaktär, om än mer po-
pulärt hållna är de decenniehistoriker som givits ut inför ABF:s 100: års 
jubileum 2012.36 

Det finns också ett mer tydligt utbildningsvetenskapligt inriktat spår 
inom folkbildningsforskningen. Sedan Folkbildningsrådet inrättats 1991 
har folkbildningen utretts vid två tillfällen. Utredningarna har genererat en 
stor mängd rapporter. På så sätt tycks utredningarna haft en positiv på-
verkan på forskningsfältets utveckling och det finns anledning att anknyta 
till flera av dem. Folkbildningsrådet genomför kontinuerligt utvärderingar 
av folkbildningen.37 Här lyfts dock de senaste två stora utredningarna 
fram som genomförts inom ramen för Statens Offentliga Utredningar 
(SOU). 

Enligt de kvantitativt orienterade undersökningar som genomfördes vid 
mitten av 1990-talet i samband med SUFO96 (Statliga utvärderingen av 
folkbildningen) har omkring trefjärdedelar av den vuxna befolkningen 
mellan 18-75 år någon gång deltagit i studiecirkel. En del av dessa, om-

                                            
34 Lars Arvidson, Insikter och åsikter: Gunnar Hirdmans kunskapssyn och bildningsdiskussion 
(Stockholm, 2007); Ginner s. 19. 
35 Ginner, s. 25. 
36 Ewa Swedenmark, Folkbildningens 50-tal (Stockholm, 2006); Karin Englund, Folkbildningens 60-
tal (Stockholm, 2007); Karl-Olof Andersson, Folkbildningens 70-tal (Stockholm, 2008).  
Stefan Backius vid Örebro universitet har ett praktiknära perspektiv i sitt pågående avhandlingspro-
jekt kring amatörteaterverksamhet inom arbetarrörelsen. 
37 Se till exempel: Eva Andersson, Monica Larson och Lena Lindgren, Studiecirkeldeltagare 2008: 
En studie om deltagare i studieförbundens studiecirkelverksamhet, Folkbildningsrådet utvärderar No 
2 2009 (Stockholm, 2009). 
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kring 5 procent av hela populationen, var så frekventa deltagare att det 
närmast kan beskrivas som en livsstil. Folkbildningen har, om än för 15 år 
sedan, ett fast grepp om befolkningen. Att delta i studiecirkel är något 
man gör. Alla samhällsgrupper är representerade, kvinnor och tjänste-
mannagrupper dominerar dock.38 

En fråga som diskuterades inom SUFO96 var vad det var som lockade 
människor att delta i cirkelstudier. Undersökningar gav vid handen att det 
fanns en mängd olika skäl. Det handlade om att fördjupa sina intressen, 
lära sig nya saker och meritera sig, komma in i en ny gemenskap, att ut-
veckla sig själv och att bli en bättre medborgare.39 Ett exempel är de 
undersökningar som gjordes över deltagande i textil-cirklar. Det framkom 
att dessa cirklar kunde spela rollen som frizon för deltagarna. Cirklarna 
blev en möjlighet för de dubbelarbetande kvinnorna att få styra över sin 
egen tid och att få tillfredsställa sina egna behov. Textil-cirklarna kunde 
också fungera som lekplatser, där det egna skapandet kunde komma till 
uttryck.40 

Att lära sig nya saker, att omskola sig och att betona studie i begreppet 
studiecirkel, är med andra ord inte alls det ensamt dominerande incita-
mentet för att anmäla sig till en cirkel. Det är inte heller särskilt vanligt 
(vid 1990-talets mitt) att cirklarna får utgöra en alternativ utbildningsväg. 
Få är de som har studiecirklarna som sin högsta utbildning. Däremot visar 
dessa undersökningar att cirklar kan vara ett första steg på en längre ut-
bildningsväg, som en slags introduktion till vidare studier.41  

Under 1990-talet har intresset också kommit att riktas mot studiecirk-
larnas samhälleliga roller. Demokratiperspektivet har lyfts fram. Pedago-
ger som Gunnar Sundgren och Staffan Larsson deltog till exempel i de-
mokratiutredningen. I denna uppmärksammades studiecirkelns betydelse 

                                            
38 Jan O. Jonsson & Michael Gähler, Folkbildning och vuxenstudier: Rekrytering, omfattning och 
erfarenheter, SOU 1995:141 (Stockholm, 1995) s. 9f., 98ff. 2008 hade studiecirklarna 744 000 unika 
deltagare. Från 2008 rapporteras studiecirkeldeltagandet med personnummer. Studiecirkeldeltagan-
det har minskat något sedan mitten av 1990-talet då SUFO96 genomfördes. Studiecirkeldeltagare 
2008, s. 32. 
39 Se, Cirkelsamhället, Kapitel 4.  
40 Projektet ”Handen och Anden” slutrapporterades i Louise Waldén, Handen och anden: De textila 
cirklarnas hemligheter (Stockholm, 1994). Här Yvonne Andersson & Louise Waldén, Kunskapssyn 
och samhällsnytta i hantverkscirklar och hantverksutövande, SOU 1996:122 (Stockholm, 1996) s. 
22. 
41 Jonsson & Gähler, s. 108f. 
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för utvecklandet av demokratiska strukturer i relation till diskussionen 
kring civilt samhälle.42 Statsvetaren Lena Lindgren hade tidigare i        
rapporten Kan en filthatt stärka demokratin? (1996) undersökt folkbildning-
ens betydelse för utvecklandet av de demokratiska dimensionerna i sam-
hället. Lindgren ser att studiecirklarna har en funktion att spela i detta 
sammanhang. Studieförbunden med dess verksamhet är en viktig mötes-
plats. Samtidigt påpekar hon att folkbildningens företrädare måste reflek-
tera över hur verksamheten förhåller sig till demokratimålen.43  

I anslutning till studiecirkelns betydelse för demokratiutveckling och 
förankring i lokalsamhället har tanken på studiecirkelns funktion som mö-
tesplats uppmärksammats. Med anknytning till Jürgen Habermas har det 
talats om studiecirkeln som en offentlighet, i meningen informell mötes-
plats för olika människor i lokalsamhället. Studiecirkeln får balansera det 
individuella och samhälleliga. Den befinner sig mellan livsvärld och 
systemvärd.44 Gunnar Sundgren är en av dem som tydligt pekat på denna 
funktion hos folkbildningen.45 

 
Nu är folkbildning varken renodlat av livsvärldskaraktär eller är inordnad 
under den ekonomiska eller politiska makten. Den kan inte förstås enbart 
utifrån dess bidrag till deltagarnas sociala position, ökade makt eller eko-
nomisk framgångsmöjlighet. Inte kan den enbart ses formad av personliga 
erfarenheter och nära relationer i livsvärlden. Folkbildning tycks ha en 
dubbel karaktär och tillhörighet. Den kännetecknas av: 

• Frågor om det goda och sanna dryftas men också av det tekniskt-
vetenskapliga förnuftets dominans 

• Samspelet mellan deltagarna vilar på ömsesidighet och är bekräf-
tande men utmärks också av distans och social korrekthet 

• Samtalen är grundade på övertygelse men består också av ren 
konversation 

• Deltagarna är oförställda och uppriktiga men de spelar också roller 

                                            
42 Staffan Larsson, ”Studiecirkelsdemokrati”, Civilsamhället, Demokratiutredningens forskarvolym 
VIII, SOU 1999:84 (Stockholm, 1999); Gunnar Sundgren, ”Folkbildning – Från jämlikhet till frihet?”, 
Civilsamhället, Demokratiutredningens forskarvolym VIII, SOU 1999:84 (Stockholm, 1999); Se också 
Laila Niklasson, Medborgaren som pedagogiskt projekt (Stockholm, 2007); dens. Medborgarbildning 
i lokalsamhället: En rapport från projektet Folkbildningen och de demokratiska utmaningarna (Stock-
holm, 2002). 
43 Lindgren, s. 187. 
44 För denna typ av resonemang se till exempel: Cirkelsamhället, s. 215ff. 
45 Gunnar Sundgren, Demokrati och bildning, s. 80. 
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• Man strävar efter ömsesidig förståelse men också av att särarter od-
las 

• Enstaka handlingar samordnas i syfte att förändra omvärlden men 
också av individuellt självförverkligande och instrumentalitet. 

När studiecirklar som offentlighet diskuteras ligger det nära till hands att 
relatera till begreppet socialt kapital. Cirklarna skall då ha fungerat som 
verkstäder för produktionen av just socialt kapital.46  

I utredningen Cirkelsamhället (1996) uppmärksammas detta perspektiv 
på cirklar. Huvudfrågorna i utredningen är dels att se vilka betydelser som 
cirklarna kan ha för individen, dels att studera den roll som cirklarna kan 
spela i samhället.47 Utredningens slutsatser rörande den första frågan har 
här redan tidigare berörts översiktligt. Utredarna menar i sin avslutande 
diskussion att cirklarna på den samhälleliga nivån kan spela många olika 
roller. Till exempel kan de vara bärare av den folkliga kulturen, de kan 
bidra till möjligheterna att stärka den egna subkulturen. Cirklarna kan 
också fungera integrerande i det att de kan föra samman individer och 
grupper i större gemenskaper och på så sätt vara en strategi för att mot-
verka social oro. Förklaringen till cirklarnas många möjliga roller kan, en-
ligt utredarna, hittas i cirkelns relativa flexibilitet.48 

 
Forskning kring brukssamhällen 
I den tidigare diskussionen har det framkommit att platsen blir en fram-
trädande dimension i undersökningen. De lokala kunskapstraditionerna är 
en del av en större helhet som kan kallas för platsidentitet. Platsen är i det 
här fallet Munkfors, vilken vanligen karakteriseras som en bruksort och 
kring dessa finns det ett omfattande forskningsfält.49  

Boende i Bergslagen, den region som Munkfors i detta sammanhang 
kan räknas till, har kortare formell utbildning än rikets genomsnitt. Räknat 
i dagens siffror har drygt 20 procent av den vuxna befolkningen i Bergsla-
gen eftergymnasial utbildning, vilket är knappa tio procent lägre än riks-
genomsnittet. Bergslagen har allt sedan industrirationaliseringarna på 

                                            
46 Ibid., s. 67. Bo Rothstein et al., Demokrati som dialog, Demokratirådets rapport 1995 (Stockholm, 
1995) s. 58ff. 
47 Cirkelsamhället, s. 12. 
48 Ibid., s. 234ff. 
49 1970 stod bruket för 95 % av industrisysselsättningen på orten och 53 % av den totala sysselsätt-
ningen. Björn Tropp, Munkforsband: Järnbruk och brukssamhälle i förändring 1945-1985 (Stockholm, 
1995) s. 174. Karin Perman, Bruksortens kvinnor: En studie om kvinnors platsidentitet (Falun, 1999). 
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1970-talet kommit att framträda som en krisregion. Omfattande statliga 
satsningar till trots har inte den negativa utvecklingen kunnat brytas, om 
än med några få undantag.  

Ett framträdande tema i forskningen kring bruk och bruksorter har va-
rit förekomsten av en eventuell bruksanda och hur denna påverkat män-
niskors agerande. Ekonomhistorikern Maths Isacson har sett det som: ”en 
kultur på en företagsort dominerade av inom traditionella branscher: järn 
och stål, skog och massa.”50 Det handlar om en platsmedvetenhet där 
olika grupper emellertid bär på olika idéer vad denna kan vara. Den hie-
rarkiska strukturen och den sociala skiktningen sägs också vara något ty-
piskt för bruksorter.51 

Kulturgeografen Bertil Lundberg framhåller att den kultur som etable-
rades på bruksorter var anpassad till sitt sammanhang. Han pekar på det 
motsättningsfulla hos bruksandan. Den har två sidor. Å den ena sidan 
bruksandans positiva kraft. Det vill säga bruksandans förmåga att vara en 
del i skapandet av en samhällelig gemenskap. Å den andra återfinns 
bruksandans negativa potential i det att den kan verka disciplinerande. 
Det senare kan resultera i individens underordning till kollektivet, vilket 
kan finna sitt uttryck i initiativlöshet och rädsla för att uppfattas som av-
vikande.52 Det Lundberg sätter fingret på är att bruksanda kan vara en 
kultur som fungerar väl i lägen där förändring inte är nödvändig. Den kan 
få produktionen att upprätthållas på ett tillfredsställande sätt och kan vara 
ett smörjmedel i samhället, men det är inte en kultur som är gynnsam för 
förändringar.  

Lundberg är inte ensam om detta kontextuella historiska angrepp när 
bruksandans betydelse i lokalsamhället skall förklaras. Ekonomhistorikern 
Ulf Magnusson sätter bruksandan i relation till produktionsprocessen. 
Därav följer att han menar att det i samband med bruksdöden under 
1800-talets andra hälft, och den koncentration samt ökade inriktning på 
storskalighet som följde med denna, etablerades en ny patriarkal ordning 
som han benämner för industrikapitalistisk patriarkalism. I praktiken in-

                                            
50 Mahts Isacson, ”Bruksandan – hinder eller möjlighet?”, Bruksandan – hinder eller möjlighet?, Ewa 
Bergdahl, Mahts Isacson och Barbro Mellander (red.) (Smedjebacken, 1997) s. 122. 
51 Ibid., 122f. 
52 Bertil Lundberg, ”Förbrukade orter?”, Bruksandan – hinder eller möjlighet?, Ewa Bergdahl, Mahts 
Isacson och Barbro Mellander (red.) (Smedjebacken, 1997) s. 91. 
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nebar den att bruksledningens maktmonopol började utmanas av de    
arbetarsammanslutningar som följt med produktionsprocessens föränd-
ringar.53  

Magnussons diskussion, där han vill betona föränderligheten i samspelet 
bruksledning – arbetarkollektiv, är intresseväckande. Kopplas den till 
ekonomhistorikern Björn Tropp och dennes undersökning av Munkfors, 
där han pekar på den nära relation som utvecklades mellan bruksledning-
en och ledningen för arbetarrörelsen – tillika kommunen – etableras möj-
ligheten för en periodisering av bruksandan. En första epok skulle vara en 
klassisk patriarkal period då bruksledningen hade maktmonopol i lokal-
samhället. Denna skulle sedan i samband med bruksdöden övergå till en 
epok av industrikapitalistisk patriarkalism där bruksledningen fortfarande 
ägde makten men där denna på allvar hotades av arbetarkollektivet. Vid 
de första decennierna av 1900-talet skulle så en tredje epok ha påbörjats 
där ledningarna för bruket och arbetarrörelsen mer gemensamt än tidigare 
drev utvecklingen av lokalsamhället. Frågan är om man sedan kan tala om 
en fjärde epok som skulle ha inletts i samband med 1970-talet och den 
kris som näringen då gick in i. Denna fick många gånger till konsekvens 
att brukens ledning förlorade sin lokala förankring. Och när bruksled-
ningen inte längre fanns på orten kunde den inte heller vara en direkt part 
i den patriarkala relationen, om än bruket som historisk rest i minnet hos 
individerna kanske fortfarande spelade denna roll. Det var också under 
denna epok som bruksandans negativa sidor började visa sig.  

I samband med diskussionen kring förekomsten av en bruksanda är det 
relevant att peka på genusperspektivet. Hela diskussionen kring detta tar 
ju sin utgångspunkt i det materiella, i den speciella produktionsorganisat-
ion som var härskande på en bruksort. Produktionen vid bruken var upp-
delad könsmässigt sett. Det vill säga, det var männen som stod för denna, 
medan det föll på kvinnornas lott att fungera som stöd.54 Detta var i alla 
fall situationen efter det att produktionen glidit över i mer industrilik-
nande former.55 Och eftersom produktionen var så central i bruksam-

                                            
53 Ulf Magnusson, ”Den föränderliga bruksandan”, Bruksandan – hinder eller möjlighet? Ewa      
Bergdahl, Mahts Isacson och Barbro Mellander (red.) Smedjebacken, 1997) s. 25f.  
54 Gunnel Forsberg, ”Reproduktion av den patriarkala bruksandan”, Bruksandan – hinder eller möj-
lighet?, Ewa Bergdahl, Mahts Isacson och Barbro Mellander (red.) (Smedjebacken, 1997) s. 60. 
55 Se: Göran Rydén, ”Männens Bergslag och Kvinnornas” Bruksandan – hinder eller möjlighet?, Ewa 
Bergdahl, Mahts Isacson och Barbro Mellander (red.) (Smedjebacken, 1997) 49ff. 
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hällena kom genusrelationerna i produktionen naturligt nog att reflekteras 
ut i samhället. Att bruksamhällena var så tydligt manligt definierade sägs 
ha påverkat kvinnornas platsidentitet och gjort det lättare för dem än 
männen att frigöra sig från platsen och flytta.56 I sammanhanget är det 
svårt att inte låta bli att undra om det fanns verksamheter där kvinnorna 
skaffade sig möjlighet att träffas och samtala kring lokalsamhället och 
framtiden? Kanske var studiecirkeln en sådan arena, likt en motkraft i en 
annars manligt definierad omvärld?  

Det har inte sagts tidigare, men en av anledningarna till att just Munk-
fors valts som objekt för den här studien är att det redan finns en hel del 
skrivet om orten och dess utveckling under 1900-talet. Björn Tropp har i 
den tidigare refererade boken Munkforsband (1995) ingående undersökt 
samspelet mellan bruk, arbetarrörelse och kommun. Enligt Tropp visade 
bruksledningen decennierna efter andra världskrigets slut ett förnyat in-
tresse för sociala välfärdsfrågor. Motivet till det skall ha varit behovet av 
att locka till sig personal.57 Från slutet av 1950-talet började dock bruket 
att dra sig ur sina olika engagemang och kommunen fick ta över verksam-
heten på allvar. Från företagets sida hävdades att det var viktigt att kon-
centrera sig på kärnverksamheten.58 Tropp menar att bruksledningen och 
de ledande i arbetarrörelsen lokalt arbetade mycket nära varandra. En liten 
grupp män styrde i praktiken samhället. Det är detta samarbete som 
Tropp vill fånga med bokens titel Munkforsband. Det fanns emellertid de 
inom arbetarrörelsen som var kritiska till dessa band. Kritiken manifeste-
rades i att en utbrytargrupp inom socialdemokratin ställde upp i 1973 och 
1976 års val.59 När bruksledningen inte längre fanns på orten kom samar-
betet att förändras. Ett utbyte mellan ledningen av kommunen och bruket 
fanns fortfarande, men då på de förras initiativ.60 Parallellt med att bruket 
lämnande scenen och kommunen ensamt fick ansvar för välfärdsutveckl-
ingen lokalt tog sig kvinnorna ut på arbetsmarknaden. Mellan 1968 och 
1985 växte den offentliga sektorn i Munkfors med 53 procent mätt i anta-
let anställda.61 Det var där kvinnorna hittade sina arbeten. Denna utveckl-

                                            
56 Perman, passim; Forsberg, ”Reproduktion av den patriarkala bruksandan”, s. 60f. 
57 Tropp, Munkforsband, s. 207. 
58 Ibid., s. 228. 
59 Ibid., s. 200ff., 259. 
60 Ibid., s. 238ff. 
61 Ibid., s. 188. 
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ing ser Tropp som en av de verkligt stora förändringarna i Munkfors  un-
der efterkrigstiden. Även om bruket fortfarande 1985 hade en domine-
rande roll i samhället var det ändå ett annat samhälle än vad det hade varit 
40 år tidigare.62 

Sammanfattningsvis kan sägas att få undersökningar gjorts kring studi-
ers betydelse i ett lokalt praktiksammanhang, ännu färre är gjorda med 
utbildningshistorisk utgångspunkt med allt vad det innebär då det gäller 
val av perspektiv och källor. Den historiskt inriktade forskningen kring 
folkbildning har således främst intresserat sig för den nationella nivån eller 
pekat på enskilda personers betydelse för folkbildningens utveckling i 
Sverige. Den pedagogiskt förankrade forskningen har studerat den bety-
delse och roll som studiecirklar eller studier vid folkhögskolor spelar och 
spelat för enskilda individer. Inom denna har också, om än översiktligt, 
folkbildningens roll i lokalsamhället som en arena för människors möten 
diskuterats. 

Litet intresse, om alls något, har däremot ägnats den lokala rörelseorga-
nisationens betydelse för folkbildningens praktik eller samspel med de 
lokala kunskapstraditionerna. Lite är känt om hur det arbetades lokalt. 
Här finns med andra ord ett icke oväsentligt tomrum att fylla.  

 
 

Syfte 
Med utgångspunkt i den diskussion som förts kring studiers möjligheter 
att utveckla nya kunskaper, att bygga gemenskaper, och vara en del i det 
lokala kulturlivet blir syftet i den aktörsinriktade undersökningen att genomlysa och 
problematisera den utveckling som ABF-avdelningen i Munkfors och verksamheten 
vid denna genomgick från mitten av 1960-talet fram till 1970-talets sista år. Ur 
denna syftesformulering kan särskilt två frågor lyftas fram: Hur samspe-
lade ABF i Munkfors med de lokala kunskapstraditionerna och hur kan 
detta samspel förklaras? Hur förhöll sig ABF i Munkfors till de andra 
funktioner som icke-formella studier i form av folkbildning kan ha i ett 
lokalsamhälle? 

I fokus för undersökningen hamnar ABF:s lokalavdelning i Munkfors. 
Då arbetet bär på en stark kontextuell och samhällelig prägel med ett   

                                            
62 Tropp, Munkforsband, s. 262. 
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aktörsinriktat angreppssätt, kommer även andra aktörer i lokalsamhället 
att uppmärksammas, och då främst de lokala politiska institutionerna.63  

Denna undersökning avgränsas kronlogiskt till perioden 1965-1978. 
Under dessa år sker mycket inom utbildningsområdet som påverkar folk-
bildningsverksamheten. Förutom den allmänna strukturomvandlingen av 
samhället, förändrar sjösättningen av grundskolan och institutionali-
seringen av vuxenutbildningen, i form av Komvux, förutsättningarna i 
grunden för den folkbildande verksamheten. Den stora kulturpolitiska 
reformen 1974 kom också att utöva stor påverkan på folkbildningen lo-
kalt, om än detta perspektiv hamnar något i bakgrunden i undersökning-
en. 

Den rumsliga avgränsningen blir Munkfors. Det kan som framkommit 
motiveras av att detta är en ort där arbetarrörelsen hade en synnerligen 
stark ställning och ABF som folkbildningsorganisation var den totalt do-
minerande. Det senare innebär att analysen av ABF i Munkfors ger möj-
ligheten att i varje fall i någon utsträckning uttala sig om folkbildningsar-
betet på orten i stort. Till detta skall läggas att lokalavdelningen i Munk-
fors hela tiden var sin egen och därmed ställde sig utanför den genomgri-
pande omorganisation som genomfördes av det värmländska ABF-
distriktet under 1970-talet. Det finns således en god källmässig kontinui-
tet. 

 
 

Riktningsgivare för det empiriska arbetet 
Intresset i detta arbete är tänkt att riktas mot den samhälleliga lokala kon-
texten men också i begränsad mån mot den enskilde individen. Den för-
medlande länken mellan dessa två nivåer blir folkbildningsverksamheten 
inom ABF:s lokalavdelning i Munkfors.  

Förutom de tre huvudnivåerna – analytiskt sett – kan läggas ytterligare 
två som påverkar folkbildningsverksamhets uttryck. Det handlar då dels 
om varje enskild studiecirkel, dels om den nationella nivån med det poli-
tiska systemet och studieförbundets centrala organisation. 

                                            
63 ABF-avdelningen i Munkfors betraktas således som en kollektiv aktör. För en diskussion kring 
kollektiva aktörer se Stellan Dahlgren & Anders Florén, Fråga det förflutna: En introduktion till mo-
dern historieforskning (Lund, 1996) s. 137ff. 
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Analysen av deltagarens, den enskilde individens, upplevelse av verk-
samheten måste inte nödvändigtvis gå via organisationen utan kan relate-
ras direkt till lokalsamhället. Detta på samma sätt som verksamheten inom 
organisationen, lokalavdelningen av ABF i Munkfors, många gånger sna-
rare bör relateras till faktorer på den nationella än på den lokala nivån.  

Med utgångspunkt i syftet, och den i inledningen målade problembil-
den, har frågor formulerats som kan fungera som riktningsgivare i det 
empiriska arbetet. Inom parentes anges det eller de kapitel där frågan i 
huvudsak behandlas. 
 
Organisationen 
Folkbildningens praktik: vilken verksamhet bedrevs vid avdelningen och hur 
förändrades den över tid? Vilka var deltagare och vilka mönster kan man 
se? (Kapitel 4) 

Organisationens administrativa struktur: Hur förändrades tjänstestrukturen 
inom ABF-avdelningen i Munkfors och hur kom den att påverka verk-
samheten? Vilken tillgång hade avdelningen till lokaler och utrustning? 
(Kapitel 6 & 7) 

Styrdokument och policydokument: Hur förhöll sig ABF i Munkfors till den 
centrala administrationen i Stockholm? Hur såg relationen ut mellan den 
lokala avdelningen och distriktsledningen inom ABF Värmland? (Kapitel 
6 & 7) 

Organisationens idévärld eller ideologi: Vilka föreställningar, tankemönster 
och värderingar fanns inom avdelningen kring den egna verksamheten 
men också kring samhället i stort? Vilka idéer förmedlades av lokalavdel-
ningen till deltagarna i den egna verksamheten? (Kapitel 5, 6 & 7) 

 
Lokalsamhället 
Det blir aktuellt att uppmärksamma aktörer med vilka organisationen – i 
detta fall ABF i Munkfors – interagerade.  

Organisationens interaktion med kommunen och därtill knutna institutioner: Hur 
ser samarbetet ut mellan lokalavdelningen och kommunen? Vilket infly-
tande kunde ABF i Munkfors utöva på det lokala politiska beslutsfattan-
det? (Kapitel 8) 
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Det institutionella skolväsendet: Hur kan relationen mellan lokalavdelningen 
och det institutionella skolväsendet karakteriseras? Såg de varandra som 
komplement eller konkurrenter? (Kapitel 9) 

Näringslivet: Vilket samarbete hade ABF med Munkfors bruk? Stödde 
bruket verksamheten och hur såg i så fall stödet ut? (Kapitel 6) 

Föreningslivet: I vilken utsträckning utgjorde ABF i Munkfors en integre-
rad del av arbetarrörelsen på platsen? Samarbetade man med andra folk-
bildningsorganisationer på orten? (Kapitel 6 & 9) 

 
Deltagaren, den enskilde individen 
Minnet av folkbildningen: Vilka upplevelser har enskilda haft av att delta i 
folkbildningsverksamhet? Vilken påverkan på det fortsatta livet menar de 
att denna kan ha haft? (Kapitel 10) 

Folkbildningens plats i livet: vilken betydelse hade medverkan i folkbild-
ningen för den enskilde när det gällde knytandet av nya sociala kontakter, 
i vilken utsträckning påverkades den enskildes sociala kapital? (Kapitel 10) 

Folkbildningens plats i individens utbildningshistoria: Vad hade man för ut-
bildningsbakgrund när man engagerade sig i folkbildningsverksamheten? 
Fungerade folkbildningen som en ingång till fortsatta formella studier el-
ler spelade den rollen av en alternativ utbildningsväg för den enskilde? 
(Kapitel 10) 

 
Utgångspunkten för undersökningen blir rörelseorganisationen. Det är 
med denna som avstamp som till exempel platsens studiemönster och de 
lokala kunskapstraditionerna diskuteras. Bland batteriet av frågor återfinns 
visserligen de som frigör sig från organisationen och som riktas mot den 
enskilde individen. I denna undersökning hamnar de inte i fokus. Här an-
vänds de främst för att utifrån ett deltagarperspektiv ge en bild av den roll 
som rörelseorganisationen ABF Munkfors spelade i det lokala folkbild-
ningsarbetet, i samspelet med och formandet av de lokala kunskapstradit-
ionerna. Det skulle säkert ha varit av stort intresse att göra tvärt om och 
just ta deltagare som utgångspunkt då de här aktuella frågorna skall disku-
teras. Det vore emellertid en annan undersökning.64 

                                            
64 Det bör här sägas att ambitionen från början var att deltagarens perspektiv mycket tydligare skulle fram-
träda. Detta visade sig dock bereda mycket stora svårigheter i en historiskt inriktad undersökning av det här 
slaget. Det var helt enkelt svårt att få tag på deltagare som var aktiva idag nästan 40 år senare.  
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Källmaterial  
Analysen av ABF-avdelningen i Munkfors utgår från det material som 
finns bevarat från verksamheten. Materialet, som vid projektets inledning 
fortfarande var oförtecknat, uppvisar en god kontinuitet, med få luckor, 
för åren 1925-1995. De viktigaste delarna av materialet utgörs av mötes-
protokoll, verksamhetsberättelser, huvudböcker samt närvaro- och rap-
portlistor från de studiecirklar som avdelningen arrangerade under den 
aktuella perioden. Material från ABF Värmland har också använts. I hu-
vudsak har detta källmaterialet hämtats från Folkrörelsernas arkiv för 
Värmland.  

Med ambitionen att sätta utvecklingen vid ABF-avdelningen i ett vidare 
sammanhang har riksdagstryck och samtida utredningar utnyttjats. Ge-
nom bearbetning av ABF:s egen tidskrift Fönstret under åren 1965-1978 
har debatten inom ABF på nationell nivå kunnat fångas.  

När det gäller ABF-avdelningens roll lokalt har material framförallt 
hämtats från det lokala politiska systemet, från dess centrala beslutande 
instanser, men också från dess verkställande organ. Det handlar om pro-
tokoll från kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och aktuella nämnder 
som skolstyrelsen. Detta material återfinns vid Munkfors kommunarkiv. I 
mindre uträckningen har lokalt producerade texter, press och statistiskt 
kommunalt relaterat material legat till grund för framställningen. 

Vid sidan av detta textbaserade källmaterial av olika slag har också ett 
antal intervjuer genomförts. Med syfte att få en bättre förståelse och in-
blick i utvecklingen vid avdelningen har längre intervjuer gjorts med av-
delningens studieinstruktör från den aktuella tiden. Vid sidan av dessa har 
också deltagare i studiecirklar intervjuats. Det senare för att få en liten 
inblick i vilken betydelse som cirkelstudier kan ha haft i ett livsloppsper-
spektiv.  

I varje kapitel anges inledningsvis vilket källmaterial som har använts, i 
anslutning till kapitlen förs också metodiska resonemang kopplande till 
respektive kapitel.  
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Kapitel 2 
 
 

Folkbildningsreformernas tid  
Vuxenutbildning och kulturpolitik 1965-78 

 
 
 

Temat för detta arbete är som poängterats folkbildning och dess vardag i 
ett lokalt sammanhang. Förståelsen av denna förutsätter att det lokala re-
lateras till det som sker utanför det avgränsade rummet. 

Källmaterialet som finns bevarat från den dagliga folkbildande verk-
samheten är av en särskild karaktär. Det består av protokoll, rapporter 
från studiecirklar och ekonomiskt relaterat material, vilket endast i be-
gränsad utsträckning förmår kasta ljus på det mer ideologiskt färgade sam-
tal som kan ha förts vid lokalavdelningen. Genom ABF:s tidskrift Fönstret 
skapas däremot möjligheten att komma åt denna dimension. I detta kapi-
tel, vilket utgör en bakgrund för den kommande undersökningen, redovi-
sas den närläsning som gjorts av Fönstret utifrån de två politikområden 
som inledningsvis utpekades som centrala för folkbildningen, nämligen 
utbildning och kultur. Redogörelsen koncentreras till åren 1965-1978. 
Läsningen av tidskriften kompletteras med tidigare utgiven litteratur, pro-
positioner och utredningar. 

 
 

Den tidiga efterkrigstidens folkbildningsreformer 
När 1960- och 1970-talets debatt kring folkbildningens betydelse i det 
svenska samhället skall tolkas, är det nödvändigt att greppa över en längre 
tidsperiod.1 Väsentliga delar av principerna för det statliga stödet till det 
moderna folkbildningsarbetet kan nämligen härledas tillbaka till betän-
kandet från 1944 års folkbildningsutredning. Det var där idén om att 
folkbildningsarbetet skulle vara fritt och frivilligt lades fast och där       

                                            
1 För reformer under 1900-talets första hälft, som 1912 års biblioteksförordning se: Per Sundgren, 
Kulturen och arbetarrörelsen, s. 72. 
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pekades på dimensioner som skulle bli viktiga i framtiden. I utredningen 
framhölls bland annat att syftet med folkbildning var att kompensera för 
brister i skolgången och att stärka de demokratiska värdena i samhället.2 
Med reformen, som klubbades av riksdagen i juni 1947, förstärktes statens 
stöd till studieförbunden och deras verksamhet dramatiskt. I nära relation 
till reformens genomförande kom också nya studieförbund att bildas som, 
Frikyrkliga studieförbundet och Liberala studieförbundet. Reformen med-
förde att statens anslag till ABF tredubblades. Förbundets verksamhet 
växte i motsvarande utsträckning.3 

Tio år senare var det dags för nästa stora initiativ på folkbildningens 
område. Med finansminister Gunnar Sträng i kulisserna lade, enligt Inge 
Johansson, ecklesiastikminister Ragnar Edenman 1959 fram en proposit-
ion som skulle innebära att statsanslagen riskerade att minskas. Proposit-
ionen mötte emellertid så starka protester – även från socialdemokratiskt 
håll – att regeringen tvingades dra tillbaka den. Några år senare, efter att 
frågan utretts vidare, återkom Edenman med en ny proposition.4 Tonen i 
denna var en annan, inga neddragningar föreslogs, tvärtom, anslaget till 
studiecirklarna skulle på några års sikt höjas väsentligt.5 I propositionen 
framhölls också klarare än tidigare folkbildningens rättviseaspekt. De 
vuxna sades ha rätt till samma elementära utbildning som den som barn 
och ungdomar skulle få i grundskolan.6 Med det pekade propositionen 
fram mot de kommande årens reformer. De första åren av 1960-talet 
framstår som en viktig brytpunkt för folkbildningen i Sverige. 

Sedan 1947 års reform hade folkbildningens kärnverksamhet – studie-
cirkeln – vuxit dramatiskt i omfattning. Tillsammans med kvällsgymnasier 
och så kallade aftonskolor, för att inte glömma den korrespondensbase-
rade undervisningen, bedrev studieförbunden under decennierna efter 
andra världskriget en omfattande verksamhet som bidrog till att i bred 
bemärkelse höja kompetensen hos den vuxna befolkningen i Sverige. An-
talet studerande i dessa studieformer ökade ytterligare under 1960-talet.7  

                                            
2 Det fria och frivilliga folkbildningsarbetet. Betänkande från 1944 års folkbildningsutredning, SOU 
1946:68 (Stockholm, 1946). 
3 Johansson, Bildning och klasskamp, s. 416ff. 
4 Se även: Prop. 63:36, s. 5. 
5 Ibid., s. 58. 
6 Ibid., s. 10. 
7 Prop. 67:85, s. 10ff. För en översikt av den svenska vuxenutbildningens historia se Thång.  
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Källor: Prop. 1963:36, tabell 1, s. 40, Statistisk årsbok 1964-1984. 

 
Som framgår av diagram 1 ovan har antalet studiecirklar ökat under efter-
krigstiden. I slutet av 1970-talet bröts denna trend. Nedgången kan kopp-
las till de ekonomiska problem som den svenska ekonomin gick till mötes 
vid den tiden. Det medförde att satsningen på folkbildning avtog. 

 
 

Folkbildning som vuxenutbildning 
Folkbildning kan relateras till ett utbildningspolitiskt sammanhang. I detta 
avsnitt uppmärksammas 1967-, 1970- och 1975-års vuxenutbildningspro-
positioner och hur dessa mottogs i tidskriften Fönstret. 
 
Födelsen av ett nytt utbildningspolitiskt område: 1967 års vuxenut-
bildningspolitiska reform 
Ecklesiastikminister Olof Palmes vuxenutbildningsproposition inför 1967 
års riksdag innebar i praktiken födelsen av ett nytt utbildningspolitiskt fält. 
Frågan hade dock en förhistoria i utredningsväsendet. Propositionen tog 
bland annat sin utgångspunkt i de betänkanden som tidigare lämnats av 
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Gymnasieutredningen och Yrkesutbildningsberedningen, men också av 
den Studiesociala utredningen.8  

Vuxenutbildning blev i propositionen ett samlingsbegrepp som fick in-
nefatta de tre områdena arbetsmarknadsutbildning, gymnasial- och för-
gymnasial utbildning samt folkbildning. Det sades vara viktigt att satsa på 
fortbildning och omskolning som kunde ”främja framstegstakten i den 
svenska ekonomin”, men det var också viktigt att skapa möjlighet för in-
dividuella val ifråga om studieväg.9 Vid sidan av detta ekonomiska per-
spektiv på utbildning fördes rättviseargument fram i propositionen. Ung-
domsskolans omfattade reformering hade lämnat de äldre generationerna 
utanför och det kunde uppfattas som orättvist att 80 procent av dem som 
var födda på 1930-talet endast hade 6-8-årig folkskola. För att motverka 
eventuella negativa effekter av detta förordades i propositionen inrättan-
det av en kommunal vuxenutbildning (Komvux).10 Meningen var att 
Komvux skulle samordnas med ungdomsskolan. De två skolformerna 
skulle dela lokaler, lärare och ledning. Ungdomsskolans kursplan skulle 
även gälla för Komvux. Att inrättandet av Komvux kunde leda till gräns-
dragningsproblem i relation till folkbildning med dess studiecirkelverk-
samhet var också något som uppmärksammades i propositionen. Folk-
bildningens företrädare skulle lugnas genom att det i propositionen fram-
gick att det avståtts från att föreslå en förändring av skollagen som skulle 
innebära att vuxenutbildning blev ett särskilt ansvar för kommunen. Detta 
borde enligt propositionen uppfattas som en markering av att studieför-
bundens folkbildning prioriterades lika mycket som den nyinrättade 
kommunala vuxenutbildningen. Den lokala samverkan i vuxenutbild-
ningsfrågor kunde stärkas om vuxenutbildningsråd kopplades till kom-
munernas skolstyrelser. Frivillighet rådde emellertid i denna fråga.11 Studi-
eförbunden sades också ha en viktig uppgift att fylla då det gällde under-
visning i ämnen av mer allmän karaktär.12 I propositionen fanns idéer om 
hur folkbildningens roll i vuxenutbildningen kunde försvaras. Till  exem-

                                            
8 Wass, s. 53ff. Se också Kjell Rubenson, Rekrytering till vuxenutbildning: En studie av kortutbildade 
yngre män (Göteborg, 1975). 
9 Prop. 1967:85, s. 30f. Se även Wass, s. 51-68. 
10 En översiktlig historik av komvux ge i: Bengt Jacobson, Kommunal vuxenutbildning 1965-1984: 
Från ungdomsskolanknuten till vuxenanpassad komvux (Uppsala, 1994). Se även Thång. 
11 Prop. 1967:85, s. 81. 
12 Ibid., s. 57f. 
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pel skulle inte kommunal vuxenutbildning ges i ämnen som låg folkbild-
ningen nära. De farhågor som folkbildningens företrädare trott sig se i 
detta avseende betecknades i propositionen som överdrivna. Åtgärder 
hade nämligen vidtagits för att undvika onödig konkurrens.13 

Inom ABF fanns redan innan propositionen presenterades för riksda-
gen, en oro för att den kommunalt organiserade vuxenutbildningen skulle 
bli en farlig konkurrent till studieförbunden.14 Kritik riktades från ABF:s 
sida mot Gymnasieutredningens behandling av vuxenutbildningen. Föru-
tom risken att folkbildningens verksamhetsområde kunde beskäras, påpe-
kades att utredningen negligerat de pedagogiska dimensionerna av refor-
men. Det framhölls att vuxenutbildningen måste anpassas till vuxnas in-
lärningssituation för att bli framgångsrik. Någon sådan beredskap tyckte 
man sig inte finna hos utredningen.15 Kommentarerna i Fönstret, när väl 
propositionen presenterats, var dock mer positiva.16 

Inte länge efter det att vuxenutbildningsreformen började realiseras 
uppmärksammades i Fönstret vad som uppfattades som de oklara gränser-
na mellan folkbildning och kommunal vuxenutbildning. Det påstods att 
skolstyrelserna ute i kommunerna i vissa fall utnyttjade studieförbunden 
och deras kontaktnät för att få studerande till den egna verksamheten.17 
Studieförbundens snävare ekonomiska ramar – jämfört med den kommu-
nala vuxenutbildningen – var också något som kritiserades i Fönstret. Inte 
bara det att Komvux var avgiftsfritt, de lärare som undervisade inom 
denna utbildningsform erhöll också ett betydligt högre arvode än cirkelle-
darna. Risken var överhängande att de mest kvalificerade cirkelledarna 
övergick till att bli Komvux-lärare, vilket skulle innebära att kvaliteten i 
folkbildningsarbetet riskerades. ABF krävde därför höjda anslag.18 

 

                                            
13 Prop. 1967:85, s. 92. 
14 Inge Johansson, Striden om vuxenutbildningen 1967-1970: En folkbildares försvarstal (Stockholm, 
1990) s. 9ff. För tydlighetens skull måste påpekas att Inge Johansson i det här avsnittet figurerar i 
två lite olika skepnader. Dels framträder han som samtida aktör i Fönstret, dels som ABF:s historie-
skrivare och skildrare av folkbildningens historia. Se också Andersson, Folkbildningens 70-tal, s. 
11f., 57. 
15 ”Vuxenskola för vuxna?”, Fönstret 1966/2. 
16 ”Första steget på en vuxenutbildningsreform”, Fönstret 1967/3. 
17 ”Knepiga kommuner”, Fönstret 1968/9. 
18 Inge Johansson, ”Bättre statsanslag”, Fönstret 1968/3. 
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Vuxenutbildning och jämlikhet: 1970 års vuxenutbildningspolitiska 
reform 
Vid denna tid – 1968-1969 – började ett nytt argument föras fram i debat-
ten kring vuxenutbildning. Vuxenutbildning hade inte längre endast som 
mål att utjämna utbildningsnivån mellan generationer. Vuxenutbildningen 
var även tänkt som ett redskap i jämlikhetssträvandena. Den skulle fun-
gera som ett fördelningspolitiskt instrument. Detta blev huvudlinjen för 
argumentationen kring vuxenutbildning under 1970-talet. En bakgrund till 
den förändrade argumentationen var den grupp inom LO som sedan 
några år tillbaka arbetat med frågan och som presenterat sitt första delbe-
tänkande 1969 (LOVUX 1).19 Där framkom att vuxenutbildning inte ap-
pellerade till de grupper i samhället som var i störst behov av den samma. 
Inom ABF och i Fönstret fick utredningen ett mycket gott mottagande och 
ägnades stor uppmärksamhet. Att så gjordes är inte konstigt med tanke på 
att utredningen framhöll studieförbundens möjligheter att nå de mest ef-
tersatta grupperna.20 Redan 1968 hade denna fördelningspolitiska dimens-
ion hos vuxenutbildningen uppmärksammats i Fönstret. Med stöd från en 
utvärdering gjord av Stockholms kvällsgymnasier och aftonskolor hävda-
des det: 

 
TENDENSEN ÄR KLAR. Den form av vuxenutbildning som samhället 
idag satsar mest medvetet på, nämligen de kommunala och statliga vuxen-
skolorna, gynnar i första hand de unga och relativt välutbildade på de äl-
dres och kortutbildades bekostnad. [---] Eleverna i institutionaliserad vux-
enutbildning kommer i större utsträckning från tjänstemannayrken. De 
har högre lön än befolkningsgenomsnittet och de bor företrädesvis i 
större städer och tätorter.21 

 
Sett i ett längre perspektiv var detta allvarligt då det pekade mot födelsen 
av ett nytt klassamhälle, ”ett samhälle där klassindelningen baserades på 
utbildning och formell kompetens.”22 I artikeln framfördes ett synsätt på 

                                            
19 Inom LO och TCO tillsattes under andra hälften av 1960-talet arbetsgrupper som arbetade med 
frågan kring de vuxnas utbildning. Dessa grupper förde fram idéer som sedan togs upp av det poli-
tiska systemet. Försöksverksamhet i statlig regi initierades 1970. Denna gick under benämningen 
FÖVUX (försöksverksamhet med vuxenutbildning). Lars-Erik Olofsson & Kjell Rubenson, 1970-talets 
vuxenutbildningsreformer: reflexioner kring strategier och utfall (Stockholm, 1986), s. 12f, 20.  
20 ”Vuxenutbildning på nya villkor”, Fönstret 1969/3. 
21 ”En fråga om jämlikhet”, Fönstret 1968/8. 
22 Ibid. 
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vuxenutbildning som skulle bli framträdande, även utanför ABF, fram till 
1970-talets slut. 

 
STUDIEFÖRBUNDEN HAR alltså visat sig vara det instrument som 
bättre än andra förmår nå ut till och aktivera de utbildningsmässigt och 
kulturellt eftersatta i samhället.23 

 
Studieförbundens och folkbildningens mission för framtiden var därmed 
utstakad. Inge Johansson beskriver den konflikt som blåste upp mellan 
ABF och det socialdemokratiska partiet kring anslagen till studieförbun-
den. Från ABF:s sida upplevde de inte att den socialdemokratiska rege-
ringen förstod vikten av det arbete som studieförbunden lade ned och 
den roll som de kunde spela för att höja utbildningsnivån bland Sveriges 
medborgare. ABF krävde större anslag. Striden kulminerade i slutet av 
januari 1969 i samband med ett möte med den socialdemokratiska riks-
dagsgruppen. Resultatet av det hela blev enligt Johansson att den kom-
mande propositionen kring folkbildning gavs särskild uppmärksamhet av 
regeringen.24 

Att den socialdemokratiska regeringen tog vuxenutbildningen och stu-
dieförbundens roll i denna på största allvar blev tydligt i och med Olof 
Palmes framträdande senare samma vår på ABF:s förbundskongress. I sitt 
anförande lyfte han fram temat kring rättvisa och jämlikhet och pekade 
fram mot kommande års proposition.25  

På den socialdemokratiska kongressen hösten 1969 blev vuxenutbild-
ning ett framträdande tema. Antalet motioner i ämnet var stort och i sin 
inledning fullföljde Olof Palme de tankegångar han presenterat på ABF:s 
kongress ett halvt år tidigare. Palme hävdade att samtliga utbildningspoli-
tiska reformer under de senaste åren hade haft som mål att förändra ut-
bildningens grundstruktur. Jämlikhet utpekades av honom som den idé 
som skulle få styra inriktningen på det framtida arbetet.26 När Palme mer 

                                            
23 ”En fråga om jämlikhet”, Fönstret 1968/8. 
24 Se den kritiska artikeln: ”Försämrade folkbildningsanslag”, Fönstret 1969/1. Se också Johansson, 
Striden och vuxenutbildningen, s. 16-26. 
25 ”Palme om folkbildningen”, Fönstret 1969/4. Se också den intervju med Olof Palme som senare 
publicerades, ”Samtal om utbildning: Intervju med Olof Palme”, Fönstret 1969/7. 
26 Protokoll Sveriges Socialdemokratiska Arbetarpartis 24:e kongress 28 september – 4 oktober 
1969 (Stockholm, 1970) s. 294. Om jämlikhetsbegreppets roll vid denna tid se Gunnel Karlsson, 
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explicit närmade sig vuxenutbildningen förde att han fram rättviseargu-
mentet och sade sig se vuxenutbildningens framtida roll inom arbets-
marknadspolitiken. Han lugnade och stärkte säkert många av representan-
terna för folkbildningen på kongressen när han deklarerade: 

 
Jag kan helt instämma i de värderingar av folkbildningens betydelse som 
framförs i talrika motioner. Sverige är i väsentlig grad en studiecirkelde-
mokrati. Det är i studiecirkeln som generationer skolat sig själva i kritisk 
prövning, till förnuftstro utan att släppa den ideella målsättningen, i sam-
verkan med andra. I studiecirkel har ofta samhällets förändring inletts.27 

 
Tydligare än så kunde inte Palme, i alla fall på en retorisk nivå, visa sitt 
ideologiska stöd till folkbildningen. Folkbildningen, och särskilt studiecir-
keln, utpekades som rummet där arbetarrörelsens mission formats och 
folkhemmet börjat byggas. Folkhemmet framträdde till och med som en 
enda stor studiecirkel, där den senare fogas in i det nationella arvet och 
medvetandet. Att vara svensk var att delta i studiecirklar.  

I sitt anförande sade sig Palme kunna utlova att vuxenutbildningen, och 
framförallt studieförbunden, skulle ges allra högsta prioritet i budgetarbe-
tet. Här kom jämlikhetsargumentet in i bilden då han menade att det var 
studieförbunden som ägde förmågan att nå ut till de grupper som verklig-
en var i behov av utbildning.28 

De idéer som lanserats av LOVUX, det samtal kring vuxenutbildning 
som hade förts under 1960-talets sista år och den ton som slagits an av 
Olof Palme under 1969, präglade 1970 års vuxenutbildningsproposition. 
Jämlikhetsargumentet blev nu tydligt medan det ekonomiska motivet to-
nades ned något.29 Istället pekades på utbildningens samhällsförändrande 
kraft.30 Följdriktigt framhölls i propositionen att vuxenutbildning inte en-
gagerat de grupper i samhället som var i störst behov av en sådan. Därför 

                                                                                                                         
Från broderskap till systerskap: Det socialdemokratiska kvinnoförbundets kamp för inflytande och 
makt i SAP (Lund, 1996) s. 257-265. 
27Protokoll Sveriges Socialdemokratiska Arbetarpartis 24:e kongress 28 september – 4 oktober 
1969, s. 299f. 
28 Ibid., s. 300. Olof Palme avslutade sitt anförande med att lansera idén om återkommande utbild-
ning för den breda rörelsen och menade att Sverige hade kommit längre i detta arbete än många 
andra länder. Ibid., s. 301. 
29 Prop. 1970:35, s. 13ff. 
30 Ibid., s. 40. 
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konstaterades att stöd måste ges åt de av LO och ABF föreslagna pro-
jekten kring ändrad rekrytering till vuxenutbildning. Detta nu statligt 
drivna projekt kom att gå under beteckningen FÖVUX och löpte fram till 
1974 när det avrapporterades.31 För att följa upp studieförbundens tänkta 
ökade verksamhet stärktes statens anslag till cirkelverksamheten. Bidraget 
per studietimme ökade från 50 procent till 75 procent av de bidragsgrun-
dande kostnaderna. För cirklar inom ämnena svenska, engelska, matema-
tik och samhällskunskap, som befann sig på en nivå motsvarande högst 
grundskolans årskurs 9, infördes ett särskilt bidrag. Dessa kom att gå un-
der beteckningen priocirklar. ABF hade, enligt pedagogen Lars Arvidson, 
varit en viktig tillskyndare för bidragens införande.32  

Sammantaget innebar den föreslagna reformen att folkbildningen flyt-
tade fram sina positioner avsevärt. Förutsättningarna för det lokala folk-
bildningsarbetet förändrades i grunden, så även för ABF i Munkfors. 

Tydligt är att det socialdemokratiska partiets uttalande i samband med 
1969 års partikongress och följande års proposition hade skapat stora för-
väntningar inom ABF. I Fönstret uttrycktes besvikelsen över att regeringen 
inte hade infriat de utfästelser den ansågs ha gjort.33 Det politiska syste-
mets, som det uppfattades, något njugga behandling av vuxenutbildningen 
jämfördes med de generösa anslag som gavs till andra typer av studier, 
som t.ex. den högre utbildningen.  

 
Man kan undra hur de föräldrar kommer att känna sig som i framtiden 
blir avvisade från den kommunala vuxenutbildningen på grund av plats-
brist när deras son eller dotter samtidigt sveper in genom den öppna por-
ten till de fria fakulteterna vid universitet eller högskolan där expansionen 
aldrig ifrågasättes.34 

 

                                            
31 Slutbetänkande från denna utredning och försöksverksamhet kom 1974. Vidgad vuxenutbildning: 
Uppsökande verksamhet och studiecirklar, erfarenheter och förslag. Huvudbetänkande av kommittén 
för försöksverksamhet med vuxenutbildning. SOU 1974:54 (Stockholm, 1974). 
32 Arvidson, Folkbildning i rörelse, s. 201. Detta bidrag gavs också till cirklar som riktade sig till han-
dikappade. Avsikten var att ge en 100 procentig kostnadstäckning för dessa cirklar med avseende 
på ledararvode och studiematerial, dock med ett takbelopp på högst 40 kronor per studietimme. 
Prop. 1970:35, s. 45f. 
33 Inge Johansson, ”Vuxenutbildning i reformtrappan”, Fönstret 1971/3; Karin Jonsson, ”Årets vuxen-
utbildningsproposition: Lite strilar här och där”, Fönstret 1971/4. 
34 ”Vuxenutbildning på sparlåga”, Fönstret 71/4. 
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Reformperioden klingar av – 1975 års vuxenutbildningsproposition och 
samtalet kring folkbildningens särart 
1975 års proposition innebar höjdpunkten på den diskussion som förts 
under 1970-talets första hälft. I propositionen kom jämlikhetsargumentet 
att ta stor plats. Helt i linje med de båda kommittéerna och arbetsgrup-
perna inom TCO och LO utpekades utbildning i propositionen som ett 
sätt för den enskilde att bryta upp från ett rutiniserat arbete och att skaffa 
sig ett bättre liv. Det påstods att de korttidsutbildade var i behov av ”in-
strument för att bryta sig ur ett mönster som leder till social, intellektuell 
och kulturell utarmning”.35 Ett sådant instrument skulle alltså vuxenut-
bildning vara. Det var ju också de korttidsutbildade som skapat de resur-
ser som möjliggjort utbyggnaden av det allmänna skolväsendet.36 Då var 
det inte heller mer än rätt att de fick njuta av frukterna av det. 37 

Uppsökande verksamhet framställdes i propositionen som instrumentet 
för att locka grupper som traditionellt sett var tveksamma till vuxenut-
bildning. Den uppsökande verksamheten skulle institutionaliseras och så 
kallade studieorganisatörer utbildas för den lokala rekryteringen ute på 
arbetsplatserna, direkt på verkstadsgolvet. 

Propositionen innebar att studieförbundens betydelse för vuxenutbild-
ningen förstärktes ytterligare. Hemspråkscirklar och cirklar i fackliga äm-
nen kunde även de i fortsättningen räkna med så kallade priobidrag. Med 
avsikt att erbjuda möjligheter för de korttidsutbildade att gå in i studier, 
och för att skapa förutsättningar för återkommande utbildning, infördes 
med propositionen ett studiemedelssystem (SVUX) för vuxna studerande 
vid grund-, gymnasie- och högskola.38 

Inte heller denna proposition uppfyllde förväntningarna inom ABF. 
Inge Johansson deklarerade i Fönstret ”att vuxenutbildningsreformen vi 
väntat på i varje fall inte kommer 1975.”39 Han medgav att den föreslagna 
reformen stämde med grundtankarna i SVUX och FÖVUX, men att an-
slagen beskurits så kraftigt att reformen riskerade att bli verkningslös. De 
uppräkningar som till exempel gjorts av bidragen till studiecirklar         

                                            
35 Prop. 1975:23, s. 170. 
36 Detta rättviseargument framförde även Palme i sitt anförande på SAP:s partikongress 1969. 
37 Prop. 1975:23, s. 170. 
38 Ibid., s. 2. Det rörde sig om två huvudvarianter, ett timstudiestöd för kortare studier och en typ av 
studiestöd som för längre studier och som bestod av en lånedel och en bidragsdel. 
39 Inge Johansson, ”Propen som blev en besvikelse”, Fönstret 1975/5. 
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motsvarade inte på något sätt de allmänna kostnadsökningarna. Johansson 
hävdade att de skulle bli tvingade att höja deltagaravgifterna till priocirklar 
med omkring 50 procent. Och det samtidigt som den kommunala vuxen-
utbildningen och utbildningen vid högskolan var avgiftsfri.40  

Propositionen innebar slutet på den expansiva reformepoken för vux-
enutbildningens och folkbildningens del. Visst fortsatte det politiska sy-
stemet att arbeta med frågan men några större framåtsyftande reformer 
kunde inte noteras de följande åren. 

Något som diskuterades under slutet av 1970-talet, och som även aktua-
liserades i 1975 års vuxenutbildningsproposition, var gränsdragningen 
mellan kommunal vuxenutbildning och studieförbundens cirkelverksam-
het.41 

Vid sidan av detta kom ytterligare en fråga upp till diskussion som kan 
vara intressant i sammanhanget, nämligen i vilken utsträckning den starkt 
expanderande verksamheten inom studieförbunden utövade en negativ 
påverkan på de folkbildande strävandena. 

I folkbildningsutredningens debattskrift Folkbildning i framtiden (1977) 
som ger en bra bild av hur samtalet fördes vid den tiden, uttrycktes oro 
över att folkbildningen höll på att förlora sin särart. Den kraftiga utbygg-
naden av cirkelverksamheten, som införandet av priocirklar samt inrät-
tandet av heltidsanställda cirkelledare, gjorde studieförbunden och dess 
aktiviteter allt mera skollika. Administrationen växte i omfattning och 
ställde nya krav på organisationen. Till detta skall läggas att studieförbun-
den sedan några år tillbaka (1974) omfattades av lagen om anställnings-
skydd och att ett kollektivavtal hade upprättats med cirkelledarna. Risken 
var att framväxten av en yrkeskår av cirkelledare skulle påverka formerna 
för studiecirkeln. Möjligheten för cirkeldeltagarna att vara med och pla-
nera cirkelns upplägg kunde komma att beskäras. Den flexibilitet som ut-
redningen såg som ett kännetecken hos studiecirkeln hotades av denna 
utveckling. Därför skulle cirkelledarsysslan även i fortsättningen vara ett 
fritidsarbete och betraktas som ett förtroendeuppdrag.42  

                                            
40 Inge Johansson, ”Propen som blev en besvikelse”, Fönstret 1975/5. 
41 Se t.ex. Komvux och studieförbund: Arbetsfördelning och samråd. Delbetänkande från Komvux-
utredningen SOU 1979:92 (Stockholm, 1979) s. 47-52. 
42 Folkbildningen i framtiden: En debattskrift från folkbildningsföreningen, SOU 1977:38 (Stockholm, 
1977) s. 19ff. 
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Inställningen till ökande ekonomiska anslag från statens sida var ambi-
valent. För samtidigt som målet var att cirklarna skulle vara avgiftsfria, 
eller i det närmaste avgiftsfria, betraktades ett hundraprocentigt ekono-
miskt stöd från statens sida som ett hot mot cirkelns frihet. Det betrakta-
des nämligen inte som troligt att staten skulle kunna låta bli att gå in och 
styra verksamheten om den stod för hela finansieringen. Studieförbun-
dens så viktiga frihet skulle därmed naggas i kanten.43 

 
Vuxenutbildning och folkbildning under 1970-talet i siffror 
Vuxenutbildningens utveckling under 1970-talet kan också redovisas i 
siffror. Under 1980-talet gjordes försök att utvärdera vuxenutbildningsre-
formerna för att se om de fått de avsedda effekterna. En av dessa utvär-
deringar utfördes av pedagogerna Lars-Erik Olofsson och Kjell Rubenson 
och det är från denna som siffrorna är hämtade.  
 

 
Källa: Olofsson & Rubenson, s. 50, 131.  

 
Statens satsning på vuxenutbildningen framträder med all önskvärd tydligt 
i diagram 2, låt vara att den expanderade från en låg nivå. Läsåret 1970/71 
gav staten vuxenutbildningen 304 mnkronor i anslag, vilket skall jämföras 
med följande anslag: obligatoriska skolan 2 977 mnkronor, gymnasie-

                                            
43 För detta resonemang se: Folkbildning för 80-talet: Betänkande av 1975 års Folkbildningsutred-
ning, SOU 1979:85 (Stockholm, 1979) s. 99ff.; Folkbildningen i framtiden, s. 104. 
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skolan 1 210 mnkronor och högre utbildning 1 228 mnkronor. Toppnote-
ringen inföll 1980/81 och då var motsvarande siffror: vuxenutbildningen 
1 993 mnkronor; obligatoriska skolan 11 901 mnkronor gymnasieskolan 3 
131 mnkronor; högre utbildning 3 072.44  

I den tidigare diskussionen har relationen inom vuxenutbildningen, mel-
lan Komvux och studieförbundens cirkelverksamhet, uppmärksammats. 
Anslagen till studieförbunden växte kraftigt under 1970-talet. Det skall ses 
som ett avtryck av att bidragen till studierna stärktes, men också av att 
verksamheten dramatiskt ökade i omfattning. En viktig orsak till det se-
nare var ny lagstiftning på arbetsmarknaden, som till exempel medbe-
stämmandelagen (MBL).45 

 

Källa: Olofsson & Rubenson, s. 132. 

 
Ingångsvärdena för Komvux och studieförbunden var 100 mnkronor 
medan statens anslag till folkhögskolan 1970/71 var omkring 75 mnkro-
nor. Inom vuxenutbildningen var det därmed anslagen till studieförbun-
den som ökade snabbast. 

Uppmärksammas hur många personer som läste på Komvux jämfört 
med deltagare i studieförbundens verksamhet, kan det enkelt konstateras 

                                            
44 Olofsson & Rubenson, s. 131 (nominella belopp). 
45 Andersson, Folkbildningens 70-tal, s. 59, 75f. 
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att de senare dominerade totalt. I början av 1980-talet sades att en knapp 
miljon individer deltog i studiecirklar varje år. Medan Komvux hade 160 
000 elever vid samma tid.46  

 
 

Folkbildning som kultur 
Det andra politikområde som folkbildningen var en del av, vid sidan av 
det utbildningspolitiska, var det kulturpolitiska. Liksom fallet var med 
vuxenutbildningen som en tydlig del av utbildningspolitiken kom kultur-
politiken att finna sina konturer inom det politiska systemet under 1960- 
och 1970-talet. Riksdagens kulturpolitiska beslut från 1974 framträder i 
sammanhanget som en milstolpe. Det faller det sig naturligt att peka på 
huvudlinjerna i de kulturpolitiska reformerna och framförallt att peka på 
de samtal som fördes i Fönstret under perioden 1965 till 1978 kring det 
breda område som kan benämnas kultur. ABF var och är förvisso fortfa-
rande att beteckna som en central aktör på området.  

Av särskilt intresse är att uppmärksamma hur det i Fönstret samtalades 
kring kulturbegreppets omfattning, det vill säga förhållningssättet till en 
vid antropologisk respektive snäv estetisk bestämning av vad kultur kan 
vara. En tråd som kan utvecklas utifrån detta är hur relationen mellan 
amatören och den professionelle karakteriserades i Fönstret när det gällde 
utövandet av kulturella uttrycksformer. Det är angeläget att se dessa frå-
gor i ljuset av det ökade intresset för så kallade estetiska studiecirklar un-
der 1960- och 1970-talet. Kultur växte under perioden fram som ett vik-
tigt redskap i de politiska strävandena. Mycket av aktiviteterna stod emel-
lertid så kallade fria grupper för. Frågan är hur förhållandet mellan dessa 
fria grupper och de dominerande traditionerna inom arbetarrörelsen besk-
revs i Fönstret? Detta ger nämligen en fingervisning om den kraft som då 
tillmättes de estetiska uttrycken. Attityden till de olika kulturpolitiska re-
formerna måste också de tydliggöras. I detta ligger att undersöka hur de 
kulturpolitiska frågorna behandlades i Fönstret. Vilka synpunkter fördes 
fram i Fönstret när det gällde de kulturpolitiska ansatser som resulterade i 
1974 års kulturpolitiska reform? 

 

                                            
46 Olofsson & Rubenson, s. 62, 66. 
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Arbetarrörelsen och kulturen 
Samröret mellan utbildning och kultur var framträdande inom arbetarrö-
relsen redan i slutet av 1800-talet. Kultur utgjorde länge en del av bild-
ningsfrågan, till vilken den tidiga arbetarrörelsen i landet inte hade en helt 
oproblematisk relation. I det som kallats ”mag-frågan” konfronterades 
uppfattningarna om vilken hänsyn som måste tas till bildnings- och kult-
urrelaterade aspekter vid samhällsbygget. Det fanns de som menade att 
dessa måste stå tillbaka. Viktigare var strävandena att förbättra arbetarnas 
ekonomiska och sociala situation.47 

Enligt idéhistorikern Per Sundgren finns i forskningen en allmänt ut-
bredd och accepterad idé om att arbetarrörelsen i liten utsträckning for-
mulerade ett alternativ till den borgerliga kulturen. Det var genom att   
erövra denna, genom att bli bildad, som arbetarna kunde kvalificera sig till 
styret av samhället. I grunden präglades arbetarrörelsen och de ledande 
socialdemokratiska företrädarna av ett nyhumanistiskt bildningsideal, 
hävdar Sundgren. Han ser inte att ledande socialdemokrater som Oscar 
Olsson, Arthur Engberg och Rickard Sandler i grunden hade olika upp-
fattningar om kulturarvet, vilket enligt Sundgren hävdats i forskningen.48 

Under 1920-talet och framåt har fokus kommit att flyttas något och 
medborgarbildningsidealet blivit mer framträdande. I detta ligger implicit 
ett mer instrumentellt förhållningssätt till bildning och kultur. (se s. 25). 
Det var inte nog att kultur bidrog till att man växte som individ. Bildning 
och kultur var ett sätt att inhämta de kunskaper som behövdes, som indi-
vid och grupp, för att bli de maktägande i samhället.49 

 
Socialdemokratin, ABF och kulturen 
Ett kulturpolitiskt program fick socialdemokratin under 1960-talet, inte 
förr.50 Det påstods också i Fönstret att kulturfrågan under lång tid hamnat i 
skymundan. Bertil Zachrisson, som var ecklesiastikminister i den regering 
som fick avgå 1976, menade att kulturfrågan debatterades mycket inom 
socialdemokratin under dess första tid. Därefter minskade intresset för 

                                            
47 Per Sundgren, Kulturen och arbetarrörelsen, s. 46. Om Magfrågan inom arbetarrörelsen se          
Yvonne Hirdman, Magfrågan: Mat som mål och medel: Stockholm 1870-1920 (Stockholm, 1983). 
48 Per Sundgren, Kulturen och arbetarrörelsen, s. 24, 31f. 
49 Ginner; Gustavsson, Bildningens väg; Arvidson, Insikter och åsikter. 
50 SKP erhöll 1946 ett kulturpolitiskt program. Se Per Sundgren, Kulturen och arbetarrörelsen, s. 
233ff. 
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frågan, och andra saker hamnade i förgrunden. Nu, under 1970-talet, 
fanns det åter möjlighet att uppmärksamma kulturen. Mellanperioden var 
över.51  

Som ett viktigt dokument inom arbetarrörelsen har betänkandet från 
1950-talets första år – Människan och nutiden – utpekats. I detta framfördes 
indirekt kritik mot ett snävt estetiskt avgränsat kulturbegrepp, vilket också 
vid tillfällen betecknades som borgerligt. I betänkandet breddades det 
estetiskt orienterade kulturbegreppet till att se kultur i ett mer samhälleligt, 
vardagligt och därmed också samtidspolitiskt ljus.52 

Vidare brukar ecklesiastikminister Ragnar Edenmans tal i Eskilstuna 
1959 sägas vara viktigt för det som hände inom det kulturpolitiska områ-
det under 1960-talet. I talet framhöll Edenman att det sociala, ekonomiska 
och politiska arbetet tillåtits dominera inom socialdemokratin. Reformer 
hade genomförts på dessa områden, men nu var det dags för liknande 
reformer inom kulturen.53 ”Magfrågan” var inte längre lika aktuell. 

Ser man mer avgränsat på ABF och kulturfrågans position inom organi-
sationen och rörelsen åren alldeles efter andra världskrigets slut, finns det 
anledning att skärskåda utredningen Arbetarrörelsens kulturuppgifter som till-
sattes 1941, och ett i sammanhanget intressant betänkande som utkom 
1947. 

Utgångspunkten för utredningens betänkande kopplade tillbaka till 
”magfrågan” och föregrep det Edenman skulle säga ett drygt decennium 
senare. Det framhölls att socialdemokratins koncentration riktats mot 
ekonomiska frågor och medborgarfrågor. I det att rörelsen blivit styrande 
i samhället hade den axlat ett nytt ansvar och det gällde också kulturen.54  

Av utredningen framgår att kultur var något som föddes fram som ett 
resultat av historiska förändringsprocesser och att det var de ledande 
grupperna i samhället som ägde möjlighet att forma den. Samtidigt som 
kulturen var socialt förankrad fanns delar av den som stod över begreppet 
klass. Här hade arbetarrörelsen ett förvaltningsansvar. Kultur var emeller-
tid inte statisk utan något som arbetarrörelsen måste se till utvecklades på 

                                            
51 ”Man skriver om kultur!”, Fönstret 1974/8, s. 20. 
52 Frenander, s. 115; Per Sundgren, Kulturen och arbetarrörelsen, s. 303. 
53 Frenander, s. 120, 131. 
54 Arbetarrörelsens kulturuppgifter: Slutredogörelse från ABF:s kulturkommitté (Stockholm, 1947) s. 
17; Se även Frenander, s. 110. 
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samma sätt som ledande grupper gjort före dem.55 Det talas således inte 
om en särskild arbetarkultur, tvärtom. Arbetarrörelsen var nu statsbä-
rande, och att föra kulturarvet vidare till rörelsens anhängare och med-
lemmar blev viktigt. Men för att klara av det var dessa tvungna att skolas. 
De hade nämligen inte fått samma ”allmänbildande och smakbildande 
skolning”, som andra grupper i samhället.56 ”Ju längre vi dröjer att på all-
var föra in våra medlemmar på de kulturella områdena, desto längre bi-
drager vi själva att sätta klasstämpel på våra egna”, skriver man.57 Sålunda 
handlade det om att förvalta den borgerliga idén om kultur i så måtto att 
den skulle göras mer arbetarvänlig och tydligare kopplad till nutiden. Ar-
betarrörelsens kultursträvanden utgjorde på så sätt en viktig del av folk-
hemsbygget.  

En rad utredningar tillsattes åren efter andra världskrigets slut. Resulta-
ten av dessa blev magra. Ingen av dessa tog heller ett samlat grepp om det 
som senare skulle hamna inom det kulturpolitiska området.58 I slutet av 
1960-talet kom kultur att aktualiseras av det politiska systemet. Statens 
kulturråd tillsattes med socialdemokraten Paul Lindblom som ordförande. 
Rådet fick i uppdrag att utreda området och 1972 kom utredningen som 
låg till grund för 1974 års proposition vilken resulterade i det kulturpoli-
tiska beslutet samma år.59 

Ambitionen var att bredda kulturen, att foga in den i det ordinarie poli-
tiska utbudet. Lindbloms lanserande av kultur som social miljöpolitik ger 
en fingervisning om hur kulturens roll i samhället skulle uppfattas.60 På 
den retoriska nivån är det tydligt att kulturområdet, kanske som det sista 
kvarvarande politikområdet, blev en del av den socialdemokratiska miss-
ionen på vilken de politiska lösningar som fanns i den socialdemokratiska 

                                            
55 Arbetarrörelsens kulturuppgifter, s. 18f. 
56 Ibid., s. 20. 
57 Ibid., s. 20. 
58 Sven Nilsson, Vägen till kulturpolitiken: Kulturen och samhällsförändringen (Stockholm, 1981) s. 185. 
59 Ibid., s. 188. 
60 Ibid. 
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verktygslådan kom att användas.61 Denna syn har dock senare kommit att 
ifrågasättas.62 

Framhållas i detta sammanhang bör kanske framförallt de decentralist-
iska ansatserna i 1974 års kulturproposition. Ambitionen var att bryta 
storstädernas dominans samt att nå ut till de grupper som uppfattades 
som eftersatta.63 Bidraget till föreläsningsverksamheten avskaffades i och 
med reformen, samtidigt som en ny och generösare bidragsform infördes. 
Från 1974 kunde studieförbunden nämligen få bidrag för så kallade kul-
turprogram.64 Den nya kulturpolitik som klubbades igenom 1974 hade 
lång livslängd. Den påverkade kulturpolitiken ännu på 1990-talet.65 

Studieförbunden låg rätt i tiden i förhållande till de mål som sattes upp 
för kulturpolitiken. Hela verksamheten var decentralistiskt organiserad, 
med inriktning mot de delar av befolkningen som inte hade fått tillräcklig 
uppmuntran tidigare. Genom cirklarna i till exempel konsthantverk lyftes 
det egna skapandet fram och indirekt riktades därmed kritik mot den 
kommersiella kulturen.  

 
Kulturpolitiken i Fönstret 
Om än det inte var ett dominerande tema följdes den kulturpolitiska ut-
vecklingen noga i Fönstret. Där underströks gång efter annan behovet av 
att kulturpolitiken blev ett eget fält. I tidskriften argumenterades för att ett 
särskilt kulturdepartement borde initieras.66 Att det bildades kulturnämn-
der i allt fler kommuner beskrevs också som positivt. Dessa sades ha ett 
stort ansvar för det lokala utbudet av kultur. Kultur var en viktig sak för 
politikerna, och egentligen lika viktigt som vilket annat politikområde som 
helst, varför även kulturpolitiken var i behov av goda politiker.67  

                                            
61 Utvecklingen på miljöområdet är i detta fall snarlik. Även denna fråga växte fram i slutet av 1960- 
och början av 1970-talet. De socialdemokratiska idéerna kring hur miljöproblemen skulle lösas häm-
tades från andra politikområden. Se Anshelm, s. 20-28. 
62 Tor Larsson, ”Cultural Policy in Sweden”, The Nordic Cultural Model, Peter Duedlund (ed.) (Cop-
enhagen, 2004) s. 213. 
63 Idén om att det finns eftersatta grupper i samhället bör problematiseras, den pekar mot ett visst 
innehåll i det som kan anses vara kultur. 
64 Tjugo års kulturpolitik 1974-1994: En rapport från Kulturutredningen, SOU 1995:85 (Stockholm, 
1995) s. 78. 
65 Ibid., s. 210. 
66 ”Varför inte ett kulturdepartement?”, Fönstret 1965/4-5. 
67 ”Politiska kulturnämnder”, Fönstret 1970/5; Sigurd Möhlenbrock, ”Satsa på kulturpolitiken”, Fönst-
ret 1969/8. 
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Många av de uttalanden som gjordes i Fönstret under de aktuella åren 
hade en decentralistisk profil. Kulturpolitiken måste förankras i de rå-
dande samhällsproblemen, endast då kunde den bli en angelägenhet för 
en större del av samhället. Den måste ut ur finrummet och in i vardagen, 
hävdade folkbildaren och lektorn i vuxenpedagogik vid lärarhögskolan i 
Stockholm, Torsten Eliasson.68 Men det var inte tillräckligt att flytta kul-
turen utanför de större städerna. Kopplingen till folkrörelserna, vilka hade 
förankring i de breda folklagren, behövde samtidigt stärkas. ”En fortsatt 
ensidig satsning på ett ökat kulturutbud till några få minoriteter med den 
gamla finkulturens värdeskala som grund är under alla omständigheter 
inte försvarlig.”69 De förändringar som krävdes var inte odramatiska och 
kunde för vissa grupper bli plågsamma, hävdades det.70 

Det decentralistiska perspektivet, idén kring uppsökande verksamhet, 
har här tidigare uppmärksammats. Utbildningsminister Bertil Zachrisson 
presenterade våren 1974 en kulturpolitisk vision. Zachrisson hämtade in-
spiration för sin vision från det fackliga arbetet. Han ville ha lokalombud 
som på arbetsplatser arbetade med kultur, på samma sätt som de tidigare 
hade arbetat med ekonomiska och fackliga spörsmål.71 Detta är ett exem-
pel på att de lösningar som socialdemokraterna använt på andra politik-
områden applicerades på kulturpolitiken. 

Intern kritik mot socialdemokratins agerade på kulturområdet uttrycktes 
också. Författaren Bernt Rosengren riktade stark kritik mot finansminister 
Gunnar Sträng, vilken han menade inte hade förstått den kulturpolitiska 
debatt som förts inom arbetarrörelsen. Enligt Rosengren svek Sträng och 
andra socialdemokratiska politiker kulturen. De gömde sig bakom argu-
mentet att det inte fanns ekonomiska förutsättningar för reformer.72 

När Inge Johansson tillfrågades vad som var bra med 1974 års kultur-
politiska reform pekade han på två saker. För det första satsningen på det 
kollektiva skapandet. Det var detta som manifesterades i konsthantverks-

                                            
68 Torsten Eliasson, ”Ut ur finrummet – in i vardag och nutid”, Fönstret 1966/6-7. 
69 ”Finkultur för fåtalet”, Fönstret 1969/9. 
70 Ibid. 
71 ”Man skriver om kultur!”, Fönstret 1974/8. Senare gick visionen under namnet Kultur och arbetsliv, 
se ”Kultur för att ändra vår situation”, Fönstret 1976/6. 
72 Bernt Rosengren, ”En bedrövlig kultursituation”, Fönstret 1971/6. Även i andra sammanhang fram-
fördes kritik mot hur lokala socialdemokratiska politiker hanterade kulturfrågor, se t.ex. Allan Malm-
gren, ”Här är alla partierna överens om kulturpolitiken”, Fönstret 1972/7; Bengt Eriksson, ”Rasande 
kulturkrig i Malmö”, Fönstret 1975/12.  
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cirklarna, men också i den estetiska verksamheten överlag. För det andra 
den decentralistiska profilen hos reformen, något som i praktiken till stora 
delar sammanföll med det kollektiva skapandet.  

En negativ sak med reformen var enligt Inge Johansson att den kom-
mersiella kulturens roll i samhället inte hade problematiserats tillräckligt.73 

När väl den första propositionen lagts, efter det att regeringen fattat be-
slut om 1974 års kulturpolitik, uttrycktes besvikelse över att anslagen inte 
blev de ABF hade hoppats på. Strängs budgetförslag innebar bara en 
halvhjärtad satsning, påstods det.74 

 
Ett bristande kulturintresse som problem 
Enligt idéhistorikern Anders Frenander utövade den engelske kulturhisto-
rikern och litteraturvetaren Raymond Williams stor påverkan på kulturde-
batten i Sverige från 1960-talets början. Williams förespråkade ett brett 
kulturbegrepp där kultur blev synonymt med vardagen, med livet så som 
det gestaltade sig.75 Synsättet kontrasterade mot det estetiskt definierade 
kulturgrepp som tidigare dominerat.  

Bengt Nermans bok Demokratins kultursyn (1962) skapade diskussion. 
Nerman ifrågasatte hur kultur betraktades. Han kritiserade ivrigt folkbil-
darnas fostrande ambitioner och tendens att dela upp kulturen i högre 
och lägre.76 Vid samma tid uttryckte liberala debattörer att kulturen i 
större utsträckning borde bestämmas av de val som individen gjorde. Kul-
tur framstod i detta ljus som vilken vara som helst.77 

Ett stort problem i samtiden upplevdes vara att de grupper som räkna-
des till arbetarrörelsen i så stor utsträckning underlät att medverka i kultu-
rella arrangemang. De gick inte på teater, gallerier eller konserter med 
klassisk musik. Lundasociologen Harald Swedners undersökning av kul-
turdeltagarna i Malmö i början av 1960-talet pekade på ett mönster som 
låg i linje med det ovan nämnda. Det var de grupper som hade det bättre 

                                            
73 ”Hur går det med kulturen i framtiden?”, Fönstret 1973/5. Detta var också en kritik som från ABF:s 
håll hade riktats mot kulturrådets betänkande när detta kom 1972. ”Ny kulturpolitik, men…”, Fönstret 
1972/10. För att förankra de samtal som förts inom ABF på olika nivåer gavs remissyttrandet ut som 
ett särtryck. 
74 ”Nya kulturgiven i gamla fotspår”, Fönstret 1975/2. 
75 Frenander, s. 144f. 
76 Bengt Nerman, Demokratins kultursyn (Stockholm, 1962) s. 56, 63-68. Se även Frenander, s. 
134f.; Englund, s. 74ff. 
77 Frenander, s. 138ff. 
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ställt som tog del av kulturen.78 Bristande intresse för kultur framstod i 
Fönstret som den överordnade problematiken.  

Om analysen av innehållet i Fönstret de aktuella åren skall sammanfattas 
kan tre i varandra integrerade strategier noteras för att komma tillrätta 
med målgruppens svaga kulturengagemang. För det första gällde det att 
träna dem att uppskatta kultur, en slags smakuppfostran. I detta låg att på 
olika sätt underlätta deltagandet, det vill säga sänka barriärerna. Således 
handlade det inte om att ändra innehållet i vad kultur kunde vara. Den 
andra strategin innebar emellertid just detta, att försöka förändra innehål-
let. Då anknöts till ett mer antropologiskt färgat kulturbegrepp. Som en 
tredje strategi avtecknar sig de idéer som framfördes i Fönstret där betydel-
sen av det egna skapandet betonades. Detta innebar att ett aktivt produce-
rande förhållningssätt till kultur föredrogs framför ett passivt konsume-
rande. Nedan exemplifieras de tre strategierna närmare. 

 
Med arbetarrörelsen som arbetsfält 
En strategi för att höja kulturdeltagandet hos arbetarrörelsens medlemmar 
var som påpekats att öka intresset och förståelsen för vad kultur kunde 
vara. Denna strategi hade tydliga rötter i folkbildningens barndom och 
kan relateras till ett nyhumanistiskt bildningsideal. I Fönstret rapporterades 
1965 från Rikskonserters verksamhet. I den intervju som gjordes med en 
av de engagerade musikerna framhöll den samma att det genom list och 
psykologi var möjligt att övervinna det motstånd som kunde finnas lokalt. 
Det gällde bara att inte vara för högtravande eller ambitiös. Visades de 
klassiska kompositörerna som människor av kött och blod var det lättare 
att nå fram.79 Betydelsen av att göra konserttillfället festligt och mysigt 
påpekades. Publiken skall ha fått tid att duscha och pusta ut efter jobbet 
innan det var dags för konsert. Att göra dessa mer populära i form och 
innehåll var också en möjlighet.80 Ett annat sätt att sänka barriärerna var 
att genomföra konserter där arbetarna befann sig, det vill säga på arbets-
platsen, på möten med fackföreningen eller arbetarföreningen. Den klas-
siska musiken verkar ha haft särskilt svårt att nå ut. Då räckte det inte 

                                            
78 Harald Swedner, ”Barriären mot finkulturen”, Tiden: Tidskrift för socialistisk kritik och politik grun-
dad av Hjalmar Branting, 1965(57):1; Herman Schmid, ”Kulturen ett opium för folket”, Fönstret 
1976/4. 
79 Ohlartry, ”Rikskonsertverksamheten har gett goda erfarenheter” Fönstret 1965/1, s. 26. 
80 Ibid. 
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med att anpassa programmet. Publiken måste tränas, för om de skulle 
förmå uppskatta musiken var det nödvändigt att de lärde sig hur det gick 
till vid en konsert.81 Den smakuppfostrande dimensionen blev därmed en 
del av denna strategi. I strategin fanns en bakomliggande idé kring vi, den 
upplysta och kultiverade eliten å ena sida och de, den oupplysta och okul-
tiverade massan å den andra. Samtidigt som det framhölls att de skolade 
musikerna ville spela för och möta medmänniskan i ett litet sammanhang, 
talade musikerna själva om betydelsen att få ”vanligt folk” att förstå det 
hela.82  

 
Arbetaren och finkulturen 
Att ge kulturbegreppet en vidare innebörd kom att bli en annan strategi 
för att höja kulturdeltagandet. I en ledare i Fönstret från 1975 ställdes    
frågan om avskaffandet av § 32 skulle föra med sig en kulturrevolution.83 
Utgångspunkten var att den politiska, ekonomiska och sociala situationen 
kunde kopplas ihop med den kulturella. Allt hängde samman.  

 
HUR VI UPPLEVER vår situation på arbetsplatsen har en avgörande in-
verkan på hur vi upplever hela vår kultur. En förutsättning för den inställ-
ningen är att vi utgår från ett långt vidare kulturbegrepp än den borgerliga 
kultursyn, som vid det här laget är förlegad. Tyvärr har vi nog också inom 
arbetarrörelsen på sina håll alltför länge gett uttryck för och tillämpat en 
diskriminerande, estetiserad kulturuppfattning.84 

 
En återkoppling gjordes också till betänkandet Människan och nutiden från 
1950-talets början och det framhölls att en förändring på arbetsplatsen 
måste ske för att kulturlivet skulle kunna förändras.85 Denna föreställning 
om kopplingen mellan de olika delarna av samhället återkom i Fönstret. 
Kanske inte så ofta, men ändå.86  

                                            
81 Ibid.; Gia, ”Kulturen skall ut”. Fönstret 1970/1, s. 17. 
82 Gunilla Boethius, ”’Vi vill spela för vanligt folk’”, Fönstret 1969/1, s. 12f.  
83 Striden om paragraf (§ 32) handlade om arbetsgivarens ensamrätt till arbetsledning. I och med Medbe-
stämmandelagen (1976) stärktes arbetstagarnas rättigheter på området. Susanna Hedenborg & Lars Kvarn-
ström, Det svenska samhället 1720-2006: Böndernas och arbetarnas tid (Lund, 2009) s. 219, 327. 
84 ”Kulturrevolution när § 32 slopas?” Fönstret 1975/1.  
85 Ibid. 
86 Se t.ex. Per Holmberg, ”Vad är produktionskultur?”, Fönstret 1965/4-5. 
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Det förekom också artiklar och intervjuer med ledande socialdemokra-
ter där existensen av en särskild arbetar- eller socialistisk kultur antyddes. 
Den ansågs stå i motsättning till de då dominerande konstformerna vilka 
utpekades som borgerligt finkulturella.87 Radikala positioner uttrycktes 
också där det påstods att kultur som inte vände sig till folkflertalet var 
värdelös. Problemet med den rådande kulturen var att den inte kändes 
angelägen. Det var en överklasskultur, oavsett vad som hävdades.88 I linje 
med uppfattningen att kultur och politik var sammankopplade uttrycktes 
tanken att det inte fanns en kultur utan flera delkulturer, vilka hämtade sin 
näring ur de olika gruppernas levnadsförhållanden. Den borgerliga kul-
turen var således relaterad till ett liv som levdes av en mindre grupp i    
samhället. Bakgrunden till dessa delkulturer fanns i de strukturella förhål-
landena i samhället. 

 
Det är givetvis inte samhällets kulturpolitik som leder till dessa delkulturer 
och kulturklyftor. Det är istället företagens personalpolitik, lönepolitiken, 
utbildningspolitiken o.d., som leder till skapandet och bevarandet av del-
kulturerna och kulturklyftorna.89 

 
Att ta upp ett finkulturellt beteende beskrevs inte som positivt eftersom 
det sades sakna liv. Det borgerliga förhållandet till kultur fångades med en 
metafor kring fjärilssamlandet. 

 
För där frodas inte sällan en attityd till konstupplevelser, som ungefärligen 
innebär att man samlar dem som man samlar fjärilar [---] Man inregistrerar 
sina upplevelser, man nålar upp dem. Sen sitter de bakom glaslocket och 
skimrar. De är vackra och de är döda.90 

 

                                            
87 Sven-Åke Dahlbäck, ”Samtal med Yngve Persson om arbetarrörelsen och kulturen”, Fönstret 
1966/6-7, s. 11. 
88 Torsten Bergmark, ”Överklaskultur upphör inte att”, Fönstret 1967/5. Johan Bergman behandlar 
frågan om kulturens demokratisering vid den denna tid. Se Johan Bergman, Kulturfolk eller folkkul-
tur? 1968, kulturarbetarna och demokratin (Umeå, 2010) s. 239 ff. 
 
89 Per Holmberg, ”Den skeva kulturen”, Fönstret 1972/6, s. 21. 
90 Ulla Poppius, ”’Bildning är inte bara böcker och musik…det är att ställa frågor”’, Fönstret 1967/1, s. 
30. 



 61 

Från konsument till producent 
En tredje strategi, vilken anknyter till de båda tidigare, satte det egna age-
randet, produktionen av kultur, i centrum. Det handlade om att plocka 
upp de kulturella färdigheter man bar på som individ eller som var le-
vande inom den grupp till vilken man räknades. En förklaring till enga-
gemanget för denna strategi var det ökade intresset för studiecirklar i 
konsthantverk, men också för cirklar i musik och teater. I denna typ av 
cirklar gavs tillfälle att utveckla förmågor som man kanske inte tidigare var 
medveten om att man ägde. Nyttan med dessa cirklar var att individen 
kunde växa och bli inspirerad att vara verksam i andra delar av sam-
hället.91 Det handlade således om att man utvecklades som människa.92 
Synen på cirklar av det slaget framstår som instrumentell. De var medel 
för att åstadkomma något nytt och annat.93  

I Fönstret kom också de till tals som hävdade den kulturella verksamhet-
ens egenvärde.94 I diskussionen kring amatörverksamhet i musik och tea-
ter framhölls att produkten inte var det intressanta. Istället hamnade    
arbetet med den konstnärliga processen i fokus. Det sades vara viktigt för 
människan att öva sin konstnärliga talang. Hos varje människa fanns nå-
got av en skapande förmåga och den utvecklas genom amatörverksamhet. 

 
Det väsentliga i amatörismen är inte att det är konst hon sysslar med, utan 
att hon uttrycker sig själv, sina erfarenheter, sin livsglädje och gemen-
skapskänsla, att hon upprättar ett band mellan sig och gemenskapen!95 

 
Vad man gjorde var således inte väsentligt. Det centrala var istället att 
man försökte uttrycka sig. Viktigt var också att dessa strävanden förank-
rades i de folkbildande organisationerna.96  

Intressant nog uppstod en diskussion kring värdet av amatörverksam-
het. I Fönstret framfördes kritik mot att denna tenderade att bli en lek-

                                            
91 Bojan Karlsson, ”Imponerande ökning av cirklar i konsthantverk”, Fönstret 1967/6. 
92 Gia, ”Varför studier i konsthantverk”, Fönstret 1970/6, s. 21. 
93 Birgitta Olsson, ”Konsthantverksstudier: Fruntimmerspyssel eller medel till större medvetenhet?”, 
Fönstret 1971/9. Intervju med Stina Carlsson, Brevskolan och Folkbildningsförbundets estetiska 
kommitté.  
94 Poppius, ”’Bildning är inte bara böcker och musik…det är att ställa frågor”’. 
95 Sandro Key-Åberg, ”Konst av alla på likars mark”, Fönstret 1972/6, s. 14f. 
96 Ibid. 



 62 

stuga, där intresset låg hos utövarna själva snarare än hos publiken.97 
Verksamheten fann sina försvarare vilka pekade på den betydelse amatör-
teatern kunde ha för utvecklingen av individens förmågor.98 Amatörverk-
samheten ifrågasattes också från professionellt håll. Författaren Bernt    
Rosengren tvivlade på det goda med att ensidigt begagna ett brett kultur-
begrepp. Han var av den uppfattningen att den egenproducerande kul-
turen upphöjdes på bekostnad av den traditionella kulturen. Den senare 
stämplades som ett uttryck för en enkel kulturkonsumtion och därmed 
som något negativt. 

 
I det decentraliserade socialistiska samhället har vi vidgat kulturbegreppet 
så att ”alla upplevelser är likvärdiga” (känner ni inte stanken av gammal 
liberalism?) men ändå inte riktigt likvärdiga, för det är fint att vara aktiv 
kulturkonsument och fult att vara passiv dito. Vad nu det senare kan vara. 

Alla människor har behov av skapande verksamhet, det brukar sägas 
och här helt säkert sant. Alla människor är konstnärer, sägs det också. 
Jodå. Jomenvisst. Dock är inte alla professionella konstnärer, alla är inte 
goda konstnärer, en del är till och med riktigt rejält usla.99 

 
Alla kunde inte, menade Rosengren. Utövandet av kultur lät sig inte be-
stämmas av demokratiska principer. Alla hade ju olika förutsättningar. 
Rosengren uppfattade kvalitetskulturen som hotad.100 

Olika lösningar fanns därmed för att komma tillrätta med det upplevda 
ointresset från arbetarnas sida att ägna sig åt kultur. Tydligt är att strategi-
erna på vissa punkter var motstridiga, vilket hänger samman med att in-
nebörden av begreppet kultur gavs olika innehåll vid olika tider av olika 
personer och i olika sammanhang. Här fördes en kamp om att få definiera 
kulturbegreppets innehåll. 

 
ABF och de fria kulturgrupperna 
De år som är aktuella för undersökningen var också tiden för en radikali-
sering av det svenska samhällsklimatet. Kritik mot välfärdsbygget, att det 

                                            
97 Nils Hasse, ”Även amatörer måste tåla peppar och salt”, Fönstret 1976/12. Temat kring amatörism 
och kulturverksamhet uppmärksammas i Per Hartman, För nytta och nöje: En studie av amatörism 
inom den svenska kulturpolitiken (Linköping, 2009).  
98 ”Brev till Fönstret”, Fönstret 1976/16. 
99 Bernt Rosengren, ”Den stora konsten är oumbärlig för socialismen”, Fönstret 1977/14, s. 6. 
100 Ibid. 
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inte gått tillräckligt långt eller att det byggts upp på felaktiga grunder, bör-
jade riktas mot socialdemokratin av grupper som stod till vänster om dem 
politiskt sett.101 Samtidigt framstod kulturella uttryck som allt viktigare. 
De blev en del av det politiska arbetet. Fria teatergrupper bildades och en 
bred musikrörelse växte fram under 1970-talet. Gruppernas relation till 
socialdemokratin och ABF var långt ifrån oproblematisk och därför ett 
ämne som kom upp till diskussion i Fönstret.  

ABF:s förbundsstyrelse antog 1971 en rekommendation för hur di-
strikten och lokalavdelningarna borde förhålla sig till kulturutbudet. Detta 
hade nämligen vuxit. I rekommendationen framhölls att de kulturella ut-
trycken förmådde väcka intresse för samhällets avigsidor och därmed 
också mobilisera till handling med syfte att åstadkomma förändring. Sam-
tidigt som detta sades påpekades att ABF bara kunde stödja verksamhet 
som låg i linje med den egna organisationens värderingar. 102 Förhållnings-
sättet återkom, det vill säga att ABF i grunden var positivt inställd, men 
med vissa förbehåll. 

Representanter för de fria grupperna kom också att kritisera ABF för att 
försöka censurera deras verksamhet. Det var så som ABF:s bristande stöd 
måste tolkas enligt dem. Ledande personer inom ABF sade sig å sin sida 
ha förståelse för de fria grupperna och deras behov av offentligt stöd, 
samtidigt som ett varningens finger höjdes för ett gruppegoistiskt förhåll-
ningssätt.103  

I Fönstret gavs också utrymme för dem som menade att det var viktigt 
att ABF samarbetade med de fria grupperna. Den politiska teatern hade 
nämligen givit liv åt en döende konstform och bidragit till att sätta ljus på 
samtidens samhällsproblem, sades det.104 Socialdemokratin utpekades i 
dessa artiklar som motståndare till de kulturella uttrycken, eller som det 
sades vid något tillfälle: ”Lokala pampar har ibland gjort allt för att för-
hindra gästspel av radikala föreställningar…”105 Den så kallade Victoria-
striden i Malmö vid mitten av 1970-talet var ett exempel på hur lokala      

                                            
101 Östberg. 
102 ”ABF:s syn på kulturutbudet”, Fönstret 1971/9.  
103 Karl-Erik Rassing, ”Vad talar vi om??? Folkteater eller teater-folk?”, Fönstret 1974/5.  
104 Gunnar Andersson, ”Till försvar för den politiska teatern”, Fönstret 1971/6. 
105 Ibid. 



 64 

socialdemokratiska politiker hamnade i direkt konflikt med fria kultur-
grupper.106  

Under rubriken ”Upp till kamp för våra sånger mot grönvänstern och 
nystalinister” riktades i Fönstret blicken mot hur grupper relaterade till 
SKP och KPLM(r) höll på att lägga beslag på arbetarrörelsens sånger. 

 
Den [traditionella kampsången] får inte övergå till kommunisterna och 
olika tvärpolitiska grupper, som inte har med arbetarrörelsens att skaffa. 
De har alltför länge fått vara ostörda i sin verksamhet – vår historia och 
vår kultur formar vi själva.107 

 
Det fanns de inom ABF som upplevde att arbetarrörelsens historia och 
kultur var hotad och som betraktade ett samarbete vänsterut som vare sig 
möjligt eller önskvärt. Andra var mer självkritiska. Den progressiva rörel-
sen hade ju vuxit fram utanför socialdemokratin, ja trots socialdemokra-
tin, hävdades det. Istället för att vända sig mot grupperna till vänster 
borde gemensamt kämpas mot den kommersiella kulturen.108 Någon 
påstod att socialdemokratin var kulturellt isolerad och att detta var en del 
av valförlusten 1976. Till och med var det så att socialdemokratin hade 
försvarat den borgerliga kulturhegemonin.109 

 
 

Två nya politikområden växer fram: diskussion och             
kapitelsammanfattning 
Det statliga stödet till vuxenutbildning ökade dramatiskt under åren. Mätt 
i relativa termer var ökningen större för vuxenutbildningen jämfört med 
andra studieformer som, grundskolan, gymnasieskolan och högskolan.110 

                                            
106 Bengt Eriksson, ”Rasande kulturkrig i Malmö”, Fönstret 1975/12. I detta fall handlade det om att 
fria grupper önskade göra den före detta biografen Victoria till ett kulturhus, något som stadens soci-
aldemokratiska ledning motsatte sig. Det hela ledde till en djup splittring och till att de fria grupperna 
bojkottade den planerade gemensamma kulturveckan. I Fönstret beskrevs levande de fria grupper-
nas betydelse för det lokala kulturlivet i Malmö och av kulturveckan blev enligt Fönstret inte mycket 
kvar. 
107 Kjersti Bosdotter & Rune Nordin, ”Upp till kamp våra sånger mot grönvänstern och nystalinister”, 
Fönstret 1977/6, s. 6. 
108 Bengt Eriksson, ”Arbetarrörelsens måste samarbeta åt vänster i kampen mot kommersiell musik”, 
Fönstret 1977/4. 
109 Egil Malmsten, ”Arbetarrörelsen kulturellt isolerad”, Fönstret 1977/8. 
110 Jfr. Rubenson, ”Studieförbundens roll i vuxenutbildningen: Reflektioner i anslutning till en analys 
av ULF-data”, s. 14f. 
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Inom fältet vuxenutbildning var studieförbunden de som erhöll den 
största ökningen av anslagen relativt sett. Utifrån detta perspektiv var de-
cenniet med början i 1960-talets sista år studieförbundens tid. Det höjda 
statliga anslaget skapade utrymme för utveckling. Det ökade anslaget var 
en signal om den tilltro som det centrala politiska systemet visade studie-
förbunden. Lockande är också att se det som en indirekt kritik av det 
formella skolväsendet. Den folkrörelseimpregnerade studiecirkeln var so-
cialdemokratins studieform. Med dess hjälp skulle samhället transforme-
ras och bli mer jämlikt och demokratiskt. Dessa förändringar innebar 
också att studieförbundens betydelse justerades på så sätt att de tydligare 
än tidigare framstod som en del av utbildningsväsendet. Avståndet till den 
formella utbildningen minskade.  

Verksamma inom folkbildningen lär emellertid inte dela denna beskriv-
ning. I samtiden, och i senare utgivna historiker, är temat snarare det  
omvända. Den ökning som gjordes av anslagen kunde inte på långa vägar 
kompensera för inflationen.111 

Som antytts kom också grunderna för argumentationen att förändras 
från det centrala politiska systemets sida. Det ekonomiskt grundande ar-
gumentet fanns med hela tiden som en baston. Utgångspunkten för detta 
argument var idén om en stark relation mellan utbildning och ekonomisk 
utveckling. Kopplingen till humankapitaltänkande är uppenbar. Det skulle 
satsas på studier då detta gav ekonomisk avkastning. Med tanke på hur 
viktig föreställningen om tillväxt var i samtiden så framstår denna typ av 
argumentation som naturlig.112 

Vid sidan av detta ekonomiskt förankrade argument fördes under andra 
hälften av 1960-talet rättviseargumentet fram allt kraftfullare i debatten 
om vuxenutbildning. Detta argument hade sin bakgrund i de omfattande 
reformer som under 1960-talet hade genomförts inom skolans område. 
Kraven restes nu på bättre förutsättningar för vuxenstudier. Om inte, var 
risken stor att det uppstod en utbildningsmässigt grundad klyfta mellan de 
yngre som hade genomgått den nio-åriga grundskolan och de lite äldre 
som endast hade 6-8 års folkskola bakom sig. Bland de äldre fanns det en 

                                            
111 Se, Andersson, Folkbildningens 70-tal, s. 61f. 
112 Eva Friman, ”Domedagsprofeter och tillväxtpredikanter: Debatten om ekonomisk tillväxt och miljö 
i Sverige 1960-1980”, Historisk Tidskrift 2001(121):1, s. 38f. 
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begåvningsreserv.113 Rättvisan krävde att dessa människor gavs möjlighet 
att studera vidare.  

Sedan förändrades argumentationsstrukturen. Pedagogerna Olofsson 
och Rubenson har betecknat omsvängningen vara av ”närmast koperni-
kansk natur”.114 Från 1970 klev nämligen jämlikhetsargumentet in som 
centralt i debatten. Studieförbunden ansågs ha särskilda förutsättningar att 
nå ut till de grupper i samhället som annars inte visade studier något 
större intresse. Syftet var nu inte längre enbart att jämna ut mellan gene-
rationer, utan att få en jämn spridning mellan grupper. Risken var annars 
att ett klassamhälle baserat på utbildningsnivå skulle uppstå.  

Argumentationen i Fönstret följde till stora delar den som fördes i of-
fentliga texter. Eventuellt kan det ses som en indikator på att               
studieförbunden, med ABF i spetsen, hade goda kontakter in i regerings-
kansliet och det offentliga utredningsväsendet. 

 Jämlikhetsargumentationen i Fönstret var hela tiden exklusivt riktat in 
mot den egna gruppen, blicken lyftes aldrig vidare ut mot samhällets öv-
riga grupper. Kanske var detta naturligt för ABF och ett uttryck för att det 
verkligen var arbetarnas bildningsförbund och att ambitionerna stannade 
där. 

Kulturpolitiken tycks inte ha haft samma centrala position inom det po-
litiska systemet som vuxenutbildningen, vilken var en del av utbildnings-
politiken. Uppenbara likheter kan dock noteras mellan områdena. Den 
kulturpolitiska reformen från 1974, bar liksom flera av de vuxenutbild-
ningspolitiska reformerna, en decentralistisk prägel. Såväl kulturen som 
vuxenutbildningen skulle ut bland folk och då kunde studieförbunden 
med sin folkrörelseanknytning spela en stor roll.  

I Fönstret diskuterades kulturfrågor flitigt. Debatten följde olika linjer 
och teman. De kulturpolitiska reformerna bemöttes positivt om än de 
inom ABF hade önskat större satsningar. Det var inte heller ovanligt att 
kritik riktades mot hur socialdemokratin hanterade kulturen i samhället.  

Det överordnade problemet var hur de skulle få fler intresserade av kul-
tur. Tre strategier framträder alltså här. Den första var att sänka                

                                            
113 Uttrycket ”begåvningsreserv” kommer från 1946 års utredning om den högre utbildningens demo-
kratisering (SOU 1948:42). Torsten Husén & Kjell Härnqvist, Begåvningsreserven: En återblick på ett 
halvsekels forskning och debatt (Uppsala, 2000) s. 34. 
114 Olofsson & Rubenson, s. 12. 
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barriärerna, att på olika sätt underlätta deltagandet. I denna återfanns i 
vissa fall en smakuppfostrande ambition. Att komma bort från en snäv 
estetisk definition av kulturbegreppet var en andra strategi. Om fler före-
teelser kunde sorteras in under etiketten kultur skulle ett större antal delta 
i kulturella arrangemang. En tredje strategi gick ut på att försöka gå från 
en konsumerande till en producerande kulturrelation. Även detta måste 
tolkas som ett sätt att ge begreppet kultur ett annat innehåll. 

Under den aktuella perioden diskuterades också relationen till de så kal-
lade fria grupperna. Här formulerade inte en utan flera olika och egentlig-
en motstridiga positioner. De riktlinjer som utgick från ABF- ledningens 
sida var ambivalenta, vilket kan tolkas som ett försök att balansera två 
motsatta förhållningssätt. Vid sidan av ledningen fanns nämligen de som 
tydligt tog avstånd från de fria grupperna och som med en nedsättande 
innebörd kallade dem för ”grönvänster” och ”nystalinister”. Arbetarrörel-
sens historia och kultur upplevdes som hotad av dessa grupper, som stod 
sig till vänster om socialdemokratin. 

På motsatta sidan i debatten återfanns de som var av den uppfattningen 
att socialdemokratin borde vara mer öppen för de fria grupperna. Ut-
vecklingen på det kulturella området hade skett trots socialdemokratin, 
inte tack vare. 

Debatten kring kultur var som framgått mer heterogen än den kring 
vuxenutbildning. Flera olika positioner kom till uttryck. Det var inte heller 
ovanligt att socialdemokratiska kulturpolitiska företrädare på olika nivåer 
fick utstå kritik för hur de agerat. Några tendenser till detta fanns inte när 
det gällde vuxenutbildningen. Den förda politiken ifrågasattes inte i grun-
den. Det var bara takten på reformerna som kritiserades i Fönstret.  

Den diskussion som fördes i Fönstret och de reformer som det politiska 
systemet genomförde inom kulturpolitiken och vuxenutbildningen hade 
trådar till ABF:s lokalavdelning i Munkfors. Reformerna skapade nya möj-
ligheter att utveckla verksamheten, samtidigt som de innebar en styrning. 
Debatterna i Fönstret var uttryck för strömningar i tiden vilka de engage-
rade i folkbildningen i Munkfors bör ha känt av. Detta var delar av de ra-
mar man hade att förhålla sig till vare sig man var cirkeldeltagare, cirkelle-
dare eller studieinstruktör. Men det fanns också andra mer lokalt be-
stämda sådana. 
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Kapitel 3 
 
 

Munkfors i Värmlands hjärta 
Befolkning, politik, ekonomi och utbildning  

 
 
 

Munkfors kommun är belägen i mitten av Värmland, omringad av Sunne i 
väster, Hagfors i norr och Forshaga i söder. Avståndet till länets administ-
rativa och kommersiella huvudort, Karlstad, är dryga 6 mil. Historiskt sett 
har kommunen haft två eller egentligen tre huvudområden med skilda 
näringslivsstrukturer: Ransäter, Munkerud och Munkfors. Tätorten Munk-
fors har uppstått kring bruket och är industriellt präglad. Länge låg affä-
rerna och serviceinrättningarna på andra sidan Klarälven, i Munkerud. 
Ransäter var till skillnad från Munkfors och Munkerud tydligt agrart till 
sin karaktär. Kommunens tyngdpunkt har under 1900-talets lopp förskju-
tits till det expanderande Munkfors. Det är där som kommunens centrum 
numera ligger. Där återfinns kommunhus, vårdcentral och högstadieskola 
med mera. Municipalsamhället Munkfors och Ransäters landskommun 
bildade 1949 Munkfors köping som 1971 blev Munkfors kommun. 
Kommunens yttre gränser har länge varit de samma. Trots vissa framstö-
tar påverkades inte Munkfors direkt av de kommunsammanslagningar 
som genomfördes i Sverige under 1950-, 1960- och 1970-talen. De le-
dande kommunpolitikerna lyckades i sina strävanden att bevara kommu-
nens självständighet. 

Munkfors är en bruksort och bär på många av bruksortens karakterist-
iska drag. Så har det varit under sekler. Bruksverksamheten initierades i 
nuvarande Munkfors tätort redan på 1600-talet. Läget vid Klarälven, samt 
kronans ambitioner att sprida järnproduktionen över ett större geografiskt 
område, gjorde platsen väl lämpad för bruksverksamhet. Munkfors bruk 
köptes omkring 1830 upp av Uddeholms bruk och var i dess ägo fram till 
1979 när enheten såldes ut och Uddeholm Strip Steel bildades, numera 
utlandsägda Böhler-Uddeholm Strip Steel. Munkfors bruk har orienterats 
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mot högkvalitativ tillverkning. Kallvalsning och framställning av speci-
alstål blev huvudverksamheten under 1900-talet. Brukets inriktning mot 
kunskapsintensiva produkter är inte irrelevant i en undersökning av det 
här slaget. Det kan mycket väl vara så att detta var något som påverkade 
de lokala kunskapstraditionerna. 

I det följande kommer några för den här undersökningen väsentliga di-
mensioner hos lokalsamhället Munkfors att belysas, nämligen befolkning 
och näringsliv samt politik och utbildningsnivå. 

 
 

Befolkning och näringsliv 
Munkfors nådde sin befolkningsmässiga kulmen 1958 då 6 262 personer 
var skrivna på orten.1 Allt sedan dess kan en negativ utveckling noteras i 
det hänseendet. Sett över en längre tid har minskningen av befolkningen 
varit större i Munkfors än i Värmland som helhet. Munkfors är idag 
(2010) invånarmässigt sett en av landets minsta kommuner med 3 793 
invånare (2009). 
 

 
Källa: SCB statistikdatabas. 

                                            
1 Detta beskrivande avsnitt av bakgrundskaraktär vilar till delar på Björn Tropps arbeten kring Munk-
fors och framförallt Munkfors bruk. Tropp, Munkforsband, s. 171. 
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Sedan 1960-talet har Munkfors kommun förlorat mer än en tredjedel av 
sin befolkning. De senaste åren har den negativa trenden planat ut något 
efter en andra dramatisk del av 1990-talet. I absoluta tal minskade befolk-
ningen under perioden 1967-78 från 5 969 till 5 300.  

En redovisning av den åldersmässiga strukturen i kommunen 1976, vil-
ket är i slutet av undersökningsperioden, visar att munkforsborna var nå-
got äldre än rikets genomsnitt.2 Om en liknande redovisning skulle ha 
gjorts idag är det troligt att Munkfors avvikelse från riksgenomsnittet 
skulle vara ännu mer markant. Utflyttningen från orten har tilltagit sedan 
1976 och det är främst de yngre som väljer att flytta.  

Går man över till att se närmare på den socioekonomiska strukturen i 
Munkfors, kan man utifrån en redovisning av förvärvsstrukturen hos den 
arbetande befolkningen få en inblick i den betydelse som Munkfors bruk 
måste ha haft, och fortfarande kanske har, för kommunens invånare och 
för kommunen i stort. 

Av de munkforsbor som hade sin utkomst inom industrin var nästan 
samtliga anställda vid bruket: 1970 – 95 procent, 1975 – 98 procent och 
1980 – 82 procent av de industrisysselsatta.3 Tydligare än så kan knappast 
brukets betydelse för kommunen och dess invånare uttryckas. Vad som 
var bra för bruket var också bra för bygden som helhet.  

 
Tabell 1. Förvärvsarbetande fördelade efter näringsgren i Munkfors kommun 
1965-1985, procent. 

 
År Jord- och 

skogsbruk 
Industri Byggnads- 

verksamhet 
Sam-
färdsel 

Handel Offentlig 
förvaltning 

Totalt 

1965 8% 59% 8% 3%  9%     13% 100% 

1970 6% 54% 9% 3%  9% 19% 100% 

1975 4% 61% 6% 2%  8% 19% 100% 

1980 5% 45% 6% 3% 10% 31% 100% 

1985 6% 40% 5% 3%  9% 37% 100% 

 
Källa: Tropp, Munkforsband, s. 175. 

 
I tabell 1 ovan framgår den ökning som kategorin offentlig förvaltning 
står för under perioden 1965-78. Ekonomhistorikern Björn Tropp menar 

                                            
2 Tropp, Munkforsband, s. 173. 
3 Ibid., s. 174. 
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att en genomgripande förändring i den offentliga förvaltningen ägde rum 
omkring 1965. Fram till dess hade denna varit av liten omfattning i Munk-
fors, även sett i ett nationellt sammanhang.4 

En anledning till det kan vara att bruket under 1940- och 1950-talen 
fortfarande var djupt involverat i kommunala inrättningar och sysslor. Vid 
sidan av bostadsbyggandet tog bruket ansvar för vägar, avlopp och hälso-
vård för att nämna några områden. Under 1960-talet förändrades situat-
ionen, vilket var långt efter att det kommunala planmonopolet hade in-
förts formellt.5 Bruket började då på allvar dra sig tillbaka och lämna över 
ansvaret till kommunen. På så sätt flyttades arbetstillfällen från bruket till 
kommunen samtidigt som helt nya arbeten skapades inom kommunen.6 
Anställningen vid kommunen blev ett alternativ för kvinnorna på orten, 
vilka annars haft svårt att få tjänst vid det mansdominerade bruket. Efter-
hand kom även allt fler män att söka sig till kommunen för arbete.7 

Av de kommunala utgifterna utgjorde vid den tiden utbildning och 
social omsorg omkring 60 procent. Denna andel minskade något under 
1970-talet, vilket får illustrera att kommunens ansvarsområde breddades.8  

Antalet anställda vid Munkfors bruk har genom olika rationaliserings-
processer minskat kontinuerligt sedan 1960. Denna långsiktiga utveckling 
har avbrutits av perioder då större nyrekryteringar varit nödvändiga. 
Dessa har dock inte kunnat vända trenden som pekat mot att allt färre i 
Munkfors fått sin direkta utkomst från bruket. Genom omplaceringar 
mellan brukets olika avdelningar, och genom att söka statligt stöd, lycka-
des bruket under 1960- och 1970-talen undvika mer omfattande avske-
danden. På så sätt förmådde bruket också behålla arbetskraft som det 
trodde sig behöva när väl konjunkturen förbättrades. Strategin höll fram 
till den djupa krisen de första åren av 1980-talet, då större grupper av an-
ställda avskedades.9 

                                            
4 Tropp, Munkforsband, s. 77ff., 182. 
5 Eva Rudberg, ”Folkhemmets välfärdsbygge”, Att bygga ett land: 1900-talets svenska arkitektur, 
Claes Caldenby (red.) (Stockholm, 1998) s. 117.  
6 Tropp, Munkforsband, s. 220-230. 
7 Ibid., s. 178f., 186ff. 
8 Ibid., s. 185. 
9 Ibid., s. 96f. 
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Brukets anställda var trogna sin arbetsplats. Rörligheten var låg, även 
om den varierade mellan avdelningarna.10 Därtill var gruppen anställda 
etniskt homogen. Endast 1 procent var födda utomlands, vilket skiljer 
Munkfors bruk dramatiskt från andra liknande företag.11 Att Munkfors 
Bruk hade en så etniskt homogen arbetskraft kan till stora delar förklaras 
av att bruket i huvudsak rekryterade sina anställda från den närliggande 
regionen, bland annat från ett skogsbruk som förmådde försörja allt färre 
människor.12 
 
Tabell 2. Antalet anställda vid Munkfors bruk 1960-1985, antal. 

 
År Antalet anställda 
1960 1325 

1965 1306 

1970 1116 

1975 1070 

1980 939  

1985 725 

 
Källa: Björn Tropp, Att sätta spaden i jorden. Kommunalpolitiskt handlingsutrymme 
1945-1985 (Göteborg, 1999) s. 136. 

 
En viktig dimension i den anförda problematiseringen är huruvida verk-
samheten inom ABF i Munkfors fungerade som en arena för ortens kvin-
nor. I klartext sagt: om studiecirklarna var en väg för kvinnor, särskilt gifta 
hemarbetande, att komma ut och få kontakter utanför hemmet. Med am-
bitionen att uppnå en förståelse för en möjlig sådan funktion hos cirklarna 
är det nödvändigt att uppmärksamma relationen man-kvinna så som den 
gestaltade sig i Munkfors under den aktuella tiden. Ett sätt att göra det är 
att lyfta blicken och uppmärksamma den strukturella nivån för att se till 
de gifta kvinnornas förvärvsfrekvens.  

I genushistoriskt inriktad forskning har det talats om att det under den 
svenska efterkrigstidens första decennier hade etablerats ett husmoders-
kontrakt. Begreppet har fått karakterisera en speciell relation mellan man 
och kvinna, vilken innebar att mannen hade ansvaret för det stora hushål-
let, samhället, som till exempel det politiskt styrda beslutsfattandet.  

                                            
10 Tropp, Munkforsband, s. 77ff. 
11 Ibid., s. 82. 
12 Ibid., s. 90f. 
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Kvinnan diskvalificerades från detta sammanhang. Hennes uppdrag var 
istället att sköta familjen, det lilla hushållet. Som tack för att hon ”ställde 
upp” erhöll kvinnan stöd från socialförsäkringssystemet, vilket expande-
rade under efterkrigstiden. Husmoderskontraktet framstod emellertid som 
allt mer obsolet under 1960-talet och ersattes av ett jämlikhetskontrakt, 
vilket under 1970-talet kom att glida över i ett jämställdhetskontrakt.13 
Utan att ta ställning till om denna epokindelning av efterkrigstidens köns-
relationer i Sverige är riktig kan den användas som ett sorterande raster i 
detta sammanhang.  

Kulturgeografen Gunnel Forsberg pekar på betydelsen av att föra in 
den geografiska dimensionen i diskussionen kring mäns och kvinnors re-
lationer och liv. Hon vill tala om de så kallade genuskontraktens geogra-
fiska förankring, om lokala genuskontrakt. Med det menar hon att genus-
kontrakten formas med utgångspunkt i platsen och den lokala miljön.14 
Hon menar vidare att platser där skogsbruk och gruvbrytning dominerat 
präglas av traditionella relationer mellan man och kvinna. Genusrelation-
erna är trögrörliga varför de tenderar att leva kvar även efter det att pro-
duktionens inriktning och organisation förändrats.15  

Om Forsbergs resonemang översätts till Munkfors så skall bygden med 
sin segregerade produktionssfär följaktligen ha genuskontrakt av det trad-
itionella slaget. Det vill säga att mannen representerar den offentliga pro-
duktionssfären medan kvinnan är mer orienterad mot den privata repro-
duktionssfären. 

Tanken med tabell 3 nedan är enkel. Förvärvsfrekvensen hos gifta 
kvinnor skulle kunna ses som indikator för kvinnornas relativa självstän-
dighet. Förvärvsarbete gav förutsättningar för en större ekonomisk själv-
ständighet, men öppnade också för etablerandet av egna arbetsrelaterade 
sociala kontakter, vilka borde ha stärkt den enskilda kvinnans resurser. 
Under denna period tog de gifta och sammanboende munkforskvinnorna 
på allvar steget ut på den lokala arbetsmarknaden. Under dessa år bröts 
mönstret med hemarbetande gifta kvinnor. De gifta kvinnornas förvärvs-
frekvens fördubblades under dessa 10 år. Vid periodens ingång låg Munk-

                                            
13 Yvonne Hirdman, Genus: Om det stabilas föränderliga former (Malmö, 2003). 
14 Gunnel Forsberg, ”Samhällets genusansikte”, Det nya samhällets geografi, Sune Berger (red.) 
(Uppsala, 2000) s. 388, 396. 
15 Forsberg, ”Reproduktion av den patriarkala bruksandan”, s. 60f. 
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fors väsentligt under genomsnittet i riket, men också för Värmlands län. 
Tio år senare hade emellertid kommunen gott och väl hunnit i kapp. Sär-
skilt radikal var förändringen under 1970-talets andra hälft. 

Bakgrunden till den snabbt växande förvärvsfrekvensen hos de gifta 
kvinnorna i Munkfors fanns rimligen i utvecklingen av den offentliga sek-
torn som möjlig arbetsmarknad.  

 
Tabell 3. Gifta kvinnors förvärvsfrekvens i Munkfors, Värmlands län och riket 
1970, 1975 och 1980, procent. 

 
År Munkfors Värmland Riket 
1970 27,4% 31,0% 36,1% 

1975 38,4% 30,8% 38,1% 

1980 62,8% 55,5% 57,7% 

 
Källor: Folk- och bostadsräkningen (FoB) 1970 Tab. E6, FoB 1975 Tab. EN 1B:1 och 
1980 Tab. EN5; Arbetskraftsundersökningen (AKU) Årsmedeltal 1975, Tab. 1, 4A, AKU 
1980 Årsmedeltal Tab. 1A, 1C; Statistisk årsbok 1973, Tab. 24, 25 och 27;SCB:s statis-
tikdatabas. 
Anmärkning: Med i tabellen är de som arbetat 20 timmar i veckan eller mer. Undanta-
get är Munkfors 1975, 1980 då den nedre gränsen gått vid 16 timmar i veckan. Detta 
innebär att andelen förvärvsarbetande i Munkfors 1975 och 1980 inte riktigt kan jämfö-
ras med de övriga delarna av tabellen. De gifta kvinnor som arbetade 16-19 timmar 
borde inte vara med i tabellen och då skulle procentsatsen ha varit lägre för Munkfors 
del 1975 och 1980. 

 
En annan variabel för att beskriva relationen kvinna-man är kvinnans ci-
vilstånd. Av tabellen 4 framgår en allmän trend att andelen gifta minskar 
medan andelarna kvinnor som är ogifta eller skilda ökar. Markant är ök-
ningen av andelen skilda. Sett över hela undersökningsperioden var ande-
len gifta större och andelen ogifta mindre än vad de var för rikets genom-
snitt. En trolig förklaring till denna relation kan vara att ogifta kvinnor 
flyttade för arbete eller studier på annan ort. 
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Tabell 4. Gifta/sammanboende, ogifta och skilda kvinnors relativa andel i 
Munkfors, Värmlands län samt riket 1970, 1975 och 1980, procent. 

 
År/ 
civil- 
stånd 

Gifta Ogifta Skilda 

 Munk-
fors 

Värm-
lands  
Län 

Riket Munk-
fors 

Värm-
lands 
län 

Riket Munk-
fors 

Värm-
lands 
län 

Riket 

1970 75,3% 70,6% 69,3% 21,2% 25,4% 26,0% 3,5% 4,0% 4,7% 

1975 70,4% 66,7% 65,3% 23,5% 27,1% 27,4% 6,2% 6,1% 6,9% 

1980 64,8% 62,2% 61,3% 26,8% 30,0% 30,0% 8,4% 7,9% 8,7% 
 

 
Källor: SCB statistikdatabas. 
Anmärkning: Kvinnor mellan 16-74 är medräknande i tabellen, änkor är ej upptagna. 

 
 

Politik och utbildning 
 
Tabell 5. Kommunalvalen i Munkfors 1966-1985, procent. 

 
Parti/år 1966 1969 1973 1976 1979 1982 1985 

Högerpartiet, 
moderaterna 

6,4% 3,2% 3,9% 4,2% 5,9% 6,6% 6,5% 

Centerpartiet 6,1% 9,3% 0,9% 14,4% 5,4% 13,8% 12,6% 

Folkpartiet 12,1% 11,9% 0,3% 9,4% 7,7% 5,7% 8,5% 

Kommunal mitten- 
samverkan 

– – 20,8% – – – – 

Socialdemokraterna 68,5% 71,2% 54,8% 60,7% 65,3% 68,4% 65,9% 

Kommunister/VPK 6,8% 4,4% 4,3% 3,5% 5,6% 5,0% 5,8% 

Fridemokraterna - - 13,9% 7,7% - - - 

 
Källor: SOS, Kommunal valen år 1966, del 2, fullmäktigevalet (Stockholm, 1967); SOS 
Allmänna valen 1970, del 2 (Stockholm, 1972); SOS Allmänna valen 1973, del 2 
(Stockholm, 1974); SOS Allmänna valen 1976, del 2 (Stockholm, 1977); SOS Allmänna 
valen 1979, del 2 (Stockholm, 1980); SOS Allmänna valen 1982, del 2 (Stockholm, 
1983); SOS Allmänna valen 1985, del 2 (Stockholm, 1986). 
Anmärkning: Fridemokraterna var en utbrytning ur socialdemokraterna. Kommunal 
mittensamverkan var en valsamverkan mellan Centern och Folkpartiet. 
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Som många andra bruksorter var Munkfors ett tryggt socialdemokratiskt 
fäste. Socialdemokrater (SAP) dominerade helt det lokala politiska livet 
och besatte den absoluta majoriteten av mandaten i kommunfullmäktige 
och dess motsvarighet. Vid 1970 års kommunalval erhöll SAP 71 procent 
av rösterna.  

Socialdemokrater satt som ordföranden i de viktiga kommunala styrel-
serna och nämnderna, och när kommunen fick sitt första heltidsanställda 
kommunalråd var det självklart att denne skulle vara socialdemokrat. 1976 
utsågs den före detta metallombudsmannen Roland Arnesson till kom-
munalråd. Samtidigt fanns det en medvetenhet hos de dominerande soci-
aldemokraterna att upprätthålla goda kontakter med bruket. Fram till 
1970 erbjöds den lokale bruksförvaltaren plats i det centrala beslutande 
organet i kommunen.16  

I ett brukssamhälle som Munkfors fanns och finns kanske fortfarande 
en tydlig maktstruktur bestående av bruk-kommun-arbetarrörelse.17 Sett i 
det sammanhanget är det rimligt att betrakta den lokala partibildningen 
fridemokraterna, vilken vid kommunalvalet 1973 erhöll 14 procent av rös-
terna, som ett försök till uppror mot denna maktstruktur. Det fanns de i 
Munkfors som ansåg sig vara exkluderade från möjligheten att påverka de 
fattade besluten. Detta var också något som ledande fridemokrater gav 
uttryck för.18 Roten till missnöjet kan sökas i den förändringsprocess vars 
konturer började anas de första åren under 1970-talet. Omstruktureringar, 
och en allmänt försämrad ekonomi i det svenska samhället, skapade nya 
förutsättningar vilka födde oro hos invånarna. Från att vara lösningen på 
lokalsamhällets alla bekymmer fanns det nu risk att bruket själv blev en 
del av problemet. Med det starka beroendet av bruket följde också en sår-
barhet. 

Fridemokraterna var en utbrytning ur socialdemokratin. Det formella 
namnet var Munkfors fristående debattförening. Bakgrunden hos dem 
som engagerade sig varierade. Det perspektiv som anlades pekade mot att 
de hörde till den delen av lokalsamhället som främst indirekt var beroende 
av bruket. En av de ledande, Borjar Lorang, drev till exempel en sportaf-
fär, medan andra var egenföretagare inom byggbranschen eller anställda 

                                            
16 Tropp, Munkforsband, s. 257. 
17 Se Ibid. 
18 Åke Nyberg, ”Fridemokraterna fria från medlemskapet i a-kommunen”, NWT 1973-11-07. 
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vid kommunen. Bland fridemokraterna fanns emellertid även bruksan-
ställda. Inför valet 1973 lanserade fridemokraterna ett 11-punkters pro-
gram. Överst på detta stod: 

 
Att genom samarbete över partigränserna verka för kommunens bästa. 
Att medverka till att rätt man eller kvinna placeras på rätt plats i nämnder 
och styrelser. 
Att genom ökad aktivitet för lokalisering av nya industrier till kommunen 
motverka en negativ befolkningsutveckling.19 

 
I dessa punkter konkretiserades fridemokraternas missnöje med det rå-
dande styret av kommunen. Fridemokraterna hävdade att kommunens 
företrädare, vilka hade sin bakgrund i Metallavdelningen, gick brukets 
ärenden då det gällde möjligheten att få nya företag etablerade på orten. 
Bruket var helt enkelt inte intresserade av att få konkurrens om arbets-
kraften.20 När Borjar Lorang blev intervjuad av Nya Wermlands-Tidningen i 
november 1973 föll enligt reportern hans ord som följer:  
 

Vi tar i många frågor helt avstånd från den juntabildning som uppstått 
inom arbetarkommunen i Munkfors. Jag överdriver inte, säger Borjar 
Lorang, om jag påstår att det är en falang från Metalls avd. 68 i Munkfors 
som numera ”styr” Munkfors kommun och det är detta vi från fridemo-
kratiskt håll motsatt oss.21 

 
Från lokalt socialdemokratiskt håll, från arbetarkommunen, ville de för-
medla bilden av att fridemokraterna inte var socialdemokrater och att en 
röst på fridemokraterna i själva verket var en röst på oppositionspartierna. 
Fridemokraterna ville ju samarbeta över partigränserna och arbetarkom-
munen menade att deras politik gynnade de borgerliga.22 När utbrytningen 

                                            
19 Munkfors fristående socialdemokratiska debattförening, (Fridemokraternas valmanifest inför 1973 
års val), hos författaren. 
20 Hantverks- och företagarföreningen krävde Sven Forsudds avgång. Denne var ordförande i kom-
munstyrelsen och näringsrådet. Det gällde möjligheten att etablera ny industriell verksamhet på 
orten. Ordföranden i föreningen menade att Forsudd hade motarbetat etableringen. Se ”’Affären 
Stefanovic’ kan bli stoff inför valet i Munkfors”, NWT, 1973-07-26. 
21 Åke Nyberg, ”Fridemokraterna fria från medlemskapet i a-kommunen”, NWT 1973-11-07. 
22 ”Vi i Munkfors: Information från socialdemokraterna” (Flygblad inför 1973 års val), hos författaren. 
Det hävdas där att det skulle ha cirkulerat en osanktionerad spränglista inför 1970 års val och det var 
de vilka senare blev fridemokrater som skulle ha legat låg bakom listan. 
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blev känd och fridemokraterna gick fram med egen valsedel, vände sig 
arbetarkommunen direkt till de personer som stod uppsatta på valsedeln 
med uppmaningen att de skulle ta avstånd från fridemokraterna. Annars 
fanns hot om uteslutning från SAP. Cirkuläret som sändes ut till de aktu-
ella personerna avslutades med en talong som skulle undertecknas och 
sändas in till arbetarkommunen. Det som skulle undertecknas var en för-
säkran med följande lydelse: 

 
Härmed förklarar jag mig ta bestämt avstånd från att kandidera på valse-
deln med partibeteckningen ”Fria demokraterna” vid kommunfullmäkti-
gevalet i Munkfors 16 september 1973. Jag uppmanar väljarna att istället 
använda valsedeln med partibeteckningen ”Arbetarpartiet-
Socialdemokraterna”. 
Jag medger även att denna min förklaran får offentlig publicitet.23 

 
Propån från arbetarkommunen fick inte önskat resultat varför uteslut-
ningsärendet löpte vidare. I november 1973 kom så 14 personer att ute-
slutas ur Munkfors socialdemokratiska arbetarkommun. Beslutet medde-
lades skriftligt av den dåvarande partisekreteraren Sten Andersson. I bre-
vet sades bland annat: ”Ditt handlande strider mot partiets stadgar. Du 
kan inte samtidigt vara medlem i Munkfors socialdemokratiska arbetar-
kommun och det nya partiet ’Fridemokraterna’”.24  

För de 14 % som fridemokraterna erhöll vid valet 1973 fick de 5 man-
dat i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna hade fortfarande egen ma-
joritet i fullmäktige och kunde därför besätta samtliga platser i det i sam-
manhanget så centrala arbetsutskottet till kommunstyrelsen.25 SAP behöll 
därmed makten. Fridemokraterna ställde också upp i valet 1976, men för-
lorade då två mandat. Fridemokraterna avvecklades så 1979. Enligt Nya 
Wermlands-Tidningen så var orsaken till detta att de ledande fridemokraterna 
tröttnat.26 Exemplet med fridemokraterna bidrar till att problematisera 
maktförhållandena lokalt. Det visat att det fanns de som ifrågasatte den 
rådande maktstrukturen vilken sedan decennier tillåtits dominera. 

                                            
23 Cirkulär med talong från Munkfors socialdemokratiska arbetarkommun, förvaras hos författaren. 
24 Brev från Sten Andersson till Gunnel Thomann 1973-11-06, hos författaren (kopia). 
25 Åke Nyberg, ”Kommunal krönika”, NWT 1974-02-12. 
26 ”Utbrytarparti i Munkfors ger upp efter nära 10 år”, NWT 1979-01-22. 



 79 

Eftersom studien uppmärksammar folkbildningsarbetet och de lokala 
kunskapstraditionerna är det av stort intresse att peka på den formella ut-
bildningsnivån i Munkfors. Det skulle ha varit önskvärt att redovisa en 
längre serie, men någon sådan statistik finns tyvärr inte tillgänglig. Ett 
nedslag kan dock göras under den aktuella undersökningsperioden utifrån 
1970-års folk- och bostadsräkning. 

 
Tabell 6. Utbildning för personer i åldern 16-59 år I Munkfors kommun, Värm-
lands län och riket, procent. 

 
Utbildningsform  Munkfors Värmland Riket 
    
Folkskola 7 år eller kortare 55,6% 47,2% 38,0% 
Folkskola 8 år 6,0% 5,8% 7,8% 
Grundskola, folkskola 9 år eller längre 3,4% 9,6% 9,7% 
Realskola, Flickskola 7,8% 3,8% 4,7% 
Allmänt gymnasium 2,0% 2,2% 2,8% 
Ospecificerad linje 0,0% 0,0% - 
Nya Fackskolan social linje 0,0% 0,4% 0,3% 
Allmän skolutbildning ej angiven - - 4,0% 
Uppgift saknas 0,8% 2,7% - 
Personer som har yrkesutbildning 24,4% 28,3% 32,7% 
Totalt: 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Källa: Folk- och bostadsräkningen 1970, Tab. U2, Tab. U3 (råtabeller); Folk- och bo-
stadsräkningen 1970 D. 10, Näringsgren, yrke och utbildning i hela riket, länen m.m. 
(Stockholm, 1974) Tab. 14 & 15. 
Anmärkning: De statistiska uppgifterna på kommun- och länsnivå (råtabeller) är inte 
identiska med den tryckta sammanställningen som har använt för riket.  

 
Mer än hälften av de vuxna munkforsborna hade sin högsta formella ut-
bildning i 7-årig folkskola eller kortare. Att så var fallet är inte förvånande. 
Det bör dock påpekas att denna andel var betydligt högre än för riket i 
genomsnitt men också jämfört med Värmlands län. Mer förvånande är 
kanske att trots att kommunen hade en egen yrkesskola så var andelen 
personer med yrkesutbildning längre än genomsnittet i länet och riket. 
Grundskolan i Munfors hade också bara varit i gång ett par tre år när 
undersökningen genomfördes, vilket kan förklara varför kommunen låg 
efter i den kategorin. Sett till andel av invånarna som genomgått gymna-
sieskolan står sig Munkfors väl. Kommunen ligger nära genomsnittet för 
länet, men under genomsnittet för riket. Låt vara att det över lag var 
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mycket få som gick vidare till högre studier i Värmland. I Munkfors hade 
126 personer eller 2 procent gymnasieutbildning 1970. 

Av senare gjorda undersökningar finns det inget som tyder på att 
Munkfors stärkt sin ställning med avseende på utbildningsnivå, tvärtom. 
Vid sent 1980-tal var andelen av befolkningen som innehavde gymnasie- 
eller högskoleutbildning lägre i Munkfors än vad den var i många andra 
värmländska kommuner.27 I Värmland var det bara Årjängs kommun som 
kunde uppvisa en lägre frekvens när det gällde övergång till högskolestu-
dier.28 

Den formella utbildningen i Munkfors utgjordes i dess obligatoriska 
form fram till läsåret 1966/67 av folkskolan och samrealskolan. Detta år 
introducerades grundskolan i Munkfors.29 Infasningen av grundskolan var 
färdig läsåret 1970/71 när samrealskolan stängdes.30 Vid sidan av den ob-
ligatoriska skolan fanns det som tidigare omnämnts en yrkesskola. Denna 
startades 1953 och var lokalt orienterad.31 Munkfors yrkesskola hade två 
inriktningar. Den ena handlande om utbildning till att bli järnbruksarbe-
tare, syftande till anställning vid bruket, medan den andra inriktningen 
utbildade kraftelektriker, för möjligt arbete vid Uddeholms kraftverksen-
het. Den senare hade nämligen sitt huvudkontor i Munkfors. Då det 
gällde järnbruksinriktningen gavs den även i en inbyggd variant där om-
kring halva utbildningen var placerad vid bruket i form av praktik. Lärarna 
för dessa moment kom från bruket. De elever som läste denna inriktning 
fick lön av bruket och löd under kollektivavtal. De var också lovade fast 
anställning efter genomförd utbildning.32 

Efter hand breddades verksamheten vid yrkesskolan. Kurser mot om-
rådet social omsorg utvecklades. Detta kan ses som en naturlig utveckling 
i relation till den förändrade struktur som det lokala näringslivet började 
erhålla från mitten av 1960-talet. Vid yrkesskolan gavs också deltidskurser, 
främst i form av kvällskurser. Det finns anledning att längre fram          

                                            
27 Thomas Blom, Perspektiv på kunskap och utveckling: Om attityder till högskoleutbildning i några 
perifera regioner (Karlstad, 1996) s. 114. 
28 Ibid., s. 123. 
29 Protokoll Skolstyrelsen 1967-04-20 §70, Protokoll 1960-1969, Skolstyrelsen, Munkfors kommun. 
30 Protokoll Skolstyrelsen 1966-11-23 §190, Protokoll 1960-1969, Skolstyrelsen, Munkfors kommun. 
31 Se Tropp, Munkforsband, s. 131ff. 
32 Se t.ex. Protokoll Kommunfullmäktige 1973-03-26, Munkfors kommunfullmäktigeprotokoll, Munk-
fors kommun; protokoll 1967-04-20 §70, Protokoll 1960-1969, Skolstyrelsen, Munkfors kommun. 
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återkomma till Munkfors yrkesskola eftersom dess samröre med det lo-
kala folkbildningsarbetet inom studieförbundens regi är av stort intresse. 

Någon egen teoretiskt inriktad gymnasieskola fanns inte i Munkfors, 
utan munkforseleverna fick läsa vidare vid gymnasiet i Hagfors.  

 
 

Bilder av strukturer 
I ett arbete av det här slaget, där ambitionen är att synliggöra strukturer 
som många gånger är dolda under ytan eller som är svagt artikulerade, kan 
det finnas skäl att peka på de bilder av det egna samhället som olika aktö-
rer velat inpränta. Huruvida dessa bilder skall ses som uttryck för lokal-
samhällets självbilder är dock tveksamt. Här uppmärksammas ändå två 
texter som är författade under den aktuella perioden vilka beskriver situat-
ionen i lokalsamhället med blicken riktad mot såväl historien, nuet som 
framtiden. 

Den ena skriften är chalmersstudenten Jan Skeppstedts slutuppsats 
inom arkitekturens teori och historia. I denna ger Skeppstedt en beskriv-
ning av utvecklingen i Munkfors, med särskilt fokus på bruket och bo-
stadsbyggandet. Uppsatsen lades fram 1975 och efter erbjudande från 
Skeppstedt ställde sig kommunstyrelsens arbetsutskott positivt till eventu-
ellt stödköp vid en upptryckning av uppsatsen.33 De såg också möjlighet-
en att använda den i skolan på orten. Arbetsutskottets bemötande ger 
uppsatsen närmast en halvofficiell prägel. 

I sin historiska skildring av bruket i Munkfors låter Skeppstedt den egna 
samtiden lysa igenom. Troligen med de allt färre arbetstillfällena vid bru-
ket i åtanke, gör han en beskrivning av utvecklingen i Munkfors efter 
1800-talets bruksdöd. Han skriver: ”Arbetarna i Munkfors levde i en rela-
tiv social trygghet, de behövde inte befara arbetslöshet.”34 Det säger han 
samtidigt som han menade att arbetarna levde i något som liknade liv-
egenskap.35 Hans hållning till historien förfaller därmed något ambivalent. 

                                            
33 Protokoll Kommunstyrelsen 1977-06-27, Kommunstyrelsen, Munkfors kommun. 
34 Jan Skeppstedt, ”Munkfors: En beskrivning av ett brukssamhälle”, Chalmers tekniska högskola, 
Arkitekturens teori & historia (Göteborg, 1975) s. 12. 
35 Ibid. 
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Ett återkommande tema i historieskrivningen över bruket i Munkfors är 
framhållandet av hur tekniskt framstående produktionen var.36 Temat 
återfinns också hos Skeppstedt där det framkommer att det var anam-
mandet av ny teknik som hade gjort Munkfors framgångsrikt. Genom-
brottet vid bruket med martinmetoden var det främsta exemplet på detta. 
Och det var denna, tillsammans med utvecklingen av kallvalsningen, som 
enligt Skeppstedt var förklaringen till att Munkfors lyckats.37  

Skeppstedt gör en uppdelning mellan den egna samtiden och det för-
flutna. Förr i tiden hade Munkfors på gott och ont präglats av den speci-
ella bruksandan. Då var inte Munkfors bruk den moderna storindustri, 
med starkt driven specialisering mot det kallvalsade stålet, som det var 
1975.38 

Den egna samtiden finns därmed ständigt närvarande i Skeppstedts be-
skrivning. Att orten var mycket beroende av bruket och att det samtidigt 
fanns en oro över vad som skulle hända med bruket i framtiden framgår 
tydligt. Försöken att få kompletterande industrier att etablera sig i Munk-
fors hade misslyckats, påpekar Skeppstedt.39 Stagflationens svenska 1970-
tal, när färgen på folkhemmet började flagna och konsekvenserna av de 
stora strukturella förändringarna började göra sig påminda, illustreras i 
Skeppstedts text. Detta fastän Munkfors bruk ännu inte hade hamnat i 
någon allvarligare kris. Men hotet fanns där. För Skeppstedt låg detta som 
en mörk skugga över framtiden i Munkfors. Vad skulle hända med sam-
hället om bruket gick under? Skulle det följa med ner i djupet? 

 
Kommunen inriktar nu sina krafter på att behålla järnverket, vad skulle 
ske med samhället om Uddeholmsbolaget lade ned driften vid Munkfors 
bruk?40 

 
En annan bild av situationen i Munkfors framträder i artikeln ”Munkfors 
bruk” skriven av Rune Nyhlén, som vid den aktuella tiden var personal-
chef vid Uddeholm. Artikeln är hämtad ur boken Ransäter och Munkfors 2 
vilken 1971 gavs ut av Ransäters hembygdsförening. Boken var således 

                                            
36 Se Rune Nylén nedan. 
37 Skeppstedt, s. 12, 16. 
38 Ibid., s. 28. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
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utgiven före 1973 års oljekris och innan de svåra strukturella problemen 
hade blivit uppenbara för en bred allmänhet. I denna artikel var det alltså 
brukets man som gav sin bild av samhället, bruket och framtiden. 
Uddeholmsbolaget omorganiserades 1969. Det tidigare självständiga 
Munkfors bruk kom tillsammans med Hagfors järnverk att ingå i den 
organisatoriska enhet som kallades Norra verken. Det var i detta 
sammanhang som Nylén skrev och han pekar i inledningen ut en bred 
målgrupp för artikeln. Den skall inte bara ingå i hembygdsföreningens 
skrift, den är också tänkt att kunna läsas av skolbarnen i samband med 
hembygdsundervisningen. Nylén ville således inviga skolbarnen i den 
verksamhet som bedrivs vid Munkfors bruk; i brukets historia, dess 
produkter och framtid.  

I artikeln, som är tydligt produktionsinriktad, hävdar Nylén att det 
under de sista åren kan noteras stora förändringar av samhället. Munkfors 
har blivit mindre hierakiskt. Att vara du med befattningshavare var förr 
något speciellt. Idag var detta inslag i bruksandan i stort borta och ett mer 
kamratligt umgänge mellan olika grupper av anställda hade vuxit fram.41  

Nylén beskriver ganska detaljerat tillverkningsprocessen, de olika 
produkterna och deras användningsområde. Han ger bilden av 
specialstålstillverkning som en kunskapsintensiv produktionsprocess. 
Enligt Nylén var kvalitet ett livsvillkor för bruket. En viktig del i 
kvalitetsarbetet stod, vid sidan av den kvalitetstekniska avdelningen, den 
kunniga arbetskraften för. Då det gällde vissa delar av kvalitetsarbetet 
fanns det inte heller några objektiva bedömningsgrunder. Där var man 
hänvisad till de anställdas erfarenhet och kunnighet, menar Nylén.  

Personalen framstod därmed som central för brukets överlevnad. Det 
var inte nog med att personalen var kunnig. Den var också trogen. Att så 
var fallet framställs av Nylén som något mycket positivt. Som föredömen 
framhålls bröderna Lundqvist vilka var och en arbetat mer än 50 år vid 
bruket. De fyra bröderna avbildas också i artikeln. Det var tack vare den 
informella kunskapen, vilken hade förmedlats mellan generationerna, som 
Munkfors bruk hade kunnat utvecklas.42 När han framhåller detta pekar 

                                            
41 Rune Nylén, ”Munkfors Bruk”, Ransäter och Munkfors 2 (Ransäter, 1971) s. 43. 
42 Ibid., s. 53. 
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han också mellan raderna ut skolbarnens framtida uppgift: att bli 
ytterligare en länk i den långa kedjan. 

Hos Nylén återfinns inte idén om en hotande framtid, den som bara 
några år senare präglade Skeppstedts text så mycket. Framtiden målades 
av Nylén i ljusa färger. Han hänvisade till det stora investeringsprogram 
på 500 miljoner som presenterats på Uddeholms bolagsstämma 1971. Det 
stora problemet i framtiden skulle inte bli neddragningar utan tvärtom 
personalrekrytering. Det skulle bli nödvändigt att få in kvinnorna vid 
bruket, menade Nylén, som i sitt resonemang betraktade kvinnorna som 
en arbetskraftsreserv.43 Trots att Munkfors bruk efter 300 år förlorat sin 
självständighet kunde inte Nylén, till skillnad från Skeppstedt, se några 
mörka moln i framtiden: 

 
Bortser man från riskerna för stora och i hela samhället eller i 
mänskligheten ingripande händelser som kan inträffa torde man tryggt 
kunna säga, att man för band- och trådproduktionen i Munkfors med den 
nya organisationen för UHB:s stålrörelse kan se framtiden an med 
tillförsikt.44 

 
Bruket var således den fasta och stabila basen i tillvaron. Det enda som 
tycktes kunna hota brukets överlevnad var krig eller liknande.  
 
 
Munkfors under 1970-talet: diskussion och kapitelsamman-
fattning 
Den befolkningsmässigt negativa trenden i Munkfors från 1960-talet och 
framåt bör betraktas som en direkt avspegling av de rationaliseringar som 
gjorts vid bruket. Under 1960- och 1970-talen lämnade bruket gradvis sin 
roll som organisatör av offentliga inrättningar i samhället Munkfors. Bru-
ket koncentrerade sig allt mer på den egna verksamheten. Om detta var 
ett frivilligt val eller något som bruket tvingades till av ekonomiska skäl 
ligger dock utanför denna undersökning. Det kan bara konstateras att 
detta skedde och att kommunen trädde in på de områden som bruket 
övergivit. Samhällets beroende av bruket var slående och det pekar mot 

                                            
43 Om kvinnorna som en arbetskraftsreserv för Munkfors bruk, se Tropp, Munkforsband, s. 84f. 
44 Ibid., s. 58. 
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de risker som Skeppstedt uppmärksammade. Han bör inte ha varit ensam 
om dessa funderingar. Medvetenheten om problemet lär ha varit väl ut-
bredd, inte bara hos de ledande företrädarna i kommunen, utan också hos 
munkforsborna i allmänhet. Genom fridemokraterna politiserades denna 
oro. Samtidigt som det vid inledningen av 1970-talet ändå säkert inte 
kunde tänka sig att svårigheterna skulle bli så stora som de blev tio år se-
nare. 

En intressant iakttagelse i sammanhanget har rört den formella utbild-
ningsnivån i Munkfors. Kanske kan man här tala om ett ”brain drain” el-
ler att Munkfors missgynnats av reformerna på skolområdet i början 
1970-talet. I vilket fall halkade Munkfors efter vad gällde invånarnas for-
mella utbildning jämfört med andra värmländska kommuner. 1970 befann 
sig kommunen nära länsgenomsnittet. Denna position hade man förlorat i 
slutet av 1980-talet. Traditionen att gå vidare till högskolestudier var svag. 
Frågan är vilken betydelse folkbildningsarbetet hade för denna utveckling? 
Skulle tappet ha varit ännu större utan studieförbunden eller var det så att 
studieförbundens cirklar i Munkfors kom att ersätta gymnasie- och hög-
skolestudier? Dessa frågor är svåra att besvara men kanske kan man 
komma lite närmare ett svar om man genom att analysera den folk-
bildande vardagen i Munkfors försöker frilägga konturerna av de lokala 
kunskapstraditionerna. 
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Kapitel 4 
 
 

Män och kvinnor för sig 
Utbudet av studiecirklar vid ABF-avdelningen 

i Munkfors 1965-78 
 

 
Organisation och rörelse: Idé om ett rörelseorganisatoriskt 
perspektiv på lokalt folkbildningsarbete 
Utgångspunkten är i den här undersökningen att människor lever i nät-
verk. Dessa kan vara av olika karaktär och spela olika roller för individer i 
olika situationer. Nätverken är ofta informella, vilket kan vara problema-
tiskt eftersom det gör det svårare för ett nätverk att uttala en gemensam 
ståndpunkt, att tala med en tunga. För att klara av det krävs en tydligare 
formell struktur, och då är organisation nödvändigt. I det skedet övergår 
nätverket till att bli något annat. Organisation och nätverk utesluter inte 
varandra, de är komplementära.  

Ett annat problem med nätverksperspektivet är att de förenande ban-
den mellan människor kan överbetonas. I sökande efter nätverket med 
dess noder är det lätt att bortse från de konflikter som kan finnas mellan 
individer och grupper. Det som förenar betonas, snarare än det som skil-
jer människor åt. Organisation däremot relateras naturligt till att represen-
tera vissa gruppers intresse. Med det följer att samhälleliga stridslinjer och 
konflikter är enklare att upptäcka. Organisation framträder således som 
ett sätt att undvika att allt för stor tyngdpunkt i analysen hamnar på sö-
kandet efter konsensus. Om ett enkelt oproblematiserat nätverksperspek-
tiv anlades på ett brukssamhälle som Munkfors, skulle de krafter som 
formade samhällsutvecklingen lokalt kunna missas.  

Det ligger nära till hands att relatera denna diskussion till teoribildning-
en kring sociala rörelser. Studieobjektet är den folkbildande verksamheten 
vid en ABF-avdelning. ABF är en del av arbetarrörelsen, som är en sys-
terorganisation till SAP och Vänsterpartiet och alla de andra så kallade 
rörelseorganisationerna. Samtidigt skulle det kunna vara möjligt att i alla 
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fall analytiskt betrakta ABF som en del av en bildningsrörelse, om än det 
gjorts mer sällan i en svensk kontext.1 

På samma sätt som för nätverk är social rörelse ett svårfångat begrepp 
då det kan vara besvärligt att peka på dess gränser i den konkreta ana-
lysen. Vilka personer eller grupper kan sägas vara med i rörelsen, var går 
gränsen för denna? Rörelsen är något mer än dess organisation, en rörelse 
kan ju ha många olika organisationer. Just arbetarrörelsen i Sverige är ett 
exempel på detta.2 ABF-avdelningen i Munkfors har en särskild uppgift 
att fylla i denna rörelse lokalt och det är att stimulera arbetarnas bildnings-
strävanden på orten. 

I historiskt inriktade undersökningar kan det många gånger vara svårt 
att komma åt informella strukturer såsom nätverk och för den delen även 
sociala rörelser. Detta är verksamheter som vanligen inte lämnar efter sig 
särskilt stora materialmängder. Det kan finnas brev, och kanske kan inter-
vjuer genomföras, men det kan vara knepigt att i efterhand komma åt det 
som finns under ytan. Det som inte lämnat material efter sig. Därför blir 
det många gånger så att den sociala rörelsen studeras utifrån den organi-
sation som bildats och som utgör en del av rörelsen. Det är ju så de 
svenska folkrörelserna vanligen har kommit att undersökas.3 Genom or-
ganisationen vill man komma åt rörelsen. Från organisationen finns näm-
ligen material bevarat, där finns stadgar, protokoll, medlemsmatriklar och 
räkenskaper. Det finns således flera skäl till att organisation erhåller en 
viktig roll i denna undersökning.  

Då den lokala ABF-avdelningen som rörelseorganisation kommer att få 
en så central roll i framställningen är det nödvändigt att uppmärksamma 
hur analysen av denna skall förmå säga något om de lokala kunskapstrad-
itionerna. För detta krävs en diskussion kring rörelse och rörelseorganisat-
ion. Det är svårt att hitta någon riktigt enhetlig definition av begreppet 
social rörelse. Men här ses begreppet som bestående av några huvudsak-
liga beståndsdelar. (1.) Det rör sig om människor som samlats till kollektiv 
handling, (2.) förenade av en kollektiv identitet, där de (3.) strävar efter att 

                                            
1 Rubenson, ”Studieförbundens roll i vuxenutbildningen”, s. 9. 
2 John D. McCarthy & Mayer N. Zald, ”Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theo-
ry”, American Journal of Sociology, 1977(82):6, s. 1218. 
3 Folkrörelseprojektet som bedrevs i tio år vid historiska institutionen i Uppsala med start från mitten 
av 1960-talet hade denna karaktär. Se Sven Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-
1920 (Uppsala, 1977). 
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förverkliga ett mål eller projekt som de kan samlas kring, och där det kol-
lektiva handlandet (4.) har varaktighet över tid och därför hålls samman 
av någon form av organisation. Rörelser uppstår och organisationer bildas 
för att det finns ett önskemål om förändring, eller för att bevara verksam-
heter som upplevs som väsentliga och som offentliga institutioner visar 
litet intresse för. I grunden, implicit eller explicit, kan en konfliktsituation 
spåras bakom rörelsers födelse. Sammanslutning i en rörelse är ett sätt att 
stå upp mot upplevd maktlöshet.4 Det kollektiva handlandet kan i ett poli-
tiskt sammanhang beskrivas som en motkraft. 5  

 
Rörelseorganisationen och rörelselandskapet – externa faktorer 
När en rörelseorganisation analyseras är det nödvändigt att se till såväl 
interna som externa faktorer. Rörelsens och rörelseorganisationens fram-
gång är avhängig hur väl den samverkar med omgivningen. Jag vill an-
vända metaforen landskap och tänka kring rörelselandskap. Detta kan de-
finieras brett och innehåller egentligen allt det utanför rörelseorganisat-
ionen självt som är med och påverkar organisationens möjligheter att mo-
bilisera stöd för den egna verksamheten. Metaforen landskap anknyter 
naturligt till en geografisk dimension. En rörelseorganisation är vanligen 
rotad geografiskt och därmed bildar platsen en förutsättning för mobilise-
ringsprocessen.6 

För rörelseorganisationer verksamma inom olika rörelser, men inom 
samma geografiska rum, påminner rörelselandskapet om vart annat utan 
att för den skull vara identiskt. En anledning till det är att processer utan-
för kan gripa in och påverka, en annan att rörelserna helt enkelt har olika 
fokus. 

En rörelseorganisation konkurrerar alltid med andra liknande samman-
slutningar om medborgarnas tid. För rörelseorganisationen är det  viktigt 

                                            
4 Se Martin Stolare, Kultur och Natur: Moderniseringskritiska rörelsen i Sverige 1900-1920 (Göte-
borg, 2003), s. 42. 
5 Se modellen i Charles Tilly, From Mobilization to Revolution (New York, 1978) s. 53. Se Stolare, 
Kultur och Natur, s. 42. 
6 Sociologen Göran Ahrne använder metaforen socialt landskap. Ahrne pekar också på frivilligorga-
nisationers geografiska stabilitet. Göran Ahrne, Agency and Organization: Towards an Organization-
al Theory of Society (London, 1990) s. 96. De svenska folkrörelserna hade en tydlig koppling till 
nationalstaten, men det är också klart att lokala förhållanden påverkade folkrörelsernas lokala ut-
tryck. För en diskussion kring dagens sociala rörelser och (det paradoxala) samspelet mellan den 
nationella och transnationella nivån se Transnational Protest & Global Activism, (eds.) Della Porta, 
Donatella & Tarrow, Sidney (Lanham, 2005). 
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att vara lyckosam i denna kamp. Samtidigt är det nödvändigt att den lyck-
as skapa allianser och samarbeta med andra organisationer. Rörelseorgani-
sationens framgång är i mycket avhängig hur väl den lyckas med balansak-
ten att kämpa om utrymmet, att erövra och definiera en egen plats i rum-
met. På samma gång måste rörelseorganisationen vara vaksam så att den 
inte går för hårt fram i denna strävan, eftersom risken då är att det kan 
omöjliggöra allianser med det politiska systemet, centrala ekonomiska ak-
törer eller andra organisationer. Allianser som skulle kunna ha en mycket 
positiv påverkan på den egna rörelseorganisationens utveckling. 

Rörelselandskapet för rörelseorganisationen utgörs således av andra 
med- eller motaktörer i form av föreningar, företag eller offentligt finansi-
erade arenor, och det formas av de i rummet aktuella sociala, ekonomiska, 
politiska och kulturella strukturerna. De lokala kunskapstraditionerna är 
ett av uttrycken för de kulturella strukturerna och präglas av samspelet 
med de övriga rådande strukturerna på platsen. 

Rörelselandskapet finns där egentligen oberoende av rörelseorganisat-
ionen, även om än den senare med sin verksamhet kan omskapa rörelse-
landskapet. Detta är historiskt framvuxet och kan utgöra ett exempel på 
sega strukturer som förändras mycket långsamt. Det rör det sätt varpå 
livet organiserats, hur försörjningsstrukturerna sett ut och hur makten 
fördelats. Ett samhälle som under århundraden varit beroende av en hu-
vudsaklig näringskälla har naturligt nog formats av denna.  

Det finns också processer som påverkar rörelselandskapet mer direkt, 
som pekar mot snabbare förändringar av det. Det handlar bland annat om 
faktorer med rötter utanför det geografiska rummet. Ekonomiska proces-
ser som skakar om lokalsamhället, som gör den starke svag och den svage 
stark. I detta konkreta fall kan man peka på den utveckling som innebar 
en utökad offentlig sektor från mitten av 1960-talet eller strukturkrisen 
inom stålbranschen under 1970-talet. Politiska beslut, framförallt de som 
formuleras av det politiska systemet på nationell nivå, kan förändra rörel-
selandskapet och därmed skapa nya möjligheter för rörelseorganisationen. 
Ibland kallas detta för möjlighetsfönster.7  

                                            
7 Möjlighetsfönster se William A. Gamson & David S. Meyer, ”Framing political opportunity”, Com-
parative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cul-
tural Framings, Doug McAdam, John D. McCarty & Mayer N. Zald (eds.) (New York, 1996). 



 90 

Det sena 1960-talets och tidiga 1970-talets reformer var beslut av det 
centrala politiska systemet som fick stora konsekvenser för rörelser och 
rörelseorganisationer på lokal nivå. Dessa reformer kom att påverka den 
lokala folkbildningsverksamheten direkt, samtidigt som reformerna visade 
sig vara för långsiktiga och strukturellt omdanande för att kunna betraktas 
som möjlighetsfönster. De var något mer, de innebar födelsen av en ny 
verksamhet. 

För att lyckas med sin mobilisering måste således rörelseorganisationen 
känna till sitt rörelselandskap, anpassa sig till de sega strukturerna men 
också ta tillfället i akt när ett möjlighetsfönster öppnar sig. 

 
Byråkratisering och ledarskap – interna faktorer 
En förutsättning för att erhålla förståelse för utfallet av rörelseorganisat-
ionernas verksamhet är att även interna faktorer beaktas. Ett klassiskt om-
råde rör rörelsens och rörelseorganisationens utveckling över tid. Enligt 
den pessimistiska traditionen med utgångspunkt hos Weber och framför-
allt Robert Michels, finns det en inneboende tendens hos rörelser att by-
råkratiseras och därmed förstelnas. Utifrån ett sådant perspektiv kan ett 
motsatsförhållande mellan rörelse och organisation utmålas. Medan rö-
relse står för det flexibla och levande kopplas organisation till den före 
detta levande rörelsen, den som institutionaliserats, byråkratiserats och 
blivit en del av den maktägande officiella delen av samhället. 

Rörelsens och rörelseorganisationens relation till det offentliga är para-
doxal. Båda vill erhålla stöd samtidigt som de vill behålla sin frihet. Nå-
gonstans går det en skiljelinje där det är svårt för rörelsen att upprätthålla 
sin legitimitet som rörelse. I begreppet rörelse ligger ju idén om utanför-
skapet i relation till makten eller att rörelsen bevakar områden som det 
offentliga inte förmår upprätthålla, alternativt visar litet intresse för. Då 
får rörelsen inte hamna för nära makten. Hur rörelseorganisationen hante-
rar frågan kring byråkratisering och professionalisering är central i sam-
manhanget. Hur skall rörelsen klara av att vara en rörelse utan att trans-
formeras till något annat? Är det överhuvudtaget möjligt? 

Ledningen av rörelseorganisationen är en del av denna problematik. 
Ledarskapet har en avgörande påverkan på rörelsens och rörelseorganisat-
ionens utveckling. I den strategiskt rationella modell som skisseras här 
(men där draget av rationalitet inte får överdrivas) är det ledningen som 
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skall fatta de beslut som krävs för att rörelseorganisationen skall kunna 
samspela väl med det omgivande rörelselandskapet. De personer som har 
officiella positioner i rörelseorganisationen har i uppdrag att representera 
utåt. Det är de som skall bygga nätverk och stärka det sociala kapitalet i 
relation till de olika aktörer som de är tvingad till eller själva önskar sam-
verka med. För att lyckas med det räcker det inte med att ledningen 
förmår att förvalta rörelsen, ett entreprenörskap är nödvändigt.8 Den 
måste uppfinna nya kontaktytor, upptäcka, erövra och utveckla nya möj-
ligheter för rörelsen. I fallet ABF i Munkfors krävs att ledningen har god 
kännedom om och insikt i de lokala kunskapstraditionerna för att kunna 
utveckla verksamheten.  

När det talas om ledarskap så talas det också om relationen struktur-
aktör. Resonemanget ovan pekar mot en utpräglad aktörsorienterad analys 
av ledarskapet för en rörelseorganisation, som om ledningen kunde 
handla fritt. Detta är en förenkling. Hur man än önskar att det var så finns 
det ramar som påverkar och styr det sätt som ledningen agerar. Ett friut-
rymme kan existera, men det är inte obegränsat.9 Den egna organisat-
ionsmodellen, organisationens uppbyggnad och arbetssätt påverkas t.ex. 
av hur närliggande rörelseorganisationer har organiserat sig.10 För ABF i 
Munkfors del kan antas att ledarskapet färgades av de lösningar som 
andra rörelser och rörelseorganisationer i lokalsamhället funnit. Tryck kan 
ha uppstått inifrån avdelningen själv att svara upp mot en nationellt ut-
bredd och lokalt förankrad organisationsmodell. Även om ett entrepre-
nörorienterat ledarskap är viktigt, då det är detta som kan hindra rörelse-
organisationen från att fastna i invanda traditioner, så behöver det inte var 
det enda som formar och styr ledarskapet hos den. 

Meningen är således att analysen av lokalavdelningen, och av dess verk-
samhet, skall göras med en rörelseorganisatorisk ansats. Betydelsen av att 
sätta avdelningen i sitt sammanhang, i sitt rörelselandskap, har noga fram-
hållits. Det externa perspektivet på rörelseorganisationen måste emellertid 

                                            
8 Suzanne Staggenborg, ”The Consequences of Professionalization and Formalization in the Pro-
Choice Movement”, American Sociological Review, 1988(53):4. 
9 Aldon D. Morris & Suzanne Staggenborg, ”Leadership in Social Movements”, The Blackwell Com-
panion to Social Movements (Malden; MA, 2004) s. 173. 
10 Se Jo Reger, ”Organizational Dynamics and Construction of Multiple Feminist Identities in the 
National Organization for Women”, Gender & Society, 2002(16):5, s. 720. 
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förenas med det interna. Samspelet mellan interna och externa aspekter är 
en viktig förklaring till de vägval som rörelseorganisationen gör.  

 
 

ABF nationellt: en kort bakgrund 
Undersökningen fokuserar på det lokala folkbildningsarbetet vid ABF i 
Munkfors. Rörelseorganisatoriskt sett är avdelningen en del av en större 
helhet. Därför är det på sin plats att säga något om utvecklingen av ABF 
nationellt, som förbund, men göra det med yttersta korthet. 

Arbetarnas riksförbund, som senare döptes om till Arbetarnas bild-
ningsförbund, grundades 1912. Bakgrunden var 1912 års biblioteksför-
ordning, vilken innebar ett stöd till studiecirklars bokinköp. Det statliga 
bidraget kunde uppgå till hälften av kostnaderna för inköp och inbindning 
av böcker. Ett villkor för att bidraget skulle utgå var att de inköpta böck-
erna samlades i bibliotek tillhörande organisationer med minst 20 000 
medlemmar och att böcker för minst 6 000 kronor köptes in per år. ABF 
bildades för att leva upp till dessa kriterier och för att samordna bildnings-
strävandena inom arbetarrörelsen.  

Från början var således ABF en riksorganisation. Några lokal-
avdelningar fanns inte, men väl så kallade bildningsutskott. Dessa var sty-
relser för skötseln av det för studiecirklarna gemensamma biblioteket. 
Snart kom utskotten att omvandlas till avdelningar och från 1920-talet var 
det inte ovanligt att lokalavdelningar bildades direkt. Tidigt uppstod också 
behov av en nivå som kunde binda samman lokalavdelningarna och för-
bundet centralt och därmed var ABF-distriktet fött. På detta sätt hittade 
ABF sin organisatoriska form, vilken kom att bibehållas utan större för-
ändringar fram till mitten av 1960-talet. Då fanns det fler än 900 lokal-
avdelningar varav många mycket små. Det kom att bli allt mer uppenbart 
att större avdelningar hade bättre förutsättningar än små. Storleken spe-
lade roll. Med en mer omfattande verksamhet skapades möjligheter att 
anställa personal, vilket i sin tur medförde att dessa avdelningar kunde få 
en verksamhet som visade bättre stadga. Krafter inom förbundet strävade 
därför efter att reducera antalet avdelningar. Ett decennium senare, en bit 
in på 1970-talet, hade antalet avdelningar minskats till 152. Förslag lades 
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också om att reducera antalet distrikt. Av detta blev dock intet i det lä-
get.11  

Med den reformerade organisatoriska strukturen och det ökade antalet 
anställda kom kraven på ABF att förändras. Rörelseorganisationen fick nu 
ikläda sig rollen av arbetsgivare. Förutsättningarna för de organisatoriska 
förändringarna under 1960-talets andra hälft och början av 1970-talet 
fanns i den omfattande ökningen av antalet cirklar samt i statens och i 
kommunernas stegrande stöd till cirkelverksamhet. Studieförbunden med 
sina cirklar uppfattades som viktiga instrument för att komma tillrätta 
med obalansen inom utbildningssektorn. För en liten grupp kom cirkelle-
darskapet att bli ett yrke. Förbundet drogs i och med detta in i avtalsrörel-
sen och 1974 skrevs det första löneavtalet mellan ABF och cirkelledarna. 
Denna nya roll var, som det kommer att visa sig i denna undersökning, 
inte helt okontroversiell. Under 1970-talet ökade antalet anställda inom 
ABF på skilda nivåer. När verksamheten började svikta efter 1980 och 
stödet till verksamheten minskade, blev den administrativa överbyggna-
den svår att bära, i något fall omöjlig.12  

Hur kan då studiecirkelverksamheten på nationell nivå karakteriseras 
under 1960- och 1970-talen? Kort sagt var det, som framgår av tabell 7, 
tre olika block som dominerade. Cirklar i språk hade en stark position, 
andelen ökade också något under den aktuella tiden. Fackliga och poli-
tiska cirklar var givetvis en viktig del av ABF:s cirkelutbud, vilket kan för-
klara den stora andelen samhällsvetenskapliga och ekonomiska cirklar. 
Det tredje blocket av cirklar var de mer kulturellt estetiskt inriktade, här 
fångade inom kategorierna litteratur och musik. Noterbart är också att 
cirklar som kunde räknas till kategorier som naturvetenskap, historia och 
religion var få, och någon ökning över tid av dessa ägde inte heller rum. 

                                            
11 Bengt Johanson, ABF från 60-tal till 90-tal: En återblick på 30 framgångsrika år (Stockholm, 1992) 
s. 32, 34. 
12 Ibid., s. 158f. 
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Tabell 7. Fördelning av studiecirklar inom ABF nationellt 1962/63–1974/75, 
procent. 
 
Ämne/år 1962/63 1965/66 1968/69 1971/72 1974/75 
Religion, 
filosofi, psykologi 

5,2% 2,9% 1,4% 1,2% 1,2% 

Språk 19,0% 23,1% 23,4% 25,5% 25,6% 

Litteratur, 
konst, teater, film 

11,0% 15,4% 18,4% 16,1% 18,2% 

Musik 20,7% 20,4% 13,7% 10,3% 10,3% 

Historia, 
geografi 

1,0% 1,9% 2,2% 1,8% 1,6% 

Samhällskunskap, 
rättsvetenskap 

23,0% 18,2% 21,3% 22,6% 31,2% 

Teknik, industri, 
kommunikation 

2,9% 2,3% 2,1% 1,7% 2,1% 

Ekonomi, närings- 
väsen 

12,8% 12,6% 15,2% 17,4% 7,7% 

Naturvetenskap, 
medicin, idrott 

4,5% 3,3% 2,4% 3,5% 2,1% 

 
Källor: Statistisk årsbok 1964-1976 
Anmärkning: Efter läsåret 1974/75 ändras den statistiska redovisningen varför det blir 
vanskligt att konstruera en tabell med längre kronologisk räckvidd.  

 
 
ABF-avdelningen i Munkfors bildas och utvecklas 
Den 22 februari 1925 bildades Munkforsavdelningen av ABF. Åtta före-
ningar anslöt sig till den nystartade avdelningen: Metall avd. 68, Munkfors 
hushållsförening, Ransäters arbetarkommun, Munkfors kommunistiska 
ungdomsklubb, Munkfors socialdemokratiska ungdomsklubb, Munkfors 
kommunistiska arbetarkommun, Logen Frihetsfacklan av NOV samt 
Munkfors socialdemokratiska kvinnoklubb. Genom dessa föreningar 
kunde avdelningen räkna 1 378 medlemmar.13 Efterhand kom fler före-
ningar att anknyta till avdelningen och de indirekta medlemmarna att öka i 
antal. Vid mitten av 1960-talet hade avdelningen nära 3 000 medlemmar 
från 16 anslutna föreningar.14 Under de år som följde ökade verksamheten 
kraftigt och vid läsåret 1973-74 hade medlemsantalet fördubblats, till en 
nivå som bibehölls de kommande åren.15 År 1974, hade Munkfors             

                                            
13 Verksamhetsberättelse 1925/26, Protokollsbilagor, A3:1, ABF Munkfors, FAS. 
14 En dramatisk ökning skedde mellan verksamhetsåren 1972-1973 och 1973-1974. Verksamhetsbe-
rättelse 1965/66, Protokollsbilagor, A3:1, ABF Munkfors, FAS. 
15 Verksamhetsberättelse 1973/74, Protokollsbilagor, A3:1, ABF Munkfors, FAS. 
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kommun 5 510 invånare. Relationen mellan antalet ABF-medlemmar och   
invånare i Munkfors ger en föraning om den roll som folkrörelserna i all-
mänhet, och arbetarrörelsen i synnerhet, spelade på orten. Det höga med-
lemsantalet visar också den starka tendens till dubbelanslutning som lär ha 
funnits i Munkfors. Här kan man se förutsättningarna för det som av 
Björn Tropp benämnts som ”Munkforsband”.16  

Inledningsvis, på 1920-talet, var cirkelverksamheten blygsam. En priori-
terad uppgift de första åren var att slå samman de redan existerande före-
ningsbiblioteken.17 Eldsjälen i arbetet med biblioteket var J L Rydin som 
under många år var medlem av avdelningens styrelse och som också un-
der en period representerade avdelningen i det värmländska distriktet.18 
Föreläsningar och föreläsningskurser var, vid sidan av de ordinarie cirk-
larna och biblioteket, en väl utvecklad verksamhet hos avdelningen. Det 
var i dessa sammanhang som kända namn som Sigfrid Hansson, Axel 
Påhlman och Ture Nerman besökte avdelningen.19 Under 1930-talet ar-
rangerades aftonskolekurser i matematik och svenska. Avdelningen upp-
manades också i samband med 1930-talskrisen att arrangera cirklar för 
arbetslösa. På grund av bristande intresse kom aldrig några sådana att rea-
liseras.20  

Verksamheten vid avdelningen växte kontinuerligt fram till 1960-talet. 
En nedgång kunde dock noteras 1943-45. Skälet till denna angavs i verk-
samhetsberättelserna vara krigsberedskapen samt neddragningarna vid 
bruket, vilket tvingade de yngre att söka temporära anställningar på annan 
ort. 

Det räcker inte att se bakåt för att få en förståelse för ABF-
avdelningens verksamhet under 1970-talet. Därför skall här sägas något 
mycket kort om utvecklingen vid avdelningen under 1980- och 1990-tal. 

Med utgångspunkt i verksamhetsberättelserna kan det påstås att cirkel-
verksamheten fortskred som normalt under större delen av 1980-talet. I 
slutet av detta decennium ändras emellertid tonen i verksamhets-            

                                            
16 Tropp, Munkforsband, s. 247. 
17 Verksamhetsberättelse 1925/26; 1926-1927, Protokollsbilagor, A3:1, ABF Munkfors, FAS. 
18 Arbetarnas bildningsförbunds Värmlandsdistrikt 25 år: Minnesskrift: 1921-1946 (Karlstad, 1947) s. 8. 
19 Verksamhetsberättelse 1926/27; 1928/29, Protokollsbilagor, A3:1, ABF Munkfors, FAS. Bibliotek, 
cirklar och föreläsningar bildade vid den tiden folkbildningens tre ben. Föreläsningsverksamhetens 
betydelse kom dock att minska. 
20 Verksamhetsberättelse 1933/34, Protokollsbilagor, A3:1, ABF Munkfors, FAS. 
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berättelserna. Läsåret 1990-91 framträder som en brytpunkt då personal 
avskedas på grund av arbetsbrist och många nya namn dyker upp i proto-
kollen och verksamhetsberättelsen.21 I detta skede slutade också den 
mångåriga studieinstruktören/ombudsmannen vid avdelningen. De föl-
jande åren tycks präglade av kris.22 

 
 

Studiecirklar och deltagare vid ABF-avdelningen Munkfors 
I verksamhetsberättelsen från läsåret 1964/65 framgår att avdelningen 
hade arrangerat 46 studiecirklar under läsåret, vilken var den nivå som 
avdelningen befunnit sig på en tid. Detta läsår började antalet cirklar öka. 
Verksamheten vid avdelningen erhöll också fastare former – med bättre 
lokaler och en mer välutvecklad administration. Mer än frivilligarbete kom 
nu att utgöra basen för verksamheten.  

Andra hälften av 1960-talet var, som framgår av diagram 5, en mycket 
expansiv fas för studiecirkelverksamheten i Munkfors, mätt i antal cirklar. 
Den temporära nedgången 1970/71 hade troligen sin bakgrund i de något 
osäkra administrativa förhållandena under läsåret.  Den ökning av antalet 
studiecirklar som inleds efter 1965 håller i sig i nära 20 år. Under de första 
åren av 1980-talet börjar så antalet cirklar minska. 

Det faktum att ökningen var så stor under perioden 1965-70 är intres-
sant eftersom denna föregick 1970-års reform och införandet av mer ge-
nerösa statsbidrag. Vad som kan ha varit anledningen till denna tidiga 
kraftiga uppgång finns det skäl att återkomma till.  

 

                                            
21 Se Verksamhetsberättelse 1990/91, Protokollsbilagor, A3:1, ABF Munkfors, FAS. 
22 Verksamhetsberättelse 1990/91; 1991/92; 1992/93; 1993/94, Protokollsbilagor, A3:1, ABF Munk-
fors, FAS. 
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Källor: Verksamhetsberättelser 1945-1978, Verksamhetsberättelser och verksamhets-
planer, A2:1,2, ABF Värmland, FAS; Verksamhetsberättelser 1960-1978, Protokollsbila-
gor, A3:1, ABF Munkfors, FAS. 
Anmärkning: Uppgifterna om antalet cirklar i Munkfors i distriktets verksamhetsberät-
telse avviker i vissa fall från det antal som redovisas i avdelningens verksamhetsberät-
telser.  De siffror som angivets är hämtade från avdelningens verksamhetsberättelser, 
för några år saknas uppgifter (1963/64, 1971/72, 1978/79) i dessa. Då är de istället 
hämtade från ABF Värmland, se ovan. 
 

Ett sätt att få en idé om cirkelverksamhets betydelse i Munkfors är att se 
till hur mycket tid den genomsnittlige invånaren ägnade cirklar i ABF:s 
regi. Tyvärr saknas uppgifter för vissa år över det totala antalet studie-
timmar. Trots det är det inte svårt att notera den stora differensen mellan 
invånarna i Munkfors och övriga värmlänningar. Störst var skillnaderna 
åren omkring 1970. Munkforsbon deltog läsåret 1967/68 i snitt 27 minu-
ter per år i ABF:s cirkelverksamhet, medan den genomsnittlige värmlän-
ningen gjorde detsamma i 9 minuter. Läsåret därpå var relationen 22 mi-
nuter mot 8.23 Förklaringarna till detta är säkert flera. En kan vara att ABF 
i Munkfors hade en jämförelsevis stor målgrupp. Anslutningsgraden till 
föreningar anknutna till ABF var hög. Troligen mycket högre än vad den 
var i övriga delar av Värmland, vilka inte bar på bruksortens karakteristiska 

                                            
23 Detta har räknats ut genom att dela antalet studietimmar med den aktuella populationen. Verk-
samhetsberättelse 1960/61-1977/78, Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner, A2:1,2, ABF 
Värmland, FAS samt Verksamhetsberättelse 1960/61-1977/78, Protokollsbilagor, A3:1, ABF Munk-
fors, FAS. 
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drag och där arbetarrörelsen inte var lika dominerande. Viktigt att komma 
ihåg är att detta endast visar deltagandet i cirklar arrangerade av ABF. Rä-
knas de övriga studieförbunden med ökar förstås den totala tiden som i 
Värmland och i Munkfors ägnades folkbildning. I Munkfors, där bland 
annat TBV och FS (Frikyrkliga studieförbundet), bedrev en ganska stor 
verksamhet skulle uppskattningsvis antalet minuter öka till någonstans 
mellan 30-35 minuter.  

Det faktum att munkforsborna var villiga cirkeldeltagare relativt sett 
skapade goda förutsättningar för avdelningen att utveckla sin verksamhet. 
Grunden fanns för ett brett utbud av cirklar och för en utbyggd administ-
ration. Dessutom bör det relativt höga deltagandet i allra högsta grad ha 
påverkat synen på Munkfors i samband med den stora omorganisationen 
av distriktet vid 1970-talets inledning. 

 
Cirkeldeltagande vid ABF-avdelningen i Munkfors 1965 till 1978 
Traditionellt följer redovisningen av studieförbundens studiecirklar äm-
nesprincipen. I detta arbete har det funnits anledning att frångå denna. 
Typologin har istället relaterats till den diskussion som fördes i samband 
med syftesbeskrivningen. Det handlar om de informella studiernas för-
måga att spela rollen som alternativ studieväg, betydelsen för skapande av 
lokala gemenskaper samt studiernas roll för individernas möjligheter att 
skaffa sig nya sociala kontakter vid sidan av familj och arbetsliv, med ett 
särskilt intresse riktat mot frågor kring genus.  

Eftersom typologin inte följer de gängse mallarna utan är relaterad till 
just denna undersökning måste utgångspunkterna presenteras lite när-
mare. Studiecirklarna har delats in i sex kategorier: 

 
1. Skolliknande cirklar. Med detta avses studiecirklar som den stu-
derande kan anses ha användning av i sitt yrkesliv. Cirklarna verkar kom-
petenshöjande och kvalificerar till nya yrken, dock utan att ge formell 
kompetens. Exempel på detta är språkcirklar, cirklar i matematik och na-
turvetenskap samt cirklar som vetter mot yrkeslivet inom ”kontor och 
bruk”. Utgångspunkten för denna kategori är med andra ord den använd-
ning och nytta av cirkeln som individen kan tänkas ha av den, utifrån dis-
kussionen om cirklar som alternativ till formella studier. Med skolliknande 
avses således inte att de liknar studier vid det formella utbildningsmässigt 
formmässigt. 
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2. Fackliga/politiska cirklar. Med detta avses (arbetar)rörelseinriktade 
studiecirklar. Cirklarna blir en del av den lokala arbetarrörelsens inre ar-
bete, i den meningen att cirklarna kan förmå att stärka den kollektiva iden-
titeten hos rörelsen och göra individen medveten om att den tillhör ett 
visst kollektiv. Medverkan i cirklar av denna typ kan också stärka indivi-
dens möjligheter att bevaka sina rättigheter i relation till arbetsgivaren. Det 
är i alla fall många gånger organisatörens uttalade motiv. Ett cirkeldelta-
gande kan dessutom förändra individens plats inom det egna kollektivet. 
3. Lokalt inriktade cirklar. Dessa är av tre slag. För det första de cirklar 
som behandlar lokalsamhället ur ett förvaltningsperspektiv, för det andra 
de som är inriktade mot den egna hembygden. Den tredje typen av stu-
diecirklar som förts under denna kategori är de som bär en tydlig allmän-
bildande inriktning som litteraturcirklar. Cirklar av dessa slag är oriente-
rade mot den egna identiteten, men skapar också handlingsberedskap in-
för ett aktivt deltagande i lokalsamhället och kan därmed bidra till att indi-
viden erövrar en mer framträdande position i det samma.  
4. Heminriktade cirklar. Till denna kategori fördelas cirklar som riktar 
ljuset mot verksamheter inom hemmet. Det kan handla om konsument-
frågor, men också om cirklar i sömnad och matlagning. I det hänseendet 
kan cirklarna betraktas som nyttoinriktade. De är dock inte inriktade mot 
ett förvärvsliv utanför hemmet. Cirklarna i denna kategori är istället av-
sedda att förmå skapa bättre förutsättningar för den enskilde individen i 
dennes dagliga liv.  
5. Estetiskt inriktade cirklar. Detta är en bred kategori cirklar som svår-
ligen kan kopplas direkt till yrkeslivet. De sätter fokus på individen och 
dennes utveckling. Det kan vara rena hobbycirklar, men också cirklar i 
musik, körsång eller konsthantverk. I dessa cirklar handlar det om att hitta 
sina egna uttryck i kontrast till ett kanske många gånger monotont arbets-
liv. Liksom i andra cirklar finns det i dessa en potential till stärkandet av 
det egna sociala kapitalet. 
6. Samhälleliga cirklar. Med det avses cirklar som inte heller de är direkt 
kompetenshöjande. Till skillnad från de självförverkligande cirklarna kan 
det i dessa tydligt se ett samhälleligt och därmed också ofta ett kollektivt 
perspektiv. Cirklarna behandlar många gånger frågan om hur det är att 
leva i dagens samhälle och är i den meningen existentiella. I cirklarna kan 
internationella frågor diskuteras, men också teman kring miljö eller hur 
det är att vara pensionär. Gemenskaphetsperspektivet blir centralt i dessa 
cirklar. 



 100 

Tabell 8. Deltagare i studiecirklar vid ABF i Munkfors 1965/66-1977/78, antal 
och procent. 

 
År/Ämne Skol- 

liknande 
Fackliga/ 
politiska 

Lokalt 
inriktade 

Hem- 
inriktade 

Estetiskt 
inriktade 

Sam- 
hälleliga 

Totalt 
antal/  
procent 

1965/66 24,1% 11,8% 3,9% 40,0% 17,2% 2,9% 510/100% 

1966/67 16,6% 23,8% 4,2% 38,5% 14,0% 2,8% 613/100% 

1967/68 13,1% 24,8% 1,9% 28.9% 22,7% 8,6% 834/100% 

1968/69 12,0% 22,0% 1,0% 22,1% 27,5% 8,1% 810/100% 

1969/70 17,2% 25,8% 0,0% 14,3% 15,9% 25,6% 616/100% 

1970/71 12,4% 6,3% 12,6% 41,2% 9,1% 18,3% 427/100% 

1971/72  –  –  –  –  –  –  – 

1972/73 34,7% 20,4% 4,0% 24,3% 7,4% 5,6% 678/100% 

1973/74 28,1% 9,2% 10,8% 26,5% 15,8% 9,4% 682/100% 

1974/75 23,9% 8,4% 16,4% 27,8% 18,4% 5,1% 888/100% 

1975/76 20,3% 14,0% 6,4% 22,6% 19,2% 6,4% 895/100% 

1976/77 20,9% 24,3% 8,9% 13,1% 30,0% 2,9% 977/100% 

1977/78 18,1% 27,1% 9,4% 14,1% 19,9% 14,0% 918/100% 

 
Källa: Verksamhetsberättelser 1965/66-1977/78, Protokollsbilagor, A3:1, ABF Munk-
fors, FAS. 

 
Att se några tydliga trender i utbudet av studiecirklar över tid vid ABF i 
Munkfors är vanskligt. De olika kategorierna varierar mellan åren. Vad 
som skapat dessa upp- och nedgångar är också svårt att säga entydigt om 
ens alls. Det skulle i så fall krävas betydligt djupare granskning av verk-
samheten. För att finna svar på den frågan måste nämligen strukturella 
förändringar i form av ökade bidrag till cirklarna vägas samman med till 
exempel tillfälliga initiativ hos de anslutna föreningarna och förändringar i 
uppsättningen av cirkelledare.  

Slående för den skolliknande kategorin, vilken syftar till att öka de med-
verkandes kompetens med yrkeslivsinriktning, är att cirklar med ett bruks-
influerat innehåll saknas. Inte heller några cirklar vilka givit kontorskun-
skaper som maskinskrivning eller stenografi har arrangerats vid avdel-
ningen. Det senare kan förklaras av att kurser med den inriktningen gavs 
inom ramen för Munkfors yrkesskola-komvux. Även tekniska kurser vilka 
indirekt kan relateras till verksamheten vid bruket fanns vid yrkesskolan. 
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(De flesta yrkeskurserna inom yrkesskolan-komvux tycks emellertid ha 
varit inriktade mot el-sidan snarare än bruket.)24 Det fanns således en tyd-
lig arbetsdelning mellan den folkbildande verksamheten vid ABF i Munk-
fors och den formella utbildningen vid yrkesskolan-komvux. Att ABF 
arrangerat en introducerande preparandkurs mot det tekniska hållet skulle 
ju annars inte behövt vara en orimlighet, men så skedde alltså inte. Sex 
cirklar i matematikrelaterade ämnen arrangerades vid avdelningen under 
perioden 1965-1968. Därefter erbjöds inga cirklar med den inriktningen 
under hela undersökningsperioden.25 Detta trots att cirklar i matematik 
var berättigade till det priobidrag som infördes i samband med 1970-års 
vuxenutbildningsreform. 

Språkcirklar dominerade fullständigt den skolliknande kategorin. Visser-
ligen iscensattes några cirklar i svenska och något ytterligare fler i tyska, 
men det var antalet cirklar i engelska som var särskilt frekventa. Antalet 
engelsk-cirklar kulminerade läsåret 1972/73. Detta läsår arrangerades 25 
cirklar i ämnet med totalt 187 deltagare.26 I vilken utsträckning det var ett 
utslag av priobidragets införande framgår inte av materialet. (Även cirklar 
i engelska var berättigade till bidraget.) Vid sidan av de ekonomiska inci-
tament som kan ha funnits för att läsa engelska, kan det stora intresset för 
ämnet tolkas som att de deltagande uppfattade att de inte erhållit dessa 
kunskaper genom den ordinarie skolgången.  

En framträdande kategori för ABF i Munkfors cirklar var, föga förvå-
nande för ett brukssamhälle, fackliga/politiska cirklar. Bland dem domi-
nerande de fackliga, endast ett fåtal cirklar med ett renodlat politiskt inne-
håll arrangerades. Sex cirklar i ”Facklig grundkurs” och fem cirklar i ”Ar-
bets- och meritvärdering” genomfördes till exempel 1966/67. Totalt 
medverkade 124 personer i dessa cirklar. Året därpå tog Metall initiativ till 
cirkeln ”Tid för Metall” vilken genomfördes i 11 cirklar. De fackliga cirk-
larna hade detta år 197 deltagare.27 Även i slutet av undersökningspe-
rioden noterades höga anslutningstal till denna kategori. En förändring 
kan dock noteras då utbudet vid den tiden blev bredare, fler cirklar er-

                                            
24 Se gemensam annons för Munkfors yrkesskola-komvux, Munkfors ABF, Munkfors TBV och Munk-
fors FS. Värmlands Folkblad 1969-08-22. 
25 Verksamhetsberättelse 1965/66; 1966/67; 1967/68, Protokollsbilagor, A3:1, ABF Munkfors, FAS. 
26 Verksamhetsberättelse 1972/73, Protokollsbilagor, A3:1, ABF Munkfors, FAS. 
27 Verksamhetsberättelse 1966/67; 1967/68, Protokollsbilagor, A3:1, ABF Munkfors, FAS. 
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bjöds.28 Fackliga cirklar kom med 1975 års folkbildningsproposition att 
omfattas av priobidraget. Bidraget, som innebar en förstärkning av cir-
kelns ekonomiska resurser, kan ha möjliggjort ett mer differentierat utbud 
och ett mer kontinuerligt arbete hos initiativtagarna till cirklarna. De fack-
liga cirklarna erhöll därmed i mindre utsträckning karaktären av kam-
panjer från Metalls sida. Rimligen bör också utvecklingen indikera att den 
studiekommitté som fanns vid Metallavdelningen arbetade väl. 

Få till antalet var cirklar i lokal förvaltningskunskap, hembygdskunskap, 
historia eller bredare bildningsämnen. En tillfällig topp utgjorde emellertid 
läsåret 1974/75 då 146 personer engagerades i cirklar av dessa slag.29 Lo-
kalavdelningen av PRO tycks ha varit särskilt aktiv detta år. Att skaffa sig 
ökade kunskaper om sin egen hembygd genom ABF:s cirklar var således 
inte ett alternativ för invånarna i Munkfors bortsett från detta enstaka år.30 

Inte heller antalet samhälleliga kurser var särskilt omfattande. Läsåret 
1969/70 kom emellertid kategorin att stå för en fjärdedel av det totala 
cirkeldeltagandet vid avdelningen. De höga siffrorna kan till stor del för-
klaras av cirkeln ”Ökad jämlikhet”, vilken arrangerades av Metall och i nio 
cirklar samlade 76 personer, därav 27 kvinnor.31 

Två framträdande kategorier var heminriktade- respektive estetiskt in-
riktade studiecirklar. Bland de senare återfanns rena hobbycirklar, som 
cirklar i flyg- och bilteori. Cirklar i musik och körsång har också placerats 
under denna kategori, cirklar i konsthantverk likaså. I ABF:s regi lärde sig 
kvinnorna i Munkfors, för det var nästan uteslutande kvinnor, om batik, 
makramé och flamskvävnad. I sammanhanget är det viktigt att vara med-
veten om att gränsen mellan dessa två kategorier inte är avgjort tydlig. 
Detta gäller kanske särskilt sömnads-cirklarna för vilka det egna skapandet 
också är viktigt. I sammanhanget har dessa liknats vid ”lekplatser” för   

                                            
28 Se Metallavdelningens utbud 1977/78. Detta läsår erbjöd också andra fackförbund flera cirklar. 
Verksamhetsberättelse 1977/78, Protokollsbilagor, A3:1, ABF Munkfors, FAS. De fackliga studierna 
ökade kraftig inom ABF på nationell nivå. En orsak till detta sägs vara att förbunden börjar satsa på 
egna cirklar, som ”Tid för metall”. Se Andersson, Folkbildningens 70-tal, s. 17. 
29 Verksamhetsberättelse 1974/75, Protokollsbilagor, A3:1, ABF Munkfors, FAS. 
30 Läsåret 1983/84 fanns det nationellt sett inom ABF 1200 cirklar på temat lokal arbetar- och indu-
strihistoria. Det motsvarande en dryg procent av det totala antalet cirklar inom ABF. Se Edquist, s. 
251. 
31 Verksamhetsberättelse 1969/70, Protokollsbilagor, A3:1, ABF Munkfors, FAS. 
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deltagarna.32 Kategorierna är konstruktioner, vilket också måste få påverka 
det sätt som resonemanget förs.  

En viss förvåning väcks kanske av tabellen 8 ovan och diagram 6 nedan, 
då det framkommer att heminriktade cirklar var den dominerande katego-
rin sett över hela undersökningsperioden. Läsåret 1965/66 stod dessa för 
40 procent av det totala antalet deltagare, året därpå för 38,5 procent. 
Höjdpunkten blev 1970/71 då drygt 41 procent av det totala antalet del-
tagare medverkade i cirklar med det temat. Den höga andelen har sin bak-
grund i det enorma intresse som riktades mot kurser i sömnad. 146 per-
soner, alla kvinnor, deltog 1965/66 i cirklarna ”Vi syr efter mönster” och 
”Från topp till kjol”. Det rörde sig då om 17 cirklar. Läsåret 1966/67 ar-
rangerades 24 cirklar med den inriktningen. Cirklarna erhöll totalt 186 
deltagare detta år.33 Kort sagt: sömnads-cirklarna var de cirklar som sam-
lade flest deltagare och som dominerade verksamheten i sin helhet. 

 

 
Källa: Se tabell 8. 

 
En sammanfattning av cirkelutbudet och verksamheten vid ABF-
avdelningen i Munkfors under perioden 1965-1978, ger vid handen att 
relativt få cirklar arrangeras på temat den egna hembygden inom kategorin 

                                            
32 Waldén, s. 96; Andersson & Waldén, s. 22. 
33 Verksamhetsberättelse 1965/66; 1966/67, Protokollsbilagor, A3:1, ABF Munkfors, FAS. 

Diagram 6. Deltagare i studiecirklar arrangerade av ABF i Munkfors 1965-
1978 i kategorier, antal/genus.
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lokalt inriktade. Bland kategorin skolliknande kan man notera en kraftig 
tyngdpunkt mot språk och då framförallt mot engelska. Inom detta om-
råde verkar det ha funnits en ansvarsfördelning mellan ABF och             
yrkesskolan-komvux. Fackliga kurser var ett stående tema hos avdelning-
en. De flesta av dem hade sin bakgrund i initiativ från den lokala Metall-
avdelningen. Som framkommit tonades den kampanjliknande inriktning, 
som var märkbar för undersökningsperiodens inledande år, ned efter 
hand. I slutet av perioden kunde avdelningen erbjuda ett brett utbud av 
fackliga studiecirklar. Kategorier som i alla fall ytligt betraktat saknade po-
litiskt perspektiv, och som inte direkt kunde relateras till ett yrkesliv, lock-
ade flest deltagare till ABF-avdelningen i Munkfors. 

 
 

Genus i studiecirklarna 
Redovisningen av cirkelverksamheten vid ABF-avdelningen i Munkfors 
antyder att det finns en intressant genusdimension hos denna som borde 
uppmärksammas. Ovan framfördes att kvinnorna utgjorde 60 procent 
eller mer av det totala antalet deltagare. Kvinnors framträdande roll vid 
avdelningen låg helt i linje med utveckling inom ABF nationellt, där kvin-
nor från läsåret 1962/63 var i majoritet bland cirkeldeltagarna.34 

Då det gäller kategorierna samhälleliga och lokalt inriktade cirklar kan 
slutsatsen dras att könsfördelningen i dessa cirklar var jämn. I många av 
de cirklar som lagts in under de båda kategorierna läste män och kvinnor 
tillsammans, sida vid sida. Detta var annars inte vanligt för de cirklar som 
arrangerades av ABF i Munkfors. Den bild som framträder rörande för-
delningen kvinnor-män i kategorin estetiskt inriktade cirklar riskerar att 
leda tankarna fel. Inom denna kategori rådde nämligen en tämligen strikt 
könsuppdelning. Männen i cirklar för konsthantverk var synnerligen få, 
medan studiecirklarna i flygteori saknade kvinnliga deltagare. 

Könsfördelningen var obalanserad i skolliknande, fackliga/politiska 
samt i heminriktade cirklar. Kvinnornas dominans i de skolliknande cirk-
larna (76 procent mot männens 24 procent) kan främst förklaras av deras 
stora intresse för att läsa engelska. Inom kategorin fackliga/politiska var 
könssammansättningen den omvända (24 procent kvinnor och 76 procent 

                                            
34 Johanson, s. 16. 
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män). Att kvinnorna utgjorde nästan samtliga deltagare i de heminriktade 
cirklarna under den aktuella perioden är inte förvånande. De 67 män som 
totalt deltog i cirklar av detta slag motsvarande endast 4 procent av de 
medverkande. Någon förändring över tid, i den meningen att kvinnor och 
män i allt större utsträckning läste cirklar gemensamt, kan inte noteras. 

Frågan är i vilken utsträckning uppdelningen mellan män och kvinnor 
var en avspegling av den rådande lokala genusordningen. Det har tidigare 
framkommit att förvärvsfrekvensen hos gifta kvinnor låg betydligt under 
genomsnittet omkring 1970, men att Munkfors kom ikapp riket i övrigt i 
det avseendet under det följande decenniet. Kvinnor i Munkfors hade 
också större tendens att gifta sig. 

Genom studiecirklar i sömnad, matlagning och hemekonomi stärkte 
kvinnorna sin kompetens. För hemmafruarna, men också för de förvärvs-
arbetande gifta kvinnorna, var detta cirklar som skulle kunna betraktas 
som nyttiga på så sätt att de genom dem erhöll fördjupade kunskaper på 
områden som innebar att de klarade sitt vardagliga liv på ett bättre sätt. 
Detta stämmer överens med den diskussion som tidigare förts kring före-
komsten av ett så kallat husmoderskontrakt. Cirklarna framträdde på det 
sättet som en del av hemmafruns professionalisering.35 

Nära till hands är också att betrakta studiecirklarna i sömnad, konst-
hantverk och engelska som en möjlighet för kvinnor att skapa sig en egen 
arena utanför hemmet. I ett så tydligt patriarkalt samhälle som Munkfors, 
dominerat av bruket och arbetarrörelsen, fanns det säkert anledning för 
kvinnor att söka sig ett friutrymme där de slöt egna kontakter. Cirklarna 
kan ha fungerat som avstamp ut i samhället – ut i förvärvslivet – eller för 
de kvinnor som redan var där, som ett sätt att kvalificera deras position på 
arbetsmarknaden och i lokalsamhället.36 

Man kan i och för sig vända på resonemanget. Det är inte alls säkert att 
cirklarna verkade frigörande på så sätt att de pekade ut mot ett liv utanför 
hemmet med ökad självständighet i relation till männen. Tänkbart är att 
cirklarna tvärtom cementerade den rådande genusordningen i lokalsam-
hället och kanske bromsade kvinnornas marsch ut på arbetsmarknaden. 

                                            
35 Se t.ex. Yvonne Hirdman, ”Kvinnorna i välfärdsstaten”, Den svenska modellen, Per Thullberg & 
Kjell Östberg (red.) (Lund, 1994). 
36 Louise Waldén framhåller denna betydelse av studiecirkeln som friutrymme för de medverkande 
kvinnorna. Waldén, s. 102. 
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Samtidigt kan cirkelstudier ha bidragit till att förstärka de förvärvsarbetande 
kvinnornas redan dubbelarbetande tillvaro. Endast genom djupintervjuer 
och genom att studera grundmaterialet för cirklar är det möjligt att 
komma närmare ett svar på denna fråga.  

Av tabell 8 framgår att de heminriktade cirklarnas deltagarantal mins-
kade genom undersökningsperioden i såväl absoluta tal som i relativa, från 
de 40 procent som deltog i cirklarna 1965/66 till 14 procent 1977/78, 
även om en längre serie skulle krävas för att kunna tala om en tydlig trend. 
Antalet deltagare halverades i det närmaste under samma tid. Att så sked-
de skulle i det sammanhang som här antytts kunna förklaras av den av-
veckling som gradvis under 1960-talet började ske av husmoderskontrak-
tet. I Munkfors skulle det därmed vara verkligt hotat efter 1970-talets 
mitt, vilket i så fall var relativt sent. Kvinnorna fungerade i allt mindre 
utsträckning som hemmafruar, varför intresset av naturliga skäl minskade 
för studiecirklar som syftade till en professionalisering av hemmafrun. 
Den professionella hemmafrun var ur tiden. Det har redan framkommit 
att kvinnor i större utsträckning erhöll arbete inom ramen för den expan-
derande verksamheten vid kommunen. Andelen anställda kvinnor vid 
bruket ökade också igen i mitten av 1970-talet.37  

Generationsfaktorn skulle kunna vara ett alternativ eller kompletterande 
förklaring till det minskade deltagandet i heminriktade cirklar. Den kvinn-
liga målgruppen förändrades över tid. Kvinnor hade andra intressen och 
det oavsett om de var hemmafruar eller inte. 1970-talets kvinnor visade 
större engagemang inför att öva sig i att färga batik än för att lära sig sy en 
klänning. Vid sidan av generationsfaktorn kan det ha funnits lokalt för-
ankrade förklaringar till att deltagarfrekvensen för de heminriktade kur-
serna minskade. Cirkelledarbesättningen kan ju ha förändrats. Ytterligare 
en dimension att ta hänsyn till är möjligheten att köpa kläder lokalt. Det 
har vid intervjuer med cirkeldeltagare framkommit att det var svårt att 
införskaffa barnkläder i Munkfors under 1960-talet och att detta vara en 
drivkraft till deltagande i sömnads-cirklar.38 

Här har konstaterats att studiecirkelverksamheten avspeglade den rå-
dande lokala genusordningen. Kvinnor läste med kvinnor och män läste 

                                            
37 Se Tropp, Munkforsband, s. 85f., Diagram II.5 samt s. 140-144. 
38 Intervju med ”Eva” och ”Margareta” 2006-10-03. 



 107 

med män, eftersom män arbetade med män och kvinnor arbetade en-
samma eller i kvinnodominerade sektorer.  

Männen som läste heminriktade kurser var få, men det var trots allt 
några som gjorde det.39 Vad fick dessa män att anmäla sig till cirklarna kan 
man undra. Var det ett utryck för tidsandan under det sena 1960-talet, 
eller handlade det om ensamstående män som ville lära sig de elementära 
grunderna i sömnad för att kunna stoppa en strumpa eller sy i en knapp? I 
den vidare analysen skall särskilt fokus ägnas dessa gränsöverskridare. 

 
 

Platsens studiemönster, de lokala kunskapstraditionernas 
uttryck: diskussion och kapitelsammanfattning 
Diskussionen kring utbudet av studiecirklar vid ABF-avdelningen i Munk-
fors har väckt en del frågor som inte varit möjliga att besvara utifrån det 
material som hittills utnyttjats. Av värde skulle nämligen vara att få mer 
detaljerad kunskap kring hur och vad man läste. Hur utbredd var egentlig-
en medverkan i ABF:s cirklar bland munkforsborna? Misstänkas kan att 
det var en liten klick av invånarna som stod för stora delar av deltagandet. 
Och hur såg egentligen deltagandet ut inom familjen eller hushållet, gick 
man gemensamt till ABF-lokalen för att läsa tillsammans? En förutsätt-
ning för att kunna diskutera den typen av frågor är att varje enskild stu-
diecirkel analyseras. Den vägen kan mer detaljerade uppgifter erhållas om 
dem som deltog i cirklarna. Att göra så för hela undersökningsperioden är 
en orimligt stor uppgift i relation till de resultat som kan förväntas. Här 
har därför ett år valts ut och det är läsåret 1975/76. För detta läsår har 
samtliga bevarade närvarorapporter studerats och cirkelledarnas samt del-
tagarnas namn noterats. På så sätt har en matrikel över dem som deltog i 
cirkelverksamheten detta läsår kunnat byggas upp. I matrikeln framkom-
mer vilka de var och vilka cirklar de läste. 

Denna näranalys av närvarorapporterna gör det också möjligt att åter-
koppla till frågan om män och kvinnors samverkan i studierna. En gräns 
har här satts vid 60-40. Det vill säga; en cirkel kan betecknas som jäm-
ställd om inget kön är mindre representerat än med 40 procent av det to-
tala deltagarantalet. I den uppställda matrikeln över läsåret 1975/76 ingår 

                                            
39 Verksamhetsberättelse 1968/69; 1970/71; 1973/74, Protokollsbilagor, A3:1, ABF Munkfors, FAS. 
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99 cirklar. För nio av cirklarna saknas rapporter. Av de 99 faller 11 cirklar 
inom 60-40 spannet och kan därför sägas var jämställda, i alla fall kvanti-
tativt sett.  

För 59 av de cirklar som genomfördes detta läsår var könssegregationen 
total. De var enkönande. För männens del handlade det om fackliga cirk-
lar medan de typiskt kvinnligt enkönade cirklarna var på temat sömnad. I 
mer än hälften av cirklarna detta år läste därmed män med män och kvin-
nor med kvinnor.40 

I 11 cirklar var det ena könet representerat med endast en person. I 
dessa cirklar var alltså mannen eller kvinnan ensam. Vilka var det då som 
passerade könsgränsen? Var det makan eller maken till cirkelledaren eller 
någon annan av cirkeldeltagarna? På det senare kan man svara nekande. 
Det rör sig i detta fall om åtta individer, sex män och två kvinnor. För den 
ena kvinnan handlade det om en cirkel inom VPK och att döma av närva-
rorapporten så kan två av de övriga deltagarna ha varit hennes bröder eller 
nära släkt. En av ensam-männen deltog i en facklig cirkel. Intrycket man 
får är att cirkeln arrangerades vid arbetsplatsen och att de övriga deltagar-
na då var att beteckna som kollegor. De fem andra ensam-männen sak-
nade i alla fall på ett ytligt plan närmare relationer till övriga cirkeldelta-
gare, som då alltså var kvinnor. Av de fem ensam-männen deltog fyra av 
dem i engelska-cirklar. Här blir man böjd att uppmärksamma att gränsö-
verskridandet ägde rum i språkcirklar. De i samtiden gjorda undersök-
ningarna av studiecirkelverksamhet nationellt visade att det fanns en ten-
dens hos just studiecirklar i språk att avvika från cirkelns ideal, som fanns 
i kamratcirkeln, för att istället utvecklas till att likna en ”skolklass” med 
allt vad det innebar. En tydlig arbetsdelning mellan cirkelledare och delta-
gare, den mindre interaktiva arbetsformen, kan ha inneburit att de en-
samma männen kände sig mer hemma.  

Då återstår en man och en kvinna. Dessa framstår genom sitt delta-
gande i en keramikcirkel respektive en cirkel i fackligt styrelsearbete initie-
rad av metallavdelningen som de verkliga gränsöverskridarna detta läsår. I 
dessa fall avslöjar inte materialet några tydliga kopplingar till de övriga 
cirkeldeltagare. 

                                            
40 Verksamhetsberättelse 1968/69; 1970/71; 1973/74, Protokollsbilagor, A3:1, ABF Munkfors, FAS. 
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Hur var det då med spridningen på deltagandet i lokalsamhället? För 
läsåret 1975/76 kunde ABF registrera 796 deltagare.41 I den efter närvaro-
rapporterna uppförda matrikeln återfinns 531 namn.42 

Tendensen är tydlig. Den vanlige deltagaren nöjde sig med en cirkel. Yt-
terst få personer deltog i fyra cirklar eller fler. En betydande del av dessa 
var för övrigt cirkelledare. Det är tydligt att cirkelverksamheten vid ABF 
var något som engagerade en betydande andel av munkforsborna. Räknat 
på hela befolkningen deltog 9,7 procent i ABF:s cirklar detta läsår. Räknat 
på den vuxna befolkningen hade denna andel varit ännu högre.43 

 
Tabell 9. Deltagarfrekvens hos deltagare vid ABF:s studiecirklar, Munkfors 
läsåret 1975/76, antal cirklar. 

 
Antal cirklar Antal personer 
1 cirkel 355 
2-3 cirklar 166 
4 eller fler cirklar 10 

 
Källa: Närvarorapporter från läsåret 1975/76, ABF Munkfors, FAS.	

 
Det skulle vara intressant att få en uppfattning om hur studiemönstren 
såg ut hos de enskilda familjerna. En förutsättning för att nå fram till en 
sådan kunskap är att man har personerna i fråga framför sig för att disku-
tera frågor kring hur attityden till studiecirklar var inom familjen. Då 
skulle möjligheten finnas att få en bättre uppfattning om studiernas bety-
delse i hemmet, och om cirkelstudierna var ett projekt som familjen 
kunde samlas kring. Det kan ju också vara så att deltagandet i cirklarna 
inte var en gemensam aktivitet, i den meningen att familjemedlemmar del-
tog tillsammans i samma cirkel, utan att cirkelstudierna tvärtom gav till-
fälle att erövra ett friutrymme för var och en. Cirkeln skulle i detta sam-
manhang kunna fungera som en möjlighet för maka, make eller sambo att 
skaffa sig en egen plattform för identitetsbildandet. Man blir något annat 
som deltagare i slöjdcirkeln än vad man är som manlig bruksarbetare och 
familjeförsörjare. Cirklarna öppnar upp för individuell utveckling och för 
att få lite tid för sig själv. En liten, om än vag, uppfattning om detta er-

                                            
41 Verksamhetsberättelse 1975/76, Protokollsbilagor, A3:1, ABF Munkfors, FAS. 
42 Studiecirkelsrapporter, närvarolistor 1975-76, Närvarolistor, E3:1,2, ABF Munkfors, FAS. 
43 Munkfors kommun hade detta år 5 444 invånare. Se SCB. 
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hålls ur matrikeln. Ur denna kan man nämligen hushåll lokaliseras med 
hjälp av de angivna telefonnumren . Utifrån närvarorapporterna för läså-
ret 1975/76 kan man sluta sig till att det rörde sig om 52 hushåll, där fler 
än en person medverkade i ABF:s cirklar. 

 
Tabell 10. Hushållens studiecirkeldeltagande vid ABF i Munkfors läsåret 
1975/76, antal 
 

Studieform Antal 
Endast tillsammans 13 
Någon cirkel tillsammans i övrigt på egen hand 9 
Endast var för sig 30 
 

Källa: Se tabell 9. 

 
Tabellen 10 ovan visar det brukliga i att medlemmar i hushållen läste var 
för sig. Att så var fallet kan säkert till delar förklaras av den inriktning som 
cirkelverksamheten hade vid avdelningen. Männen dominerade ju bland 
de fackliga cirklarna medan kvinnorna saknade konkurrens inom söm-
nads-cirklarna. Helt tydligt är dock inte mönstret. Här följer några exem-
pel som får konkretisera hur det kunde gestalta sig i praktiken. Hushåll a: 
mannen läser en cirkel kring Dan Andersson medan kvinnan deltar i två 
cirklar i engelska. Hushåll b: kvinnan läser en cirkel i engelska medan 
mannen deltar i träslöjd 1 & 2. Hushåll c: mannen deltar i cirkeln ”Att 
möta framtiden” som arrangeras av socialdemokratiska arbetarkommunen 
medan kvinnan deltar i den fackliga cirkeln ”Du och ditt avtal”.44 

För ett fåtal hushåll är cirkeldeltagandet något man uteslutande gör till-
sammans. I fyra fall handlar det om studier i engelska, vilket väcker tan-
ken att det rör sig om förberedelser inför en planerad gemensam utlands-
resa. Oavsett vilket är spridningen i övrigt stor bland ämnena. Noteras i 
detta sammanhang bör också exemplen på vad som verkar vara yngre 
flickors – systrars – deltagande i sömnads-cirklar. I de fallen är det lock-
ande att spekulera i om inte cirklarna fungerade som förmedlare av hus-
modersideal mellan generationer.45 

Anledning finns att relatera till de undersökningar som gjorts av textil-
cirklar i början av 1990-talet. I dessa tydliggjordes att nyttoargumentet var 

                                            
44 Studiecirkelsrapporter, närvarolistor 1975-76, Närvarolistor, E3:1,2, ABF Munkfors, FAS. 
45 Ibid. 
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viktigt för medverkan i sömnads-cirklarna. Det förekom också           
ekonomiska argument.46 Det är inte omöjligt att tänka sig att nyttoargu-
mentet var än mer framträdande hos kvinnorna i Munkfors. På den tiden 
var, som framhållits, utbudet av barnkläder begränsat. Men säkert hand-
lade det också om att förena nytta med nöje, för som dessa senare studier 
visat erbjöd också textil-cirklarna utrymme för det egna skapandet.47 Ett 
annat tema som uppmärksammats är textil-cirkelns potential att fungera 
som frizon och arena i samhället. Den är något av en privat-offentlighet, 
den är öppnare är syjuntan men samtidigt mer sluten än föreningen.48 

Till de perspektiv som berörts här finns det all anledning att återkomma 
i samband med de gjorda intervjuerna med cirkeldeltagare. De ger en 
bättre möjlighet att nyansera bilden av det hela. Vad kan man då så här 
långt, med utgångspunkt i den kvantitativt anlagda analysen av utbudet 
vid ABF i Munkfors, säga om platsens studiemönster med avseende på 
folkbildningen inom ABF, och därmed också i förlängningen om de lo-
kala kunskapstraditionerna?  

För det första är det slående hur lågt intresset var för skolliknande cirk-
lar. Få läste så kallade priocirklar, om man bortser från språkcirklar och då 
främst i engelska. Den stora anslutningen till dessa medförde att priocirk-
larna kom att utgöra en icke oväsentlig andel av det totala antalet studie-
timmar vid avdelningen. Matematik och andra mer direkt kompetensinrik-
tade cirklar var däremot ingen stor sak vid avdelningen. Det verkar som 
man redan nu kan ge ett negativt svar på frågan om deltagandet i studie-
cirklar, de icke-formella studierna, kunde fungera som ett alternativ till 
formella studier. Ingenting tyder på det. Däremot kan det ju mycket väl 
vara så att deltagandet i engelska-cirklar, för att vara konkret, fungerade 
som en introduktion till vidare formella studier. Att deltagare efter cirkel-
studier valde att läsa vidare vid Komvux för att på det sättet erövra en 
formell kompetens. 

För det andra är det uppenbart att cirklarna inte spelade rollen som mö-
tesplats mellan män och kvinnor. Sökte man en ny livskamrat så var det 
inte till en studiecirkel vid ABF man vände sig. Cirklarna var könsmässigt 
segregerade. Värt att notera i sammanhanget är att mer än hälften av        

                                            
46 Waldén, s. 102. 
47 Ibid., s. 96. 
48 Ibid., s. 126. 
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cirklarna för det utvalda fokusåret 1975/76 var enkönade. Överlag var    
männens deltagande i cirklar mer avgränsat ämnesmässigt sett. Det fanns 
en tendens hos männen att hålla sig till cirklar som gavs i fackförbundens 
regi. Detta avspeglar antalet män i kategorierna fackliga/politiska och 
samhälleliga cirklar. Få män sökte sig utanför dessa. Detta var också cirk-
lar som många gånger arrangerades på arbetstid, vilket är ett tecken på att 
cirkelstudierna i mindre utsträckning än för kvinnorna på orten var en 
fritidssysselsättning. Graden av frivillighet i männens deltagande kan 
också problematiseras, men även vilken betydelse studiecirklarna hade för 
att upprätthålla genusordningen på platsen. 

En tredje slutsats som går att dra med utgångspunkt i den kvantitativt 
genomförda analysen är att verksamheten vid ABF-avdelningen berörde 
en stor andel av munkforsborna. Bara under det specialgranskade året 
deltog nära 10 procent av invånarna, räknat på den totala befolkningen. 
Sett över en längre period är det inte orimligt att tro att en majoritet av de 
på orten boende hade erfarenhet från ABF:s cirklar. Det var inte en liten 
klick av befolkningen som under det aktuella året stod för stora delar av 
verksamheten. Spridningen var stor. 

Slutligen, för det fjärde, verkar deltagandet i studiecirklarna inte ha varit 
ett sätt att förverkliga ett kollektivt familjeprojekt. Make och maka deltog 
sällan i samma cirklar. Däremot var det inte ovanligt att de deltog samti-
digt på varsitt håll. På så sätt var cirkelstudierna en integrerad del av famil-
jelivet då de verkar ha varit ett sätt att garantera lite tid för sig själv och 
den egna utvecklingen. 
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Kapitel 5 
 
 

Den fostrande studiecirkeln 
En analys av studiecirklars grundmaterial 

 
 
 

Det är angeläget att fördjupa och problematisera den bild av studiecirkel-
verksamheten vid ABF i Munkfors som framträder ur den tidigare presen-
terade typologin. I följande avsnitt kommer framförallt tre problemom-
rådet att belysas. 

För det första samspelet mellan formella och icke-formella studier; av 
cirkeltypologin tycks det ju, varje fall på håll, som om studiecirklarna inte 
fick funktionen av att vara verktyg för stärkandet av den yrkesrelevanta 
kompetensen. Snarare pekar cirkeldeltagandet mot det mer självförverkli-
gande kulturella fältet. Det är av vikt att uppmärksamma attityden till den 
egna verksamheten, till studier i allmänhet och till fortsatta formella stu-
dier i synnerhet. Ett andra problemområde rör genusperspektivet. Av ty-
pologin kan utläsas att kvinnor var i majoritet bland cirkeldeltagarna. 
Detta väcker frågor kring vilka könsroller som förmedlades i cirklarna? 
Dessa frågor, som antyder möjligheten att cirklarna fungerade konserve-
rande av samhälleliga strukturer, leder vidare till det tredje problemom-
rådet vilket är cirklarnas identitetsskapande betydelse. I denna undersök-
ning är den samhälleliga ansatsen klart framskriven. Ambitionen är att 
uppmärksamma studieverksamhetens betydelse i lokalsamhället och den 
vägen diskutera lokala kunskapstraditioner. I ett brukssamhälle som 
Munkfors, där arbetarrörelsen hållit en hög profil, är det av särskilt in-
tresse att studera i vilken utsträckning studiecirklar i ABF:s regi kan ha 
bidragit till formandet av en lokal kollektiv identitet bland de deltagande. 

De här antydda tre problemområdena pekar mot att den kvantitativa 
ansatsen i förra avsnittet måste utvecklas åt ett mer kvalitativt håll. Möj-
ligheten att fånga de samtal som fördes inom cirklarna, och hur dessa på-
verkade de deltagande individerna, är små om utgångspunkten är texter. 
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Få texter där de deltagande kommer till uttryck producerades, ännu färre 
är bevarade. Ett sätt att fånga denna dimension skulle kunna vara att ar-
beta med muntliga källor, vilket så här i ett 40-årigt efterhandsperspektiv 
ter sig vanskligt. Perspektivet kommer därför i detta kapitel inte att vara 
de deltagandes, utan de som stod bakom cirklarna, det vill säga organisa-
törernas. Vilka uppfattningar förmedlades till deltagarna vad det gällde 
synen på fortsatta studier, könsroller eller den lokala kollektiva identite-
ten? Källmaterialet för analysen blir det tryckta material, så kallat grund-
material, som utgjorde basen för många av ABF:s cirklar. Diskussionen 
kommer att ta sin utgångspunkt i typologin och ge exempel på cirklar 
inom de olika kategorierna i den mån de tre problemområdena behandlas. 

Studiecirklar i ABF:s regi var ingen spontan verksamhet. Plattformen 
för cirklarna utgjordes vanligen av ett grundmaterial som gav riktlinjer för 
hur studierna skulle bedrivas. För ABF:s del, i varje fall för ABF i Munk-
fors, baserades många av cirklarna på material utgivet av Brevskolan.1 
Material för cirkeländamål i Brevskolans regi var organiserat efter brev-
principen. Det bestod av ett antal brev vilka skulle behandlas vid de minst 
10 tillfällen á 2-3 timmar som cirkeln träffades. Det fanns en viss flexibili-
tet i materialet. Det kunde användas i ren kollektiv form som i en studie-
cirkel. Verksamheten i studiecirkeln kunde också kombineras med indivi-
duella studier där deltagarna arbetade självständigt med vissa delar av 
materialet. Till sist kunde det utnyttjas för helt individuella studier i tapp-
ning av brevskolekurs.  

Materialet för de olika cirklarna som här analyseras har till stora delar 
samma struktur. Inledningsvis presenteras de avsedda arbetsformerna 
noggrant. Stor vikt läggs vid betydelsen av att deltagarna är väl förberedda 
inför träffarna med cirkeln. Det betonas att deltagarna skall ha läst de tex-
ter som kommer att behandlas och funderat över de frågeställningar som 
är aktuella. Allt för att studierna skall bli så effektiva som möjligt. Högläs-
ning av materialet i samband med träffarna bör undvikas.  Istället skall 
man kunna gå direkt på sakfrågorna. Den utsedde cirkelledaren har ansva-
ret för cirkeln. Det är denne som skall introducera de olika momenten, 
leda diskussion, men också sammanställa cirkelns svar på de frågor som 

                                            
1 Brevskolan grundades 1919. 1949 ombildades Brevskolan till en ekonomisk förening med KF, LO 
och ABF som huvudägare. 
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finns i grundmaterialet och skicka in dem till lärarna vid Brevskolan i 
Stockholm för bedömning.2 

 
 

Språk, politik och historia 
Som antytts kommer resonemanget i det följande att utgå från den tidi-
gare presenterade studiecirkeltypologin. Typologins sex kategorier var: 
skolliknande cirklar, fackliga/politiska cirklar, lokalt inriktade cirklar, hem-
inriktade cirklar, estetiskt inriktade cirklar samt samhälleliga cirklar. 

Bland kategorin skolliknande cirklar dominerade språkcirklar och då 
framförallt cirklar i engelska. Från 1970 utgick för dessa cirklar det så kal-
lade priobidraget. Cirkelstudier i engelska kunde genom tentamen göras 
formellt gångbara.3 Hur många som begagnade sig av den möjligheten 
framgår emellertid inte av de tillgängliga källorna. Under undersöknings-
periodens första del tog cirklarna i engelska sin utgångspunkt i grund-
materialet How do you do, Mr Knox?, författat av Sven-Åke Gistedt. Detta 
består av såväl text- som övningsbok. Perspektivet i materialet är ämnet 
engelska i sig. Några diskussioner kring utbildningens betydelse, att eng-
elska blivit ett obligatoriskt ämne inom grundskolan och behovet av att 
erbjuda de äldre medborgarna möjlighet att erövra detta språk, förs inte. 
Överhuvudtaget saknas ett samhälleligt perspektiv i studierna och ingen-
ting antyder att cirkeln arrangeras av en organisation knuten till arbetarrö-
relsen. Materialet är kort och gott mycket skollikt. Det kunde lika gärna 
vara en lärobok inom grundskolan. 

Grundmaterialet för de cirklar som kan relateras till kategorin fack-
liga/politiska cirklar skiljer sig mycket från kategorin skolliknande. I 
grundmaterialet sätts fokus på den egna rörelsen. Redan tidigare har det 
framhållits att verksamheten inom denna kategori varierade över tid. Den 
hade ett kampanjliknande drag över sig, vilket emellertid tonades ned nå-
got efter hand. Cirklarna gick under benämningar som: ”Tid för metall”, 
”Du och ditt avtal” eller ”Fackligt styrelsearbete”. En av de mer centrala 
cirklarna av detta slag, och som kanske framförallt lästes som aftonbrev-

                                            
2 Se Brev 1, Facklig grundkurs: Framställd i samarbete mellan LO, fackförbunden, ABF och Brevsko-
lan (Stockholm, 1967). 
3 Detta gällde även cirklar i ämnena: svenska, matematik och samhällskunskap. Styrelseprotokoll 
1970-06-01, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
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skola, var ”Facklig grundkurs”. Detta material bestod av 14 brev uppdelat 
på 8 olika ämnen, vilka spände över ett vitt fält och inkluderade såväl stu-
dieteknik som samhällskunskap. Syftet med studiecirkeln var enligt an-
ordnarna att ”ge grundläggande kunskaper för ett aktivare och bättre fack-
ligt arbete”.4 

Det inledande brevet behandlar alltså studieteknik. Tanken är att arbete 
i cirkel kombineras med individuella studier. Betydelsen av dialog betonas 
särskilt. Intressant nog beskrivs studiecirkeln och aftonbrevskolan närm-
ast som den formella skolans motsatts. Och om den egna verksamheten 
framträder som pedagogiskt progressiv så stämplas skolan som discipline-
rande och auktoritär. 

 
Aftonbrevskolan får lika lite som studiecirkeln förväxlas med en skolklass 
av den gamla sorten. Skolklassen, som flertalet idag erinrar sig den, byggde 
på lydnad och disciplin. Läraren var en auktoritet som inte fick ifråga-
sättas. Kontakterna gick i två riktningar – från lärare till elev och från elev 
till lärare. Kontakter mellan elever kallades fusk och kunde bestraffas.5  

 
En skiljelinje dras emellertid upp mellan den gamla och den nya, moderna 
skolan. Den senare, i vilken de tänkta deltagarna i aftonbrevskolan inte 
gått, präglas inte av samma odemokratiska anda som den gamla skolan, 
eftersom denna liksom studiecirkeln ”bygger arbetet på förtroende och 
samarbete”.6 Det påpekas också att just studiecirkeln visat sig vara en 
mycket väl anpassad form för vuxenstudier.7 I den fortsatta diskussionen 
kring studieteknik i grundmaterialet, anknyts till vad som sägs vara psyko-
logisk forskning vilken visat att det är lättare att minnas sammanhang än 
detaljer. Implicit formas resonemanget till en kritik av skolan då deltagar-
na uppmanas: ”Diskutera vad du bäst kommer ihåg från skolan och under 
vilka former det lärdes in.”8 

Bilden av skolan som icke-demokratisk och faktaorienterad återkommer 
längre fram i grundmaterialet där utbildning sätts i ett samhällssamman-
hang. Där påpekas att den nya skolan inte enbart strävar efter att lära   

                                            
4 Facklig grundkurs, Förord. 
5 Brev 1, Studieteknik, Facklig grundkurs, s. 2. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid., s. 4. 
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eleverna att skriva och läsa eller att förmedla faktakunskaper. För den nya 
skolan är målet vidare och högre än så. Ambitionen är nämligen även att 
förbereda eleverna för ett vuxenliv i ett föränderligt samhälle. Samtidigt 
som skolan är tänkt att stärka elevernas demokratiska fostran, skall den ge 
dem faktakunskaper med lång hållbarhet.9 Förhoppningen är också att 
grundskolans längre studietid skall motverka snedrekryteringen till högre 
studier.10 När den nya moderna skolans roll i samhället uppmärksammas 
poängteras även betydelsen av en utvecklad vuxenutbildning. Med ung-
domsskolans reformer finns det risk för att en generationsklyfta med av-
seende på utbildningsnivå uppstår. Genom vuxenutbildningen skall också 
de som valt fel utbildning tidigare få chansen att omskola sig.11 Vuxenut-
bildningen tilldelas med andra ord en central roll. Den skall ge nya chan-
ser i yrkeslivet och jämnar ut skillnader mellan ung och gammal i utbild-
ningshänseende. 

Beskrivningen av skolan, där således en skarp skiljelinje dras upp mellan 
den gamla skolan och den moderna, kan tolkas som om det ansågs att 
skolan först nu hunnit ikapp samhällsutvecklingen. Den moderna skolan 
är en skola anpassad till efterkrigstidens svenska välfärdsamhälle, medan 
den gamla skolan utgjorde en rest från en svunnen tid. Och om den gamla 
skolan var en produkt av borgerligt kapitalistiska intressen så är den nya, 
moderna skolan formad av arbetarrörelsens ideal. Denna är demokratisk 
och inriktad på att utveckla nya kunskaper, men också på att förändra in-
dividen som person. 

Attityden till formell utbildning kompliceras av att det framhålls att den 
praktiskt framvuxna kunskapen värderas för lågt. För stor vikt läggs vid 
formella utbildningar och examina, sägs det. Fackföreningsrörelsen vill 
därför arbeta för utvecklandet av alternativ meritvärdering.12 

Frågan är hur deltagarna i slutändan uppfattade resonemanget kring 
skola och utbildning. Den negativa bilden av den gamla skolan som delta-
garna själva ”genomlidit” relateras till den moderna skolan. Och från 
denna närmast utopiskt skimrande skola var deltagarna utestängda. Om 
denna bild förenas med det som sägs om betydelsen av att höja värdet av 

                                            
9 Brev 11, Samhällskunskap, Facklig grundkurs, s. 36f. 
10 Ibid., s. 43. 
11 Ibid., s. 42f. 
12 Ibid., s. 44. 
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den informella och icke-formella kunskapen kan detta sammantaget 
knappast ha skapat någon större entusiasm för vidare formella studier.  

Förhållningssättet till utbildning i det undersökta materialet ger ett pas-
sivt intryck och perspektivet är övervägande ekonomiskt. Utbildningen 
betraktas i stora delar som en del av arbetsmarknadspolitiken och som en 
faktor i den ekonomiska tillväxten. Omskolning tvingas individen till på 
grund av näringslivets strukturella förändringar. Det verkar inte vara nå-
got som den självmant tar initiativ till.13 Att utbildning och vuxenstudier 
eventuellt kan föra med sig andra värden än de ekonomiska uppmärk-
sammas mycket lite. Utbildning framstår endast som ett sätt för den en-
skilde att skapa en bättre situation för sig själv och för sina närmaste.  

Eftersom detta är ett material som riktar sig till de fackligt aktiva kan 
det vara av särskilt intresse att uppmärksamma det genusperspektiv som 
förmedlas. Även på detta område dominerar den ekonomiskt grundade 
argumentationen. Visserligen sägs att kvinnornas möjligheter att gå ut i 
arbetslivet ytterst är en social rättvisefråga, men några argument för detta 
förs inte fram, utan perspektivet släpps direkt.14 Kvinnorna utmålas istäl-
let som en arbetskraftsreserv, vilken måste utnyttjas i en situation där nä-
ringslivet i Sverige hotas av arbetskraftsbrist.15 Ett ökat deltagande av 
kvinnor inom arbetslivet framstår som en förutsättning för att den posi-
tiva ekonomiska utvecklingen skall kunna bli varaktig.  

 

Bild 1. Bilden av modern matlagning. 
Illustration Berndt Wictorsson. Källa: 
Facklig grundkurs, Brev 11, s. 24.  

 
                                            

13 Brev 11, Samhällskunskap, Facklig grundkurs, s. 36-44. 
14 Ibid., s. 23ff. 
15 Ibid., s. 24. 
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Den tekniska och ekonomiska utvecklingen har också möjliggjort kvin-
nornas intåg på arbetsmarknaden. Att vara hemmafru är inte längre ett 
heltidsarbete. 
I grundmaterialet sätts det lokala näringslivets struktur i relation till kvin-
nans möjligheter till arbete utanför hemmet. Orter som har ett differentie-
rat näringsliv erbjuder större möjligheter för kvinnor att bli förvärvsarbe-
tande jämfört med orter där det finns ett beroende av några få större ar-
betsgivare.16  

Det har i tidigare kapitel redan antytts att den kvinnliga förvärvsfre-
kvensen var betydligt lägre i Munkfors vid periodens inledning jämfört 
med landet i övrigt, och att detta kan kopplas till bruksortens speciella 
näringslivsstruktur. Man kan endast spekulera i hur detta förhållande upp-
fattades lokalt i Munkfors. Medvetenheten om behovet av att få kvin-
norna i Munkfors ut i arbete fanns bevisligen hos ledande företrädare vid 
brukets personalenhet (se s. 85). 

Grundmaterialet för facklig grundkurs har självklart en tydlig rörelsean-
knytning. Om man skall fungera som goda företrädare för det lokala fack-
et räcker det inte med faktiska kunskaper och insikter i politik och eko-
nomi, man måste också uppfatta sig som en del av arbetarrörelsen. 
Materialet kan i detta avseende tolkas som ett försök från den socialde-
mokratiska majoriteten inom arbetarrörelsen att försäkra sig om att de 
fackliga företrädarna verkligen betraktar sig själva som en del av denna. 
Och kanske framförallt: att de inte bekänner sig till några kommunistiska 
inriktningar. 

Det är således nödvändigt för dessa fackligt aktiva personer att ha en 
uppfattning om det kollektiva ”rörelse-vi” som de är utsedda att tjäna. 
Ramarna för detta vi måste sättas. Detta är en förutsättning för att en kol-
lektiv identitet skall kunna växa fram eller befästas, och för anhängarnas 
och medlemmarnas solidariska uppträdande i relation till varandra. 
Grundmaterialets brev 5, som innehåller en beskrivning av arbetarrörel-
sens historia, är nog avsett att spela just denna roll. 

I detta brev påstås att arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen har sin 
bakgrund i industriägarklassens hänsynslösa uppträdande i relation till in-
dustriproletariatet. Arbetsgivarnas agerande motiveras och finner sin    

                                            
16 Brev 11, Samhällskunskap, Facklig grundkurs, s. 26. 
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legitimitet i de rådande ekonomisk liberala idéerna.17 I industriägarna, eller 
kapitalisterna som de också kallas, återfinns således ett dem. Men det finns 
även en inre fiende, ett andra dem, nämligen arbetarrörelsens revolutionära 
gren.  

Ett uttryck för strävan att fastställa den svenska arbetarrörelsens revis-
ionistiska inriktning historiskt sett är att deltagarna i samband med den 
annars synnerligen översiktliga presentationen av Karl Marx, uppmanas 
att ta ställning till dennes idésystem genom att diskutera frågan: ”Vad tror 
du är huvudanledningen till att Marx’ teorier inte slog in i det industria-
liserade Europa?”18 Det skulle stå klart för alla och en var att det marxist-
iska perspektivet var överspelat.19 

 

 
 

Bild 2. Arbetarrörelsens två inriktningar. Illustration Berndt Wictorsson. Källa: Facklig grundkurs, 
Brev 5. s.4. 

 
Till de två grenarna av arbetarrörelsen kopplas ordparet totalitärt och de-
mokratiskt. Det sovjetiska systemet, skapat av de ryska revolutionära bol-
sjevikerna, utpekas som totalitärt. Den revolutionära inriktningen sägs inte 
ha haft något större inflytande i Sverige. Genom Hjalmar Branting      

                                            
17 Brev 5, Fackföreningskunskap, Facklig grundkurs, s. 1. 
18 Ibid., s. 3. 
19 För socialdemokratins historieskrivning se Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia: 
Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000 (Stockholm, 2001). För socialdemokratins 
relation till vänstern inom arbetarrörelsen se till exempel Bengt Schüllerqvist, Från kosackval till 
kohandel: SAP:s väg till makten 1928-33 (Stockholm, 1992). 
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dominerade istället den revisionistiska inriktningen den svenska arbetarrö-
relsen allt sedan 1897 års partiprogram.20 

Som kan utläsas av bildtexten i bild 2 så beskrivs konflikten mellan de 
två falangerna som ett passerat stadium. Materialet för ”Facklig grund-
kurs” är skrivet innan det sena 1960-talets vänstervåg hunnit bli kraftfull.21 

Fackföreningsrörelsens symbios med det socialdemokratiska partiet är 
också det en del i bestämmandet av ett vi. Det påpekas i materialet med 
stor nogsamhet att det finns en djupt rotad idégemenskap mellan fack-
föreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet. De sägs utgöra två 
kompletterande perspektiv. Om socialdemokratiska partiets arbete är 
långsiktigt, strävar fackföreningsrörelsen efter att genomföra reformer på 
kort sikt. Samtidigt framhålls att även fackföreningsrörelsen måste intres-
sera sig för politiska frågor.22 Trots idégemenskapen finns lite organisato-
riskt samarbete mellan dem. Däremot lever ett utvecklat informellt sam-
arbete mellan organisationerna.23 Det fackliga-politiska samarbetet är en 
viktig förutsättning för uppkomsten av efterkrigstidens välfärdsamhälle, 
framhålls det i materialet.24 

Bilden av en tydlig socialdemokratisk och revisionistisk inriktning av vi, 
där det fanns ett tydligt de i de revolutionärt inriktade socialisterna - men 
också i de hänsynslösa kapitalisterna - lär inte ha varit svår att förankra i 
Munkfors. På orten hade den revisionistiska socialdemokratin en synner-
ligen stark ställning. Kommunisterna var svaga och utgjorde ingen kon-
kurrent till socialdemokratin. Samarbetet mellan fackföreningsrörelsen 
och SAP var också väl förankrat. Det kan knappast uppfattas som en till-
fällighet att den förre metallombudsmannen Roland Arnesson blev 
Munkfors första kommunalråd. Fridemokraternas aktiviteter under 1970-
talets första hälft är dock ett tecken på att det trots allt fanns olika upp-
fattningar om hur lokalsamhället borde styras.  

Tillskillnad från kategorin fackliga/politiska studiecirklar var avsikten 
med kategorin lokalt inriktade cirklar att fånga de cirklar som hade ett 
brett bildande perspektiv, som framförallt behandlade teman kring den 

                                            
20 Brev 5, Fackföreningskunskap, Facklig grundkurs, s. 4f. 
21 Se Östberg, passim. 
22 Brev 5, Fackföreningskunskap, Facklig grundkurs, s. 14f. 
23 Ibid., s. 16. 
24 Ibid., s. 10. 
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egna kommunen men också hembygdens historia. Denna kategori inom 
typologin är tänkt att tydliggöra studiecirkelns möjligheter och betydelse 
vid identitetsbyggande i bemärkelsen att cirklarna kan bidra till stärkandet 
av en lokal kollektiv identitet. Som tidigare framkommit var antalet cirklar 
inom denna kategori relativt få. Man skulle annars kunna tänka sig att det 
arrangerades cirklar som behandlade den egna hembygdens historia och 
som i detta lade ett alternativt perspektiv på historien, precis på det sätt 
som gjordes av den så kallade ”gräv där du står”- rörelsen, vilken växte sig 
stark under 1970-talet. 

Studiecirkeln ”Det sista brevet till Sverige”, som utgick från Vilhelm 
Mobergs avslutande del i hans utvandrarepos, arrangerades av ABF i 
Munkfors läsåret 1972/73. I grunden handlade cirkeln om att ge en annan 
bild än den som förmedlades i skolans historieböcker av det svenska 
1800-talet, men också 1900-talet. 

Studiehandledningen, som består av 10 brev där romanens innehåll 
kommenteras och diskussionsfrågor presenteras, avslutas med en diskuss-
ion kring historieundervisningen och historievetenskapen. Cirkeldeltagar-
na uppmanas där att diskutera om det i deras egna gamla historie-böcker 
fanns avsnitt som behandlade bonden och hantverkaren som samhälls-
byggare. 

I anslutning till denna diskussionsfråga ges bilden av att historieunder-
visningen traditionellt sett lägger stor vikt vid krigiska insatser.25 Historie-
vetenskapen borde byta fokus och mer ägna sig åt det perspektiv som ut-
vandringen representerar i svensk historia. Deltagarna uppmanas att dis-
kutera om detta skulle medföra att de kunde få en mer ”realistisk” histo-
rieuppfattning.26 Syftet med cirkeln tycks därför i slutändan ha varit att 
förändra deltagarnas historieuppfattning, och deras idé om vad som bör 
inkluderas i den svenska historien. 

Den syn på skolan som framkommer i denna cirkel påminner starkt om 
den som framkom i grundmaterialet för facklig grundkurs. Skolan, och då 
den gamla skolan, är faktainriktad och skapad av tidigare maktägande 
grupper. Alternativa perspektiv, som framförallt den vanlige arbetarens, 
hade inte tillåtits i någon större utsträckning.  

                                            
25 Olle Nylander, Sista brevet till Sverige: Studiehandledning till Vilhelm Mobergs roman (Stockholm, 
1977) s. 48. Jfr. Edquist, s. 243f. 
26 Ibid., s. 50. 
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Mobergs roman bär på en framträdande religiös tematik som uppmärk-
sammas i flera av de föreslagna diskussionsfrågorna. Framförallt lyfts 
väckelserörelsen fram. Denna beskrivs som politiskt konservativ och utan 
ambition att förändra samhället. Trots det anses väckelserörelsen ha spelat 
en viktig roll, då den stimulerat individen att börja resonera mer självstän-
digt. På så sätt har den faktiskt burit på det första steget mot den sociala 
revolutionen.27 Föga förvånande placeras romanen i en kontext som skap-
ar möjligheter för en klar politisk tolkning av den samma. 

Detta är också en cirkel där historiebruksaspekten är uppenbar på så 
sätt att det historiska förloppet och bedömningen av historien tydligt fär-
gas av den egna samtiden. Ett exempel är just hur det religiösa temat i 
romanen behandlas. Religionens minskade roll i det moderna Sverige rela-
teras till välfärdsamhällets uppkomst. ”Människorna har fått det mycket 
bättre här på jorden. De har inte längre så stort behov av något att längta 
efter.”28 Att det är arbetarrörelsen som har stått bakom välfärdssamhällets 
uppkomst är underförstått i materialet. 

 
 

Hemmet för hemmafrun 
Den enskilt dominerande kategorin i typologin över studiecirkelverksam-
heten vid ABF i Munkfors utgjordes av de cirklar som kunde ges etiketten 
heminriktade. Som framgår av namnet var detta cirklar som satte hemmet, 
och många gånger direkt eller indirekt kvinnans roll i hemmet, i centrum. 
Den dominerande inriktningen på dessa cirklar var sömnad. Sömnad var 
överhuvudtaget, vid sidan av engelska, det mest populära ämnet för cirk-
lar i Munkfors under den aktuella perioden.29 Genusdimensionen är 
mycket tydlig i grundmaterialet för denna kategori. Ingenstans antyds att 
deltagarna kan vara något annat än kvinnor. 

Grundmaterialet till studiecirkeln ”Från topp till kjol” är utgivet av 
Brevskolan 1962. På ytan är detta rätt och slätt en cirkel i sömnad. Men 
granskas grundmaterialet närmare, och då framförallt det inledande bre-
vet, är det uppenbart att cirkeln har ett mer ambitiöst syfte än så. Det 
handlar också om att deltagarna skall lära att klä sig. När man syr         

                                            
27 Nylander, s. 21. 
28 Ibid., s. 10. 
29 Se Verksamhetsberättelser 1965-1978, Protokollsbilagor, A3:1, ABF Munkfors, FAS. 
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utvecklas den egna stilkänslan, framhålls det.30 Nu står det dock inte helt 
fritt för deltagarna att förkovra denna. I grundmaterialet ges vissa anvis-
ningar för vad som anses vara god stil. Är man liten och fyllig skall man 
till exempel välja tyger med längsgående ränder, något som inte alls är 
lämpligt för de lite längre som passar i tvärrandigt mönstrade tyger.31 Man 
skall också tänka på att inte kombinera alltför många färger och mönster, 
utan hålla garderoben enkel. Rekommendationen är att utgå från dova 
basplagg som sedan kompletteras med kläder av olika färger. Detta är sär-
skilt viktigt för vintern då man skall inrikta sig på plagg i dessa dova fär-
ger, medan man för sommaren kan tänka sig blommiga, rutiga eller enfär-
gade plagg sydda av tyger i glada och klädsamma färger.32 Normen för hur 
man skall vara klädd på vintern respektive sommaren är med andra ord 
tydligt uttalad. 

 

Bild 3. Omslag av Sonia Forsberg på grund-
material ”Från topp till kjol” (1962).  

 
I diskussionen kring stilideal är tonläget disciplinerande och moraliserande 
tonläge. Det predikas vaksamhet i samband med valet av kläder. Rekom-
mendationen är att säga nej till alla överdrifter då det sägs att man snabbt 
tröttnar på dessa, vilket gör dem oekonomiska. Men det är inte nog med 

                                            
30 Margareta Lindström, Från topp till kjol (Stockholm, 1962) s. 6. 
31 Ibid., s. 11. 
32 Ibid., s. 12f. 
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detta ekonomiskt färgade argument. Man uppmanas också välja vanliga 
kläder i färg och skärning, eftersom man då inte riskerar att sticka ut från 
massan. För det, underförstått, är det väl egentligen ingen som önskar? 

 
Tänk också på att det som är extra och ovanligt – det kan vara en färg, en 
viss skärning eller ett tillbehör – drar uppmärksamheten till just detta. Vill 
ni ha det så? Eller föredrar ni att vara klädd som en bland många andra? 
Man brukar säga att ’lagom är bäst’ och det passar utmärkt i detta sam-
manhang. Det är mest trivsamt i längden.33 

 
Idealet utgörs av det vardagliga och praktiska. Bomullstyg är därför att 
föredra eftersom det är ett tyg som är ”billigt, lättskött och oömt”.34 Ex-
travaganta kläder eller kläder som innebär att man skiljer ut sig från 
mängden anses därmed inte vara något som svenska arbetarkvinnor kan 
eller i alla fall bör önska sig. 

Det moraliserande och i någon mån disciplinerande anslaget i cirkeln, 
uttrycks också i att deltagarna uppmanas att diskutera följande frågor i 
anslutning till cirkelns första möte: ”Vad menas med att vara välklädd? 
Vad är karakteristiskt för det nuvarande modet? Tycker ni att det är vack-
ert? Praktiskt och ändamålsenligt?”35 

Tendensen att hylla det ekonomiska, rationella och ändamålsenliga, och 
att detta är ett ideal för husmodern att sträva efter, kan även spåras i andra 
sömnads-cirklar. I inledningen till materialet för den populära cirkeln 
”Lek med lappar”, vilket var en cirkel där deltagarna bland annat fick lära 
sig lappteknik, framkommer: ”De flesta av oss har nog en lapplåda. Den 
som syr får snart ett lager av nya överblivna lappar och det samlas i ett 
hem undan för undan avlagda och slitna kläder, kökslinne och säng-
linne.”36 

Läsåret 1965/66 gavs studiecirkeln ”Hemmets farliga vardag”. Sju kvin-
nor deltog i cirkeln. Detta var med andra ord inte en av de mest frekven-
terade cirklarna, däremot var det en cirkel som mycket tydligt gav uttryck 
för ett husmoderskontrakt och den särskilda profil på genusrelationen 

                                            
33 Lindström, s. 11. 
34 Ibid., s. 12. 
35 Ibid., s. 20. 
36 Elsie Svennås, Lek med lappar: Applikation, collage, lappteknik, klistra, sy på maskin, sy för hand 
(Västerås, 1971) s. 7. Det skall påpekas att detta var ett material utgivet av Ica-förlaget. 
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som det bar på. Grundmaterialet till studiecirkeln utarbetades av Brevsko-
lan i samarbete med Arbetarskyddsstyrelsen och i förordet framgår det att 
den syftar till att väcka diskussion kring de risker som finns i hemmet. 
Förhoppningen är helt enkelt att antalet olyckor skall minska. Erhålls en 
ökad insikt om risken med olyckor i hemmet är önskan att denna skall 
sprida sig ut till arbetslivet.37 Hemmet är en arbetsplats, om inte i laglig 
mening så i reell, vilket det gäller att inse. Resonemanget i materialet ge-
nomsyras av detta sätt att se på hemmet. Ambitionen är därför att stärka 
husmödrarnas arbetssituation. I cirkeln uppmanas husmödrarna att agera 
genom kvinnoorganisationerna och andra fackliga organisationer för att 
göra sina röster hörda. Den vardagskunskap om hemmet som husmöd-
rarna representerar bör även på ett bättre sätt utnyttjas av dem som plane-
rar hemmen.38 Något emanciperande drag, att det påpekas hur viktigt det 
är för kvinnorna att komma ut i förvärvsarbetet, finns inte. Det perspekti-
vet var vid 1960-talets inledning inte ännu etablerat. Istället slås det ett 
slag för den ekonomiska betydelse som husmödrarna har i det svenska 
samhället. Frågan om husmodersarbetet kan föras upp i deklarationen 
uppmärksammas.39 Husmodern är viktig och det spekuleras i om inte en 
hemhjälpskår kan bildas för att rycka ut och hjälpa husmödrarna vid till 
exempel sjukdom.40  

 

 
Bild 4. Den oeftertänksamma och den eftertänksamma husmodern. Illustration Lars Dehjne. Källa: 
Levin, s. 34. 

                                            
37 Ingrid Levin, Hemmets farliga vardag (Stockholm, 1964) s. 5. 
38 Ibid., s. 90. 
39 Ibid., s. 95. 
40 Ibid., s. 15. 
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Det konstateras i grundmaterialet att olyckor inte händer slumpvis. Det 
tycks som om vissa människor drabbas oftare än andra. Olyckorna kan 
nämligen relateras till personlighetstyp och temperament. 

 
Där finns de nonchalanta, som sätter sig över enkla påfund som skyddsfö-
reskrifter, 
Där finns de morska och hejiga, som arbetar som de är på humör just då, 
Där finns de ängsliga, som går och väntar sig olyckor och därför lätt ham-
nar i sådana, 
Där finns drömmarna, som tänker på något annat, 
Och där finns de snabbt uttröttbara, som reagerar med förvirring på nya 
intryck och oförutsedda ting.41 

 
Felet är således människan, närmare bestämt den irrationella människan, 
och deltagarna i cirkeln uppmanas diskutera frågan: ”Har ni träffat den 
irrationella människan?”42  

Det gäller att bli mer planerad och motverka sina egna impulser.43 Pro-
blemet är alltså inte maskinen utan människan och dennes irrationalitet. 
Men genom att leva efter de honnörsord som lanseras i materialet kan 
något av problemen undgås. För sundhet och säkerhet i arbetet måste det 
i hemmet liksom i samhället i övrigt visas: ”omtanke, försiktighet, ord-
ning, planering, renlighet och nytänkande”.44 Det är efter dessa ledord 
som husmodern bör organisera sitt hem. 

Genusstrukturen i hemmet är klar. Det är kvinnan som har huvudan-
svaret om än, kanske mer i förbigående och kanske mer som ett alibi, det 
framskymtar att även mannen kan sköta hemmet.45 Grundmaterialet är 
rikt illustrerat. Illustrationerna belyser på ett intressant sätt den tänkta ge-
nusrelationen. Av de totalt 21 illustrationer som har koppling till hemmet 
är mannen ensamt representerad på tre, majoriteten av dem har kvinnan 
eller barnet som huvudobjekt.  

 

                                            
41 Levin., s. 26. 
42 Ibid., s. 27. 
43 Ibid., s. 44. 
44 Ibid., s. 94. 
45 Ibid., s. 12. 
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Bild 5 & 6. Mannen i hemmet. Illustrationer Lars Dehjne. Källa: Levin, s. 38, 42. 
 

Mannen på bilden representerar detta. Han är en hjälpreda som inte kan 
ges ansvaret för några större uppgifter i hemmet, på sin höjd kan han ta 
hand om disken. Iklädd vit skjorta och svart fluga blir han hemmets servi-
tör. Eller skall det ses så att mannen som arbetat på kontoret hela dagen 
bistår sin fru med middagsdisken, och att det på grund av hans utåtriktade 
arbete inte kan ställa krav på honom eftersom han har andra uppgifter att 
fullgöra? 

Lika tydlig är uppfattningen om kvinnan – hemmafrun. Hennes roll är 
att se till att hemmet blir en god och säker plats, vilket den blir om det 
levs efter de tidigare omnämnda ledorden. Renlighet, planering och ord-
ning skall prägla hemmet och för att lyckas med det får husmodern inte 
vara – det värsta av allt – irrationell. Husmodersidealet fångas väl av dess 
motbild.  

På bilden nedan ser vi en husmoder iklädd papiljotter, tofflor och lortig 
morgonrock. Diskbänken är belamrad med disk. Själv sitter hon och 
dricker kaffe. (Kanske äter hon frukost fast än klockan är ett?!) Detta är i 
varje fall en tolkning man kan göra av bilden, vilken stöds av bildtexten. 
Bilden illustrerar allt det den moderna hemmafrun inte skall vara. Det ly-
ser orenhet, slöhet och dålig planering om denna kvinna.  
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Bild 7. Den moderna husmoderns motbild. Illustration Lars Dehjne. Källa: Levin, s. 84. 
 
 

Individen och samhället 
Kategorin estetiskt inriktade studiecirklar fångar in de cirklar som åt-
minstone på ett ytligt plan, inte kan relateras till en strävan att förstärka en 
yrkesrelevant kompetens. Till denna kategori har cirklar av renodlad hob-
bykaraktär räknats, tillsammans med cirklar i körsång och musik samt 
konsthantverks-cirklar. Svårighet kan uppstå att skilja cirklar av denna ka-
tegori från de cirklar som här kommit att hamna under kategorin hemin-
riktade. De senare har emellertid ansetts ha tydligare praktiska och hus-
hållsekonomiska inslag. Låt vara att den självförverkligande dimensionen 
även hos dessa cirklar kan vara framträdande.  

En typ av cirklar som inte var vanliga vid ABF i Munkfors var de som 
behandlade teman kring hälsa. Ett undantag är cirkeln ”Friskare liv” som 
hade 9 deltagare, med en jämn könsfördelning, läsåret 1974/75. I cirkeln 
behandlas inte explicit några av de aspekter som uppmärksammats här vid 
analysen av studiecirklars grundmaterial. Varken utbildning, relationen 
man-kvinna eller aspekter kring kollektiv identitet är särskilt framträdande 
i denna cirkel. Trots detta kan det vara av intresse att uppmärksamma 
den. Materialet är inte utgivet av Brevskolan utan utgör en del av Vi-
skolan. Det trycktes 1971 och användes som påpekats några år senare i 
Munkfors. Vid en jämförelse med grundmaterialet från 1960-talets första 
hälft, som till exempel ”Hemmets farliga vardag”, blir det uppenbart hur 
annorlunda tonläget är. I ”Hemmets farliga vardag” råder det ingen tve-
kan. Anslaget är direkt. Det är uppfordrande och det är disciplinerande. I 
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”Friskare liv” är tonen annorlunda. Detta är en cirkel vars syfte sägs vara 
att få deltagarna att må bättre. Samtidigt som det sagda hålls fram, påpe-
kas att det inte handlar om att slå några rekord eller om att prestera. Här 
gäller det att skaffa sig ”lust”. Några revolutionerande förändringar av 
kosthållningen skall inte behövas, utlovas det.46 Det blir bara aktuellt att 
med några mindre knep förändra kosten till det bättre. Ett annat exempel 
på ett mindre kravinriktat perspektiv, men ändå med en uppenbart disci-
plinerande ambition, är en av de diskussionsfrågor med vars hjälp den 
egna fysiska förmågan skall diagnostiseras. Där framkommer inom paran-
tes efter själva frågan: ”Svaren är helt frivilliga naturligtvis. Alla kanske 
inte har lust att svara.”47 I ”Hemmets farliga vardag” kan inte några såd-
ana förbehåll noteras. Där är frågorna mer påtagligt normativa och 
stängda. ”Har ni träffat den irrationella människan?”48 Eller då det talas 
om brandsäkerhet i hemmet: ”Tänk efter allvarligt! Hur länge är det sedan 
ni själva företog en grundlig sortering i vindsutrymmet och i källarskrub-
barna?”49 

Något tycks alltså ha hänt. Uppifrånperspektivet i ”Friskare liv” är 
mindre framträdande och tilltalet är mjukare än i ”Hemmets farliga var-
dag”. Det är upp till den enskilde individen och kraven har minskat. Nu 
skall man givetvis inte dra för stora växlar på detta. Det handlar om två 
enskilda cirklar med osäker representativitet. Betydligt mer omfattande 
och systematiska undersökningar skulle krävas för att kunna uttala sig 
med större säkerhet. I vilket fall kan man inte låta bli att undra om detta 
kan vara en antydan om att individens relation till kollektivet, eller med-
borgarens rättigheter i relation till staten, förändrades under andra delen 
av 1960-talet och början av 1970-talet. Eller är det bara retoriken som 
förändrats? Dras spekulationen ännu längre kanske det kan tolkas som 
uttryck för att individen erhållit en mer självständig och myndig position i 
relation till kollektivet, staten och det offentliga. I ”Friska liv” anas påver-
kan från det tidiga 1970-talets samhällskritiska debatt. 

Som samhällsinriktade cirklar har de betecknats som behandlar politiska 
aspekter av samhället och där diskussionen om framtidens samhälle förts. 

                                            
46 Friskare liv, (Stockholm, 1971) s. 7. 
47 Ibid., s. 18. 
48 Hemmets farliga vardag, s. 27. 
49 Ibid., s. 50. 
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Även i detta fall kan det uppstå viss avgränsningsproblematik. Att dra 
gränsen mellan denna kategori och de fackliga/politiska cirklarna är inte 
alla gånger enkelt. En viktig skillnad finns dock i perspektivet. De senare 
kan ha hela samhället i blickpunkten och inte endast den egna rörelsen. 
Ansatsen är inte intern utan extern.  

Studiecirkeln kan vara ett, och säkert ganska effektivt, sätt att förankra 
en diskussion som förts inom rörelsens eller organisationens ledande skikt 
hos anhängarna och medlemmarna på lokalnivå. Ett exempel på det är 
cirkeln ”Ökad jämlikhet”. 

Kommunalvalet 1966 blev en besvikelse för socialdemokratin, varför 
det inkallades till extra kongress 1967 med syftet att staka ut linjerna för 
det framtida arbetet. Begreppet jämlikhet fick nu funktion som en ny 
samlande utgångspunkt. I slutet av februari 1968 tillsattes en jämlikhets-
grupp med representanter från LO och SAP. Gruppen kom att ledas av 
Alva Myrdal som lämnade en fyllig rapport på 1968 års partikongress.50 
Ett slagord inför valet samma år blev ”Ökad jämlikhet”. Valet blev en 
framgång och begreppet jämlikhet fortsatte att torgföras i olika samman-
hang, som i bland annat grundmaterialet för en studiecirkel kallad just 
”Ökad jämlikhet”.  

Detta grundmaterial består av 10 kapitel. Många av samtidens mest 
framträdande debattörer och politiker inom arbetarrörelsen medverkar i 
det. Bland dem märks – vid sidan av Olof Palme – Bror Rexed, Valfrid 
Paulsson och Kjell-Olof Feldt. De områden som behandlas är utbildning, 
arbets- och boendemiljö, fackliga-politiska frågor, arbetsmarknad och nä-
ringspolitik, fritid, socialpolitik, miljövård, fred och internationella frågor 
samt ekonomi. Dessa ämnen utpekas på detta sätt som centrala för jäm-
likhetsarbetet. En av författarna är kvinna. Genom upplägget av materi-
alet skall denna fråga – ojämlikhet – belysas ur olika perspektiv, något par-
tiprogram kring frågan finns inte ännu i slutet av 1960-talet. 

Samtidigt som det är ett material som tar sikte på förändringen av sam-
hället i stort, finns det ett tydligt rörelseinternt perspektiv hos det. Palme 
visar i sin inledning vilket anslag som skall gälla. Han är noga med att   

                                            
50 Se Protokoll Sverige Socialdemokratiska Arbetarpartis 23:e kongress 9-14 juni 1968 (Stockholm, 
1968) s. 188-206. Camilla Odhnoff som hade ansvar för bland annat familjefrågorna i den socialde-
mokratiska regeringen lade ett tydligt kvinnoperspektiv på diskussion kring jämlikhet i sitt anförande 
som följde direkt på Alva Myrdals föredragning. Ibid., s. 206f. 
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påpeka att socialdemokratin har åstadkommit stora saker, inte minst un-
der 1960-talet. På jämlikhetsområdet har de tack vare en stark ekonomi, 
och inte minst politiskt mod, genomfört viktiga reformer.51 

 

Bild 8. Bakom hotande moln av ojämlikhet 
strålar en sol av jämlikhet över framtiden Il-
lustration Sven Björnson. Källa: Ökad jäm-
likhet s. 8.  
 
Jämlikhetsarbetets utopiska dimension blir tydlig i bilden ovan. Att social-
demokratin redan gjort mycket, men att det nu i slutet av 1960-talet finns 
möjlighet att föra arbetet vidare, var en del i den socialdemokratiska själv-
bilden. Med denna självbild som utgångspunkt är det naturligt att be-
handla frågan om en kollektiv identitet och konturerna av det rörelse-vi 
som framträder i grundmaterialet och som deltagarna konfronteras med. 

Representanten för vi:et – den demokratiske socialisten – är reforminrik-
tad, visionär men samtidigt förankrad i verkligheten.52 Den demokratiske 
socialisten är pragmatisk. 

 
Den demokratiske socialisten kan inte presentera några slutgiltiga planrit-
ningar över ett samhälle befriat från brister och konflikter, inte ställa i ut-
sikt att i en handvändning stöpa om verkligheten, inte lova att över en natt 
ersätta sociala motsättningar med rättfärdighet.53 

 
Detta sägs som kritik mot dem som utmålas som arbetarrörelsens och 
socialdemokratins fiender, rörelsens de. Det är samma motståndare som i 
cirkeln ”Facklig grundkurs”. Det är dels de revolutionärt inriktade       

                                            
51 Ökad jämlikhet: För ett rättvisare samhälle (Stockholm, 1969[2:a upplagan]) s. 13. 
52 Ibid., s. 11. 
53 Ibid., s. 11. 



 133 

socialisterna, vilka inte förstår värdet av det dagliga demokratiska arbetet, 
dels de som inte vill se någon samhällsförändring överhuvudtaget, det vill 
säga de som representerar ett reaktionärt och konservativt spår i politi-
ken.54 

Synen på ”vi och de” visas av bild 9. Den stora anonyma massan soci-
aldemokrater, vilken framträder som den helt dominerande gruppen inom 
arbetarrörelsen, omgärdas av sina väldefinierade fiender. Å ena sidan finns 
de långhåriga och skäggiga revolutionärerna som är få till antalet jämfört 
med socialdemokraterna, å den andra står ännu färre reaktionärer iklädda 
kostym och hatt.  

Genom denna uppdelning och karakterisering av ”vi och de” bestäms 
politikens spelplan, men också vilka som agerar på den. Den bild som 
förmedlas av socialdemokraterna själva är att de står för en mittenpolitik. 
Är avsikten att representera den stora massan finns det inte utrymme för 
ett aggressivt klasskampsperspektiv. Viktigare är, som det står i banderol-
len i bild 9, arbete-trygghet-utveckling. Socialdemokratins politiska mit-
tenposition förstärks ytterligare genom det sätt varpå de politiska grup-
perna till höger beskrivs. Hos dem finns nämligen inga nyanser, borta är 
de socialliberala strömningarna inom borgerligheten, kvar är de hattbe-
klädda reaktionärerna. 

Bilden blir ett redskap för socialdemokratins ledande skikt (det är Verk-
ställande utskottet som står bakom materialet) att rama in verkligheten, 
och att skala av vad som anses vara oväsentligheter, för att på så sätt mana 
till stöd för rörelsen. Bilden ger på så sätt en läsangivelse över verklighet-
en. Med ambitionen att mobilisera till stöd för den egna positionen talar 
den om för anhängarna till socialdemokratin (de som är tänkta att delta i 
cirkeln) hur samtidens politiska landskap skall läsas. En förutsättning för 
att lyckas med det är emellertid att de tilltänkta mottagarna känner igen sig 
och kan ställa sig bakom den beskrivning som ges.55 

 

                                            
54 Ökad jämlikhet, s. 10. 
55 Diskussionen om ”inramning” har varit levande inom det forskningsfält som fokuserat de sociala 
rörelserna och kanske särskilt nya sociala rörelser. Se t.ex. Robert D. Benford, & David A. Snow, 
”Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment”, Annual Review of Soci-
ology, 2000(26):1. 
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Bild 9. Socialdemokratin tågar mot framtiden. Illustration Sven Björnson. Källa: Ökad jämlikhet, 
s.6. 

 
Stor vikt lades alltså vid att den demokratiske socialisten just var demokra-
tisk. På det sättet visas att den egna rörelsen lyssnar till sina anhängare och 
medlemmar. Detta demokratiska underifrånperspektiv framträder också i 
form av expertväldets fördömande. Expertens roll inom bostadspolitiken 
och regionalpolitiken ifrågasätts. Istället är det viktigt att befolkningen får 
säga sitt och att de har ett verkligt inflytande på beslutsfattandet.56 I den 
meningen påminner tonläget om det som kom till uttryck i grundmateri-
alet ”Friskare liv”. 

Att denna kritik luftades skall ses i ljuset av ett spirande missnöje med 
det så kallade miljonprogrammet,57 men också som ett uttryck för att   

                                            
56 Ökad jämlikhet, s. 50, 79. 
57 Johan Rådberg, Drömmen om atlantångaren: Utopier och myter i 1900-talets stadsbyggande 
(Stockholm, 1997) s. 68-75. 
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socialdemokratin tagit intryck av den växande vänstervågen, debattens 
radikalisering och de tankar kring det demokratiska inflytandet som var 
levande inom denna. Nu var tiden inne att kritisera den sociala ingenjörs-
konsten som tidigare varit ett så självklart perspektiv vid folkhemsbyg-
gandet och som fanns i grundmaterialet för studiecirkeln ”Hemmets far-
liga vardag”.  

 

Bild 10. Den sociala ingenjören. Illustration 
Sven Björnson. Källa. Ökad jämlikhet, s. 
79.  

 
Vad som avses med jämlikhet definieras aldrig tydligt, vilket är märkligt 
med tanke på att grundmaterialet heter ”Ökad jämlikhet”. Det förstås 
ändå av materialet att begreppet syftar mot en allmän strävan efter att 
skapa bättre förutsättningar för de maktlösa grupperna i samhället.58 Ett 
viktigt instrument för att åstadkomma denna jämlikhet var utbildning. 
Kapitlet eller brevet som behandlar utbildning är författat av Inge Johans-
son, den dåvarande redaktören för Fönstret. Målet måste enligt honom 
vara att ge alla rätt till utbildning. Han påpekar att det finns ett starkt 
samband mellan utbildning, social bakgrund och lön. Personer från soci-
algrupp 1 har högre lön och bättre utbildning. Johansson anger fyra orsa-
ker till varför utbildning är viktig i samhället. Genom denna skulle kultu-
rell, ekonomisk och social jämlikhet kunna åstadkommas. 

 
1. Utbildningen ska göra människan rustad att klara sig i samhället. 
2. Utbildningen ska ge individen möjlighet till självförverkligande. 

                                            
58 Se Olof Palmes inledning, Ökad jämlikhet, s. 7-15. 
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3. Utbildningen ska medverka till att vidmakthålla och vidareutveckla 
demokratin. 

4. Utbildningen ska förbereda och utrusta individen för arbetsliv och 
yrkesverksamhet.59 

 
Johansson tycks mena att utbildning har en synnerligen central betydelse 
för samhällets utveckling i stort. Han noterar dock vissa hinder och dessa 
är främst av ekonomisk art. Studiemedelssystemet bör förstärkas för att 
personer ur socialgrupp 3 skall kunna läsa vidare. Han uppfattar också de 
könsbundna studievalen, de geografiska faktorerna och de handikappades 
möjligheter till studier som svårigheter vilka måste övervinnas.60 Föga för-
vånande pekar Johansson på vuxenutbildningens betydelse. Han för fram 
det i samtiden allt viktigare argumentet, att det finns risk att det uppstår 
en generationsklyfta när det gäller utbildning. Reformeringen av grund-
skolan sätter de vuxna i samhället på undantag. Något måste nu göras för 
att förbättra deras situation. I detta sammanhang kopplar han till        
LOVUX-utredningens slutsatser och den potential som finns hos studie-
förbunden. Det är de som har förmågan att nå fram till de eftersatta 
grupperna, menar Johansson.61 

Inge Johanssons sätt att beskriva utbildningens betydelse och förhåll-
ningssättet till utbildning över huvudtaget, skiljer sig markant från den 
attityd som genomsyrade grundmaterialet ”Facklig grundkurs”. Utbildning 
är i ”Ökad jämlikhet” inget man tvingas in i på grund av arbetslöshet. Det 
passiva förhållningssättet har bytts till ett aktivt. Stor tilltro sätts nu till 
utbildningens förmåga att förändra samhället. Ja, det är närmast så att just 
utbildning, på olika nivåer, betraktas som motorn i hela samhällsutveckl-
ingen. För samhällets del ökar möjligheten att bygga en bättre tillvaro om 
medborgarna har djupa och breda kunskaper. Men också för individen. I 
”Facklig grundkurs” saknas det perspektivet helt. I Johanssons text fram-
kommer att utbildning kan ha positiva effekter. Inte bara ekonomiskt, på 
så sätt att det kan leda till högre lön, utan det finns andra icke-ekonomiska 
argument till studier.62  

                                            
59 Ökad jämlikhet, s. 18ff. 
60 Ibid., s. 20-25. 
61 Ibid., s. 29-36. 
62 Ibid., s. 18f. 
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Bild 11. Hindren för högre studier. Illustrat-
ion Sven Björnson Källa: Ökad jämlikhet, s. 
25.  

 
Genusaspekten i jämlikhetsfrågan är synnerligen tillbakahållen i materi-
alet.63 Med jämlikhet avses att försvara de svaga grupperna i samhället och 
deras intresse. Den sociala klassdimensionen träder därmed fram i för-
grunden. Kvinnor betraktas i sammanhanget som en bland flera demokra-
tiskt missgynnade grupper. När miljöpolitikens utformning diskuteras de-
klareras: 

 
Först när även socialt och fysiskt handikappade, åldringar, kvinnor, lågav-
lönande, sluminvånare, billösa och ungdomar kommer till tals i tillräckligt 
stor utsträckning i våra demokratiska församlingar, kan miljöpolitiken ut-
vecklas i rätt riktning. Innan den situationen blir fullt möjlig måste många 
av de värsta hindren för deras medverkan undanröjas. Det kräver ett stort 
mått av medmänsklighet hos övriga människor. Något som de i grunden 
förmodligen har.64  

 
Eftersom medmänsklighet utpekas som en viktig faktor för att förändra 
situationen är en lockande tolkning av citatet att förändringarna i sig är 
något som kvinnorna och de övriga grupperna inte förtjänar. I vilket fall 
är grupperna så svaga att de måste hjälpas fram. De kan inte själva ta   

                                            
63 Karin Englund gör samma reflektion i: Englund, s. 73. Begreppet jämställdhet började användas 
under 1970-talet för att fånga den specifika relationen mellan man och kvinna. Karlsson, Från bro-
derskap till systerskap, s. 269f. 
64 Ökad jämlikhet, s. 50. 
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initiativ till att stärka sin position, utan de får lita till de övrigas med-
mänsklighet eller nåd.  

När fackliga-politiska frågor förs på tal blir det tydligt att de yrkesgrup-
per där kvinnor dominerar har lägre lön än de där män utgör majoriteten. 
Vägen att lösa detta är emellertid inte främst att arbeta kraftfullare på cen-
tral facklig nivå för att utjämna skillnaderna mellan branscher, utan rådet 
till kvinnorna är att söka sig till andra yrken för att på så sätt kunna höja 
sin egen lön.65 Att relationen mellan man och kvinna kommer att se an-
norlunda ut i framtiden antyds också i grundmaterialet. Det framhålls att 
det finns en tendens hos kvinnor att i större utsträckning än tidigare     
sträva efter att komma ut i förvärvslivet. Här påstås en attitydförändring 
ha skett bland kvinnorna.66 Det påtalas också att barnsomsorgen måste 
byggas ut.67 Ansvaret för det tidigare dominerande husmodersidealet läggs 
med andra ord på kvinnorna. De skall själva ha önskat att stanna hemma, 
men nu har de ändrat uppfattning. 

 
 

Studiecirklars grundmaterial som tidstermometer: diskussion 
och kapitelsammanfattning 
Den genomförda analysen kan inte göra anspråk på fullständighet, ej hel-
ler på representativitet. Utgångspunkten har varit att följa upp en del av 
de frågeställningar som uppstått i tidigare stadier av denna undersökning. 
Ingången i ämnet, och de aspekter som fötts som en frukt av de kvantita-
tivt inriktade delarna, har alltså givit upphov till de frågeområden som be-
handlats i detta kapitel.  

Inledningsvis är det på sin plats att säga något om studiecirklars grund-
material som källa. Den verkligt stora landvinningen med denna avgrän-
sade undersökning är att den pekar mot den betydelse som detta material 
borde få vid ideologiska analyser av arbetarrörelsen i Sverige. Materialet 
framträder som mycket värdefullt om ambitionen är att inte bara upp-
märksamma de ideologiska diskussionerna i rörelsens ledning. Det skapar 
öppningar för att istället uppmärksamma samspelet mellan ledning och 
anhängare, men också de ideologiska aspekter som aktualiserades         

                                            
65 Ökad jämlikhet, s. 63f. 
66 Ibid., s. 110. 
67 Ibid., s. 158. 
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anhängare emellan. Genom grundmaterialet kanske insikt kan erhållas om 
hur diskussionen gick bland fotfolket och vilka ideologiska perspektiv 
som var aktuella där. Samtidigt tydliggjordes ledningens disciplinerande 
och fostrande ambitioner i detta material. Det måste nämligen ses som 
produkten av ett strategiskt handlande från ledningens sida. Mycket åter-
står emellertid att göra på detta område. 

Eftersom en del av syftet med undersökningen är att försöka fånga 
ABF i Munkfors samspel med de lokala kunskapstraditionerna, framstår 
det som naturligt att uppmärksamma vilket förhållningssätt till utbildning, 
och studier överhuvudtaget som förmedlas i grundmaterialet i allmänhet. 
Genomgången har pekat på två perspektiv som eventuellt kan ses som 
uttryck för en förändring vad det gäller synen på utbildning. I ”Facklig 
grundkurs” ges en negativ bild av den gamla skolan medan den nya mo-
derna grundskolan tillskrivs stora förhoppningar. Överhuvudtaget ge-
nomsyras grundmaterialet av en avvaktande, närmast passiv, hållning till 
utbildning. Det faktum att materialet är tryckt 1967 kan möjligen ses som 
lite av en förklaring till det förmedlade förhållningssättet. Vid denna tid 
hade ännu inte tanken på återkommande utbildning och dennas betydelse 
spridit sig ut i rörelsen. Olof Palmes tal på 1969 års partikongress satte 
ljus på frågan vilken sedan upptogs till debatt. Skillnaden är stor när sedan 
Inge Johansson i ”Ökad jämlikhet” karakteriserade utbildning som samti-
dens stora spörsmål, närmast som en ödesfråga. Utbildningsexpansionen 
bar såväl på faror som på möjligheter. En bred utbildning utgjorde en 
förutsättning för byggandet av ett bättre Sverige. Samtidigt som en ojämn 
expansion, där samhällets olika grupper inte gavs samma förutsättningar 
att delta, kunde leda till en tudelning av samhället utbildningsmässigt sett.  

Man kan undra om det perspektiv som Johansson förmedlar skall tas 
som ett uttryck för att synen på och attityden till utbildning förändrats, 
eller om textens inriktning enbart kan hänföras till Johanssons bakgrund 
som ledande folkbildningsföreträdare. Att just Johansson fick skriva detta 
avsnitt och att det finns med i grundmaterialet, kan ju i sig tolkas som om 
utbildning, och då främst vuxenutbildning med folkbildningsprofil, blivit 
ett prioriterat område vid den tiden.  

Den tidigare redovisade förändringen av utbildningsnivån i Munkfors 
ger vid handen att orten hamnade i bakvattnet i det hänseendet. Munkfors 
hamnade lite vid sidan av de stora utbildningssatsningarna under 1960-, 



 140 

1970- och 1980-talen. Att få ett eget teoretiskt gymnasium var inte möjligt 
samtidigt som det tycks som om det fanns vissa strukturer i Munkfors 
som hämmade studier på annan ort. 

Genusperspektivet i grundmaterialet är talande och i detta avseende kan 
inte någon större förändring noteras över tid. Analysen av grundmaterialet 
stärker bara den bild som tidigare förmedlats av forskningen. En intres-
sant iakttagelse har dock gjorts. Grunden för den rådande relationen mel-
lan man och kvinna lades på kvinnan och hennes val. Det var hon som 
valt att gå ut i arbetslivet, underförstått var det också hon som tidigare 
fattat beslutet att stanna hemma som hemmafru. 

Den lilla vikt som ändå läggs vid relationen mellan könen i ”Ökad jäm-
likhet” är intressant om det sätts i relation till den förhistoria som denna 
diskussion hade inför den extra partikongressen 1967. Initiativet att ta upp 
frågan kring jämlikhet på kongressen kom enligt kvinnoförbundets egen 
historieskrivning från dem själva. Det var de tillsammans med social-
demokratiska studentförbundet som började engagera sig i ämnet. Besvi-
kelsen blev därmed stor när kvinnoförbundet inledningsvis inte var repre-
senterade i den tillsatta jämlikhetsgruppen.68  

Historikern Yvonne Hirdman tycker sig se ett mönster. Det genusper-
spektiv som uppmärksammades i samband med den uppblossande dis-
kussionen kring könsroller i början av 1960-talet, hamnade mer i bak-
grunden i slutet av decenniet. Orsaken till det menar hon var det tryck 
som den nya vänstern riktade mot socialdemokratin. Detta medförde att 
fokus lyftes bort från hemmet för att istället hamna på strukturella eko-
nomiska rättvisefrågor. Enligt Hirdman kom jämlikhetsbegreppet att av-
könas, hållas manligt rent, och i dess ställe trädde begreppet jämställdhet 
fram för att fånga relationen kvinna-man.69 Hon menar att könsrollsfrågan 
debatterades ivrigt bland annat i tidskriften Tiden under stora delar av 
1960-talet. En viktig brytpunkt är 1967. När vänstervågen började växa 
tystnade debatten.70 Det riktiga i Hirdmans iakttagelse stärks ytterligare av 
den analys som här gjorts av grundmaterialet ”Ökad jämlikhet”. 

                                            
68 Karlsson, Från broderskap till systerskap, s. 258ff. 
69 Yvonne Hirdman, ”Könlös forskning: Kvinnorna och SAP ur ett genusperspektiv”, Arbetarhistoria: 
Meddelanden från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, nr. 52 4/1989. 
70 Yvonne Hirdman, Med kluven tunga: LO och genusordningen (Stockholm, 1989) s. 258. Hon ser 
1967 som startåret för den nya vänstern. Ibid., s. 240. 
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Ett tredje tema som behandlats rör aspekter kring formandet av en kol-
lektiv identitet. Att sätta gränserna för ett vi, att peka på målet för strävan-
dena samt säga vilka som står mellan vi:et och detta mål blir en naturlig del 
i de ideologiskt impregnerade texterna. Lyckas rörelsens ledare och ideo-
loger inte med dessa delar blir det svårt för dem att mobilisera till stöd för 
den egna saken, vilket ändå måste anses vara en huvuduppgift för de stu-
diecirklar som hade facklig profil eller som riktade sig inåt mot rörelsen.  

Vid en närmare analys av grundmaterialen ”Facklig grundkurs” respek-
tive ”Ökad jämlikhet”, blir det uppenbart att det politiska landskapet ge-
nomgick en snabb förändring i slutet av 1960-talet. I det förra grund-
materialet, som är utgivet 1967, förmedlas uppfattningen att kampen mel-
lan arbetarrörelsens två falanger var över sedan länge. Där framträder ett 
självsäkert revisionistiskt perspektiv. Revisionisterna hade segrat och de 
marxistiska idéerna visat sig svåra att realisera. Detta deklarerades tydligt. I 
grundmaterialet ”Ökad jämlikhet” framträder en annan version av sam-
spelet mellan revisionister och marxister eller arbetarrörelsens vänster. 
Kampen dem emellan tycks inte alls vara över. Här framstår de revolut-
ionära strömningarna som ett reellt hot mot rörelsen. Den förändrade 
verklighetsbeskrivningen får ses som en illustration av vänstervågens 
framväxt. Den hade inte visat sin fulla styrka när grundmaterialet för 
”Facklig grundkurs” utarbetades. Läget var ett helt annat två år senare.  

Genom denna analys har en översiktlig bild givits av vilka teman som 
kan ha diskuterats vid avdelningens olika cirklar. Hur sedan diskussionen i 
praktiken gick och hur det arbetades med dessa grundmaterial i realiteten 
är förstås svårt att veta. 
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Kapitel 6 
 
 

Det fria bildningsarbetet formaliseras? 
ABF i Munkfors 1965-1978, ett internt perspektiv 

 
 
 

I tidigare kapitel har den studiecirkelverksamhet som arrangerades vid 
ABF avdelningen i Munkfors beskrivits ingående. Försök har gjorts att 
fånga såväl vad som lästes som vilka det var som läste. Under denna pe-
riod växte den folkbildande verksamheten kraftigt i omfattning på nation-
ell nivå, så även i Munkfors. Folkbildningen med dess främsta instrument 
– studiecirkeln – tilldelades en särskild roll när ansträngningarna tilltog att 
förbättra utbildningsnivån hos de eftersatta grupperna i samhället. På så 
sätt kom folkbildningen tydligare att börja integreras i det svenska utbild-
ningsväsendet.  

Den administrativa strukturen hos ABF-avdelningen i Munkfors och 
hur denna förändrades är temat för detta kapitel. Det handlar om att stu-
dera den lokala organisationen med närmast funktionsanalytiska utgångs-
punkter. Administrativt byråkratiska lösningar kan uppfattas som svar på 
de nya krav som ställdes på organisationen. Här öppnas även för att be-
trakta förändringarna i de administrativa strukturerna som medvetna och 
offensiva handlingar syftande till att förverkliga organisationens visioner. 
Det finns med all säkerhet såväl reaktiva som proaktiva delar. Genom 
diskussionen kring avdelningens organisatoriska utveckling kommer indi-
rekt ljus att kastas på de lokala kunskapstraditionerna. Utgångspunkten är 
ju den att rörelseorganisationen påverkas av de lokala förhållandena och i 
detta sammanhang framstår de lokala kunskapstraditionerna som centrala. 

Det skulle kunna vara möjligt att ta en närmast idealtypisk utgångspunkt 
i sammanhanget när rörelseorganisationens utveckling diskuteras. Å ena 
sidan utifrån en tänkt situation vid ABF i Munkfors där verksamheten 
helt utgår från egenverksamhet, där beslutsgångarna är informella och där 
agerandet inom organisationen präglas av idealitet. Å den andra sidan  
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utifrån en situation där verksamheten är genomprofessionaliserad och 
styrd uppifrån med litet utrymme för den enskilde medlemmens initiativ. I 
detta läge har det byggts upp en utvecklad administrativ struktur, en byrå-
krati, som är hierarkisk till sin karaktär, med väl avgränsade ansvarsområ-
den för de aktörer som ingår i den. Detta är givetvis fråga om två ytterlig-
hetspositioner, men i den teoretiskt orienterade forskningen kring sociala 
rörelser har det varit ett klassiskt tema för hur en rörelse kan utvecklas. 
Denna utveckling uppfattas i vissa lägen som direkt länkad till, och snarast 
som en konsekvens av rörelsens institutionalisering. Det vill säga att rörel-
sen har blivit en del av det den själv tidigare försökt påverka utifrån.1  

Institutionalisering skulle i detta sammanhang syfta mot att ABF i 
Munkfors, som i varje fall initialt hämtade sin näring från ett missnöje 
med det formella skolväsendet, kommit att uppfattas och själv såg sig som 
en formell partner till de ordinarie skolorna på orten. Utanförskapets tid 
var förbi och möjligheterna att beskriva sig som ett alternativ hade mins-
kat. Här finns problematiseringen för detta kapitel. 

Frågor som uppmärksammas rör aspekter kring styrelsen, de ledande 
vid avdelningen, och deras arbete för att utveckla verksamheten. Vid si-
dan av detta kommer även de administrativa strukturerna i sig att diskute-
ras, som till exempel anställandet av personal samt anskaffandet av för 
verksamheten bättre anpassade lokaler. Förhoppningen är att dessa, som 
det kan tyckas något närsynta utgångspunkter, skall ge förutsättningar för 
att resonera kring avdelningens roll lokalt och hur en tydligare organisato-
risk formalisering, som kunde bli en följd av en ökad byråkratisering, på-
verkade rörelseorganisationen. 

Då siktet är inställt på interna frågor kommer det huvudsakliga käll-
materialet för denna del att utgöras av avdelningens eget material som 
styrelseprotokoll och verksamhetsberättelser. Genom djupintervjuer med 
den dåvarande studieinstruktören skapas möjligheter att ge ett inifrånper-
spektiv på verksamheten, men också att grundligt diskutera förekomsten 
av lokala kunskapstraditioner. 

                                            
1 Det råder dock olika meningar om en sådan utveckling är given. För diskussion kring rörelseorgani-
sationers utveckling se: Hanspeter Kriesi, ”The organizational structure of new social movements in 
a political context”, Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobiliz-
ing Structures, and Cultural Framings, Doug McAdam, John D. McCarty & Mayer N. Zald (eds.) (New 
York, 1996) s. 156ff. 
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En verksamhet i förändring 
De ramar som sätts av ekonomin är centrala för de flesta verksamheter. 
Vare sig det rör sig om företag, organisationer eller mindre föreningar på-
verkas verksamheten av vad som är ekonomiskt möjligt att genomföra. 
Hur vi än önskar att det vore annorlunda så har de ekonomiska realiteter-
na stor betydelse. ABF-avdelningen i Munkfors var i det avseendet inget 
undantag. En strategi för att fånga den förändring som avdelningen ge-
nomgick under den aktuella perioden, skulle därför vara att lyfta fram 
vissa ekonomiska variabler av kvantitativ art. På så sätt erhålls god över-
blick av studieobjektet. Förhoppningen är att överblicken kan legitimera 
några av de frågeställningar som presenterades inledningsvis i detta kapi-
tel, men också generera nya perspektiv med vilka källmaterialet kan kon-
fronteras.  

I diagram 7 och 8 nedan redovisas de centrala posterna från de ekono-
miska avsnitten i avdelningens verksamhetsberättelser. Diagrammen är 
indexerade för att illustrera den relativa förändringen över tid. Utifrån di-
agram 7 står det utom allt tvivel klart att ABF-avdelningen i Munkfors var 
inne i en mycket expansiv fas från mitten av 1960-talet fram till slutet av 
1970-talet. Den ekonomiska omslutningen ökade radikalt under perioden, 
den fyrdubblades. I absoluta tal växte den från 86 000 kronor till 369 000 
kronor.  

Den kanske mest slående förändringen som redovisas i diagrammet är 
dock ökningen av bidragen från stat och kommun, vilka femdubblades. 
De kommunala bidragen steg från 33 000 kronor 1969/70 till 136 000 
kronor 1977/78 medan de statliga bidragen ökade ännu mer, från 29 000 
kronor till 187 000 kronor.2 

Utvecklingen av antalet studiecirklar var, paradoxalt nog, däremot inte 
lika omvälvande. Läsåret 1969/70 arrangerade avdelningen 73 cirklar. 
Åtta år senare var den siffran 115, en nivå som uppnåtts några år tidigare. 
Viktigt att komma ihåg i detta sammanhang är att avdelningens verksam-
het breddades under perioden. Det fanns inte längre enbart studiecirklar 
på programmet utan även kulturarrangemang som från mitten av 1970-

                                            
2 Notera att i kommunens budget anges siffran till 129 000 kronor. Se tabell 13. 
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talet var bidragsberättigade.3 Om man för en stund bortser från detta och 
slår ut bidragen från stat och kommun på antalet cirklar så erhöll en cirkel 
i början av undersökningsperioden 832 kronor, en summa som i slutet av 
perioden ökat till 2 813 kronor.  

 

 
Källor: Verksamhetsberättelser 1969/70-1977/78, Protokollsbilagor, A3:1, ABF Munk-
fors, FAS. Statistisk årsbok 1980 Tab. 240 (Stockholm, 1980). 

 
Inflationen var hög under perioden, vilket illustreras av att nettoprisindex 
fördubblades. Men nettoprisindex ökade inte alls i samma takt som ansla-
gen. Dras nettoprisindexets fördubbling från den femdubbling som gjor-
des av bidragen återstår ett överskott redo att användas för att utveckla 
verksamheten. De ekonomiska förutsättningarna för den lokala folk-
bildande verksamheten tycks vara helt annorlunda läsåret 1977/78 än vad 
de varit 1969/70. Om de också uppfattades som så i praktiken är en an-
nan sak.  

Om man stannar kvar vid denna redovisning av avdelningens intäkter är 
det uppenbart att deltagaravgifter spelade en tillbakadragen roll under pe-
rioden. Dessa finansierade på intet sätt hela verksamheten. I diagram 8 
framgår att dessa ökade, närmare bestämt tredubblades. I kronor och ören 

                                            
3 Intäkterna för kulturarrangemangen (deltagaravgifter+bidrag) var t.ex. läsåret 1976/77 16 389 kro-
nor medan motsvarande intäkter för studiecirkelverksamheten var 273 282 kronor. Kulturarrange-
mangen spelade därmed en underordnad roll för avdelningen ekonomiskt sett. 
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var det emellertid en relativt blygsam förändring, från 12 000 kronor till 
36 000 kronor. Sätts deltagaravgifter i relation till avdelningens omslut-
ning finner man att dessa läsåret 1977/78 utgjorde mindre än en procent. 

 

 
Källor: Verksamhetsberättelser 1969/70-1977/78, Protokollsbilagor, A3:1, ABF Munk-
fors (FAS) Statistisk årsbok 1980 Tab. 240 (Stockholm, 1980). 

 
Att deltagaravgifterna hade en underordnad roll är kanske inte förvå-
nande, samtidigt som det är viktigt att ha detta förhållande i åtanke. Hur 
fritt kan egentligen det lokala folkbildningsarbetet bli om det är helt bero-
ende av bidrag från stat och kommun och skall inte detta i sig tas som ett 
uttryck för folkbildningens institutionalisering? Möjligen kan detta leda till 
en byråkratisering av det lokala folkbildningsarbetet eller kanske till och 
med kräver det.  

I diagram 8 ovan återfinns de största utgiftsposterna i avdelningens 
budget. Det rör sig om löner till ordinarie personal, ledararvoden samt 
lokalkostnader. Som synes ökade samtliga dessa poster snabbare än såväl 
nettoprisindex som antalet studiecirklar. Lönerna till den ordinarie perso-
nalen tredubblades under de åtta år där det för den aktuella perioden finns 
jämförbara siffror. I absoluta tal rör det sig om en ökning från 23 000 
kronor till 75 000 kronor. Detta kan tyckas som en dramatisk ökning och 
som ett tecken på att avdelningen börjat bygga upp en betydande        
administrativ struktur. Sätts detta i relation till den ekonomiska omslut-
ningen framträder emellertid en annan bild. Läsåret 1969/70 utgjorde lö-
nerna 27 procent av omslutningen. Åtta år senare hade denna andel mins-
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kat med sju procent till 20 procent. En topp under den aktuella perioden 
utgjorde läsåret 1975/76 då lönerna till den ordinarie personalen utgjorde 
29 procent av omslutningen. Nu ger dock inte dessa siffror hela                    
sanningen eftersom avdelningen hade stödpersoner som gick på någon 
typ av arbetsmarknadsåtgärd och fanns bokförda på annan plats i budge-
ten. 

En post i avdelningens budget var ersättningen till cirkelledarna. Från 
läsåret 1972/73 är den tydligt redovisad i budgeten. Detta år utbetalades 
59 000 kronor i ledararvode. Utgiftsposten steg sedan snabbt till 196 000 
kronor läsåret 1977/78. Sett till andel av omslutningen utgjorde ledarar-
vodena då 53 procent av densamma. Några år tidigare hade siffran varit 
38 procent. Denna post var därmed den enskilt största på kostnadssidan 
1977/78. Hur detta förhållande påverkade diskussionen bland avdelning-
ens ledning finns det all anledning att uppmärksamma i senare avsnitt. 

I slutändan syftar denna undersökning bland annat till att uppmärk-
samma den betydelse som folkbildningen vid ABF-avdelningen i Munk-
fors spelade i lokalsamhället men också för den enskilde munkforsbon. 
Med den utgångspunkten är det relevant att få en förståelse för hur munk-
forsborna mötte folkbildningen i vardagen. Man bör därför inte stanna 
vid de immateriella innebörderna, man måste även se till hur folkbildning-
en materialiseras i rummet. Närmast till hands ligger då att uppmärk-
samma avdelningens lokaler. Förbättrade lokaler, en flytt från periferi till 
centrum, kan i sig konkretisera den förändrade roll som verksamheten 
erhöll i lokalsamhället liksom dess institutionalisering och byråkratisering. 

Kostnaderna för de egna lokalerna ökade genom hela undersökningspe-
rioden. Det står klart. En dramatisk förändring skedde omkring 1976 då 
kostnaderna mångdubblades. Men sett till helheten rörde det sig faktiskt 
om ganska små summor. Läsåret 1969/70 var kostnaden 2 813 kronor 
eller 3,3 procent av omslutningen. Åtta år senare hade den stigit till 18 609 
kronor eller 5,5 procent av omslutningen. Även om det rör sig om små 
summor så utgör detta ett tydligt uttryck för vad som händer med avdel-
ningen och dess verksamhet. Rent fysiskt kom avdelningen att skaffa sig 
lokaler centralt placerade i det lokala rummet. 
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Verksamheten i ord 
Åren kring 1965 tycks ha varit något av en brytpunkt för ABF-
avdelningen i Munkfors som rörelseorganisation betraktat. Läsåret 
1963/64 hade endast 31 studiecirklar genomförts, vilket var en av de     
lägsta siffrorna under hela efterkrigstiden. Efter det började antalet cirklar 
öka. Läsåret 1964/65 gavs 46 cirklar och året därpå 58. Kurvan hade vänt 
och antalet cirklar var på väg att etablera sig på en nivå där avdelningen 
inte tidigare befunnit sig. Den organisatoriska utvecklingen efter 1965 
måste ses i ljuset av denna gynnsamma utveckling. Strävan att åstad-
komma en ändamålsenlig organisation manifesterades bland annat i inrät-
tandet av ett verkställande utskott till styrelsen bestående av ordförande, 
kassör och sekreterare. Samtidigt togs initiativ till att anställa en arvoderad 
studieinstruktör. Det senare var steg i riktning mot en mer professionellt 
orienterad organisation. Vid denna tid valde avdelningen också att flytta 
till nya mer centralt belägna, lokaler. 

Verksamheten i organisationen formades av läsårets struktur och följde 
i stort sett samma rytm över åren. Vanligen inleddes läsåret på hösten 
med uppstart för cirklarna efter en inledande träff mellan styrelse och de 
cirkelledare som engagerats. Under läsåret sköttes så det löpande av sty-
relsen och framförallt av verkställande utskottet. Vanligen behandlades 
rent praktiska saker på mötena för verkställande utskottet och styrelsen. 
Det kunde handla om möjligheten att hyra en slöjdsal av kommunen för 
hobbycirklar och cirklar inriktade mot konsthantverk.4 Men frågor kring 
ekonomi och inte minst cirkelledarna var också vanliga ämnen på mötena. 
Genom mötesprotokollen kan inblick erhållas om vad som hände ute i 
cirklarna.  

Höstens protokoll brukade präglas av en anda av igångsättande. Det 
gällde att se till att så många cirklar som möjligt initierades. Under vinter-
halvåret fortskred verksamheten. På styrelsemötena rapporterades konti-
nuerligt om hur många cirklar som hade avslutats och hur många som var 
på gång. Den mest intensiva perioden för styrelsen och verkställande ut-
skottet var våren. Då inleddes planeringen för kommande läsår. Påstöt-
ningar utövades på de olika medlemsorganisationerna för att förmå dem 

                                            
4 Styrelseprotokoll 1969-08-26; 1968-10-11, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, 
FAS. 
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att få i gång cirklar. Under våren utarbetades ett prospekt över det kom-
mande årets studiecirklar som distribuerades till hushållen i kommunen. 
För att fira läsårets avslutning arrangerades under flera år en särskild av-
slutning för cirklarna med musik och underhållning. Cirklarna fick där 
tillfälle att visa upp vad de hade åstadkommit under året. Ett populärt och 
återkommande tema på avslutningarna var modevisning, iscensatt av del-
tagarna i de många sömnads-cirklarna. Årsmötet avslutade det organisato-
riska arbetet för läsåret. Det hölls vanligen i maj-juni, men också ibland 
efter sommaren. På årsmötet var det tänkt att ombud för de anslutna 
medlemsorganisationerna skulle delta. Nu visade det sig dock vara svårt 
att nå den önskvärda uppslutningen. 

Under hösten 1965, närmare bestämt i oktober, anställdes Barbro 
Grankvist som arvoderad studieinstruktör vid avdelningen. Grankvist var 
vid detta tillfälle avdelningens sekreterare. Inrättandet av instruktörstjäns-
ten kom att få stor betydelse för verksamhetens utveckling, vilket det 
finns anledning att återkomma till. Vid sidan av denna tjänst inrättades 
också andra under perioden. Hösten 1966 anlitades en städerska tre tim-
mar i månaden. Tre år senare sökte avdelningen stöd hos länsarbets-
nämnden för att få arkivhjälp.5 Detta fick avdelningen och stödet från 
länsarbetsnämnden, senare Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), blev mer 
eller mindre permanent. AMS blev på så sätt en viktig medskapare till 
folkbildningen i Munkfors. Den administrativa överbyggnaden utökades 
1977 då en kassatjänst på 30 timmar per vecka inrättades. Dessutom blev 
det uppenbart att kassörens uppgifter var allt för betungande, varför av-
delningen beslutande att skaffa bokföringshjälp fem till åtta timmar per 
vecka. Inrättandet av dessa tjänster, är uttryck för att avdelningen blev 
mer formellt organiserad och mindre präglad av informella strukturer och 
ideellt arbete. Det är svårt att göra någon annan tolkning än att det var 
den utökade verksamheten, det stora antalet cirklar och den växande eko-
nomiska omslutningen som ställde krav på dessa förändringar. Diagram 8 
visar också tydligt att lönekostnaderna ökade snabbare än nettoprisindex 
om än de fasta lönekostnadernas andel av omslutningen inte gjorde det, 
snarare tvärt om.  

                                            
5 Styrelseprotokoll 1969-08-23; 1969-10-30, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, 
FAS. 
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Bristen på adekvata lokaler aktualiserades under perioden. Under läsåret 
1965 öppnades som antytts nya lokaler vid Smedsgatan i Munkfors, ett 
mer centralt läge än tidigare. Redan några år in på 1970-talet blev lokalfrå-
gan åter angelägen. Diskussioner fördes under 1972 och den 15 januari 
1973 invigdes nya lokaler på Tallbacksvägen 8. Flytten till trots uppstod 
tämligen snart behov av ytterligare studierum. Uppsättningen av teknisk 
utrustning blev också större under denna tid; stencileringsapparat skaffa-
des, snart även en kopieringsapparat och en elskrivmaskin.  

Sett över hela undersökningsperioden var avdelningens ekonomi syn-
nerligen stark. Vid ett flertal tillfällen framhölls att ekonomin var god eller 
mycket god. Under flera år redovisade också avdelningen ett överskott. 
En viktig anledning till att ekonomin var bra under perioden var självklart 
att statens och kommunens stöd hela tiden ökade. Inrättandet av de så 
kallade priocirklarna var särskilt betydelsefullt. För dessa cirklar erhöll av-
delningen full kostnadstäckning till skillnad från de 75 procent de fick för 
de ordinarie cirklarna. Priocirklarna kom snart att utgöra en framträdande 
andel av cirklarna vid avdelningen - i varje fall timmässigt sett. Läsåret 
1973/74 utgjorde priotimmarna 990 av totalt 2 483 studiecirkeltimmar, 
eller omkring 39 procent. Två år senare handlade det om 1 172 av totalt 2 
753 studiecirkeltimmar, det vill säga en ökning till omkring 43 procent. 
Läsåret 1977/78 var priocirklarnas andel uppe i 57 procent.6 Som en ut-
vikning kan sägas att avdelningens kassör trots den fulla kostnadstäck-
ningen önskade ta ut en deltagaravgift på 15 kronor. Han var nämligen av 
den uppfattningen att avdelningen hade utgifter för cirklarna som inte 
täcktes av statsbidraget. Alla i styrelsen delade inte hans mening, utan an-
såg att priocirklarna borde vara gratis för deltagarna. Styrelsen kom emel-
lertid att gå på kassörens linje.7 Avgiften för priocirklarna blev knappt 
hälften av avgiften för de ordinarie cirklarna.8  

Ett förtydligande skall också göras kring priocirklarna vid avdelningen. 
Det har tidigare konstaterats att få som läste skolliknande priocirklar. 
Detta är en sanning med modifikation. Få priocirklar gavs i ämnen som 
svenska, matematik och samhällskunskap. Förklaringen till att prio-

                                            
6 Styrelseprotokoll 1974-05-07; 1976-06-29; 1978-03-22, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF 
Munkfors, FAS. 
7 Styrelseprotokoll 1970-09-15, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
8 Styrelseprotokoll 1971-08-17, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
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cirklarna ändå utgjorde en stor andel av verksamheten var omfattningen 
av cirklar i engelska och att även fackligt arrangerade cirklar kom att få 
status av priocirklar.  

En rimlig slutsats som kan dras med utgångspunkt i det osäkra materi-
alet, är att priocirklarna var viktiga för avdelningen. Inte bara för att de 
stod för en stor del av verksamheten, utan också för att de generösa 
finansieringsbestämmelserna borde ha gynnat avdelningens expansion. 
Dras resonemanget ännu lite längre är det fullt möjligt att engagemanget i 
vuxenutbildningen, i priocirklarna, hade en mer djupgående påverkan på 
avdelningen i så måtto att det kan ha medfört ökad byråkratisering och 
organisatorisk formalisering. 

Avdelningens ekonomi var alltså god. Detta lär ha påverkat ABF-
avdelningens relation till de övriga lokala organisationerna inom arbetar-
rörelsen. Ekonomin gav makt. Arbetarkommunen kom till exempel med 
en förfrågan i november 1972, när det stod klart att ABF skulle flytta till 
nya lokaler, om arbetarkommunen inte kunde få överta avdelningens 
gamla möbler. Arbetarkommunen bad också ABF att stödja studieverk-
samhet vid kommunen, vilket också avdelningen gjorde.9 Det var med 
andra ord uppenbart vem, inom arbetarrörelsen i Munkfors, som hade 
möjlighet att generera resurser och inte var det arbetarkommunen. 

Vid ABF avdelningen arbetades intensivt med att nå ut med informat-
ion om cirklarna till kommuninnevånarna. Att döma av de tidigare redovi-
sade deltagarsiffrorna lyckades avdelningen väl med det. Munkforsborna 
var mer frekventa cirkeldeltagare än värmlänningarna i gemen. Deltagan-
det var också tämligen spritt. Det var ju inte, som man kanske kunde tro, 
en liten grupp som stod för hela kvoten av cirkeldeltagande. 

Att sprida information rörande studiecirklarna var en av studieinstruk-
törens huvuduppgifter. Varje år samlade avdelningen de planerade cirk-
larna i ett prospekt som distribuerades till hushållen i kommunen. Vanlig-
en svarade avdelningen själv för utformning och tryckning av prospektet. 
Det hävdades nämligen att detta var mindre kostsamt än att låta distriktet 
ta hand om det hela.10 Det faktum att avdelningen gav ut sitt eget        

                                            
9 Styrelseprotokoll 1972-11-20, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
10 V. U. protokoll 1970-04-24, Protokoll, övriga, A2:1, ABF Munkfors, FAS. 
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prospekt kan också tolkas som en önskan från dess sida att värna sin 
självständighet.  

Studieinstruktören uppmuntrade medlemsorganisationerna att komma 
med förslag till cirklar. Framstötarna var inte alltid så framgångsrika. 
Missnöje riktades särskilt mot den lokala metallavdelningen, vilken hade 
en egen studiekommitté. ABF:s kritik var därmed ett underkännande av 
kommitténs arbete. ABF avdelningen ansåg att för få cirklar startades av 
metallarbetarna. Med ambitionen att göra någonting åt situationen beslöts 
att varje klubbordförande vid metall-avdelningen hade ansvar för att cirk-
lar organiserades.11 Inget tyder dock på att initiativet bidrog till att fler 
cirklar kom att bildas. 

Vid sidan av tryckta prospekt annonserades i regionala tidningar och i 
det lokala organet Munkfors-Bladet. Avdelningen lade ned mycket kraft på 
uppsökande verksamhet, vilket låg i tiden. LOVUX, och senare FÖVUX, 
hade pekat på detta som en nödvändig väg för att nå ut till de grupper 
som vanligtvis visade ett mycket litet intresse för studier. Avdelningen 
hade också haft problem med att spridningen av prospekten som inte 
fungerat på det sätt avdelningen önskat. Inledningsvis ger den uppsö-
kande verksamheten ett något improviserat intryck. Efter hand hittade 
den sina former i så måtto att uppsökarna fick genomgå utbildning innan 
de skickades ut för att värva potentiella cirkeldeltagare. Inför läsåret 
1974/75 tydliggjorde styrelsen för sig själv hur de avsåg att sprida inform-
ation om den egna verksamheten:12 

 
3. Prospekt till alla hushåll 4 sidigt. 
Annonser ”Nu ute” 2 st. 
Affircher (Växa tillsammans) [sic!] 
Flygblad  
Uppsökare 2-4 stycken. 
[---] 
10 stycken 70x100 affircher [sic!] 
40 stycken 50x70      ” 
25 stycken A 4         ” 
100 stycken Ifyllnadsaffircher i 4 färgstryck [sic!] 

 
                                            

11 V.U. protokoll 1966-05-31, Protokoll, övriga, A2:1, ABF Munkfors, FAS. 
12 V.U. protokoll 1974-02-27, Protokoll, övriga, A2:1, ABF Munkfors, FAS. 
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I detta sammanhang är det av betydelse att påpeka att ett nära samarbete 
utvecklades med bruket. Initiativet till samarbete togs av bruket, vilket 
sedan tidigare samarbetade med såväl TBV som yrkesskolan. Bengt     
Atterfelt på brukets personalavdelning undrade 1969 om ABF-
avdelningen var intresserad av att medverka i det studieprogram som bru-
ket brukade skicka ut till sina anställda. Avdelningen såg positivt på       
brukets påstötning och beslöt att söka kontakt med TBV för att tillsam-
mans med dem utarbeta ett förslag.13 På så sätt kom bruket åtminstone 
indirekt att påverka utbudet vid avdelningen. Avdelningens relation till 
bruket tycks överhuvudtaget ha varit god. Ett stående medgivande fanns 
att inför varje läsår annonsera på bruksområdet. Studieinstruktören och 
dåvarande metallombudsmannen Roland Arnesson brukade besöka bru-
ket för att propagera för cirkelstudier och gjorde så med bruksledningens 
goda minne. 

 
 

Studieinstruktören som spindeln i nätet 
En nyckelperson i det lokala folkbildningsarbetet var studieinstruktören. 
Förutsättningen för att anställa en sådan var enkel: verksamheten måste 
klara av att bära lönekostnaderna. ABF i Munkfors tog alltså detta steg 
1965 när avdelningen började arvodera Barbro Grankvist för uppdraget. 

De första åren på 1960-talet var uppenbarligen svåra för avdelningen. 
Några läsår tidigare hade den negativa trenden inletts, vilken nådde sin 
botten 1963/64. Verksamhetsplan saknas för detta år, vilket i sig kan ses 
som ett tecken på att avdelningen som sådan inte var helt stabil. Men se-
dan händer något. Antalet cirklar växer och verksamheten breddas. Det 
sker en nytändning. I protokollen framträder Grankvist som en central-
figur för denna förändring.14 Det tycks nästan som hon själv lyfter hela 
verksamheten. 

Barbro Grankvist har intervjuats med förhoppningen att på så sätt 
kunna ge en fördjupad bild av aktiviteterna vid avdelningen. Grankvist var 
instruktör vid avdelningen under de år som undersökningen omfattar. 
Härigenom erhålls också en bättre bild av vad det innebar att vara       

                                            
13 Styrelseprotokoll 1969-06-10, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
14 Se t.ex. Styrelseprotokoll 1966-01-24, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
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studieinstruktör än den som framträder ur de efterlämnade dokumenten. 
Förutsättningarna för att se konturerna av de lokala kunskapstraditionerna 
förbättras också.  

Det är inte möjligt att blunda för de problem som tillstöter i samband 
med genomförandet och redovisningen av en intervju med den här inrikt-
ningen. Bristen på anonymitet sätter sina gränser. Intervjun måste ställas 
mot det bevarade skriftliga materialet. De två materialgrupperna måste 
befrukta varandra. Och inte minst: studieinstruktören ger sina intryck av 
verksamheten så här 30 år i efterhand. 

Första gången Barbro Grankvist framträder i det skriftliga materialet är 
läsåret 1964/65. Läsåret därpå framgår det att avdelningen beslutat att 
anlita henne som instruktör och i verksamhetsberättelsen ges hon beröm 
för hur aktiviteterna utvecklats vid avdelningen. Grankvist var inflyttad 
från Karlstad, gift med Sven Grankvist med vilken hon också hade en 
son. Variablerna ung, kvinna och inflyttad verkar inte ha påverkat förut-
sättningarna för hennes arbete negativt. Inte heller tycks det faktum att 
hon inte var förankrad i arbetarrörelsen sedan tidigare märkbart hämmat 
hennes arbete. I början av 1960-talet hade hon visserligen anslutit sig till 
den lokala socialdemokratiska kvinnoklubben och inom ramen för denna 
medverkat i en cirkel i mötesteknik. Hon hade vid denna tid också gått 
med i arbetarkommunen och det var i samband med detta som hon och 
hennes make blev tillfrågade av den lokalt förankrade riksdagsmannen 
Folke Mossberg om de var villiga att engagera sig i ABF.  

 
BG: Och vi gick med i den här cirkeln i mötesteknik och vi tyckte ju se-
dan att det var rätt roligt. Och när jag gick med i arbetarkommunen så 
kom ju också Folke Mossberg, han var riksdagsman, han bodde här i 
Munkfors och frågade mig: Kan inte du och Sven bli med i ABF: Herre-
gud, sa jag. ABF, vad är det? 
MS: Du visste inte vad det var? 
BG: Nej, det visste jag inte. Vi sa inte ja med en gång utan vi gick ju hem 
och tittade i uppslagsverk och så där. 
MS: Sven, var han aktiv socialdemokrat då, eller var han på samma sätt 
som du? 
BG: Ja, ungefär, jag tror att han gick in samtidigt. 
I varje fall så sa vi väl ja då. Jag skulle bli sekreterare och Sven kassör.  
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För att ABF låg på, ja, det fanns ingenting egentligen då. De hade en ord-
förande, de hade några styrelseledamöter, men det var ingenting och de 
hade det i hemmet. Det där var något jag inte var särskilt nöjd med utan 
jag tyckte att skall vi ha en ABF avdelning, så måste vi också ha en liten 
lokal. Vi jagade lokaler, och fick ett litet källarrum nere på centrum. Det 
var inte så stort som det här en gång [omkring 12 m2] Vi drog väl dit allt 
som Harald Strandberg, som var ordförande då, hade hemma.15 

 
Den bristande förankringen i arbetarrörelsen, och den vaga föreställning-
en om vad ABF egentligen var för något, åtgärdade hon snabbt. Det drö-
jer inte länge innan hon i avdelningens protokoll framträder som den dri-
vande personen. Förmågan att skaffa sig ett gott kontaktnät där nyckel-
personer i lokalsamhället ingår, som till exempel de ledande kommunalpo-
litikerna, framstår som en viktig kvalitet hos studieinstruktören. På detta 
område hade Grankvist stor framgång. Tämligen snart upprättade hon 
relationer med några av de dominerande socialdemokraterna på orten. 
Kontakterna med såväl kommunstyrelsens ordförande Sven Forsudd som 
metallombudsmannen, senare kommunalrådet, Roland Arnesson kom 
rent av att utvecklas till privat umgänge. Förutsättningarna för att så 
kunde ske var goda. Under 1960-talet bodde till exempel Grankvists i 
samma hus som Forsudd. 

Själv blev Barbro Grankvist så småningom involverad i kommunalpoli-
tiken. Under 1970-talet var hon ledamot i biblioteksstyrelsen och 1980 
blev hon den nyinrättade kulturnämndens första ordförande. Denna po-
sition innehade hon i 12 år. Vid sida av detta satt hon också under en pe-
riod i byggnadsnämnden och som socialdemokratisk ledamot i kommun-
fullmäktige. Hennes make hade ett liknande engagemang, under 19 år var 
han ordförande i skolstyrelsen. Om Barbro Grankvist i början och mitten 
av 1960-talet fick uppleva ett ”lokalpolitiskt utanförskap” så hade hon 30 
år senare erövrat en position centralt belägen i det kommunala besluts-
fattandet.  

                                            
15 Intervju med studieinstruktören Barbro Grankvist 2006-07-05. Studieinstruktören Barbro 
Grankvists roll vid lokal avdelningen och i lokalsamhället var sådan att det i praktiken varit omöjligt 
att i denna undersökning behandla Grankvist anonymt. Intervjuerna har varit inriktade på henne som 
studieinstruktör, som offentlig person, snarare än som privatperson. Detta beslut har fattats efter 
flera samtal i frågan med Barbro Grankvist. Karaktären på intervjuerna har också påverkat använd-
ningen av dem i undersökningen. 
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När Grankvist väl inrättat sig som instruktör skickades hon raskt på ut-
bildning av förbundet. Under de år hon arbetade som instruktör, senare 
ombudsman, erhöll hon kontinuerligt intern utbildning. Det handlade inte 
bara om pedagogiska aspekter utan också om administration, ekonomi 
och annat man behövde kunna som instruktör. Men det är tydligt att hon 
skulle ha önskat att utbildningar av det slaget genomförts ännu oftare. 
Enligt Grankvist var det inte heller alltid helt enkelt i dessa interna sam-
manhang. Hon var länge den enda kvinnliga instruktören i distriktet. 

 
BG: Distriktsårsmötet, där var jag med. Det var väl jag och ordförande 
tänker jag som åkte dit. Men du vet man fick ju gå igenom en väldigt 
…den första kursen som jag var på… 
MS: Var var det? Var det i Brunnsvik du var? 
BG: Nej, jag var på Runö. Runö var jag 65-66. 
MS: Då var du där ganska direkt när du hade börjat där. 
BG: Ja. 
MS: Du blev instruktör i den svängen och så blev du ivägskickad på en 
gång. 
BG: Hm… 
Då var jag enda kvinnan. 
MS: Du var det! 
BG: Uh, vad hemskt det var. Det var ruggigt för jag var där i 14 dagar! 
MS: Var du yngst nästan också? 
BG: Ja, de bråkade med mig för att jag pratade värmländska. 
Men det var ju skåningar med så jag sa ju att jag kvitterar det för då hade 
jag börjat få lite mer skinn på näsan. Men då hade vi sådana här lite mer 
besvärliga grejor. Du vet väl ungefär hur det är när ett gäng med killar är 
ute så där. Det var helt enkelt kniven på strupen.  
MS: Och det är väl en särskild, nu låter jag kanske fördomsfull, 
en särskild kultur inom vissa fackliga grupper? 
BG: Jo men, du vet. Runö är ett ställe för sig höll jag på att säga. Men det 
där var en parantes. 
Där hade vi pedagogik, vi hade svenska, vi hade marknadsföring, och allt 
det här hade vi med svarsbrev. Så att en åkte dit 14 dagar på föreläsningar 
och allt ihop det här och sedan åkte en hem och så hade en materialet och 
fick en svara på detta och läsa. Det var ju väldigt intressant och bra. Sedan 
fick man åka tillbaka. De hade aldrig några pengar till sådana här kurser.16 

 

                                            
16 Intervju med studieinstruktören Barbro Grankvist 2006-07-05. 
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Aktiviteten vid avdelningen var vacklande i början av 1960-talet.        
Grankvist menar att hon då strävade efter att formalisera verksamheten, 
så att det inte fuskades med cirklarna och att cirkelledarna erhöll det ar-
vode de hade rätt till. Ambitionen att följa reglementet och agerandet mot 
eventuellt fusk framträder emellertid inte särskilt ofta i protokollen från 
den tiden. Intrycket är att dessa problem i så fall löstes informellt. 

Arbetet som studieinstruktör var även speciellt när det gällde anställ-
ningsförhållandena. När Grankvist engagerades var hon som framförts 
arvoderad. Det var först när hon återkom efter sin barnledighet 1970 
(egentligen hade hon sagt upp sig i samband med denna) som hon krävde 
att hon fortsättningsvis skulle få månadslön. Tjänsten blev aldrig större än 
50 procent. Arbetsbördan var dock betydligt mer omfattande. Instruktö-
rens lön blev en återkommande fråga för styrelsen under 1970-talet. 
Grankvist var som instruktör ansluten till tjänstemannasidan av Handels 
och motparten i förhandlingarna var egentligen inte den lokala styrelsen 
utan förbundet centralt. 17 

Kraven på studieinstruktören var mångfasetterade. Det räckte inte med 
att vara en god organisatör. För att ha förmåga att utveckla verksamheten 
var man tvungen att vara utåtriktad och driven, att helt enkelt veta till 
vilka i lokalsamhället man kunde vända sig för att få stöd. Grankvist arbe-
tade på detta sätt, det märks i protokollen, men också i intervjun med 
henne. Ett tydligt exempel var jakten på nya lokaler. Det har tidigare 
framkommit att avdelningen på grund av den växande verksamheten var 
tvingad att flytta mer än en gång. Till kommunstyrelsen riktades 1972-
1973 ett önskemål om att få ta över den gamla provinsialläkarbostaden på 
Tallbacksvägen, inte så långt ifrån de dåvarande lokalerna vid Smedsgatan. 
Detta framgår av protokollen. I intervjun avslöjar Grankvist hur det 
egentligen skall ha gått till. 

 
BG: Då fick jag reda på att det fanns ett hus som låg på Tallbacksvägen, 
ett litet rött hus. Det visste jag var tomt. Så jag gick till Roland och sa: du, 
vi vill ha det och vi vill inte betala någon hyra. Du är inte klok! Jodå, jag 

                                            
17 Barbro Grankvist var ansluten till Handelsanställdas förbund, se Styrelseprotokoll 1971-11-25, 
Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS; V.U. protokoll 1974-04-18, Protokoll, 
övriga, A2:1, ABF Munkfors, FAS. 
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gav mig inte! Då fick vi två kontor och ett stort rum som vi också an-
vände till utställning. 
MS: Ja, Hmm 
Det här är typ -73? Eller någonstans då? 
BG: Någonstans där är det. 
MS: Ja, ja. 
BG: Å kassören vi hade, han var ju snål som attan. Han sa att det inte 
gick. Allting går, sa jag, om vi hjälps åt. Nej, det skulle ju inte gå.  
Ja, men vi fick ju i alla fall två, två fina snygga rum. 
MS: För innan hade ni haft ett litet. 
BG: Ja, ett plus ett kontor 
Det gick inte särskilt länge, verksamheten ökade hela tiden och det var 
inte bara cirklar. Om du läser verksamhetsberättelserna ser du att det är 
mycket, mycket mer. 
MS: Ja, hmm. 
BG: Så jag gick till Roland igen och sa: Du Roland, det är bara råttor uppe 
på vinden. Den vill vi ha inredd. Nej, han protesterade [skratt].18 

 
Arnesson fick ge med sig och vinden restaurerades.  

Det var instruktören som satte samman studiecirkelprospektet. Brev-
skolans katalog fanns här som stöd, men det var enligt Grankvist nöd-
vändigt att anpassa utbudet efter de lokala förhållandena. Det var instruk-
törens ansvar att ansökningarna togs emot, att deltagarna fick informat-
ion, att cirkelledare kontrakterades, att cirklarna genomfördes på ett bra 
sätt och att de avrapporterades korrekt. Vid avdelningen fanns fler an-
ställda som arbetade med detta men som det bevarande materialet berät-
tar så var det instruktören som hade ansvaret. Kort sagt: studieinstruktö-
ren hade hand om helheten. 

Barbro Grankvist framhåller att mycket arbete lades ned på att få funge-
rade cirkelledare. Efter den självklara intervjun fick cirkelledarna genom-
föra en slags provcirkel för att se hur det gick. Först därefter kunde cirkel-
ledaren räknas in i ”stallet” av cirkelledare vid avdelningen. Hon menar 
vidare att det hände att hon blev tvungen att säga nej till cirkelledare eller 
byta ut sådana som inte fungerade. För att garantera ledarnas kvalitet 
skickades de på utbildning. Antingen internt eller gemensamt med någon 
annan avdelning. 

                                            
18 Intervju med studieinstruktören Barbro Grankvist 2006-07-05. 
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Den bild som framträder hos Grankvist är att avdelningen i mycket kla-
rade sig själv. Någon större styrning var de inte utsatta för från distriktets 
sida i Karlstad. Efterhand utvecklades emellertid ett djupare samarbete 
med de omkringliggande avdelningarna, framförallt med den i Hagfors. 

Grankvists minnesbilder om vilka det var som studerade vid ABF-
avdelningen stämmer väl med den kvantitativa deltagarundersökning som 
redovisats tidigare. Kvinnor dominerade bland deltagarna. Däremot rörde 
det sig enligt Grankvist inte exklusivt om hemmafruar. Det var inte ovan-
ligt att gifta, förvärvsarbetande kvinnor anmälde sig till cirklarna. 

I Grankvists redogörelse framstår ABF som en angelägenhet för egent-
ligen alla i lokalsamhället. Att få ABF att spela denna roll verkar i varje fall 
ha varit en strategi från Grankvist och de övriga vid avdelningen. Det var 
viktigt att deltagarna trivdes och att de upplevde sig som sedda. Den soci-
ala dimensionen hos cirklarna var viktig för deltagarna hävdar Grankvist. 
Cirkelstudier var ett sätt att komma ut. 

 
BG: Vi köpte grejor och vi [fnitter] såg till att vi fick pengar. Men var ju 
enda chansen. För det, tror ju jag på och det tror jag fortfarande på, om 
en inte investerar i någonting så får man ingenting tillbaka. Det var ju vik-
tigt, tror jag, att de hade mysiga lokaler. Vi gjorde ett kafé åt dem där de 
kunde koppla av med kaffe. Jag tror också att det är viktigt, att de får gå 
ifrån cirkeln och prata av sitt lite grann. För just den här biten… 
MS: Den sociala biten? 
BG: Ja, för många har varit ensamma. De hade bara det här. 
MS: Det märkte du när du pratade med dem? 
BG: ja19 

 
Med lokalen på Tallbacksvägen, mycket centralt belägen, kom ABF att bli 
”kyrkan mitt i byn” om man skall tolka Grankvists uppfattning om förhål-
landena. En mötesplats för deltagarna, men också för andra som kanske 
på väg hem från affären kunde stanna till vid ABF för att ta en kopp kaffe 
och vila sig en stund. Expeditionen var öppen mellan 8 och 18. Om reso-
nemanget förs längre kommer man in på det som Grankvist såg som 
ABF:s huvuduppgift lokalt, vilken i anknytning till gemenskaphetsper-
spektivet var, att stärka deltagarnas självförtroende. Det kom först. Men 

                                            
19 Intervju med studieinstruktören Barbro Grankvist 2006-07-05. 
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uppgiften var också att cirkeldeltagarna skulle lära sig saker. Det hände så 
mycket vid sidan av själva studierna, om nu en sådan uppdelning skall  
göras. Visst lärde de sig enligt Grankvist att sy, men de pratade också om 
andra saker, inte minst om kommunalpolitik. Den politiska dimensionen 
var inte oväsentlig menar hon. Att det var frågan om en studiecirkel som 
gick i ABF:s regi undgick ingen. I hobby-, konsthantverks- och litteratur-
cirklar diskuterades politik. Språkcirklarna skilde sig något från mängden 
genom att denna dimension där, enligt henne, var mindre framträdande.  

Grankvist ser ett problem i den låga utbildningsnivån i kommunen. Den 
utgör ett hot mot lokalsamhället. 

 
MS: Det förstår jag. Sedan var ju utbildningsnivån låg och är fortfarande 
låg i Munkfors. 
BG: Den är mycket låg och det är ju ledsamt tycker en. Det är därför som 
jag tycker att det är rätt så otäckt att de inte… ja arbetarrörelsen som är 
den största, största medlemmen i ABF kunde se till att de fick fortsätta. 
Men det är ju…[Här antyds utvecklingen under 1990-talet när avdelning-
en upphörde att vara fristående.] 
MS: Upplevde du att det var ett alternativ till, att den formella utbild-
ningsnivån var låg men att den reella med hjälp av alla cirklar var högre än 
vad som kanske syntes på pappret? 
BG: Nej… det var den nog inte. Men jag tyckte att de kunde ha ställt upp 
så att ABF kunde ha fått fortsätta. För att den behövs även idag, fast att vi 
har bra skolutbildningar, men det räcker inte. För hur många är det som 
går till gymnasiet här och ner till Högskolan, inte är det många? Alla 
kanske inte ens går en gymnasielinje. Det är en farlig utveckling - tror jag - 
när människor inte får utbildning.20 

 
Grankvist styrker det resultat som visade att cirkelstudier inte represente-
rade en alternativ studieväg. Det är också tydligt att ABF var en viktig ak-
tör för studier och utbildning lokalt. Någon konkurrens med Komvux kan 
inte Grankvist påminna sig fanns vid den här tiden. Snarare var det så att 
de samarbetade, ABF och Komvux kompletterade varandra. Grunderna 
lästes vid ABF. Där övades studievanan upp och deltagarna blev, menar 
Grankvist, introducerade till studier. Efter denna uppvärmning kunde de 
sedan gå vidare till Komvux för formella studier. ABF och Komvux 

                                            
20 Intervju med studieinstruktören Barbro Grankvist 2006-07-05. 
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skickade helt enkelt studieintresserade personer mellan sig. ABF hade 
också den fördelen att de kunde starta cirklar med färre anmälda än vad 
som krävdes för kurser i Komvux regi. De senare sände därför sina elever 
till ABF om de själva inte hade underlag för en kurs. Grankvist menar att 
hon och den övriga avdelningen hade mycket goda kontakter med rektor 
för Komvux i Munkfors som vid denna tid var Arne Björkman. 

Det finns anledning att återkomma till Grankvists bild av verksamheten, 
som med nödvändighet måste ses i sitt sammanhang. Viktigt är också att 
vara medveten om att bilden av 1970-talets verksamhet påverkas av det 
som hände på 1990-talet och den roll som ABF spelar lokalt idag. Det är 
alltså en fråga om historiebruk. 

 
 

Det värmländska ABF-distriktets omorganisation 
Det organisatoriska perspektivet har hittills varit orienterat mot interna 
aspekter. Men nu var lokalavdelningen också en del av en överordnad or-
ganisatorisk storhet. Avdelningen var en del av ABF-distriktet i Värmland, 
vilket i sin tur utgjorde en del av det nationella förbundet. Sett från en 
organisatorisk horisont är det givetvis intressant att uppmärksamma de 
relationer som lokalavdelningen hade till dessa två nivåerna. Diskussionen 
skulle då komma att gälla avdelningens självständighet, förmågan att 
forma sin egen verksamhet. I realiteten begränsades detta av det faktum 
att cirkelstudierna många gånger tog sin utgångspunkt i ett färdigt grund-
material, ofta producerat av Brevskolan. Staten satte också gränser för 
folkbildningen. Den frihet som fanns, fanns inom dessa. 

I protokollen från avdelningen återfinns sällan några direkta avtryck 
från den nationella nivån. Det var inte ofta förbundets propåer kom upp 
till diskussion. I den meningen framträder ABF som decentraliserat och 
de exempel som trots allt finns, rör förbundets strävan att försäkra sig om 
att studiecirklarna hade en god kvalitet, vilket mer konkret rörde huruvida 
de var kvalificerade för statsbidrag eller inte.21  

Lokalavdelningen förde under hela undersökningsperioden en tydlig 
och klar linje vad det gällde relationen till ABF-distriktet i Värmland. Här 

                                            
21 Styrelseprotokoll 1968-07-02; 1969-08-26 Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, 
FAS; V.U. Protokoll. 1971-12-18, Protokoll, övriga, A2:1, ABF Munkfors, FAS.  
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handlade det om att behålla sin självständighet, att fortsätta få vara fri-
stående. Barbro Grankvist har tidigare vittnat om att avdelningen till stor 
del skötte sig själv. Någon direkt styrning från distriktets sida var det inte               
frågan om när det gällde utbudet av cirklar och kulturprogram. Det fram-
går också tydligt i det samtida skriftliga materialet. 

På sin spets ställs förhållandet till distriktet i samband med den mycket 
långlivade process som ledde fram till distriktets omorganisation i början 
av 1970-talet. Redan 1965 inleddes samtalet i frågan. Som brukligt vid av-
delningens årsmöte var distriktet representerat, ofta var det distriktsin-
struktören som deltog. Vid årsmötet 1965, liksom vid många andra mö-
ten, hette denne Sven Ludvigsson. Detta år presenterade han distriktssty-
relsens förslag till omorganisation. På hans fråga om det fanns intresse för 
samarbete i kommunblock gav mötet ett avvisande svar.22 När sedan om-
organisationsfrågan kom upp till diskussion i ABF:s distriktsstyrelse för 
Värmland sades: ”Situationen är rätt så besvärlig eftersom Munkfors av-
delningen vägrar att orientera sig norrut.”23 Senare framkom att avdel-
ningen i Munkfors var den enda som förhållit sig kallsinnig till förslaget.24 
Problemet var att avdelningen inte önskade en sammanslagning med Hag-
fors, däremot deklarerades att de var öppna för en sammanslagning av 
avdelningarna i mellersta Värmland.25 Förslaget från distriktets sida, som 
upprepades vid årsmötet 1966 var att Munkfors, Hagfors, Sunne, Torsby 
och Sysslebäck skulle bilda en avdelning med en heltidsanställd instruktör. 

Vid årsmötet vidhöll lokalavdelningen sin position i frågan. De framförde 
också argument där det ekonomiskt fördelaktiga med en sammanslagning 
ifrågasattes. Det goda samarbete som de sade sig ha med medlemsorgani-
sationerna skulle också riskeras.26 Grankvist hävdar idag att många ville att 
avdelningen skulle ansluta sig till Karlstad. Problemet var bara att      
Forshaga låg emellan. Själv sade hon sig inte ha varit helt avvisande inför 

                                            
22 Årsmötesprotokoll 1965-06-01, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:6, ABF Munkfors, FAS. Di-
striktet uppfattade avdelningens ställningstagande som problematiskt.  
23 Protokoll Värmlandsdistriktsstyrelse 1966-04-02, Protokoll & protokollsbilagor 1958-1968, 1973, 
1975, A1:3, ABF Värmlands distrikt, FAS. 
24 ”Plan över omorganisationen av ABF:s avdelningar i Värmland”, s. 1, Utan år troligen 1970, Omor-
ganisationen 1969-74, F4:1, ABF Värmlands distrikt, FAS. 
25 Styrelseprotokoll 1966-04-19, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
26 Årsmötesprotokoll 1966-05-21, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:6, ABF Munkfors, FAS. 
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ett fördjupat samarbete med Hagfors. De två avdelningarna hade enligt 
henne ganska mycket gemensamt. 

Distriktets eventuella omorganisation var en levande fråga dessa år. Än 
mer hamnade den i centrum efter distriktets årsmöte 1969, där beslut 
hade fattats om att anpassa organisationen efter kommunreformen. Det 
ansågs som viktigt att avdelningarna erhöll en rationell administrativ 
struktur. Från distriktets sida framfördes att det blev allt mer uppenbart 
att frivilliga krafter inte var tillräckliga. Läsåret 1969/70 hade distriktet 
tappat 9 avdelningar. Störst var förlusten i glesbygden där de mindre av-
delningarna helt enkelt inte förmådde understödja verksamheten.27  

I distriktsstyrelsens regi genomfördes ett omfattande arbete inför re-
formeringen av organisationen. En plan utarbetades. I denna diskuterades 
utgångspunkterna för omorganisationen. Förutom kommunreformen an-
fördes folkomflyttningar (läs urbanisering) och organisatoriska föränd-
ringar hos ABF:s medlemsorganisationer som viktiga faktorer att ta med i 
sammanhanget. Den största drivkraften bakom förändringen var emeller-
tid utvecklingen inom distriktet. Det hade blivit allt mer uppenbart att de 
avdelningar som haft möjlighet att anställa personal också var de som var 
mest livaktiga.28  

Betydelsen av att anknyta till arbetsmarknadens indelning i arbetsmark-
nadsregioner (s.k. A-regioner) kom att diskuteras i utredningsarbetet. Än 
viktigare framstod dock den indelning i fyra förvaltningsregioner i    
Värmland som Länsstyrelsen hade presenterat tidigare. I denna hamnade 
Munkfors i den norra tillsammans med Sunne, Torsby, Hagfors och 
Kyrkheden. Vid A-regionsindelningen hade Munkfors hört till Karlstad. 
Kommunblocken uppfattades inte vara tillräckligt stora. I utredningen 
hävdades att ett befolkningsunderlag på 50 000 invånare krävdes för att 
en avdelning skulle kunna bli bärkraftig. Förutom anställda instruktörer 
behövdes ju också kontorspersonal.29 

Planen utpekade avdelningen i Hagfors som mest expansiv i den norra 
regionen/avdelningen. Hagfors var den livskraftigaste tätorten och en  
ledande industriort. Hänvisningar gjordes också till landstingstyrelsens 

                                            
27 ”Plan över omorganisationen av ABF:s avdelningar i Värmland”, s. 1. Utan år troligen 1970, Omor-
ganisationen 1969-74, F 4:1, ABF Värmlands distrikt, FAS. 
28 Ibid., s. 2. 
29 Ibid., s. 4f. 
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beslut från 1964 att förlägga ett bassjukhus dit. ABF-avdelningen i Hag-
fors målades i ljusa färger. Verksamheten hade ökat stadigt under de    
senaste fyra åren, nu hade avdelningen passerat 200-gränsen med sina 
cirklar. Avdelningen var den mest framgångsrika bland dem som var tänkt 
att tillhöra den norra avdelningen. Med detta som utgångspunkt framstod 
det som naturligt att Hagfors förordades som centralort för den norra 
avdelningen. 

Beskrivningen av ABF-avdelningen i Munkfors var även den tämligen 
positiv, om samtidigt något syrlig. Det påpekades att Munkfors var den 
första, och då enda, kommun som antagit Samverkande Bildningsförbun-
dets bidragsnormer. Avdelningen hade också lyckats arbeta upp verksam-
heten till en sådan omfattning att den förmådde att arvodera en instruktör 
och det hade varit positivt. Det sades att avdelningen hade god kontakt 
med sina medlemsorganisationer och med allmänheten i övrigt. Det fram-
går också av annat material som utarbetats i samband med omorganisat-
ionen att Munkfors låg i topp i distriktet vad det gällde kommuninvånar-
nas deltagande i ABF:s studiecirklar.30 Beskrivningen av verksamheten i 
Munkfors avslutades dock med den negativa trend som kunde märkas 
sedan 4 år tillbaka framhölls.31 Detta måste tolkas som ett sätt från di-
striktsstyrelsens sida att ifrågasätta den långsiktiga bärkraften hos avdel-
ningen. 

Distriktets förslag skulle inte medföra att den lokala förankringen för-
svann helt. De avdelningar som upphörde genom uppgåendet i storavdel-
ningar avsågs att ombildas till kommittéer.32 Det hävdades från distriktets 
sida att omorganisationen endast skulle innebära en centralisering av ad-
ministrationen. Verksamheten på plats skulle inte påverkas.33  

I Munkfors var de uppenbart tveksamma till resonemanget. Avdelning-
en höll styvnackat kvar vid sin position. Inget önskemål fanns om att – 
under Hagfors ledning – ingå i den norra avdelningen. Vid årsmötet 1969, 
som varken var första eller sista gången temat omorganisation kom upp, 
gick mötesordföranden Roland Arnesson på offensiven då han påstod att 

                                            
30 Diabilder ABF:s omorganisation, Omorganisationen 1969-74, F IV:1, ABF Värmlands distrikt, FAS. 
31 ”Plan över omorganisationen av ABF:s avdelningar i Värmland”, s. 33. Utan år troligen 1970, Om-
organisationen 1969-74, F 4:1, ABF Värmlands distrikt, FAS. 
32 Ibid., s. 26. 
33 ”De lokala organens utformning – ABF Värmland”, Omorganisationen 1969-74, F IV:1, ABF Värm-
lands distrikt, FAS. 
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Munkfors kunde bli en god centralort för en storavdelning.34 Arnessons 
framstöt är avslöjande. Vad som oroade var att den egna avdelningen 
skulle lida förluster, ifråga om sin självständighet, snarare än omorganisat-
ionen i sig. 

På avdelningens styrelsemöte den 24 februari 1971 gjordes så ett utta-
lande riktat till distriktsstyrelsen. Avdelningen vidhöll sin avvisande håll-
ning samtidigt som kritik riktades mot hur planeringsarbetet inför omor-
ganisationen hade skötts.35 Sin hållning till trots beslöt styrelsen att skicka 
representanter för att delta i samtalet kring omorganisationen.36 

Diskussionen kring omorganisationen fortsatte hela våren och somma-
ren.37 På årsmötet 1971 presenterade distriktsinstruktören Stig Björklund 
tankarna med omorganisationen. Utgångspunkten var enligt honom helt 
enkelt att arbetet vid avdelningen skulle underlättas. Vid mötet framhöll 
ännu en gång avdelningen sin hållning. 

 
På styrelsen förslag beslutade därför årsmötet följande: 
att Munkfors ABF-avdelning för närvarande ej önskar ansluta sig till den 
föreslagna storavdelningen för ABF-avdelningar i norra Värmland. 
att förslaget tas upp till förnyad prövning när samordning av kommunala 
bidragen skett i övriga kommuner i norra Värmland.38 

 
Detta var det formella beslutet från avdelningens sida ifråga om omorga-
nisationen. Under hösten kom uppenbarligen frågan upp till förnyad dis-
kussion, men det konstaterades kortfattat att avdelningen stod kvar vid 
sitt beslut.39 Vid årsmötet 1972 meddelades att omorganisationen av di-
striktet nu var genomförd och att avdelningen ställt sig utanför denna.40 

 
 

                                            
34 Årsmötesprotokoll 1969-08-23, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:6, ABF Munkfors, FAS. 
35 Styrelseprotokoll 1971-02-24, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
36 V.U. protokoll 1971-04-13, Protokoll, övriga, A2:1, ABF Munkfors, FAS. 
37 Det planerades för ett möte den 29 juni 1971 med medlemsorganisationerna där också distriktet 
skulle vara representerat. Det är dock osäkert om något sådant möte verkligen hölls. Protokoll från 
mötet finns varje fall inte bevarat bland avdelningens material. 
38 Årsmötesprotokoll 1971-08-31, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:6, ABF Munkfors, FAS. 
39 V.U. protokoll 1971-12-18, Protokoll, övriga, A2:1, ABF Munkfors, FAS, Styrelseprotokoll 1971-12-
18, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
40 Styrelseprotokoll 1972-08-28, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
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Avdelningens utveckling: diskussion och kapitelsamman-
fattning 
Intervjun med Grankvist har stärkt den bild av verksamheten som erhölls 
genom den kvantitativa undersökningen. Cirkelstudier var inte en ersätt-
ning för formella studier. Däremot kan de ha fungerat som en väg in i 
studier. I perspektivet socialt kapital för individen, men även för samhället 
i sig, kan cirklarna ha haft en viktig funktion. Cirklarna blir då, om man 
skruvar till det, arenor för kontaktverksamhet. Studieinstruktören och de 
övriga vid avdelningens expedition får i sina egna personer illustrera detta. 
De band samman de olika nätverken på orten. Ville man ha något gjort, 
som att få gardiner upphängda, kunde man vända sig till expeditionen för 
att få tips om vem som utförde sådana sysslor. Cirklarna blev en kraft i 
det lokala nätverksbyggandet. 

Grankvist beskriver samarbetet med den formella skolan som både ut-
vecklat och informellt. Avdelningen interagerade med skolan, yrkesskolan 
och Komvux. Kontakterna med de lokala beslutsfattarna var väl utveck-
lade. En av kommunens ledande män, det blivande kommunalrådet         
Arnesson, fungerade till exempel som ordförande på avdelningens årsmö-
ten. Studieinstruktörens möjligheter att påverka de lokala beslutsfattarna 
verkar ha varit stora. Avdelningens position i lokalsamhället stärktes ytter-
ligare av det samarbete som utvecklades med bruket. Utifrån den bety-
delse och roll som andra här nämnda aktörer tillmätte avdelningen, verkar 
slutsatsen att ABF-avdelningen blev en etablerad aktör för vuxnas studier 
under 1970-talet som rimlig. Avdelningen blev en viktig del i väven av 
utbildningsmöjligheter öppna för munkforsborna. Därvidlag är det möj-
ligt att peka på denna rörelseorganisatoriskt orienterade diskussions rele-
vans i relation till de lokala kunskapstraditionerna. 

Frågan är dock om avdelningen verkligen byråkratiserades. Personal-
styrkan växte under 1970-talet och kostnaderna för denna ökade i abso-
luta tal. Arvodet till cirkelledarna och dess andel av avdelningens omslut-
ning stegrades kraftigt. Förändringarna innebar emellertid inte att några 
tydliga byråkratiska beslutsvägar upprättades, någon formell byråkratisk 
modell så som den framträder i Webers klassiska idealtyp kan inte spåras. 
Istället dominerade ett informellt arbetssätt. Visst fanns det en formellt 
reglerad sida som avdelningen var tvungen att följa. Inrapporteringarna av 
studiecirklarna skulle till exempel göras på ett korrekt sätt. Men                    
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byråkratisering skulle i praktiken ha motverkat den egna strategin och gått 
på tvärs med den idé som fanns för verksamheten. Det är uppenbart när 
man läser protokollen, verksamhetsberättelserna eller tar del av intervjun 
med studieinstruktören, att avdelningen strävade efter att vara något annat 
än den formella skolan. Det var viktigt att deltagarna lärde sig saker, men 
ännu viktigare var att de kände sig hemma i avdelningens verksamhet. Att 
de fick stärkt självförtroende och nya sociala kontakter. Genom avdel-
ningen skulle socialt kapital genereras. Det informella arbetssättet bidrog 
också till att bevara rörelseorganisationens karaktär av att just vara en rö-
relseorganisation, och inte vilken organisation som helst med studier på 
programmet. 

Ledarskapet hos avdelningen är viktigt att framhålla. Som beskrivits var 
studieinstruktören att betrakta som spindeln i nätet. Informellt arbete där 
ambitionen hela tiden var att söka sig fram till möjligheter som kunde 
gynna avdelningen och dess verksamhet, tycks ha präglat ledarskapet. 
Studieinstruktören får personifiera detta. Dennas goda kännedom av det 
som här med en rumsligt färgad metafor kallats för rörelselandskap, det 
vill säga det sammanhang som rörelseorganisationen har att verka i, var en 
grundförutsättning för avdelningens utveckling. Idérikedom och följsam-
het, vilket visades i en god förmåga att läsa rörelselandskapet, var viktiga 
karaktärsdrag hos avdelningens ledning.  

Samtidigt är det möjligt att notera en önskan hos avdelningen att utar-
beta en organisatorisk modell som liknade andra rörelseorganisationer i 
kommunen och som därmed fann legitimitet hos dessa. Studieinstruktö-
rens roll blev ombudsmannens. I materialet lyser ambitionen hos studiein-
struktören att bli ombudsmannens jämlike igenom. Instruktören ville 
spela samma roll i lokalsamhället som metallombudsmannen eller som 
ortens ledande företrädare för HSB. Detta stannade inte vid en yttre for-
mell likhet, utan avdelningen ville visa att den var en stark lokal aktör på 
sitt fält. Denna målsättning var också något avdelningen lyckades med. 
Studieinstruktören erövrade samma position kring folkbildningen som 
metallombudsmannen hade på det fackliga området, det vill säga i det 
närmaste total dominans. Detta var kanske inte så förvånande på en arbe-
tarrörelsedominerad ort som Munkfors. Vad som däremot framstår som 
mer väsentligt är att studieinstruktören, och avdelningen i stort, intog rol-
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len som medaktör i relation till kommunens övriga ledande organisationer 
inom arbetarrörelsen. Avdelningen blev en jämbördig part.  

Sammantaget kan sägas att många olika faktorer påverkade rörelseorga-
nisationens uttryck. Det handlade om yttre faktorer vilka bidrog till att 
forma det rörelselandskap i vilket rörelseorganisationen hade att verka. 
Rörelseorganisationen framträdde som en av aktörerna i det nätverk kring 
studier som fanns lokalt i Munkfors och som genomgick stora föränd-
ringar under den aktuella perioden.  

Men det handlade också om faktorer som fanns inom rörelseorganisat-
ionen själv. Dessa inifrån verkande faktorer hade rötter i den rörelse som 
rörelseorganisationen ville vara en del av, det vill säga den socialdemokra-
tiskt dominerade arbetarrörelsen. Organisationsformen framträder i det 
sammanhanget som ett sätt för rörelseorganisationen att kommunicera 
med omvärlden om hur den vill bli uppfattad. Ideologi och yttre förut-
sättningar bidrar på så sätt till att gemensamt mejsla fram rörelseorganisat-
ionens former. 

De rörelseorganisatoriska förändringarna kan därför relateras till de lo-
kala kunskapstraditionerna där folkbildningen, studiecirkelverksamheten 
vid ABF, blev en mer framträdande del under loppet av undersökningspe-
rioden. 

Ambitionen har i detta avsnitt varit att teckna bilden av lokal folkbild-
ningsverksamhet och dess förändring under 1960- och 1970-tal. Folkbild-
ningsverksamheten utgör en viktig del av de lokala kunskapstraditionerna. 
ABF-avdelningen blir en arena för dessa att komma till uttryck på. Det 
som händer vid avdelningen påverkar också de lokala kunskapstradition-
ernas inriktning och innehåll. Utan att egentligen närmare undersökt frå-
gan kring representativitet, är förhoppningen att granskningen av lokalav-
delningen i Munkfors skall kasta ljus på några av de förändringsprocesser 
som påverkade folkbildningens praktik i Sverige under den aktuella peri-
oden. Undersökningen vill tala om mer än bara sig själv. 
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Kapitel 7 
 
 

Studiecirkelledare: lärare eller ledare? 
Cirkelledarskapets paradox 

 
 
 

Termen studiecirkelledare väcker tankar. Det är uppenbart att den är vald 
för att peka på att uppdraget som cirkelledare skiljer sig från läraruppdra-
get. ”Ledare” andas alternativ. Den skall vara något annat än läraren. Kort 
sagt; ledaren skall ha en annan relation till de övriga deltagarna i cirkeln än 
vad läraren har till sina elever i klassen. Den vertikala relationen skall bli 
horisontell och ledaren skall ses som en i ”gänget”. Ronny Ambjörnsson 
har problematiserat denna relation i samband med sin undersökning av 
arbetarna i sågverkssamhället Holmsund i början av 1900-talet. Enligt ho-
nom förändrades relationerna internt mellan arbetarna över tid. En ny 
patriarkal struktur växte fram som ersättare av den gamla. De vertikala 
förhållandena försvann inte, men nu var det frågan om en arbetarpatriar-
kalism. Studiecirklarna var en del av denna.1  

Det finns något motsägelsefullt i det att ledaren skall inta samma posit-
ion som de övriga i inlärningsprocessen. En ledare är definitionsmässigt 
inte en del av massan, utan något utöver denna. Ledaren har och kanske 
tar ansvar, pekar ut vägen framåt och ser till helheten. Ledaren är inte en 
deltagare bland de övriga. 

Uppmärksamhet riktas i detta kapitel mot cirkelledare vid ABF i Munk-
fors. Ambitionen är att diskutera den funktion som de spelade lokalt i 
samband med folkbildningens vardag. Vilka var egentligen cirkelledare i 
Munkfors? Förändrades gruppens sammansättning under den aktuella 
perioden? Hur resonerade den lokala ledningen kring cirkelledarna och 
hur kan ledningens agerande förklaras? 

                                            
1 Ambjörnsson, s. 268. 
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Genom att närmare studera cirkelledarna, vilka de är och den roll de 
spelade kastas ljus över folkbildningens vardag och därmed också de lo-
kala kunskapstraditionerna. 

I andra delen av detta kapitel belyses debatten på nationell nivå. Främst 
vänds intresset mot uppgifter som kan besvara frågan om vilka som var 
de grundläggande pedagogiska idéerna hos ABF under första hälften av 
1970-talet. Frågan hur dessa förhöll sig till cirkelledarna och deras uppgift 
belyses också, samt till sist även hur ABF centralt såg på de krav som 
gruppen cirkelledare började ställa på organisationen. 

Kapitlet syftar således till att granska folkbildningens praktik och pro-
blematisera ABF:s förhållningssätt till sig själva i en tid då det ökande of-
fentliga stödet ställde nya krav på rörelseorganisationen. Cirkelledarna blir 
en god utgångspunkt för att fånga denna problematik. 

Den första delen av kapitlet baseras på material från ABF i Munkfors. 
Det rör sig om diverse ekonomiskt material, rapporter från cirklar samt 
protokoll från styrelse, verkställande utskott och årsmöte. Material för den 
andra delen utgörs främst av Fönstret men också av forskning och annan 
litteratur som producerades vid tiden och som har kopplingar till ABF. 

 
 

Cirkelledarna vid ABF i Munkfors 
Källmaterialet som används för att ge en bild av cirkelledarnas antal är av 
ekonomisk karaktär. Det rör sig om inkomstuppgifter som avdelningen 
registrerat som grund för de berörda personernas taxering. Som alltid 
måste man vara medveten om de eventuella svagheter som kan finnas 
med det material som är avsett att användas. I detta särskilda fall är det 
möjligt att någon person smugit sig in vilken egentligen fått sin ersättning 
av avdelningen för någonting annat än just för att ha varit cirkelledare, om 
än strävan varit att försöka rensa bort dessa. Uppgifterna täcker inte heller 
hela undersökningsperioden, utan gäller endast från inkomståret 1967 
fram till 1975. Med detta sagt uppmärksammas inte samtliga cirkelledare 
för hela perioden. De som var verksamma före 1967 och efter 1975, och 
bara då, finns inte med. 

Tendensen var att antalet cirkelledare ökade över tid. Tillväxten var 
dock inte oavbruten. Åren 1970-71 går antalet tillbaka något, vilket bör 
relateras till nedgången av antalet cirklar detta läsår. Könsmässigt är          
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fördelningen relativt jämn, men ändå med ett litet övertag för männen. 
1975 är emellertid männens majoritet bland cirkelledarna mycket stor. 
 
Tabell 11. Cirkelledare vid ABF i Munkfors 1967-1975, antal. 

 
År Kvinna Man Totalt 
1967 14 14 28 
1968 24 26 50 
1969 18 23 41 
1970 27 28 55 
1971 18 23 41 
1972 20 21 41 
1973 25 25 50 
1974 27 30 57 
1975 23 38 61 
 

Källa: Inkomstuppgifter 1967-1975, Övriga räkenskaper, G4:2, ABF Munkfors, FAS. 

 
En intressant fråga, som knyter an till genusperspektivet, är hur cirkelle-
darskapet korrelerade med cirkelns könsmässiga sammansättning överlag. 
Kan det även i detta fall noteras en tydlig könssegregerande tendens? För 
att söka svaret på den frågan återvänds till läsåret 1975/76 och gransk-
ningen av detta års närvarorapporter. Under läsåret arrangerades 108 cirk-
lar och för 99 av dem finns bevarade närvarorapporter. Det har tidigare 
konstaterats att endast 11 cirklar detta år är möjliga att beteckna som jäm-
ställda deltagarmässigt sett. Av de cirklarna leddes åtta av kvinnor. Mer-
parten av dem var språkcirklar, men där återfanns också två cirklar på 
ämnet ”Att möta framtiden” och en cirkel som behandlade poeten Dan 
Andersson. Granskas de cirklar som var homogena könsmässigt sett, sak-
nas exempel på att kvinnor varit ledare för rent manliga cirklar. Motsatsen 
fanns dock. Cirkel nummer 48 detta år hade titeln ”Löntagarfonder” och 
leddes av en man medan de övriga deltagarna var kvinnor.  

Hur skall då detta tolkas? Om inte annat visar det att kvinnor kunde 
inta positionen som ledare i cirklar där män deltog, men att flertalet av 
dessa var i sammanhang där de kunde ha en könsneutral kompetens som 
formell utbildning vilket vanligen var fallet för cirklarna i språk. 

Det faktum att de kvinnliga cirkelledarna hade dokumenterade kun-
skaper i ämnet gav dem legitimitet. Språkcirklarna hade ett tydligt mål och 
det var att deltagarna skulle stärka sina språkkunskaper. Detta kan i          
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sammanhanget betraktas som objektiva kunskaper och färdigheter som 
var uppenbara för var och en. Det handlade inte om värderingsoriente-
rade ämnen där cirkelledarens legitimitet fick byggas på annan grund. I 
språkcirklarna hade den språkkunnige cirkelledaren ett övertag. Över-
lägsna språkkunskaper blev utgångspunkten för ledarens auktoritet.2 

Genusrelationen i studiecirklar där ledaren var av annat kön kan ha på-
verkat cirkelns funktion. I detta historiskt inriktade arbete är det svårt att 
komma åt den frågan på djupet. Men svårigheterna att upprätthålla den 
horisontella relationen i cirklar med denna speciella könsmässiga samman-
sättning bör ha varit stora. Var verkligen den tidigare omnämnda cirkeln 
nummer 48 på temat ”Löntagarfonder”, att beteckna som en gemenskap 
där deltagarna fattat det samfällda beslutet att lära tillsammans? Det ligger 
nära till hands att tro att den manlige ledaren i denna cirkel intog en lärar-
roll. Ytligt sett tycks han inte haft några särskilda band till deltagarna och 
själv hade han deltagit i fackliga specialkurser i ämnet.3 Problematiken 
kring cirkelledaren som ledare eller lärare blev en stor fråga i den nation-
ella debatten vid mitten av 1970-talet. Den debatterades också ivrigt i 
Fönstret under en tid. Det meningsutbytet finns det anledning att åter-
komma till. 

En annan intressant aspekt i sammanhanget är vilka som var de mest 
frekventa cirkelledarna. Ett sätt att skildra framväxten av en kår av cirkel-
ledare är att uppmärksamma hur många av dem som fick en substantiell 
ekonomisk ersättning för sitt uppdrag, där det vid sidan av ideella motiv 
kan ha funnits ekonomiska incitament till att fungera som cirkelledare. 
Sätts gränsen vid 1 000 kronor per år kan en stadig ökning noteras av an-
talet cirkelledare som erhåller denna summa eller mer. 1967 rörde det sig 
om 7 personer, åtta år senare om 29 personer. Ökningen kan tyckas dra-
matisk men då måste man ha den allmänna kostnadsökningen i åtanke. 
Som jämförelse kan sägas att ett sjukvårdsbiträde 1968 hade en            

                                            
2 Moderna undersökningar har visat att språkcirklarna liksom hantverkscirklar är tydligt inriktade på 
ämnet. Bland dessa cirklar är också vanligare med arvoderade cirkelledare. Eva Andersson, Cirkel-
ledarskapet: En intervju- och enkätstudie med cirkelledare (Stockholm, 2000) s. 155. 
3 Cirkelledaren i fråga var fabriksarbetare, ledamot av Metall avd. 68 och hade genomgått flera kur-
ser som facklig grundkurs samt veckoslutskurser. Förrapporter 1968-70, Utgående rapporter, B1:1, 
ABF Munkfors, FAS; Studiecirkelsrapporter, närvarolistor 1975-76, Närvarolistor, E3:1, 2 ABF Munk-
fors, FAS. 
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genomsnittlig lön innan påslag på 1 446 kronor i månaden.4 Denna lön 
hade ökat till 2 463 kronor per månad 1975.5  

För ett fåtal, om än kanske ökande antal cirkelledare, kom arvodet att 
utgöra något som kan liknas vid en regelrätt lön. Lika många kvinnor som 
män kom över brytpunkten 1975. Ytligt sett skulle man kunna tro att lika 
många män som kvinnor var ekonomiskt beroende av cirkelledarskapet. 
Så var nog inte fallet. Männens löner var ju betydligt högre.6  

I Tabell 12 nedan redovisas de cirkelledare som arbetade 80 timmar el-
ler mer. Det vill säga de som hade fler än fyra cirklar per år.7 

 
Tabell 12. Personer som var cirkelledare 80 timmar eller mer vid ABF-
avdelningen i Munkfors 1967-1975, antal. 

 
År Kvinna Man Totalt 
1967 7 3 10 

1968 7 1 8 

1969 6 1 7 

1970 4 1 5 

1971 5 3 8 

1972 6 1 7 

1973 8 1 9 

1974 9 1 10 

1975 12 4 16 

 
Källa: se tabell 11. 

 
Det rörde sig om en ganska liten grupp verkligt aktiva cirkelledare. 
Mönstret är tydligt. De mest frekventa cirkelledarna var kvinnor. För de 
förvärvsarbetande männen var inte uppdraget som cirkelledare lika intres-
sant. Männen ville inte, de behövde inte, eller så var det omöjligt att kom-
binera cirkelledaruppdraget med heltidsarbete vid till exempel bruket. 

                                            
4 SOS Löner 1968: Del 1 Landstingspersonal (Stockholm, 1969) tabell 12. 
5 SOS Löner 1975: Del 1 Landstingspersonal (Stockholm, 1976) tabell 18. 
6 Jämförelse mellan de manliga arbetarna vid bruket och några kvinnliga yrken i offentlig sektor för år 
1975. Arbetare vid järn-, stål- och metalljärnverk hade utan påslag 2 615 öre i timmen. Räknat på 
genomsnitt 21 arbetsdagar per månad ger det 4 602 kronor i månaden, vid samma tid tjänade en 
sjuksköterska 3 262 kronor/månad, undersköterska 2 827 kronor/månad, vårdbiträde 2 453 kro-
nor/månad. Källa: Tabell 11, Löner 1975: Del 2 Lantarbetare, industriarbetare mfl., Sveriges officiella 
statistik (Stockholm, 1977); Tabell 18, Kommunal personal 1975: Del 1 Landstingspersonal, Sveriges 
officiella statistik (Stockholm, 1977). Moderna studier har visat att kvinnliga cirkelledare i större ut-
sträckning än manliga önskar arvode för sin verksamhet. Andersson, Cirkelledarskapet, s. 228. 
7 Detta räknat på en ”normalcirkel” som då hade 20 timmar. 
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Möjligt är också att männen inte hade kompetens för de studiecirklar som 
var mest eftersökta som till exempel språkcirklarna. 

Söker man sig djupare i analysen, till det fåtalet ledare som var riktigt fli-
tiga som cirkelledare, finner man ett knappt tiotal kvinnor verksamma 
som ledare för cirklar i framförallt sömnad och språk. Bland dem går det 
att identifiera fyra-fem ledare som vissa år ledde 400-500 studietimmar. 
Den högsta siffran stod en cirkelledare i engelska för som 1972 registre-
rade 697 timmar. Dessa kvinnor hade troligen cirkelledarskapet som sin 
huvudsakliga försörjning. En kvinnlig ledare av sömnads-cirklar erhöll för 
inkomståret 1975 nära 14 000 i lön, för att ta ett exempel. En annan 
kvinna, som främst ledde studiecirklar i språk men också andra cirklar, 
erhöll dryga 15 000 för sin insats och de 478 timmar som hon hade varit 
engagerad som cirkelledare. 

De mest aktiva kvinnliga cirkelledarna hade lite olika bakgrund. Någon 
var sömmerska, en annan student, medan det fanns de som uppgav sig 
vara hemmafru. För den sistnämnda gruppen kan cirkelledaruppdraget ha 
varit ett sätt att (åter)ta sin plats på arbetsmarknaden som förvärvsarbe-
tande. Titeln husmoder eller hemmafru synes vara inadekvat för dessa 
med tanke på hur mycket de arbetade som cirkelledare.  

När temat studiecirkelledare uppmärksammas är det naturligt att be-
handla frågan om deras kvalifikationer. Det är viktigt att ha insikt i de 
krav, i form av förkunskaper eller allmän lämplighet, som ABF eventuellt 
ställde på de personer som skulle fungera som cirkelledare. Sedan är frå-
gan om ABF:s inställning bara var ett svar på de statliga direktiv som ut-
gått som bidragsgrundade förutsättningar, eller om det var en medveten 
satsning från avdelningens sida för att säkra kvaliteten. Tyvärr ger inte det 
efterlämnade materialet från avdelningen några klara beskrivningar av hur 
situationen uppfattades, om än intervjun med studieinstruktören i efter-
hand ger tecken på att det senare skulle kunna vara fallet. 

I förrapporterna från läsåren 1968/69, 1969/70, 1970/71 samt i närva-
rorapporter från studiecirklarna för året 1974/75, framgår inte bara vilka 
som deltagit i cirkeln och vem som varit ledare, utan också den senares 
kvalifikation/lämplighet. Det handlade inte bara om vilken utbildning 
personen i fråga hade utan också om personen var lämplig i allmänhet. 
Cirkelledarnas utbildning kunde dels handla om traditionell ämnesoriente-
rad utbildning, dels om utbildning i studiecirkelpedagogik. Den ideala  
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cirkelledaren i till exempel språk hade givetvis utbildning på båda områ-
dena. Den formella utbildningen fick på så sätt legitimera studieledarskap-
et. En grundlig förankring i rörelsen, i de rådande ideologiska perspekti-
ven och rörelsens kollektiva identitet, gav informell legitimitet. Det är in-
tressant att studera hur dessa två grunder för cirkelledarskapet, formell 
och informell, bryter eller befruktar varandra. 

Utifrån förrapporterna och närvaroprotokollen har en lista över cirkel-
ledarna sammanställts. Denna innehåller 129 namn. Listan sammanfaller 
inte helt med den lista över cirkelledare som gjordes med utgångspunkt i 
inkomstuppgifter. I detta fall fattas nämligen något år. Det innebär att ett 
tjugotal namn saknas på denna lista, som beskriver cirkelledarnas anförda 
kompetens. 

Hos 23 av cirkelledarna åberopades formell utbildning som grund för 
cirkelledarskapet. I huvudsak gällde detta språkcirklar, men också för ett 
fåtal andra cirklar. Undantaget från detta är de hemmafruar som funge-
rade som cirkelledare i språk. För dem angavs den grundläggande formella 
utbildningen. Flera av ledarna i språk var annars lärare vid grundskolan i 
Munkfors. Även några ledare för estetiska cirklar hade den relationen till 
grundskolan. Vid sidan av denna ämnesorienterade förankring framkom-
mer det i materialet att vissa även fullgjort studiecirkelpedagogiska kurser. 
Under den senare perioden är det noterbart att allt fler av ledarna genom-
gått de så kallade metodkurserna. Omkring 31 procent av de 129 ledarna 
hade erfarenhet från den typen av kurser.8 Sammantaget är de cirkelledare 
vilka kunde åberopa formell utbildning som legitimeringsgrund, i knapp 
minoritet sett till hela gruppen.  

Det enskilt vanligaste motivet till att en person ansågs lämplig som cir-
kelledare var av informellt slag, och det var att denna hade lett cirklar tidi-
gare. Av de 129 namn som finns med på listan anförs det i 90 fall att per-
sonen tidigare hade vana som cirkelledare. Det var således omkring 70 
procent av hela gruppen som hade den erfarenheten. För många kombi-
nerades detta med andra informella eller formella legitimeringsgrunder. 
Åberopandet av position inom föreningslivet var också ett sätt att säga att 

                                            
8 Det rör sig om 40 cirkelledare som har genomgått metodkurser eller cirkelledarutbildning inriktad på 
ett särskilt område eller särskild cirkel. Förrapporter 1968-71; Utgående rapporter, B1:1, ABF Munk-
fors, FAS; Studiecirkelsrapporter, närvarolistor 1975-76, Närvarolistor, Närvarolistor, E3:1, 2 ABF 
Munkfors, FAS. 
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man var kvalificerad. Rollen som ordförande eller kassör ansågs uppen-
barligen som en merit. Medlemmarna av Metalls studiekommitté var en 
grupp som utmärkte sig i sammanhanget. Späddes detta på med kommu-
nalpolitiska uppdrag eller med en position i den lokala förvaltningen, hade 
man en bakgrund som pekade mot att man var synnerligen lämplig som 
cirkelledare. Granskas de kvinnliga cirkelledarna särskilt, vilka utgjorde 
ungefär hälften av den totala gruppen, var ungefär 50 procent förvärvsar-
betande eller studerande, knappa 40 procent hemmafruar och dryga 10 
procent var pensionärer. Bland de kvinnliga cirkelledarna återfanns såle-
des en stor andel hemmafruar. Det var säkert svårt att förena ett aktivt 
cirkelledarskap med de krav på hemarbete som förvärvsarbetande kvinnor 
hade. Det finns som framförts all anledning att följa upp hemmafruarnas 
attityd och syn på cirkelledarskapet och uppmärksamma den betydelse 
detta kan ha haft för deras liv. Men det får göras i en annan undersökning. 

 
 

Studiecirkelledarna – ett växande problem? 
I protokollen från ABF-avdelningen visar sig sällan cirkelledarna som 
egna aktörer. Det handlar endast om ett fåtal tillfällen, som när ledarna i 
engelska eller i konsthantverk krävde höjda ersättningsnivåer. Inte vid nå-
got tillfälle vände sig cirkelledarna till styrelsen för att få principiella inne-
hållsliga aspekter lyfta till diskussion. För dessa ämnen var tydligen inte 
styrelsen eller verkställande utskottet den naturliga motparten. Styrelsens 
intresse gentemot cirkelledarna visade sig också primärt vara av ekono-
misk art. Tendensen över tid är också att frågan om cirkelledarnas ersätt-
ning blir en allt vanligare punkt på dagordningen för styrelsens och det 
verkställande utskottets möten. I sig kanske inte så märkligt med tanke på 
den andel som dessa ersättningar utgjorde av omslutningen. I styrelsepro-
tokollen framträder den paradox som påpekats tidigare, det vill säga att 
ämnesmässigt kvalificerade cirkelledare faktiskt kan utgöra ett hinder för 
att cirklarna utvecklas till cirklar enligt den rådande idealbilden av vad en 
studiecirkel skall vara. 

Linjen var tydlig hos styrelsen och deras utgångspunkt var enkel: högre 
avgift och arvoden till de cirklar som krävde kvalificerade ledare.9 Denna 

                                            
9 Styrelseprotokoll 1965-01-26, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
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linje befästes hela tiden. I detta låg en värdering av cirklarna i relation till 
varandra. Språkcirklarna, tillsammans med de fackliga cirklarna, hade 
högst status, medan hobbycirklar befann sig i andra änden av skalan. På 
styrelsemötet den 2 juli 1968 korrigeras arvodena så att de för litteratur- 
och sömnads-cirklarna blev 10 kronor per timme, cirklar i konsthantverk 
och matematik 15 kronor/timme och 20 kronor/timme för språkcirklar-
na.10 Avdelningens idé om kopplingen mellan kompetens och arvode blev 
även tydlig i samband med den framstöt som en cirkelledare i batik och 
flamskvävnad gjorde i februari 1967. Cirkelledaren önskade få sina arvo-
den höjda till 12 kronor/timme för cirklarna i batik och 16 kronor/timme 
för flamskvävnad. Styrelsen gick cirkelledaren till mötes då det gällde cirk-
larna i batik men ville inte ge mer än 10 kronor/timme för cirklarna i 
flamskvävnad, ”enär inte fru [x] var kvalificerad för detta ämne”.11 

Denna differentierade ersättningspolitik mötte motstånd hos cirkelle-
darna. Ledarna i träslöjd ville se en förändring. De menade att det inte var 
mycket till demokrati i ABF eftersom arvodena var så olika. Styrelsen sva-
rade att de skulle försöka jämka samman dem i framtiden.12 

En lokal konflikt hotade i januari 1975 efter styrelsens beslut att höja 
deltagaravgifterna och justera gränsen för hur små cirklarna fick vara. Ing-
en cirkel med färre än åtta medverkande skulle få startas. Beslutet mötte 
kraftig kritik. Cirkelledarna gick till motattack. De menade att åtta perso-
ner för en musikcirkel var för många. Någon höjning av avgiften ville cir-
kelledarna inte heller se. Styrelsen stod dock på sig. Att vara åtta personer 
i en cirkel av det här slaget skulle inte innebära några problem. Men sam-
tidigt gick styrelsen med på kompromissen att fortsättningscirklar skulle få 
starta om de hade färre deltagare än så. Vad det gällde deltagaravgifterna 
blev resultatet av schismen att endast avgifterna till hobby- och konst-
hantverks-cirklar höjdes, övriga avgifter förblev oförändrade.13 

Värdering av kvalifikationer och det motsägelsefulla i detta var inte nå-
got som avdelningen var ensam om. Den fullföljde bara ett synsätt som 

                                            
10 Styrelseprotokoll 1968-07-02, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. Om den 
ifrågasättande synen nationellt på praktiskt inriktade cirklar se Englund, s. 19f. Denna attityd lever 
fortfarande kvar, se Waldén. 
11 Styrelseprotokoll 1967-02-17, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
12 Styrelseprotokoll 1973-09-13, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
13 Styrelseprotokoll 1975-01-07, 1975-01-22, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, 
FAS. 
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sanktionerats från förbundet centralt. Förbundet krävde nämligen att cir-
kelledarnas kvalifikationer rapporterades in till förbundet.14 Sedan kan ju 
förbundets agerande i sin tur ha styrts av de riktlinjer som staten lagt fast 
för utbetalningen av bidrag. De differentierade arvodena måste dessutom 
sättas i relation till andra aktörer på området. Var arvodena för låga kunde 
det bli svårt att locka skolans adjunkter att bli cirkelledare. 

I styrelsens relation till cirkelledarna kan ett disciplinerande drag note-
ras. Cirkelledare som inte följde reglerna blev tillsagda och de som miss-
lyckats tidigare kunde få ytterligare chanser av styrelsen.15 Styrelsen god-
kände på detta sätt de som ville verka som cirkelledare. Någon systema-
tisk kontroll eller ackreditering av dem kan dock inte noteras i protokol-
len. Snarare var det de upplevda problemfallen som uppmärksammades. I 
studieinstruktörens redogörelse hur det arbetades för att säkerställa ledar-
nas kvalitet framgår att avdelningen satsade på en förebyggande strategi. 
Problemen löstes innan de blev en punkt på dagordningen för styrelsen. 

Vid sitt möte den 10 september 1965 diskuterade det verkställande ut-
skottet om en av de mer aktiva cirkelledarna kunde få fortsatt förtroende. 
Verkställande utskottet uppskattade nämligen inte hur cirkelledaren hade 
skött sina cirklar i sömnad. ”Berit Svensson [fingerat namn] vägrar att 
godta de regler som gäller för en studiecirkel.”16 Verkställande utskottet 
beslöt att försöka kontakta henne ytterligare en gång. Tydligen hittades en 
lösning på problemet då cirkelledaren fick fortsätta under det kommande 
decenniet. Hon var en av dem för vilken detta att vara cirkelledare närm-
ast hade blivit ett yrke. Mycket tyder också på att hon var en populär cir-
kelledare. Men 1977 uppstod ytterligare en konflikt mellan cirkelledaren 
och styrelsen. Styrelsen var av den uppfattningen att cirkelledaren inte 
uppfyllde en enda av de regler som satts upp för cirkelledarskapet. De 
beslöt därför att skriftligt meddela henne att hon inte längre var aktuell 
som cirkelledare.17  

Vem som helst fick inte bli cirkelledare. I november 1976 uttalades 
önskemålet att avdelningen i framtiden anlitade personer som hade      

                                            
14 Det gäller ledarna i näverslöjd. Styrelseprotokoll 1969-08-26, Protokoll, årsmöte och styrelse, 
A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
15 Styrelseprotokoll 1967-02-17, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
16 V.U. protokoll 1965-09-10, Protokoll, övriga, A2:1, ABF Munkfors, FAS.  
17 Styrelseprotokoll 1977-12-13, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
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anknytning till arbetarrörelsen, eller ”partifolk” som det stod i protokol-
let.18 Att ha varit studieledare för något av de konkurrerande studieför-
bunden var inte särskilt uppskattat. När det upptäcktes att en av cirkelle-
darna hade varit verksam i Medborgarskolan, beslöt styrelsen att personen 
inte längre skulle anlitas.19 Den ansökan om förnyat förtroende som cir-
kelledaren senare gjorde till styrelsen bemöttes negativt.20 På detta sätt 
markerades att det var viktigt att vara lojal mot styrelsen, mot ABF och 
mot arbetarrörelsen som helhet. Då spelade det mindre roll om man var 
cirkelledare i keramik, som denna gång. Att styrelsen agerade på detta sätt 
är inte förvånande om studieinstruktörens försäkran att verksamheten var 
politiskt impregnerad finns i åtanke. 

Att det uppstått en grupp cirkelledare där uppdraget som cirkelledare 
tenderade att förvandlas till yrke tog sig olika uttryck. Ett var att styrelsen 
hösten 1973 började diskutera om den i fortsättningen skulle betala ut 
månadslön till cirkelledarna.21 I augusti 1974 kommenterades cirkelledar-
avtalet för första gången av styrelsen. Under de kommande åren blev det 
ett återkommande tema på mötena. På årsmötet 1975 besvärade sig        
distriktsstudieledaren Sven Ludvigsson över de allt högre arvodena, men 
sade samtidigt resignerat: vad skulle man göra, det var bara att följa avta-
len.22 Den avtalsreglerade relationen till cirkelledarna innebar att styrelsen 
var tvingad att avskeda cirkelledarna om det inte fanns tillräckligt med 
timmar för att kunna lova en tillsvidare anställning.23 

Under slutet av 1977 formaliserades relationen ytterligare. De ökande 
kostnaderna för cirkelledarna, som skulle följa med det kommande avta-
let, diskuterades på ett av verkställande utskottets möten. Debatten blev 
tydligen inflammerad. Något enat förslag kunde nämligen inte verkstäl-
lande utskottet förelägga styrelsen. Vad de dock kunde enas om var att en 
skrivelse skulle riktas till medlemsorganisationerna där dessa uppmanades 
att inte höja arvodena för sina ledare. Styrelsen beslöt också att säga upp 
de tillsvidareanställda cirkelledare eftersom det inte gick att garantera de 

                                            
18 Styrelseprotokoll 1976-11-18, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
19 Styrelseprotokoll 1977-09-05, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
20 Styrelseprotokoll 1977-11-16, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
21 V.U. protokoll 1973-08-20, Protokoll, övriga, A2:1, ABF Munkfors, FAS. 
22 Årsmötesprotokoll 1975-10-16, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS.  
23 V.U. protokoll 1976-03-16, Protokoll, övriga, A2:1, ABF Munkfors, FAS. 
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420 timmar som krävdes för detta.24 Styrelsen undertecknade med ett un-
dantag avtalet. Nu började också styrelsen diskutera vilka regler som cir-
kelledaren skulle följa och hur anställningen av den skulle bekräftas. Sty-
relsen definierade helt enkelt ett regelverk som skulle klargöra cirkelledar-
nas ansvar och arbetsuppgifter. 

 
1. Ledaren skall leda cirklarna i enlighet med statsbidragsbestämmelserna. 
2. Ledarna måste driva verksamheten efter fastställd studieplan. Deltagarna 

måste beredas tillfälle att diskutera och påverka studiernas inriktning och in-
nehåll 

3. Där utöver skall ledarna: 
a. I samband med starten informera om ABF och dess verksamhet. 
b. I samband med cirkelns avslutande underrätta sig om deltagarnas intresse 
att läsa vidare. Inte bara för det aktuella ämnet. 
c. Deltaga i ledarträffar högst två timmar per månad. 
d. Cirkelledaren är dock skyldig att rapportera till ABF om varje inställd 
sammankomst.  

4. Anställning bekräftas i och med att studieförbundets avdelning överlämnar 
deltagarlistan. Cirkelledaren bekräftar anställningen genom att inom en 
vecka efter tredje sammankomsten i cirkeln till ABF insända en kopia av 
undertecknad lista.25  

 
Det ligger nära till hands att tolka dessa regler som en del i förhandlings-
spelet mellan styrelsen, studieinstruktören och de cirkelledare som anlita-
des. De senare kunde få högre arvoden och mer formaliserade arbetsför-
hållanden i utbyte mot att de godtog att ett tydligare regelverk styrde an-
ställningen. Detta ställde större och mer preciserade krav på cirkelledarna.  

Efter denna nära granskning finns det skäl att lyfta blicken något och 
försöka relatera utvecklingen vid avdelningen i Munkfors till det samtal i 
ämnet som fördes inom ABF på en nationell nivå. 

 
 

Studiecirkelledarna och realiserandet av den ideala cirkeln 
Folkbildningens expansion satte sin prägel på de resonemang som fördes i 
Fönstret åren kring 1970-talets mitt. Vid denna tid blev det uppenbart att 

                                            
24 V.U. protokoll 1977-12-13, Protokoll, övriga, A2:1, ABF Munkfors, FAS.  
25 Styrelseprotokoll 1977-12-13, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
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den kraftiga utökningen av verksamheten fick konsekvenser. En i vissa 
stycken självkritisk diskussion uppstod i Fönstret och i andra sammanhang. 
Rädslan att ABF i sina framgångar höll på att förlora sin själ var märkbar. 
Därtill märks ett ökat intresse för vad som faktiskt försiggick ute i cirklar-
na. En viktig person i detta sammanhang blev naturligt nog cirkelledaren. 

I diskussionen kring cirkelledaren kan särskilt tre dimensioner noteras 
vilka också kommer att uppmärksammas här. För det första en ideologisk; 
frågan gällde vad som var den ideala cirkeln och hur dåtidens cirklar för-
höll sig till idealet och till de mål som ABF hade fastställt för verksamhet-
en. I förlängningen pekade de ideologiska aspekterna mot ABF:s relation 
till det formella skolväsendet. I den snabba expansionen, som bland annat 
innebar att cirkelledarna tenderade att utvecklas till en yrkeskår, låg en 
uppenbar risk i byråkratisering och formalisering av studierna. Om ut-
vecklingen fortsatte i den riktningen var helt enkelt folkrörelsekaraktären 
hos ABF hotad. 

En andra dimension var den innehållsliga, eller rättare sagt ämnets be-
tydelse i cirkelstudierna. Det har i det här arbetet tidigare förts en diskuss-
ion om att ämneskompetenta cirkelledare i vissa fall kunde betraktas som 
ett hot mot möjligheten att realisera grundtankarna med cirkeln. Med äm-
neskompetenta eller ämnesinriktade cirkelledare ökade risken för att cir-
keln utvecklades till en ”skolklass”. 

Den tredje dimensionen var ekonomisk och gällde cirkelledararvodets 
storlek och att karaktären på cirkelledarskapet kunde förändras. Här rikta-
des intresset mot de risker som följde av att en kår av verkligt aktiva cir-
kelledare höll på att utkristalliseras.  

 
 

Praktiken som ett hot mot ideologin 
Att de inom ABF under 1970-talets första år började få ett ökat intresse 
för vad som försiggick ute i cirklarna är inte förvånande med tanke på hur 
cirkelverksamheten ökat i omfattning. Mer överraskande är kanske att 
även akademin började uppmärksamma detta. Projektet ”Studiecirkeln 
som pedagogisk situation” är ett exempel på det senare. Det initierades av 
ABF och Brevskolan, finansierades av Skolöverstyrelsen och förlades till 
Stockholms universitet med pedagogen Torbjörn Stockfelt som           
vetenskaplig ledare. Som projektledare fungerade Jan Byström och senare 
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Gun-Britt Hermansson. Såväl Byström som Hermansson hade koppling 
till Brevskolan och ABF. Projektet var vetenskapligt orienterat, Byström 
disputerade inom dess ram, samtidigt som det innehöll inslag av att vara 
ett utvecklingsarbete. Vad som uppmärksammades i projektet var alltså 
folkbildningens praktik, med andra ord vad som tilldrog sig på studiecir-
kelträffarna. I syfte att ge en allsidig belysning av detta genomfördes en 
rad delundersökningar, vilka sedan sammanfattades av Byström.26  

Skäl finns att stanna vid en särskild granskning av Byströms arbete då 
det och projektet som helhet, direkt eller indirekt, kom att få en viktig 
plats i samtalet kring folkbildningens vardag.  

Grundproblematiken hos Byström var om cirklarna inom ABF verklig-
en levde upp till idealen, och han intog i flera avseenden en kritisk håll-
ning till det som hände inom cirklarna. En historisk beskrivning fick in-
tressant nog utgöra avstampet för Byströms resonemang:  
	

Trots ogynnsamma yttre förhållanden studerade arbetarna av egen kraft. 
Man träffades i grupper och läste någon skrift samt diskuterade den. Man 
lärde sig ta hänsyn, hjälpa varandra, acceptera nederlag, argumentera, dela 
på ansvaret. Man saknade lärare – den ledare man hade fyllde en organisa-
torisk funktion.27 

 
Här är idealet. I frånvaron av färdigt studiematerial och frånvaron av äm-
nesexperter spårades konturerna av den ideala cirkeln. Där var relationen 
mellan deltagarna horisontell och där genomsyrades samtalet av ett de-
mokratiskt grundperspektiv. Även om Byström vid flera tillfällen påpe-
kade risken med att betrakta de tidiga cirklarna i alltför romantiskt skim-
mer, är det svårt att inte relatera Byströms uppfattning om de tidiga cirk-
larna till en guldåldersmyt.28 Under decennierna kring sekelskiftet prägla-
des cirklarna av en tydlig ideologisk profil och idealitet. Underförstått 
skilde det dem från samtiden, där dessa aspekter hade hamnat på undan-
tag. 

                                            
26 Projektplanen, se Jan Byström, Alla ”studiecirklar” blir inte studiecirklar: En diskussion om studie-
cirklars utveckling med särskilt avseende på cirkelledarens situation och funktion (Stockholm, 1976) 
s. 15-20. 
27 Byström, Alla studiecirklar, s. 35. 
28 Om risken för en romantisk tolkning se Byström, Alla studiecirklar, s. 42, 51. Se också Gunnar 
Sundgren, ”Folkbildningens särart som fenomen och problem”. 
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Byström gav uttryck för vissa pedagogiska grundtankar. De fick fungera 
som plattform för den egna undersökningen. Människan var för Byström 
en lärande varelse. Människan bar på en egen vilja till att lära sig saker. 
Denna process var inte heller avgränsad till någon särskild fas, utan män-
niskan lärde livet igenom.29 Cirkelstudierna skulle relateras till deltagarnas 
egna liv, till de erfarenheter de dragit. I detta sammanhang lyftes begrep-
pet vardagsinlärning fram.30 Inlärningen var inte heller något som ägde 
rum i ett vaccum. Den skulle helst ske i samspel med andra och präglas av 
dialog.31 Vid den här tiden var han emellertid inte ensam bärare av tankar 
som gick i denna riktning. Den pedagogiska diskussionen inom ABF ank-
nöt till de i samtiden så livaktiga idéerna kring dialogpedagogik och frigö-
rande pedagogik.32 

Byström menade att cirkeln hade ett brett kunskapsmål. Vid sidan av 
ämneskunskap, vilken inte kunde preciseras i förväg, utan bara korrigeras i 
efterhand, fanns även sociala och emotionella kunskapsmål för cirkeln. 
Den dialogiska arbetsformen i cirkeln gav sociala kunskaper. Emotionell 
kunskap innebar en personlighetsutveckling hos den enskilde så att denne 
i större utsträckning än tidigare kunde vara en aktiv deltagare i gemen-
skapen. Byström såg ett överordnat mål med cirkelstudierna nämligen att 
cirkeldeltagarna skulle utvecklas till demokratiska människor. I förläng-
ningen framträdde hos Byström studiecirkeln som en del i den demokra-
tiska förändringsprocessen av samhället.33 

En kanske naturlig följd av Byströms resonemang var att han problema-
tiserade ämneskunskapernas betydelse hos cirkelledarna. Dessa kunskaper 
behövde inte alla gånger vara en tillgång. Tvärtom kunde de utgöra ett hot 
mot möjligheterna att uppfylla målet med studierna.34 Den lösning han 
såg på problemet var att stötta cirkelledarna och att erbjuda dem vidare 
utbildning.35 

                                            
29 Byström, Alla studiecirklar, s. 53. 
30 Torbjörn Stockfelt, Leva, lära, leva (Malmö, 1977) passim, men särskilt s. 43f. 
31 Byström, Alla studiecirklar, s. 54f. 
32 Pedagogen Staffan Selander diskuterar bland annat receptionen av Frerie, dessa idéers samspel 
med dialogpedagogiska perspektiv och relationen till det svenska utredningsväsendet. Staffan Se-
lander, Textum institutionis: Den pedagogiska väven. En studie av texttraduktion utifrån exemplet 
Freire och dialogpedagogiken (Malmö, 1984) särskilt kapitel 5 & 12. 
33 Byström, Alla studiecirklar, s. 53-67. 
34 Ibid., s. 223ff. 
35 Ibid., s. 256. 



 184 

Parallellt med att Byström och dennes kollegor genomförde sitt projekt 
utfördes en undersökning av ABF kring cirkelledarnas arbetssituation. 
Bakom studien stod Karin Hadenius. Den omfattade 12 avdelningar och 
65 cirkelledare deltog. Hadenius undersökning visade att en grupp fasta 
cirkelledare höll på att växa fram. Det stod bortom allt tvivel. Behovet av 
Hadenius undersökning var väl i sig ett svar på denna utveckling. Alla 
studiecirkelledare var emellertid inte en del av den utvecklingen. Främst 
var det språkledarna och då framförallt ledarna i Svenska för invandrare 
(sfi) som började försörja sig på att vara cirkelledare. Från dem restes 
också krav på ABF som arbetsgivare. Eftersom en stor andel av språk-
ledarna bar på erfarenhet från grundskolan, blev den jämförelseobjektet 
och utgångspunkten för deras önskemål.36 Cirkelledarna i språk hade en 
god ämnesutbildning. Hälften av sfi-ledarna hade till exempel akademisk 
utbildning.37  

På den punkten skilde de sig avsevärt från ledarna för fackliga och poli-
tiska cirklar, vilka kom från en helt annan bakgrund. Hos dem saknades 
den ämnesmässiga kunskapen. Ledarna hade istället många gånger en rö-
relseinriktad utbildning i det att de varit aktiva i rörelsen och genomgått 
olika fackliga och politiska kurser. Inom parantes kan det sägas att Ha-
denius hävdade att detta var synnerligen relevanta kvalifikationer för att 
bli studiecirkelledare. Hon önskade därför att de kvalifikationerna skulle 
framhållas oftare.38 För ledare av fackliga och politiska cirklar var inte 
uppdraget så omfattande. Det rörde sig om några timmar i veckan och var 
inte en huvudsysselsättning.39 

Ledarna i konsthantverk utmärkte sig i Hadenius undersökning på så 
sätt att de enligt henne föreföll isolerade. Deras kontakter med lokalav-
delningens expedition, eller med andra cirkelledare, var sparsamma. De 
drev verksamheten mycket på egen hand. Vanligt var också att ledarna i 
konsthantverk hade erfarenhet från andra studieförbund.40  

                                            
36 Karin Hadenius, Cirkelledarnas arbetssituation: En undersökning av arbetssituationen i främ-
mande språk, invandrarsvenska, konsthantverk samt fackliga och politiska ämnen vid tolv ABF-
avdelningar i mellan-Sverige våren 1976 (Stockholm, 1976) s. 33, 36. 
37 Ibid., s. 29.  
38 Ibid., s. 30. 
39 Ibid., s. 28. 
40 Ibid., s. 53. 
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Hadenius förhållningssätt, att cirkelledarskapet allt tydligare fick karak-
tären av att bli ett yrke, framträder som motsägelsefullt. Samtidigt som det 
framskymtade att utvecklingen kunde vara ett problem, framhöll hon vik-
ten av att cirkelledarna hade tillgång till arbetsrum, eftersom hon menade 
att detta verkade stimulera samtalet ledare emellan.41 Det är ju möjligt att 
uppfatta detta med arbetsrum som en fysisk manifestering av att ett nytt 
yrke höll på att etableras.  

För de studiecirkelledare som också hade erfarenhet av undervisning i 
det formella skolväsendet verkade det ha varit svårt att upprätthålla en 
tydlig skiljelinje mellan de två verksamheterna, i varje fall om det ses till de 
svar som cirkelledarna gav på Hadenius frågor. När dessa refererade det 
de gjorde som cirkelledare, använde de i princip genomgående termen 
undervisning.42 Det är svårt att inte tolka detta som ett uttryck för den 
verksamhet de upplevde att de bedrev. Här skulle det alltså vara frågan 
om ”skolklasser”, för att använda Byströms terminologi.  

Pedagogen Lars Arvidson diskuterar i sin avhandling Folkbildning i rörelse 
(1985) möjliga effekter av den växande kåren av cirkelledare och det fak-
tum att en inte obetydlig del av dem identifierade cirkelledarskapet som 
ett yrke. Han menar att det borde påverka möjligheterna att upprätthålla 
cirkelverksamhetens karaktär av att vara fritt och frivilligt folkbildningsar-
bete. Han tror inte heller att cirkelledare som annars undervisar inom 
Komvux, avviker från sina lärarorienterade arbetsformer när de leder cirk-
lar.43 

Problembilden, att veta vad som egentligen hände ute i cirklarna, spreds 
naturligt vidare till Fönstret. Byströms avhandling recenserades i tidskriften. 
I recensionen framhölls att avhandlingen var unik i sitt slag.44 Andra ifrå-
gasatte den emellertid och en mindre debatt utbröt, i vilken Byström inte 
själv var aktiv.45  

                                            
41 Hadenius, s. 22. 
42 Det tydligaste exemplet på detta är Hadenius, s. 24. Byström menar att man kan hitta påverkan 
från det formella skolväsendet inom statsbidragsbestämmelserna. Anammandet av skoltermer har 
också övertagits av folkbildningen. Byström, Alla studiecirklar, s. 231f. 
43 Arvidson, Folkbildningen i rörelse, s. 291f. 
44 Torsten Eliasson, ”Torsten Eliasson prisar efterlängtad avhandling: Cirkeln utforskad inifrån”, 
Fönstret 1976/9. 
45 Arne Järtelius, ”Arne Järtelius till angrepp: Klent försvar av klen avhandling om cirklar”, Fönstret 
1976/14; Torsten Eliasson, ”Torsten Eliasson till försvar: Unik, klar och läsbar för vanligt folk”, Fönst-
ret 1976/14. 
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Avhandlingens särskilda karaktär, att vara lite av en produkt från ABF 
och Brevskolan, tydliggjordes av det faktum att boken användes i studie-
cirklar för cirkelledare och det intygades i Fönstret att avhandlingen pas-
sade alldeles utmärkt i detta sammanhang. De problem som Byström pe-
kade på kunde cirkelledarna identifiera sig med, sades det.46 Byström er-
höll också möjligheten att rikta sig direkt till Fönstrets läsare rörande risken 
att vissa cirklar utvecklades till så kallade ”skolklasser”.47 

Gun-Britt Hermansson, Byströms medarbetare i ”Studiecirkelpro-
jektet”, publicerade en artikel där problemet med att cirklar blev ”skol-
klasser” berördes. Hon uppmanade de aktiva inom ABF att ta del av ak-
tuell pedagogisk forskning.  

Den moderna pedagogiken sönderföll enligt Hermansson i tre tradit-
ioner. Den första var den traditionella pedagogiken, en ”bank”-pedagogik 
där läraren lär ut och eleven lär in. Den andra traditionen var fri pedago-
gik där huvudidén var att varje människa skulle utvecklas utifrån sina egna 
premisser. För Hermansson gick den tredje traditionen under flera namn: 
medvetande pedagogik, dialogpedagogik, frigörande pedagogik. Och det 
var kring den senare som Hermansson uppehöll sig. Enligt henne innebar 
utgivandet av Paulo Freires bok Pedagogik för förtryckta (1972) en startpunkt 
för diskussionen kring denna tradition. Hon satte studiecirkeln i relation 
till denna.48 Detta var som det kommer att visa sig en vanlig, men inte 
oomstridd, uppfattning inom ABF. 

 
Kom nu inte och säg, att dialogpedagogik inte är något nytt. Att folkbild-
ningen har jobbat så här i 70 år. Jag vet det. 
Men ligger det inte en fara i att uppfatta studiecirkeln som ”bra som det 
är” – utan närmare analys? Och har inte cirkelstudierna närmat sig ”skolk-
lassen” i takt med att verksamheten ökat i omfång och därmed också in-
stitutionaliserats?49 

 
                                            

46 Alice Funk & Ingrid Hallklint, ”Byströms avhandling: Utmärkt för cirkelledare”, Fönstret 1979/16. 
47 Jan Byström, ”Hur skall skolklasser och kafferep bli cirklar?”, Fönstret 1977/9. Det var emellertid 
inte första gången denna problematik uppmärksammades i Fönstret. Den uttrycktes implicit i sam-
band med en tidigare diskussion kring språkcirklar. Se Ingrid Schramm, ”Språk i folkbildningen”, 
Fönstret 1972/10; Kjell Arstad, ”Ledarna i språkcirkeln måste se målet!”, Fönstret 1973/2. Schramm 
arbetade med språkcirklarna vid ABF:s förbundsexpedition.  
48 Gun-Britt Hermansson, ”Vi måste hänga med i debatten och lära av den nya pedagogiken”, Fönst-
ret 1977/6.  
49 Ibid.  
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Kritiken av skolan, och särskilt den äldre skolan som de vuxna i samhället 
hade stiftat bekantskap med, har framskymtat tidigare i detta arbete. Den 
blev också ett framträdande tema i det pedagogiska samtalet kring studie-
cirkelns grundidéer. 

Valet av metaforen ”skolklass” och det innehåll som lades i denna, är 
intressant då den var ett uttryck för en idé, normativ till sin karaktär, om 
hur samtidens skola var organiserad. Metaforen ger helt enkelt en bild av 
hur man inom ABF såg på skolan och de brister som man upplevde fanns 
hos den. 

Studiecirkelpedagogik, och om det fanns någon särskild sådan, diskute-
rades tämligen livligt vid mitten av 1970-talet. Studiecirkelns företrädare 
anknöt till de tankar som utvecklats kring det så kallade dialogpedagogiska 
perspektivet och den brasilianske pedagogen Paulo Freire. Denne blev 
under några år en mycket framträdande pedagogisk förebild inom ABF. I 
Fönstret introducerades Freire för läsarna på allvar 1974. Under de kom-
mande åren diskuterades Freires idéer och deras betydelse för den svenska 
folkbildningen. I en bokanmälan påpekade Kent Jakobsson att Freire ”ut-
vecklat tankar som för svenskt folkbildningsarbete inte är nya.”50 I andra 
sammanhang lades tyngdpunkten på de radikala och förnyande inslagen 
hos Freire. Senare samma år redovisades nämligen i Fönstret Freires besök 
på ABF:s förbundsexpedition i samband med hans andra sverigebesök. I 
artikeln påstods att: 

 
Han har ställt hela det gamla utbildningssystemet på ända. Han tror inte 
på det konventionella förhållandet lärare och elev. Han menar att studier är 
först fruktbara i relationen lärarelev och elevlärare. Eleverna lär sin lärare – 
och läraren lär av sina elever, menar han, och fördömer därmed allt det 
gamla auktoritära.51 

 
Freire framträdde i artikeln som en förebild för de ”välorganiserade studi-
eansvariga” som han träffade vid detta tillfälle. Denna bild i artikeln  för-

                                            
50 Kent Jakobsson, ”Kunskap-insikt-frigörelse; Om alternativ pedagogik, om nya rön om studiecir-
kelns framtid”, Fönstret 1974/4. Den bok som anmäldes var antologin: Kunskap-insikt-frigörelse: 10 
inlägg om etablerad och alternativ undervisning, Lilian Levin, Agneta Lind, Jan-Ingvar Löfstedt, Mi-
kael Sundén (red.) (Stockholm, 1973). Byström refererar denna bok i sin avhandling i samband med 
de cirkelideologiska resonemangen. Se Byström, Alla cirklar, s. 65. 
51 Ulla Tengling, ”Paulo Freire var här!”, Fönstret 1974/9. 
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stärktes av artikelns avslutning, som löd: ”Det är inte var dag en profet är 
på besök”.52 Freire fick på detta sätt legitimera ABF:s pedagogik.  

Kring detta utspann sig en kortare debatt i Fönstret. Frågan gällde vilken 
relation ABF och studiecirkelmetodiken hade till Freire, men också till 
ABF:s eget pedagogiska fundament. I en artikelserie av Carl Magnus       
Hedefalk och Arne Järtelius, som inleddes 1975, diskuterade författarna 
studiecirkeln och dess pedagogik. Bo Tynderfeldt och Kent Jakobsson 
menade dock att Hedefalk och Järtelius var för generösa mot Freire när 
de påstod att Freires pedagogiska tankar kunde utgöra den pedagogiska 
basen för ABF. Svensk folkbildning delade grundtankarna med Freire, 
men det var enligt dem inte möjligt att direkt överföra dennes idéer till ett 
industrialiserat land som Sverige. ”Freires pedagogik väcker tankar, får oss 
att se vår egen studiecirkelmetodik ur ett nytt perspektiv, utan att vara sär-
skilt praktiskt tillämpbar.”53 Utgångspunkten för studiecirkelmetodiken 
inom ABF var istället, enligt Tynderfeldt och Jakobsson, ABF:s mål och 
förankringen i arbetarrörelsen. De betonade det frivilliga i så väl ämnesin-
nehållet som de former som fanns för cirkelstudierna. Tynderfelt och           
Jakobsson passade samtidigt på att rikta kritik mot den så kallade utbild-
ningsteknologiska inriktningen inom pedagogiken, vilken de menade stod 
mycket långt ifrån de värderingar som genomsyrade ABF. Tynderfelt och 
Jakobsson lokaliserade en viktig startpunkt för studierna till deltagarnas 
egen vardag; till deltagarnas behov och önskningar. Cirkelledarna hade att 
bevaka dessa perspektiv. Förutom att det fanns en stor frihet i studierna 
vid ABF så var det också unikt att verksamheten utgick från grundsatser-
na: ”jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer”.54  

Hedefalk och Järtelius visade i sin replik på Tynderfeldts och                 
Jakobssons kritik en mer positiv inställning till Freire. De tyckte sig se en 
förändring hos ABF:s ledande personer när det gällde synen på Freire. 
Hedefalk och Järtelius riktade också en, i detta sammanhang, intressant 
fråga rörande inslaget av utbildningsteknologiska perspektiv. Hur kom det 
sig att det fanns ett tydligt inslag av detta i några av det mer använda 
materialet för studiecirklar i språk, undrade de, om det nu var så att det 

                                            
52 Tengling, ”Paulo Freire var här!”. 
53 Bo Tynderfeldt & Kent Jakobsson, ”Studiecirkeln 50 år före Freire med tidlös pedagogik”, Fönstret 
1975/8. 
54 Ibid. 
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gick på tvärs med den syn som fanns inom ABF?55 Tynderfeldt och Ja-
kobsson svarade med att påpeka att än så länge hade inte ABF möjlighet 
att själva utveckla ett material, utan var tvingad att använda material som 
Sveriges Radio med flera stod bakom. Vad det gällde den eventuella för-
ändrade attityden till Freire hävdade de att denne själv, vid sitt besök i 
Stockholm 1974, hade framhållit att ABF skulle nå längre om de fortsatte 
att utveckla sin egen studiecirkelmetodik än vad de skulle kunna göra om 
de översatte hans idéer.56 

 
 

Språkrevolutionen; cirkelledarna som kontrarevolutionärer 
Förutsättningarna att bedriva språkstudier inom ramen för ABF:s studie-
cirkelverksamhet framstod som en viktig debattfråga under 1970-talets 
första hälft. I centrum hamnade cirkelledaren och dennes funktion. Initia-
tivtagare till den debatt som senare uppstod var Ingrid Schramm, ansvarig 
för språkcirklarna vid ABF:s förbundsexpedition. Redan 1972 införde 
Schramm en artikel i Fönstret på detta tema. I denna belyste hon några av 
de diskussionspunkter som här tidigare uppmärksammats. Schramm me-
nade att det var ett problem att cirkelledarna ofta var de enda som hade 
kunskaper i studiecirkelmetodik. Cirkelledarna var också de som behärs-
kade materialet bäst. Materialet förmådde inte heller ensamt fungera som 
ett stöd för studierna, utan det krävdes en ledare för att tolka Utsikten att 
språkstudierna i cirkel skulle utvecklas till en kamratkrets, som genomsy-
rades av demokratiska arbetsformer, bedömde hon som små. ABF arbe-
tade dock för att förändra situationen. Möjligheterna hade ökat sedan nya 
tekniska hjälpmedel introducerats, ny forskning kring språkinlärning 
anammats och sedan cirklarna bättre anpassats till ABF:s mål. Grund-
materialen ”Bitte” och ”Start” var ett steg i rätt riktning. Det var också 
viktigt, menade Schramm, att det utgicks från deltagarnas bakgrund och 
intresse när studierna lades upp.57  

Härmed hade Schramm berört några av de frågor som senare under 
1970-talet kom att diskuteras intensivt. Problemet för henne, liksom det 

                                            
55 Arne Järtelius & Carl Magnus Hedefalk, ”ABF på väg omvärdera Freire?”, Fönstret 1975/10. 
56 Bo Tynderfeldt & Kent Jakobsson, ”Tynderfeldt och Jakobsson svarar: Solidaritet är ingen själv-
klarhet”, Fönstret 1975/10. 
57 Ingrid Schramm, ”Språk i folkbildningen”, Fönstret 1972/10. 
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senare blev för Jan Byström, var att cirklarna inte alltid fungerade som 
avsetts. Den första artikeln gav inte upphov till något längre meningsut-
byte. I det svar som hon dock fick var artikelförfattaren förundrad över 
Schramms beskrivning att det rådde ett motsatsförhållande mellan delta-
gare och ledare.58 Schramm försäkrade att så inte var fallet, men sade att 
hon såg skäl till att utveckla metodiken. Hon önskade även se bredare 
språkcirklar där den omgivande kulturen behandlades i större utsträckning 
än vad som då var fallet.59 

Fem år senare tog Schramm förnyad sats. I artikeln ”Vi gör revolution i 
språkcirklarna” återkom hon till de tankar hon framfört tidigare, om än 
nu i något tillspetsad form. Vad Schramm åsyftade med revolution var att 
försöksverksamhet inletts med språkcirklar utan ämneskunniga cirkel-
ledare. Hon rapporterade om ABF:s strävanden att utarbeta nytt studie-
material samt ambitionen att omskola cirkelledarna. I försöket såg de det 
som önskvärt att cirkelledaren trädde tillbaka för att istället sätta deltagar-
nas intresse i centrum. En svårighet med att få igenom det nya arbetssät-
tet var att deltagarna verkade motsträviga. De ville inta den gamla elev-
rollen som de haft i skolan. Schramm drev sakerna till sin spets genom att 
citera en av dem som var engagerade i försöket. Personen i fråga hävdade 
att deltagarna lärde sig mer av dessa cirklar, vilka betecknades som demo-
kratiska, än vad de gjorde i traditionella cirklar.60 I samma nummer av 
Fönstret rapporterades från en cirkel i engelska där det arbetades utan 
språkkunnig ledare. En av deltagarna kunde intyga att de lärde sig mycket 
genom detta arbetssätt.61 

Denna gång fick Schramm som hon önskade. En debatt utbröt. Cirkel-
ledare i språk invände mot tanken på språkcirklar utan ämneskunniga le-
dare. Som Kenneth Nilsson från Solna, frågade de sig om ”det stora pro-
blemet är att cirkelledarna har för stora ämneskunskaper!!”62 Det är       
uppenbart att cirkelledarna kände sig hotade av Schramms utspel. 

                                            
58 Johan Arnelöf, ”’En oinvigd kan lätt få intrycket att det skulle vara illa ställt i ABF:s språkcirklar’”, 
Fönstret 1973/3. 
59 Ibid. 
60 Ingrid Schramm, ”Vi gör revolution i språkcirklarna”, Fönstret 1977/15. 
61 Ann Marie Bergström, ”Det går bra utan språkkunnig ledare! Vi lär av varann”, Fönstret 1977/15. 
62 Kenneth Nilsson, ”Odemokratiskt att kunna? Cirkelledarna går till motattack”, Fönstret 1978/1. 
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Cirkelledare uppmanade till stöd för att: ”Krossa språkrevolutionen”.63 
Andra resonerade sarkastiskt om hur man skulle reagera om samma tan-
kar fördes fram för andra yrkeskategorier som till exempel piloter och 
kirurger?64 Lösningen fanns inte heller i nytt studiematerial. Möjligheten 
till demokratiska cirklar var snarare större om det arbetades utan material i 
cirklarna.65  

Schramm vidhöll sin position (nu tillsammans med Janet Ericsson), hon 
såg en möjlighet i språkcirklar utan språkkunniga ledare. 

 
Vi kan inte acceptera en cirkelledarrekrytering som enbart tar hänsyn till 
graden av språkkunnande. Vi kan inte acceptera att vara helt ”beroende” 
av experter om de inte delar våra värderingar. 
Det finns ingen motsättning mellan synen på cirkelledarnas kvalifikationer 
och kravet på goda förutsättningar för språkinlärning. Men det kan finnas 
ideologiska och praktiska skäl att välja jobba utan ämneskunnig cirkelle-
dare.66 

 
I en senare artikel framhöll Schramm att ABF ville förändra språkinlär-
ningen, som hon hävdade traditionellt haft en borgerlig inriktning, med 
syfte att bevara samhället. Genom språkcirklarna ville ABF ge dem ett 
alternativ som vare sig ville ägna sig åt rena självstudier eller delta i expert-
ledda studier vid Komvux eller i studiecirklar.67 

 
 

ABF som arbetsgivare 
I diskussionen kring möjligheten med icke språkkunniga studiecirkel-
ledare, spekulerades från ledarnas sida om det hela inte var ett sätt att 
spara pengar, och för ABF att smita undan ett arbetsgivaransvar. Detta 
leder vidare till frågan om cirkelledarnas arvoden. 

Som framkom vid redogörelsen för den diskussion som fördes av sty-
relsen för lokalavdelningen vid ABF Munkfors, upplevdes arvodena till 
cirkelledarna som problematiska. Denna post stod för en mycket stor  

                                            
63 Roy Eriksson, ”Krossa språkrevolutionen!”, Fönstret 1978/1. 
64 George Geiger, ”Tröst för änkan om kirurgen är okunnig!”, Fönstret 1978/2. 
65 Nilsson, ”Odemokratiskt att kunna?”. 
66 Janet Ericsson & Ingrid Schramm, ”Alla ska hjälpas åt!”, Fönstret 1978/1. 
67 Ingrid Schramm, ”Med olika medel kan ABF få röda språkcirklar”, Fönstret 1978/6. 
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andel av den totala ekonomiska omslutningen vid avdelningen. Vissa år 
för mer än hälften av denna. Det är tydligt att detta inte var något unikt 
för Munkfors, i en mening var det ett nationellt fenomen. 

De första artiklarna som behandlade denna fråga publicerades i Fönstret i 
slutet av 1975. Artiklarna föranleddes av den strejk som 600 språkledare, 
företrädesvis så kallade ”invandrarledare”, hade inlett i Stockholm.68 En-
ligt Bengt-Olov Linder, som företrädde arbetsgivarsidan, hade strejken sin 
grund i att dessa ledare utgjordes av arbetslösa akademiker. Linder försäk-
rade samtidigt att han inte använde termen akademiker som ett skällsord, 
vilket hade påståtts.69 Svenska facklärarförbundet som hade tagit ut sina 
medlemmar i strejk, menade att ABF uppmanade till strejkbryteri när de 
hävdade att icke organiserade ”invandrarledare” kunde fortsätta sin verk-
samhet som vanligt. Företrädare för Svenska facklärarförbundet framhöll 
att detta inte var en tillfällig födkrok, utan att de ansåg sig göra stor nytta 
för invandrarna i landet, och krävde respekt för sitt yrkeskunnande.70 
Fönstret och ABF, genom Linder, kunde inte hålla med. Det var inte fråga 
om strejkbryteri. Linder hävdade att de strejkande krävde motsvarande 
löner som lärarna hade i det allmänna skolväsendet. Linder såg ett pro-
blem i att skillnad skulle uppstå mellan olika kategorier av cirkelledare. 
”Lika lön för lika arbete”, som han uttryckte sig, borde även gälla inom 
ABF.71  

Två år senare var det dags för nästa kamp. Denna gång lyckades för-
handlingarna och det trots de starka motsättningar som det enligt Fönstret 
skall ha funnits mellan parterna. Enligt ABF rörde det sig om en mycket 
liten arbetsmarknad. Av studieförbundens 60 000-70 000 ledare var end-
ast 1000-2000 beroende av arvodet för sin ekonomi. Problemet med det 
avtal som träffats var att anslagen inte täckte ökningen av arvodet, och de 
som skulle få betala priset för detta var deltagarna. Representanter för 
ABF:s ledning sade sig vara oroliga för framtiden och pekade på risken 
med den pågående utvecklingen av cirkelledarskapet. 

 

                                            
68 Bengt-Olov Linder, ”Därför strejkar cirkelledarna”, Fönstret 1975/14. 
69 Ibid. 
70 ”Uppmanar Fönstret till strejkbryteri?”, Fönstret 1975/15. 
71 Linder, ”Därför strejkar cirkelledarna”. 
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Det finns alltså fortfarande risker för att cirkelledarskapet allt mer kopplas 
till läraryrket. Det kan i sin tur leda till en olycklig fastlåsning och institut-
ionalisering av folkbildningsarbetet. Och det är tvärs emot de strävanden 
som både folkrörelserna bakom studieförbunden och samhället uttalat.72 

 
Företrädare för Svenska facklärarförbundet kopplade å sin sida samman 
ABF:s önskemål med icke ämneskunniga ledare i cirklarna för språk med 
arvodesfrågan. Det hela handlade helt enkelt om att spara pengar, och det 
fanns ekonomiska motiv till förändringarna av språkcirklarna.73 ABF:s 
biträdande studierektor Bo Toresson bemötte facklärarna genom att de-
klarera att ABF inte alls frångått principen om ämneskunniga cirkelledare i 
språk. ”Ämneskunskapen är en av flera viktiga egenskaper hos ledarna 
och det skall vi naturligtvis hålla fast vid.”74 Men ABF måste tillåtas hitta 
praktiska lösningar där det saknas ämneskunniga ledare, fortsatte han.  
Toresson hävdade att det inte fanns några ekonomiska incitament bakom 
”språkrevolutionen”. Samtidigt menade han att ABF tvingades att göra 
något när inte anslagen längre räckte till. 

 
Cirkelledarskapet är – om man så vill – att betrakta som en förlängning av 
förtroendemannarollen. Det är klart att den begränsning som regeringen 
föreslår av cirkelverksamheten i kombination med otillräcklig bidragshöj-
ning tvingar fram en noggrannare prioritering.75 

 
I grunden uppfattade således inte Toresson arbetet som cirkelledare som 
ett yrke. Idealt borde det i alla fall inte vara det. 

Under 1970-talet blev ABF:s roll som arbetsgivare allt mer påtaglig. Att 
förbundet hade svårt att ställa om från att tidigare ha dominerats av ideellt 
arbete är påtagligt och framgår av resonemangen i Fönstret. Det vittnar 
cirkelledarnas kamp för högre arvoden om. Signaler som handlade om att 
ABF kanske inte var den allra mest förstående arbetsgivaren, började 
också skickas ut i slutet av den här aktuella undersökningsperioden. En      
Birgitta Tingdahl menade i en artikel i slutet av 1978 att cirkelledarna       

                                            
72 ”ABF kommenterar: Fredlig uppgörelse med cirkelledarna trots motsättningar”, Fönstret 1977/16. 
73 Lars Lindqvist, ”ABF vill ha ledare som inte kan språk för att spara pengar”, Fönstret 1978/3. 
74 Bo Toresson, ”Lönerna är en tung börda men har inget med revolutionen att göra”, Fönstret 
1978/3. 
75 Ibid. 
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upplevde att de inte vågade säga sin mening eftersom de inte ville upple-
vas som obekväma. 

 
ABF har alltså blivit arbetsgivare på allvar. Ingen förnekar det idag. Men 
missnöjet bland en del cirkelledare måste väl peka på att alla avdelningar 
inte vill acceptera det.76 

 
 

Cirkelledaren i blickpunkten: diskussion och kapitel-
sammanfattning 
I detta kapitel har två perspektiv lagts på cirkelledarskapet och dess för-
ändring. Det ena har handlat om att undersöka cirkelledarskapet utifrån 
individuell utgångspunkt. Vad kan det ha betytt för den enskilde personen 
att få fungera som cirkelledare? Sett ur detta perspektiv måste folkbild-
ningens kraftiga expansion, och födelsen av en kår av cirkelledare som 
följde i kölvattnet av den, betraktas som något positivt. Den skapade nya 
möjligheter för fler människor att hitta ett socialt sammanhang och inte 
minst, – ekonomisk utkomst. 

Det andra perspektivet, som av källhänsyn kommit att dominera, har 
tagit rörelseorganisationen som utgångspunkt. För ABF:s del, som organi-
sation sett, fanns det givetvis möjligheter i expansionen. Vad som kom att 
uppmärksammas internt var emellertid de hot och risker som följde med 
utvecklingen. 

Ett mönster har framträtt vid analysen av cirkelledarna vid ABF i 
Munkfors. Tendensen är tydlig: antalet anlitade cirkelledare ökade kraftigt 
under den aktuella tiden. De mer än fördubblades. Ytterligare något som 
framkommit är att könsfördelningen var relativt jämn bland cirkelledarna 
med avseende på antal. Kvinnorna var dock cirkelledare i större utsträck-
ning än männen. Mycket få män hade detta som sin huvudsyssla, medan 
kvinnorna dominerade bland dessa cirkelledare. Resultaten ligger helt i 
linje med Hadenius undersökning. De tillsvidareanställda ledarna var före-
trädesvis kvinnor. 

Ser man sedan vidare på vilka kvalifikationer som ett urval av ledarna 
hade i Munkfors under perioden, tycks det som om det vanligaste       

                                            
76 Birgitta Tingdahl, ”ABF är inte världens bästa arbetsgivare”, Fönstret 1978/13. 
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kvalificeringskriteriet var av informell karaktär. Det vill säga att man an-
sågs lämplig som ledare av cirklar eftersom man hade varit det tidigare. 

En annan intressant fråga, som tyvärr är omöjlig att besvara men som i 
alla fall väcker fantasin, gäller andra informella kvalificeringskriterier. Det 
har framhållits att engagemang i arbetarrörelsens olika sammanslutningar, 
i facket eller partiet, uppfattades som kvalificerande för cirkelledarskapet. 
Frågan är om detta var mycket vanligare på bruksorten Munkfors, med 
den lokalt synnerligen starka arbetarrörelsen, än vad den var i andra 
kommuner? Det förefaller inte omöjligt. I de inledande kapitlen visades 
att munkforsborna var mer frekventa cirkeldeltagare än andra värmlän-
ningar. Detta skulle kunna ha inneburit att munkforsavdelningen, i större 
utsträckning än på andra orter tvingades söka sina ledare utanför den lo-
kala arbetarrörelsens hårda kärna. För att få klarhet i det krävs ytterligare 
undersökningar. Det pekar mot en framtida forskningsuppgift, eftersom 
detta kan vara en av flera indikatorer på arbetarrörelsens kraft i lokalsam-
hället. 

Framförallt för cirkelledare i språk var ämneskunskaper, formell utbild-
ning som till exempel lärarutbildning, vanlig. Detta var det vanligaste for-
mella kvalifikationskriteriet, men många av ledarna hade också genomgått 
fackliga studier. 

Man kan inte låta bli att undra över vad cirkelledarskapet betydde för de 
kvinnor för vilka arvodet som cirkelledare var den huvudsakliga inkoms-
ten och vilka tidigare angivit titeln hemmafru. Det borde rimligen ha in-
neburit att dessa kvinnor, förutom ekonomisk autonomi, också fick en 
egen plattform utanför hemmet. I ljuset av alla timmar de arbetade som 
cirkelledare framstår det som felaktigt att fortsätta att benämna dem för 
hemmafruar. Cirkelledarskapet kan också ha varit något av ett transitions-
yrke för dessa kvinnor, det vill säga ett arbete på väg mot ett stadigva-
rande förvärvsarbete.  

Att uppmärksamma cirkelledarskapets förändring och dess påverkan på 
organisationen, så väl lokalt som centralt, är en enklare uppgift än att dis-
kutera cirkelledarskapets betydelse för individen. Materialmässigt befinner 
man sig på säkrare mark. 

Genom att belysa cirkelledarnas förändrade roll inom ABF under den 
aktuella perioden, har fokus kommit att hamna på några av de problem 
som ABF stod inför när de offentliga anslagen ökade och verksamheten 
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tilltog i omfattning. Det fanns ett hot i denna utveckling, ett hot om byrå-
kratisering och formalisering, om att bli allt mer lik det allmänna skol-
väsendet och därmed förlora den upplevda egna särarten. 

Lokalavdelningen blev till exempel allt mer upptagen av diskussioner 
angående studiecirkelledarnas arvoden. I detta fall följdes debatten 
centralt inom ABF upp lokalt. Uppfattningen var klar. Arvodena var för 
höga och ABF:s ledning på olika nivåer ville gärna protestera men ansåg 
sig bara ha att följa avtalet. I det lokala materialet är det inte möjligt att 
notera att cirkelledarskapet utvecklats till en profession.77 Därtill var 
gruppen cirkelledare alltför heterogen. En tydlig förankring i en för cirkel-
ledarna specifik kunskap saknades. Någon formellt reglerad utbildning 
utgjorde inte heller något krav för att vara verksam som cirkelledare. Visst 
underlättade det om man hade genomgått de så kallade metodkurserna 
men lika viktiga lokalt var ju som visats sig den informella legitimerings-
grunden för cirkelledaren. Avdelningens aktiva agerande kring metodkur-
ser, och ett hårdare uppstyrt reglemente för studiecirkelledarna, skulle i 
och för sig ha kunnat innebära att en professionaliseringsprocess tog fart, 
om än avdelningens avsikt säkert var den motsatta. Det är emellertid svårt 
att spåra något mer utförligt resonemang kring utvecklingens konsekven-
ser. Där saknas i stort den pedagogiska och ideologiska diskussionen, vil-
ket inte är ovanligt i den här typen av rörelsematerial. Lokalavdelningen 
får betraktas som en del av det större förbundet. De ämnen som behand-
lades i Fönstret bör följaktligen inte ha varit främmande för lokalavdelning-
en i Munkfors. 

Det stora hotet var, om agerandet inom ABF på central nivå skall tol-
kas, att expansionen kunde innebära att ABF kunde tvingas ge upp sina 
ideal. Att de förrådde sig själva. Frågan om studiecirklar höll på att ut-
vecklas till ”skolklasser” blev i detta sammanhang angelägen. Lösningen 
på problemet från centralt håll stavades i mycket omskolning och avpro-
grammering. Hindren för den ideala cirkelns förverkligande var såväl del-
tagare som ledare. De var båda alltför mycket förankrade i skolan. Vad 
hjälpte det om cirkelledaren ville vara ledare när deltagarna såg sig själva 

                                            
77 Thomas Brante, Om begreppet och företeelsen profession, (Borås, 2005) 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&fileOId=983908 (Hämtad 2010-03-16); Eva 
Andersson är tveksam om det ännu omkring år 2000 kan talas om cirkelledarna som en profession. 
Andersson, Cirkelledarskapet, s. 233, not 14. 
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som elever och därför krävde en lärare? Det finns något motsägelsefullt i 
den argumentation som ledande aktörer inom ABF förde fram. Samtidigt 
som deltagarnas intressen och önskemål skulle vara utgångspunkten, 
kunde ABF inte acceptera att dessa ville inträda i elevrollen. De ledande 
inom ABF kan inte ha uppfattat önskemålen från deltagarna som genuina. 
I annat fall blir det mycket svårt att följa deras resonemang. Ledningens 
uppifrånperspektiv är så tydligt att det knappast behöver uttalas. Studie-
cirklarna skulle reformeras ovanifrån. En sentida betraktare ställer sig frå-
gan om inte delar av problemet kunde lokaliseras till det faktum att ABF:s 
mål med cirklarna inte harmonierade med de överväganden som låg 
bakom deltagarnas beslut att anmäla sig till cirkelstudier. Det framgick 
tydligt hos Jan Byström, men också hos andra representanter för ABF, att 
målet låg bortom de rena ämneskunskaperna. Att skapa demokratiska 
människor såg till exempel Byström som studiernas slutmål. Problemet 
var väl att få deltagare i till exempel språkcirklar att dela denna ambition. 
Dessa gick med i cirklarna för att lära sig ett språk och kanske för att 
stärka sitt sociala nätverk.  

Breddningen av verksamheten kan också ha haft betydelse för cirkelns 
funktion. En naturlig konsekvens av denna blev att allt fler av dem som 
valde studier vid ABF hade lösliga kopplingar till arbetarrörelsen. Det 
rörde sig inte längre i samma utsträckning om aktiva rörelsemänniskor, 
utan studier vid ABF valdes av andra skäl än ideologiska. ABF:s bredd-
ning utanför arbetarrörelsens kärngrupper ställde nya krav på att kommu-
nicera de mål som fanns för verksamheten. 

Idén med ”språkrevolutionen” kan relateras till resonemanget ovan. En 
möjlig tolkning är att se den som ett svar på en professionaliseringspro-
cess där formellt utbildade lärare breddade sitt verksamhetsfält. Språkcirk-
larna stod för omkring 1/3 av den totala volymen av cirklar inom ABF.78 
Cirkelledarna i språk var den grupp bland ledarna som kommit längst i 
professionaliseringshänseende. De hade börjat organisera sig fackligt och 
blev på så sätt en kraft att räkna med för ABF. 

Om en maktanalys görs av ”språkrevolutionen”, kan den ses som om 
de ledande inom ABF ville beskära språkledarnas möjligheter att utöva 
makt över verksamheten. Dessa ledare baserade sin legitimitet på praktisk 

                                            
78 Toresson, ”Lönerna är en tung börda”. 
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erfarenhet, men framförallt på formell utbildning, och den senare ofta av 
akademiskt slag. Genom att vrida perspektivet något i språkcirklarna för-
svann också språkledarnas maktbas och med den deras legitimitet. En ny 
typ av kunskap efterfrågades i dessa språkcirklar. Den akademiska kun-
skapen blev betydligt mindre relevant. Risken minskade därmed för att 
lärarna skulle införliva cirkelledarskapet i sina yrkesdomäner. 

En genomläsning och analys av Fönstret under den aktuella tiden, fångar 
den rädsla som tycks ha funnits hos ABF för att institutionaliseras. Detta 
skulle ju innebära att ABF började jämföras med det allmänna skolväsen-
det. Och det ville de ju inte. En viktig beståndsdel i självbilden verkar ha 
varit tanken om sig själv som ett alternativ. ABF var alltså alternativet och 
det i större utsträckning än de övriga studieförbunden. Genom sin ideolo-
giska radikalitet ville ABF:s ledning hävda att förbundet stod långt från en 
skola som av dem stämplades som konservativ. Det är också en tolkning 
som är möjlig att göra av ”språkrevolutionen”. Denna var en politisk 
handling i och med att de nya cirklarna skulle bryta med det borgerliga 
och samhällskonserverande synsätt som påstods prägla språkstudier. In-
grid Schramm använde också termen borgerlig när hon ville beskriva 
språkundervisningens traditionella upplägg. Meningen med detta utspel 
var nog att göra det svårare för kritikerna. Vilka socialdemokrater ville 
kopplas till ett borgerligt synsätt på språkundervisningen? 

ABF stod för framtiden. De pekade själva på kopplingarna till de nya 
radikala pedagogiska strömningarna vid 1970-talets inledning, det vill säga 
Paulo Freire och dialogpedagogiken. Freire beskrevs av ABF som en fö-
regångsman till vilken världsledarna lyssnade.79 Hans idéer uppfattades 
som moderna och framtidsinriktade. Den underförstådda poängen från 
ABF:s sida var att om Freire betecknades som en föregångsman, hur 
skulle då den svenska folkbildningen och studiecirkeln uppfattas som 
hade arbetat efter dessa idéer i nära 70 år? 

Hotet mot denna självbild utgjordes av en framtida professionalisering 
av cirkelledarna och att verksamheten institutionaliserades och därmed 
hotades att förtvina som rörelse sett.  

Relationen till cirkelledarna blev något av en symbolfråga och i förläng-
ningen kan den betecknas som en brytpunkt för rörelseorganisationen 

                                            
79 Tengling, ”Paulo Freire var här!”. 
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och den rörelse den ville organisera. När folkrörelserna växte fram      
dominerades de av ideellt arbete. De avlönade var främst en mindre grupp 
organisatörer på nationell- och distriktsnivå. Om än det inom den fackliga 
delen av arbetarrörelsen, men också som det visat sig här, inom ABF, 
kom att avlönas organisatörer på lokal nivå. Men i övrigt var det ideellt 
arbete som gällde. Expansionen av gruppen studiecirkelledare bröt det 
mönstret. En ny grupp etablerades i rörelseorganisationens struktur, som i 
den lokala folkbildande praktiken hamnade mellan deltagarna och de lo-
kala organisatörerna. Cirkelledarnas roll i rörelseorganisationen framstod 
som oklar och de kunde i förlängningen utgöra ett hot mot de lokala or-
ganisatörernas möjlighet att styra verksamheten. Något allvarligt uttryck 
för detta kom emellertid aldrig att synas hos ABF i Munkfors. 

Kontentan blir att framväxten av en stark grupp cirkelledare, som 
kunde rikta tunga ekonomiska fordran mot lokalavdelningarna, ställde nya 
krav på rörelseorganisationen. Rörelseorganisationen var tvungen att svara 
på dessa och kom i och med det att förändras. Denna förändring upplev-
des som problematisk, inte bara därför att den var svår att förena med det 
uppdrag ABF fann sig ha erhållit av samhället, utan också för att föränd-
ringen verkar ha gått på tvärs med den egna självbilden. 
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Kapitel 8 
 
 

Folkbildning som en kommunal angelägenhet 
Relationen mellan ABF i Munkfors och det 

lokala politiska systemet 
 
 
 

I de tidigare kapitlen i denna undersökning har intresset framförallt riktats 
mot det interna perspektivet. Genomgången har präglats av en rörelseor-
ganisatoriskt orienterad diskussion. Därför är det nu dags att vända blick-
arna mot de yttre sammanhang inom vilken verksamheten bedrevs.  

 
 

ABF som social rörelse i ett politiskt sammanhang 
Den amerikanske historiesociologen Charles Tilly har i sin politiskt orien-
terade analys av sociala rörelser tagit fasta på den sociala rörelsens utan-
förskap vad det gäller det politiska beslutsfattandet i samhället.1 Själva ut-
anförskapet är närmast konstituerande för vad som kan anses vara en 
social rörelse. Om man tolkar Tilly, så är det också detta utanförskap som 
ger incitament för individer att samlas till sociala rörelser. Kollektivt age-
rande blir ett sätt för dem att generera den makt de inte kan erhålla på 
annat sätt.  

Möjligheterna att påverka det politiska systemet varierar över tid. För-
ändringar i samhället på kort och lång sikt kan skapa öppningar för sociala 
rörelser. Ett begrepp som vill fånga upp denna dynamik är politisk möj-
lighetsstruktur.2 Arbetarrörelsen är själv kanske det tydligaste exemplet på 
hur omstöpningen av samhället kan generera kollektivt handlande.  

                                            
1 Tilly, s. 53.  
2 Se diskussionen kring politiska möjlighetsstrukturer, introduktion: Doug McAdam, ”Conceptual 
origins, current problems, future directions”, Comparative Perspectives on Social Movements: Politi-
cal Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings, Doug McAdam, John D. McCarty & 
Mayer N. Zald (eds.) (New York, 1996). 
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Den sociala rörelsens reaktiva karaktär, och att den i detta pekar på det 
egna utanförskapet, är som framkommit en viktig dimension hos ABF, i 
varje fall på nationell nivå. Tidigare granskningar av grundmaterial har 
visat att ABF gärna marknadsförde sin alternativa position när det gällde 
kulturfrågor i allmänhet och utbildningsfrågor i synnerhet. Att stå som ett 
alternativ till det formella skolväsendet var till exempel en viktig del av 
den egna självbilden. 

Idén om sig själv som en social rörelse, som ett alternativ, bottnande i 
ett utanförskap. Men hur trovärdig var egentligen denna idé för ABF och 
då särskilt för ABF i Munkfors? Vilken attityd präglade diskussionen inom 
avdelningen i det avseendet? Munkfors var och är en genuint socialdemo-
kratisk kommun. Under den aktuella tiden dominerades kommunfullmäk-
tige fullständigt av de socialdemokratiska ledamöterna och det var social-
demokrater som lade beslag på platserna i kommunstyrelsens arbetsut-
skott. De hade en fast hand om ordförandeklubban i fullmäktige och till-
sammans med bruksledningen utgjorde socialdemokraterna de verkliga 
makthavarna i kommunen.3  

Paradoxal, ja så kan väl situationen beskrivas för arbetarrörelsen i 
Munkfors, och för ABF-avdelningen. För hur kunde de förena den sociala 
rörelsens alternativ och föreställning om utanförskap med ett ägande av 
makten? Munkfors var emellertid på intet sätt unikt i det hänseendet. Re-
sonemanget här tenderar att slå in öppna dörrar, men trots det är det an-
geläget att minnas de särskilda förhållandena. Vad händer när en rörelse 
som arbetarrörelsen blir maktägande? Försvinner då ”rörelse” ur arbetar-
rörelse och vad blir då kvar? Nu är arbetarrörelsen långt ifrån homogen. 
Beteckningen rymmer olika grupperingar som i vissa fall står tämligen 
långt ifrån varandra.  

För ABF i Munkfors är relationen till den lokala politiska makten, och 
hur denna påverkade den egna verksamheten, ett relevant spörsmål. Yt-
terst kommer detta kapitel därför att handla om samspelet mellan ABF i 
Munkfors och det lokala politiska systemet. Det blir också möjligt att be-
trakta de lokala kunskapstraditionerna från ytterligare en utsiktspunkt.  

                                            
3 Detta är just detta samarbete mellan den socialdemokratiska delen av arbetarrörelsen och bruket 
som är temat i den tidigare refererade boken Munkfors band skriver av ekonomhistorikern Björn 
Tropp. 
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Möjligheterna för en social rörelse att erhålla stöd för verksamheten och 
gehör för sina idéer, ökar om den äger egen tillgång till det politiska     
systemet.4 Frågan är hur det såg ut för ABF i Munkfors i det avseendet. 
Hade ABF företrädare som var medlemmar av det lokala politiska syste-
met? Hur agerade i så fall dessa med avseende på ABF Munkfors? Ett 
annat sätt att karakterisera relationen mellan ABF i Munkfors och det lo-
kala politiska systemet är att se till det stöd, framförallt ekonomiskt, som 
kommunen gav till verksamheten. Eftersom detta är en ekonomisk relat-
ion framstår det som intressant att uppmärksamma hur avdelningen i öv-
rigt arbetade mot det lokala politiska systemet. Hur engagerade var avdel-
ningen till exempel i lokala politiska frågor? Dessa aspekter har uppmärk-
sammats tidigare, men det finns all anledning att gå djupare in på dem. 

Källmaterialet för detta kapitel utgörs, vid sidan av protokoll och verk-
samhetsberättelser från ABF Munkfors, av material från det lokala poli-
tiska systemet som protokoll från kommunfullmäktige och kommunal-
nämnd/kommunstyrelse. 

 
 

Folkbildningens kommunala bidrag 
ABF i Munkfors var som alla andra liknande sammanslutningar beroende 
av bidrag för sin verksamhet. Bidragssystemet var som konstaterats tidi-
gare en grundförutsättning. Avdelningens bidrag kom i huvudsak från tre 
håll, från staten, kommunen och landstinget. Det avgjort viktigaste stödet 
stod staten för. I detta avsnitt är det emellertid avdelningens samspel med 
kommunen som uppmärksammas.  

ABF var det största och helt dominerande studieförbundet i bruksorten 
Munkfors. Förhållandet mellan de olika studieförbunden, mätt i bidrag 
från kommunen, framgår med all önskvärd tydlighet av tabellen nedan. 
Här står ABF helt i särklass. TBV, som var det andra studieförbundet i 
Munkfors kommun storleksmässigt sett, var ungefär en tredjedel så stort 
som ABF. 

Under perioden 1965 till 1978 utbetalades drygt 1,3 miljoner kronor av 
kommunen till studieförbunden. Av dessa gick lite mer än hälften eller 
716 000 kronor till ABF. ABF:s andel av de kommunala bidragen tende-

                                            
4 Tilly, s. 53. 



 203 

rade dock att minska under 1970-talet. Vid 1960-talets slut hämtade ABF 
hem runt 70 procent av kommunens bidrag. Knappt 10 år senare hade 
andelen minskat till omkring 50 procent. Det kan vara ett tecken på att 
konkurrensen, eller i alla fall att de övriga studieförbundens intresse för 
att bedriva verksamhet inom kommunen, hade ökat. Bidragen utbetalades 
normalt i efterhand. ABF erhöll dock delar av bidraget i förskott. Bidra-
gets storlek, och betydelse för att täcka avdelningens löpande kostnader, 
var säkert förklaringen till det.  

 
Tabell 13. Utbetalda kommunala bidrag till studieförbundens verksamhet I 
Munkfors läsåren 1956/66–1977/78, kronor. 

 
Studieförbund/År 1965/66 1968/69 1971/72 1974/75 1977/78 
ABF 11 392 32 621 47 805 79 589 129 620 

TBV – 9 219 13 000 23 899 42 178 

Medborgarskolan 762 150 1 478 17 100 18 432 

NBV/Logen 399 
Klaran 

– 300 1 106 7 226 21 739 

Frikyrkornas 
Studieförbund 

– 2 763 6 097 8 011 9 971 

Sveriges kyrkliga 
Studieförbund 

– 1 639 3 260 3 310 8 264 

Vuxenskolan – 345 1 080 10 000 27 099 

Studiefrämjandet – 165 – – 8 732 

Folkuniversitet – – – 2 001 194 

 
Källa: Protokoll, Munkfors köpings kommunalnämnd 1966-73; Protokoll, Kommunstyrel-
sens arbetsutskott 1973-78, Munkfors kommun. 

 
Här är inte rätta platsen att djupare diskutera om Munkfors kommun var 
generösare än andra värmländska kommuner. En del tyder dock på det. I 
juni 1967 antog nämligen Munkfors kommunalfullmäktige de samver-
kande bildningsförbundens förslag för hur det kommunala bidraget skulle 
betalas ut.  



 204 

 
I. Studiecirkelbidrag: 25 procent av bidragsgrundande kostnader, dock 
minst 5 kronor/statsbidragsberättigad studietimma. 
Övriga bidrag: 75 % av bruttokostnaden, avseende 
II. Annan bildningsverksamhet: kurser och stipendier, föreläsningsverk-
samhet, konst- och kulturengagemang. 
III. Lokalkostnader 
IV. Instruktions- och administrationskostnader: löner och arvoden, soci-
ala avgifter, resor och traktamenten, propaganda kostnader och expedit-
ionskostnader.5 

 
Frågan kom inte ens upp till diskussion. Fullmäktige var enig och det 
konstaterades bara i protokollet: ”På förslag av kommunalnämnden be-
slöto kommunalfullmäktige antaga de föreslagna bidragsnormerna att till-
lämpa för kommunalt bidrag till de erkända studieförbundens lokala or-
ganisationer från läsåret 1968”6 I den plan som ABF Värmland utarbetade 
inför den planerade omorganisationen av distriktet framgick att Munkfors 
var först med att anta dessa bidragsnormer. Läses mellan raderna i di-
striktets plan erhålls uppfattningen att distriktet menade att det just var 
kommunens generositet som kunde förklara varför en relativt liten avdel-
ning som den i Munkfors kunde bedriva så omfattande verksamhet.7 Det 
framkommer också att endast en värmländsk kommun antagit dessa nor-
mer och det måste ha varit Munkfors.8 Det tycks med andra ord som om 
den folkbildande verksamheten hade starkare stöd bland kommunpoliti-
ker i Munkfors än vad den hade bland länets övriga kommunpolitiker. 

I augusti 1972 beslutade Munkfors kommunfullmäktige att upphäva be-
slutet från 1967 för att istället följa de riktlinjer som presenterats i en skri-
velse från Kommunförbundet. I protokollet påstås att förändringen inte 
skulle innebära någon förändring ekonomiskt sett för förbunden. Det sa-
des mer handla om att formerna för ansökan hade justerats, de hade            
formaliserats. Kommunstyrelsen erhöll uppdraget att utarbeta ett förslag 

                                            
5 Protokoll Kommunalfullmäktige, 1967-06-19, § 83, Munkfors köpings kommunalfullmäktige, Munk-
fors kommun. 
6 Ibid. 
7 ”Plan över omorganisation av ABF:s avdelningar i Värmland”, s. 33, Utan år troligen 1970, F4:1, 
ABF Värmlands distrikt, FAS. 
8 Ibid., s. 42. 
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till hur de nya normerna skulle tillämpas.9 Avtrycken av förändringen är 
dock otydliga i källmaterialet. 

I kommunfullmäktige introducerades så 1975 ett nytt sätt att räkna fram 
bidragen till studieförbundens verksamhet. Bakgrunden för de nya beräk-
ningsgrunderna var att de sökta anslagen för läsåret 1975/76 överskred 
vad som hade budgeterats för denna post. Ambitionen var att begränsa 
anslagen till lokaler och administration. För en utomstående framstår sy-
stemet som tämligen komplicerat. Vad kommunen gjorde var att relatera 
de innehållsliga delarna, själva studieverksamheten, till de kostnader som 
studieförbunden angivit för lokaler och administration. I systemet fanns 
en bromsmekanism. Anslaget för lokaler och administration tilläts inte 
vara större än 30 procent av det totala anslaget.10 Om så blev fallet ströps 
anslaget. För ABF:s del innebar inte reformeringen särskilt mycket. Av-
delningen hamnade nära brytpunkten utan att överskrida den. Undantaget 
var läsåret 1977/78 då avdelningens sökta anslag för lokaler och administ-
ration steg kraftigt.11 Andra studieförbund hamnade i mer prekära situat-
ioner. Läsåret 1975/76 fick till exempel Medborgarskolan och Sveriges 
Kyrkliga Studieförbund (SKS) se sina anslag kraftigt beskurna då kostna-
derna för lokaler och administration var för höga.12 Överhuvudtaget hade 
flera av studieförbunden i Munkfors svårt att klara de nya förhållandena. 
Störst svårigheter i det avseendet hade SKS. Men även Medborgarskolan, 
Vuxenskolan och TBV bar på liknande problem.13 På detta sätt skickade 
kommunen signaler till de lokalt verksamma studieförbunden att inte låta 
de administrativa kostnaderna bli allt för dominerande. Någon diskussion 
kring det förändrade bidragssystemet fördes inte i kommunfullmäktige, 
och några kommentarer kring förändringarna kan inte heller noteras i 
ABF:s protokoll.  

Det är viktigt att komma ihåg att studieförbunden var inne i en verkligt 
expansiv fas. I praktiken kan de förändrade utgångspunkterna för        

                                            
9 Protokoll Kommunfullmäktige 1972-08-21, § 116, Munkfors kommunfullmäktige, Munkfors kommun. 
10 Protokoll Kommunstyrelsen arbetsutskott 1975-11-26, § 368, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 
Munkfors kommun.  
11 Protokoll Kommunstyrelsen arbetsutskott 1978-11-07, § 346, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 
Munkfors kommun. 
12 Protokoll Kommunstyrelsen arbetsutskott 1975-11-26, § 368, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 
Munkfors kommun. 
13 Om SKS: se till exempel Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1978-11-07, § 346, Kommun-
styrelsens arbetsutskott, Munkfors kommun. 
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anslagsberäknandet ha bromsat folkbildningens byråkratisering och for-
malisering i Munkfors. Försöken att sätta gränser för folkbildningens by-
råkrati kan också ses som en anmodan från det lokala politiska systemets 
sida att folkbildningen även i fortsättningen skulle vara något annat än det 
formella skolväsendet. Uppmaningen var att utgöra ett alternativ. Vad 
som legat bakom denna är som antytts inte lätt att utröna. Klart är att 
ekonomiska hänsynstaganden varit aktuella, men i vilken mån det kan ha 
funnits ideologiska motiv bakom reformen är oklart. 

ABF i Munkfors hade stöd bland kommunfullmäktiges ledamöter. Det 
visades mycket tydligt i samband med avdelningens tidigare uppmärk-
sammade förfrågan till fullmäktige angående möjligheterna att hyra lokaler 
i den före detta provinsialläkarmottagningen som kommunen uppenbarli-
gen var ägare av.14 

Av kommunstyrelsens protokoll framgår att avdelningen var intresserad 
av att hyra lokalerna, men att de samtidigt önskade att vissa renoveringar 
genomfördes. Knut Karlsson, socialdemokrat och aktiv vid ABF-
avdelningen, yrkade på att nämnden skulle gå avdelningen till mötes. 
Enigheten kring detta var emellertid inte total. Folkpartiets gruppledare i 
fullmäktige, Rune Nylén, invände och menade att i så fall skulle även 
andra organisationer ges möjlighet att använda lokalerna. Kommunstyrel-
sens beslut gick på tvärs med Nyléns viljeyttring. Detta med hänvisning 
till ABF:s stora verksamhet.15  

I sammanhanget är det naturligt att uppmärksamma ABF:s förutsätt-
ningar att påverka det politiska systemet. Den refererade händelsen ger 
förhandsbesked om att avdelningen hade goda möjligheter till det. Således 
är det av intresse att uppmärksamma i vilken utsträckning ABF-
avdelningen riktade sig till det lokala politiska systemet, samt att försöka 
karakterisera kontakterna. Som framkommit indirekt så är avdelningens 
protokoll en god källa för att åstadkomma en översiktlig bild av allt det 
som försiggick vid avdelningen. Däremot är det svårare att genom dem 
erhålla en uppfattning om vilka ställningstaganden som låg bakom de 
olika besluten.  

                                            
14 Protokoll Kommunstyrelsen 1972-06-26, § 323, Munkfors kommunstyrelsen, Munkfors kommun. 
15 Protokoll Kommunstyrelsen 1972-08-07, § 355, Munkfors kommunstyrelsen, Munkfors kommun. I 
denna text har Rune Nylén uppmärksammats i samband med kapitel två där hans hembygdsoriente-
rade artikel till kommunens invånare och särskilt barnen refererades. Se s 85. 
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Avdelningens arbete mot det lokala politiska systemet, om man nu för 
en stund bortser från avdelningens engagemang i vuxenutbildningen, kom 
främst att röra olika frågor kring lokaler. Ett tydligt exempel på detta har 
referats ovan.16 Det intryck som förmedlas via avdelningens protokoll, är 
att den hade en god relation till de lokalpolitiska företrädarna. Vissa av de 
beslut som fattades vid avdelningen pekar också mot att det uppfattades 
som viktigt att upprätthålla dessa kontakter. Så när kommunkamreren fi-
rade sin 60-årsdag 1967 beslöt avdelningen att uppvakta med blommor. 
Inom parentes kan sägas att detta var enda gången som det fattades ett 
formellt beslut i en sådan fråga. Kommunkamreren var en nyckelfigur då 
det gällde kommunens bidrag till avdelningen. Det var till exempel han 
som kontaktades i januari 1968 för att diskutera det faktum att avdelning-
en arrangerat fler cirklar än planerat, varför avdelningen ville se sina bi-
drag justerade.17 På en ort av Munkfors storlek, eller rättare sagt litenhet, 
bör det ha funnits goda möjligheter att utveckla relationer av det här sla-
get. Troligen existerade det också ett slags informellt nätverk på temat 
folkbildning bestående av representanter från kommunen och de olika 
studieförbunden. 

Avdelningen beskrev själv sitt samarbete med kommunen som gott.18 
Den goda relationen till kommunen var också ett argument för att Munk-
fors, som enda ABF-avdelning i Värmland, skulle ställa sig utanför den 
utvecklingsfond som lanserades av ABF-distriktets representant på års-
mötet 1973.19 Istället menade avdelningen att kommunen kunde stå som 
garant för verksamheten. 

                                            
16 De handlar om tre fall. I oktober 1969 fick styrelsen ett negativt svar på en förfrågan de ställt till 
kommunalnämnden angående möjligheten att använda mellanskolans lokaler. Motiveringen var att 
det skulle medföra extra uppvärmningskostnader. Styrelseprotokoll 1969-10-30, Protokoll: årsmöte 
och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. Om övertagande av provinsialläkarmottagningen: Styrelse-
protokoll 1972-06-07, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 25 juni 1974 disku-
terar styrelsen om de skall rikta en förfrågan till kommunen om möjligheterna att inreda vinden på 
sina lokaler (vid Tallbacksvägen) till studielokal. Styrelseprotokoll 1974-06-25, Protokoll, årsmöte och 
styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. Se också V.U. protokoll 1974-06-06, Protokoll, övriga, A2:1, ABF 
Munkfors, FAS.  
17 Styrelseprotokoll 1968-01-25, § 38, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
18 Om än det kanske det förklaras av genren, att det är så man brukar skriva, så framgår det av pro-
tokollet från årsmötet 1967 att samarbetet med kommunen varit gott. Se Årsmötesprotokoll 1967-06-
17, § 5, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:6, ABF Munkfors, FAS. 
19 Avsikten med fonden var att reservera medel för utbildning av bland andra kassörer och revisorer. 
Årsmötesprotokoll 1973-10-02, § 12, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
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Någon underdånighet i relationen till kommunen kan inte noteras från 
avdelningens sida. En förutsättning för att avdelningen skulle erhålla me-
del från kommunen var att cirkelrapporterna var riktigt ifyllda. I juni 1967 
uppdagades att kommunen reagerat på att en cirkel under läsåret inte levt 
upp till kraven. Avdelningen riskerade förlora 500 kronor på misstaget. 
Styrelsen valde att inte bara konstatera faktum, utan det beslöts att avdel-
ningens ledning borde förhandla med kommunen i frågan.20 Även vid 
andra tillfällen används uttrycket ”förhandla” av avdelningen då interakt-
ionen med kommunen och dess företrädare beskrivs.21 

Tyvärr är det från kommunens protokoll omöjligt att sluta sig till om 
denna relation av förhandlande karaktär var ömsesidig. De kommunala 
protokollen, som är av beslutskaraktär, skvallrar inte om något sådant. 
Uppenbart är hur som helst att ABF-avdelningen inte motarbetades av 
det lokala politiska systemet. När beräkningsgrunderna förändrades några 
år in på 1970-talet, så var det en förändring som faktiskt kom att gynna 
ABF i konkurrensen med de övriga studieförbunden.  

Kanske upplevs det som självklart, och det har också indirekt fram-
kommit av den tidigare redogörelsen, att avdelningen hade sina tentakler 
in i det politiska systemet. Samtidigt är detta en viktig aspekt som det 
finns all anledning att framhålla. Kort kan sägas att det fanns flera starka 
personband mellan avdelningen och kommunens fullmäktige.  

Den kvinnliga studieinstruktören, spindeln i nätet vid avdelningen, val-
des till ledamot av kommunalfullmäktige 1970 och innehade denna posit-
ion under två mandatperioder, fram till och med 1976. Under dessa år var 
hon medlem av biblioteksstyrelsen, och under den andra mandat-perioden 
fungerade hon som styrelsens vice ordförande. Studieinstruktörens make, 
vilken haft rollen som kassör vid avdelningen, utsågs 1968 efter lottdrag-
ning till ordförande i skolstyrelsen. Denna post innehade han i samman-
lagt 19 år. ABF-avdelningens ordförande var även han aktiv i kommunal-
politiken, som ledamot av fullmäktige, där han under perioden 1971-73 
fungerade som vice ordförande i hälsovårdsnämnden. En annan framträ-
dande person vid avdelningen, som tog ett ansvar för avdelningens afton-
skola när sådan bedrevs, och som även återkommande fungerade som 

                                            
20 Styrelseprotokoll 1967-06-12, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
21 Detta ordval används då det gällde den ovan refererade händelsen kring hyrande av den före 
detta provinsialläkarmottagningen. 
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cirkelledare, var en synnerligen viktig resurs för avdelningen då han under 
perioden 1971-76 var medlem av fullmäktiges arbetsutskott. Att Roland 
Arnesson, som blev det första heltidsanställda kommunalrådet men långt 
innan dess haft en helt central position i det lokala politiska livet, under 
flera år fungerade som ordförande på årsmötet, måste även det tas som 
intäkt för att avdelningen stod på god fot med politiken i Munkfors. Ar-
nessons band till ABF bör inte heller ha försvagats av att hans fru valdes 
till avdelningens ordförande vid 1970-talets mitt, och inte heller av att han 
var medlem av lokalavdelningens styrelse under 1960-talets andra hälft.22 

Med undantag från den refererade händelsen ovan, där Knut Karlsson 
agerade för att stödja ABF-avdelningen, är det inte möjligt att hitta några 
belägg i kommunens protokoll för att de nämnda nyckelpersonerna drev 
avdelningens sak vid fullmäktiges överläggningar. Protokollen är av en 
sådan karaktär att det egentligen är svårt att skaffa sig en bild av vad som 
försiggick vid de olika sammanträdena. Vad som bör kunna sägas är att de 
personliga banden in i det lokala politiska systemet måste ha varit goda 
resurser för avdelningen, på så sätt att de kunde förmedla information ut 
till avdelningen så att avdelningen alltid visste vad som var på gång utifrån 
ett kommunalt perspektiv. Denna väg kunde också avdelningen erhålla 
kunskaper om kommunfullmäktiges interna förhållanden. En förståelse 
för det politiska spelet på lokal nivå kunde således erövras. 

En annan aspekt som skulle bevakas i detta avsnitt var i vilken utsträck-
ning ABF som organisation engagerade sig i det lokala politiska livet.  

Att diskutera om det finns en politisk dimension i ABF:s verksamhet 
kan te sig lite märkligt. Det är ju arbetarnas bildningsförbund det handlar 
om. Avsikten är emellertid här att peka på eventuella insatser som ABF 
gjorde på området. Vad det gäller strävandena i den riktningen är det på 
sin plats att framförallt peka på det politiska studieråd som initierades 
läsåret 1964/65. Uppgiften för rådet var, enligt detta års verksamhets-
berättelse, att planera och följa upp det politiska studiearbetet. Verksam-
hetsberättelserna eller protokollen ger ingen klar uppfattning om vad det i 
realiteten handlade om. Det antyds att ambitionen var att bilda de vuxna 
på orten så att de kunde bli aktiva i det kommunala livet.23 Studierådet 

                                            
22 Se Styrelseprotokoll 1965-67, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
23 Verksamhetsberättelse 1964/65, Protokollsbilagor, A3:1, ABF Munkfors, FAS. 
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samlade representanter från olika socialdemokratiskt färgade sammanslut-
ningar. Munkfors-, Munkeruds- och Ransäters arbetarkommun var repre-
senterade, likaså kvinnoföreningen i Munkerud och Munkfors. SAP och 
SSU hade också sina representanter, men också den Fackliga Centralorga-
nisationen (FCO). Rådet inte bara administrerades av ABF. Det var också 
ABF som formellt utsåg rådet, och det var ABF:s studieinstruktör som 
fungerade som rådets ordförande.24 

Avslutningsvis, för att ytterligare nagla fast avdelningens relation till det 
lokala politiska systemet, finns det anledning att återvända till studiein-
struktörens politiska roll under 1980-talet, alltså något utanför avgräns-
ningen för denna undersökning. Som tidigare framkommit blev hon ord-
förande i kulturnämnden när denna instiftades 1980. Tidigare hade det 
varit kommunalnämnden, senare kommunstyrelsen, som beredde frågan 
om studieförbundens kommunala bidrag. Nu, 1980, flyttades ärendet över 
till kulturnämnden. Därmed blev det ABF:s studieinstruktör, vilken i sin 
roll som ordförande, fick ansvaret för medlens fördelning. Här mer än 
anas en problematik. 

 
BG: Men när det gäller studieförbunden, så samlade jag alla studieförbun-
den, när det gällde bidragsbiten. För den hade ju vi hand om, eller rättare 
sagt kulturnämnden. Och vi tog resonemang kring hur vi skulle göra. 
MS: Nu när vi säger kulturnämnden, då är du på andra hälften 
av 70-talet, eller när kom den? 
BG: -80 
MS: -80 till och med?! 
För jag ser att du satt i biblioteksstyrelsen hette det väl då. Det är väl före-
gångaren till kulturnämnden? 
BG: Ja, jag vet inte vad det var. 
MS: Då samlade man dem och diskuterade…. 
BG: Just 
Hur vi skall lägga upp det här och hur har ni tänkta att… 
MS. Ja.. 
BG: Så jag hade ju insyn [ohörbart] 
MS: Det är ju klart 

                                            
24 Se Protokoll för möte med ABF och FCO, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:6, ABF Munkfors, 
FAS. Se också Styrelseprotokoll 1965-04-21, -06-28, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:6, ABF 
Munkfors FAS; Styrelseprotokoll 1966-04-19, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, 
FAS. 
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Sitter du i kulturnämnden, nej, ju, det är ju bra 
BG: De var ju lite sura. Men på den här tiden satt jag bara med i biblio-
teksstyrelsen, -70, på 70-talet. 
MS: Man får inte det intrycket att det är någon styrelse som i början av 70-
talet bereder de här bidragen, utan det går direkt upp till… 
BG:  Det är kommunstyrelsen 
MS: Just det 
BG: -80 så inrättar de kulturnämnden, så jag var första ordföranden i kul-
turnämnden 
MS: Jaha25 

 
I efterhand medger studieinstruktören att det kanske inte var helt lyckat 
att sitta på två stolar på det sättet. Det skapade ju ett visst missnöje hos de 
övriga studieförbunden. Samtidigt framhåller hon att det också fanns för-
delar eftersom hon kunde systemet. 

 
 

ABF-avdelningen som aktör i det lokala politiska livet:         
diskussion och kapitelsammanfattning 
I detta kapitel har blickarna riktats utåt. För att förstå rörelsen och rörel-
seorganisationen, är det nödvändigt att uppmärksamma såväl externa som 
interna aspekter. 

Offentliga medel var en förutsättning för den folkbildande verksamhet-
en vid lokalavdelningen. Det är tydligt när folkbildningen studeras, oavsett 
nivå, att den har att verka inom de ramar som sätts av det politiska syste-
met. Lokalavdelningen hade små möjligheter att påverka diskussionen hos 
det politiska systemet på nationell nivå. Däremot fanns förutsättningarna 
att göra så i relation till det lokala politiska systemet.  

Det lokala politiska systemet måste karakteriseras som öppet för ABF-
avdelningens del. Den hade raka kanaler in i det centrala beslutsfattandet 
på lokal nivå. Att få sina frågor upp till diskussion var därmed inte svårt 
för rörelseorganisationen. Om ABF i Munkfors hade bättre förutsättning-
ar till det jämfört med andra ABF-avdelningar är dock vanskligt att veta, 
då det saknas forskning kring detta.  

                                            
25 Intervju med studieinstruktören Barbro Grankvist 2006-07-05. 
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Det faktum att folkbildningen i debatten utpekades som en viktig aktör 
för stärkandet av de vuxna medborgarnas utbildningsnivå, och att den 
förväntades vara en central kraft i det lokala kulturlivet, borde ha varit 
faktorer som fungerade gynnsamt på den rådande möjlighetsstrukturen 
för rörelsen. Riksdagens beslut, som innebar införandet av en kommunal 
vuxenutbildning, skulle i sammanhanget kunna beskrivas som ett möjlig-
hetsfönster, när förutsättningarna att vinna stöd var extra stora. 

Om man återvänder till frågan om ABF i Munkfors och dess position 
jämfört med andra ABF-avdelningar, så kan man i varje fall sluta sig till att 
den behandlades på ett mer gynnsamt sätt än andra ABF-avdelningar i 
distriktet. Det var ju bara den, och de andra studieförbunden verksamma i 
Munkfors, som från slutet av 1960-talet fick ersättning efter de riktlinjer 
som fastslagits av de Samverkande bildningsförbunden. 

En del i förklaringen till detta skulle kunna vara det intresse som fram-
trädande lokala politiker visade kulturområdet. Sven Forsudd, som under 
stora delar av undersökningsperioden fungerade som kommunalnämn-
dens ordförande, engagerade sig i frågan på nationell nivå. Forsudd var en 
av de sju delegaterna i den kulturdelegation som det då nybildande 
Svenska kommunförbundet inrättade år 1968 .26 

En berättigad fråga i sammanhanget är, i vilken utsträckning ABF-
avdelningens interaktion med det lokala politiska systemet har att göra 
med de lokala kunskapstraditionerna vilket är ett av de sammanhållande 
temana för denna undersökning. Här är utgångspunkten den att det poli-
tiska systemets ställningstagande sker mot bakgrund av de lokala kun-
skapstraditionerna. Det stöd som ges till folkbildningen, till ABF-
avdelningen, signalerar om dess roll i de lokala kunskapstraditionerna. De 
politiska besluten fattas med utgångspunkt i dem, samtidigt som besluten 
kan medföra att de förändras. Om än trögrörliga så är de lokala kunskaps-
traditionerna ändå rörliga. 

  

                                            
26 Henry Björinder, ”Kommunernas kommunnämnder”, Fönstret 3/68. 
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Kapitel 9 
 
 

Den kommunala vuxenutbildningen i Munkfors 
En ny utbildningsform etableras 

 
 
 

Vuxenutbildningen organiseras 
I detta kapitel är det så dags att diskutera ett tema som från början i denna 
undersökning identifierades som ett av de centrala, nämligen den kom-
munala vuxenutbildningen och studieförbundens relation till denna. Som 
framkommit var en viktig anledning till den kraftiga expansion som folk-
bildningen och studieförbunden genomgick det intresse som från statens 
sida riktades mot de korttidsutbildade vuxna. Ambitionen blir här att be-
lysa ABF i Munkfors roll i framväxten av den kommunala vuxenutbild-
ningen i kommunen. Liksom i det föregående avsnittet blir detta en dis-
kussion som behandlar avdelningens relation till kommunen och indirekt 
uppmärksammar avdelningens betydelse för det lokala studieutbudet. 
Materialmässigt sett baseras redogörelsen på protokoll och verksamhets-
berättelser från ABF-avdelningen i Munkfors. Viktiga källor blir också 
protokoll från fullmäktige, skolstyrelsen och framförallt från det så kallade 
vuxenutbildningsrådet i Munkfors. 

Vuxenutbildningen har en förhistoria. Det var inte så att vuxenutbild-
ningen hade sin upprinnelse i slutet av 1960-talet. I ABF-avdelningens 
verksamhetsberättelser har denna förhistoria lämnat avtryck. Redan några 
år efter det att avdelningen grundats arrangerades kurser av mer regelrätt 
slag. Läsåret 1928/29 hölls nämligen folkhögskolekurser i svenska och 
räkning. Dessa kom under de efterföljande åren att följas upp av afton-
skolekurser. Läsåret 1932/33 arrangerades aftonskola för arbetslösa och 
1933/34 gavs aftonskolekurser i svenska och matematik. Kommunalkun-
skap lades till utbudet av aftonskolekurser 1934/35.1 Av allt att döma 
hölls kurser ända fram till dess att den kommunala vuxenutbildningen 

                                            
1 Verksamhetsberättelse 1934/35, Protokollsbilagor, A3:1, ABF Munkfors, FAS. 
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sjösattes. Oklart är emellertid om avdelningen stod som ensam arrangör 
av kurserna. Säkert är i varje fall att aftonskolan läsåret 1966/67 var ett 
samarrangemang med FCO och Konsum.2 

I Munkfors fanns också sedan decennier en yrkesskola vars uppgift 
bland annat var att slussa de yngre munkforsborna från den grundläg-
gande utbildningen vidare till arbetslivet. Yrkesskolans utbud var väl an-
passat till det lokala näringslivets önskemål. I Munkfors fall innebar det att 
yrkesskolan erbjöd utbildning för industrielektriker, för verkstadsmekani-
ker och, inte minst, för valsarbetare.  

Den senare utbildningen var av inbyggt slag och bedrevs i nära samar-
bete med bruket. Eleverna löd under kollektivavtal och lärarna kom från 
bruket. Utbildningarna bedrevs som heltidskurser och riktade sig därför 
inte primärt till vuxenstuderande. Vid sidan av dessa kurser fanns emeller-
tid även deltidskurser som hölls på kvällen. Snarare är det dessa kurser 
som bör betraktas som den kommunala vuxenutbildningens föregångare. 
I Munkfors bedrevs flera olika varianter av deltidskurser, de flesta med 
yrkesorienterad inriktning. Skolstyrelsen visade sina ambitioner genom att 
starta en kvällskurs för hemsamariter.3 Även sömnads- och städkurser 
arrangerades på deltid.4 Att säga något om deltidskursernas omfattning är 
utifrån det bevarade materialet svårt. En relativ uppfattning kan dock er-
hållas om man ser till de rektorspoäng som var avsedda att ligga på hel-
tids- respektive deltidskurser. Rektor för yrkesskolan hade 4,5 poäng för 
heltidskurser och 3 poäng för de kurser som gick på deltid.5 Detta tyder 
på att deltidskurserna utgjorde en icke oväsentlig del av yrkesskolans 
verksamhet. 

Första gången ordet vuxenutbildning nämns i skolstyrelsens protokoll 
är i februari 1968. Det var dåvarande rektor för yrkesskolan Arne      
Hansson som blev introduktören i kommunala sammanhang. Han blev 
det i samband med att yrkesskolans utbud för kommande läsår skulle fast-
ställas. I skolstyrelsens protokoll jämställs lokal vuxenutbildning med del-
tidskurser. Hanssons förslag inför läsåret 1968/69 var att verksamheten 
skulle ha samma omfattning som tidigare. Skolstyrelsen påpekade att det 

                                            
2 Verksamhetsberättelse 1966/67, Protokollsbilagor, A3:1, ABF Munkfors, FAS.  
3 Protokoll Skolstyrelsen 1965-08-26, Skolstyrelsen, Munkfors kommun. 
4 Protokoll Skolstyrelsen 1965-12-08, Skolstyrelsen, Munkfors kommun. 
5 Protokoll Skolstyrelsen 1967-11-16, Skolstyrelsen, Munkfors kommun. 
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för närvarande inte fanns några möjligheter att genomföra vuxenutbild-
ning av något annat slag i Munkfors. Vad som närmare avsågs med detta 
preciseras inte i protokollen.6 Därför kan det inte sägas att den kommu-
nala vuxenutbildningen, i dess nya form, ägnades något större intresse av 
de kommunala organen i Munkfors. Om inte annat hade de lågt ställda 
förväntningar på möjligheten att starta en sådan i stor skala. Kommunal 
vuxenutbildning var inget som det satsades på i detta läge. 

ABF-avdelningen var tidigare ute. Sven Ludvigsson, distriktets repre-
sentant på avdelningens årsmöte 1967, berörde vuxenutbildningen i sitt 
anförande. Han redogjorde där för riksdagens beslut och uppmanade 
samtidigt avdelningen att försöka initiera vuxenutbildning. Om            
Ludvigssons uppmaning verkligen togs på allvar bland avdelningens med-
lemmar är svårt att avgöra. Det dröjde nämligen ett drygt halvår, fram till 
januari 1968, innan vuxenutbildningen åter kom upp till diskussion i sty-
relsen. Bakgrunden till det nyvaknade intresset var den skrivelse som 
kommit från förbundet och som behandlade vuxenutbildning. Styrelsen 
beslöt sig för att beställa hem förbundets material i frågan till samtliga sty-
relsemedlemmar. Ett extra möte bokades också in för att diskutera 
materialet.7 Vad som blev resultatet av detta möte framgår tyvärr inte av 
protokollen.  

Så, i april 1968, uppmärksammar rektor för yrkesskolan i Munkfors 
skolstyrelsen om att länsskolnämnden uppmanat till att en kommitté för 
vuxenutbildning skulle skapas ute i länets kommuner. Representerade i 
detta läge skulle, förutom kommunen, de lokalt verksamma studieförbun-
den vara. Tanken var att kommittén skulle fungera som ett samverkande 
organ. Skolstyrelsen kom därför att gå ut med en annons där studieför-
bunden i Munkfors inbjöds att utse representanter till kommittén. Rektor 
för yrkesskolan skulle vara kommunens representant. Det var också 
denne som var tänkt att fungera som sammankallande och sekreterare för 
kommittén.8 ABF utsåg ordförande Thorild Dubeck som sin represen-
tant. I fortsättningen blev vuxenutbildning en återkommande punkt vid 
skolstyrelsens möten. En ny utbildningsform i Munkfors hittade sina 
former. 

                                            
6 Protokoll Skolstyrelsen 1968-02-28, Skolstyrelsen, Munkfors kommun.  
7 Styrelseprotokoll 1968-01-25, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS 
8 Protokoll Skolstyrelsen 1965-06-05, Skolstyrelsen, Munkfors kommun. 
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Det är här på sin plats att påpeka att någon egentlig diskussion inte för-
des inom skolstyrelsen kring vad kommunal vuxenutbildning innebar, om 
att den på avgörande punkter kunde skilja sig från den mer professions-
orienterade utbildning, som skolstyrelsen genom yrkesskolan var van att 
arrangera. Om sådan medvetenhet fanns så artikulerades den i varje fall 
inte. Eftersom den kommunala vuxenutbildningen i högre grad var studi-
eförberedande (på olika nivåer) borde lite andra lärarkrafter behöva anlitas 
än de som var involverade i yrkesskolans verksamhet, i synnerhet efter en 
tid då verksamheten vuxit i omfattning. Ej heller finns det några tecken 
som pekar på att länsskolnämnden i Värmland riktade några särskilda 
fortbildningsresurser mot de verksamma lärarna vid Munkfors skolor.  

ABF var som framkommit lite ivrigare än kommunen när det gällde att 
planera inför den kommunala vuxenutbildningens ingångsättande. Paral-
lellt med att Dubeck blev representant i det samverkade organet på lokal 
nivå, kom avdelningens studieinstruktör att fungera som representant i en 
kommitté som diskuterade frågan på länsnivå.9 Båda bevistade också i 
detta inledande skede en konferens på temat kommunal vuxenutbildning i 
Karlstad.10 Överhuvudtaget ger protokollen från avdelningens styrelse 
bilden av en organisation som verkligen ser möjligheterna med kommunal 
vuxenutbildning. Det kanske inte är så märkligt med tanke på den upp-
märksamhet ämnet visades i Fönstret.  

Inom ABF fanns ju vid den här tiden en levande föreställning, vilken 
kom till uttryck i Fönstret, gällande förbundets särskilda mission i sam-
manhanget. Det var studieförbunden, och då kanske framför allt ABF, 
som hade möjlighet att nå fram till de verkligt eftersatta grupperna i sam-
hället. Avdelningens ordförande och sekreterare var också på plats vid 
den konferens som gick av stapeln i Deje Folkets hus i april 1969. Ämnet 
för konferensen var den så kallade LOVUX-utredningen och de resultat 
som rapporterats från denna.11 Helt i linje med dessa strävanden framhöll 
ordförande i ABF-distriktet Värmland, Lennart Edlund, vuxenutbildning-
ens betydelse i samband med avdelningens årsmöte senare samma år. 

                                            
9 Styrelseprotokoll 1968-06-12, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
10 Ibid. 
11 Styrelseprotokoll 1969-04-28, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
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Hans budskap till avdelningen var tydligt, detta var en utbildningsform 
som borde stödjas.12 

Med vuxenutbildningskommittén hade den kommunala vuxenutbild-
ningen i kommunen ett centralt organ som kunde vara drivande i vuxen-
utbildningens utveckling. De spörsmål som kom upp till behandling tycks 
ha varit av det mer praktiska slaget. Kommitténs första möte, vilket be-
tecknades som en förberedande konferens i protokollen, hölls den 27 juni 
1968. Representerade var Munkfors yrkesskola, ABF, Husmodersför-
eningen, SKS samt TBV. Vid mötet diskuterades bland annat hur de 
skulle få intresserade till den kommunala vuxenutbildningen. Kvinnor 
utpekades som en särskilt intressant grupp. Uppsökande verksamhet 
skulle enligt mötet kunna vara ett sätt att värva studerande. Denna idé låg 
helt i linje med den diskussion som fördes på nationell nivå.13 Det andra 
mötet hölls i augusti 1968 och där medverkade enbart representanter från 
Yrkesskolan, ABF och TBV.  

 
 

Ett försök att minska konfliktytorna 
För att arbetet med vuxenutbildningen skulle ske så friktionsfritt som 
möjligt, var det nödvändigt att de olika aktörernas aktionsfält avgränsas 
något i relation till varandra. Medvetenheten om detta var säkert anled-
ningen till att Skolöverstyrelsen i Aktuellt från skolöverstyrelsen nr. 54 
1967/68 presenterade hur den kommunala vuxenutbildningen skulle delas 
mellan yrkesskolan och studieförbunden. SÖ:s förslag innebar en tredel-
ning av fältet. Utbudet delades således upp i de tre kategorierna A, B och 
C.  

A-kategorin innehöll kurser som företrädesvis skulle arrangeras av yr-
kesskolan och ersättas med statsbidrag. Endast i undantagsfall kunde stu-
dieförbunden ge kurser inom denna kategori och då var förutsättningen 
att kursen inte konkurrerade med kurser vid yrkesskolan. Kurser till dem 
som arbetade skift uppfattades emellertid som en typ av kurser som studi-
eförbunden kunde bedriva. A-kategorin innehöll kurser som var tydligt 

                                            
12 Årsmötesprotokoll 1969-08-12, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:6, Munkfors ABF, FAS. 
13 Detta var en del av diskussionen kring FÖVUX. Fackföreningsrörelsen och vuxenutbildningen: 
Sammanfattning/delrapport från LO:s arbetsgrupp för vuxenutbildningsfrågor (LOVUX) (Stockholm, 
1969). Se också Gia, ”Experiment i Vuxenutbildningen”, Fönstret 7/70. 
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yrkesorienterade. ”Grundkurs för personal vid järnbruken” var ett av 
många exempel på kurser av detta slag.14  

B-kategorin kan uppfattas som en mellankategori. Dessa kurser hade 
inte samma tydliga yrkesprofil som de inom kategori A. Även kurser inom 
kategori B skulle i första hand arrangeras av yrkesskolan. Studieförbunden 
hade möjlighet att initiera denna typ av kurser. De kunde ge kurser men 
då parallellt med yrkesskolan. En förutsättning var dock som SÖ skriver: 
”[att kurserna ges] delvis med en annan målsättning och uppläggning av 
arbetet.”15 Studieförbunden kunde inte heller räkna med samma ersättning 
som yrkesskolan då det uttryckligen påpekades att dessa kurser eller cirk-
lar ersattes så som det angivits i folkbildningskungörelsen.16 Det var fram-
förallt inom det så kallade hemtekniska området man hittade kurser av typ 
kategori B. Det kunde handla om kurser i tvätteknik, bostadsvård, bosätt-
ning och inredning eller kurser i sömnad bara för att nämna några.  

Den tredje kategorin, de så kallade C-kurserna, var förbehållna studie-
förbunden. Om dessa inte hade möjlighet att erbjuda kurser stod det 
emellertid öppet för yrkesskolan att arrangera sådana. Bland kategori C 
finner man främst kurser som är av mer allmän karaktär eller som är stu-
dieförberedande. Kurser i matematik, fysik och språk räknades till denna 
kategori tillsammans med kurs i bandvävning. 

Möjligt är att denna kategoriindelning bör tolkas som ett uttryck för vad 
som ansågs vara ett yrke vid den aktuella tiden. Kurser inom kategorierna 
A och B var tydligt yrkesförberedande medan kategori C innehöll kurser 
som var studieförberedande eller av mer hobbykaraktär. Särskilt intressant 
blir det om man koncentrerar sin uppmärksamhet till området ”Deltids-
kurser inom hemteknik, storhushåll och näraliggande även barnavård, 
sömnad och vävning”. Inom denna avdelning fanns det kurser som helt 
och hållet kunde räknas in som yrkesförberedande. De tillhörde kategori 
A. I dessa fall handlade det om kurser inom området hemteknik och stor-
hushåll. Där återfinns kurser som: ”Grundkurs för lokalstädare – deltids-
kurs” eller ”Matlagningsteknik med måltidsplanering – påbyggnadskurs”. 
Den andra kategorins kurser befann sig i en gråzon, mellan privat och of-
fentligt. Dessa kunde ju arrangeras av såväl yrkesskolan som      studieför-

                                            
14 Aktuellt från skolöverstyrelsen, nr. 54, 1967/68. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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bunden. Inom denna avdelning riktade sig många av kurserna uppenbarli-
gen till hemmafruar. Här märker man kurser som: ”Bosättning och inred-
ning – grundkurs”, ”Hemmets tekniska utrustning”, ”Hemmets rational-
isering – grundkurs”. Till denna grupp av kurser räknas också de som har 
ett mer utpräglat estetiskt perspektiv som ”Sömnad med textilkunskap” 
och ”Vävning”.  

Med utgångspunkt i denna kategorisering, där kurser riktade till hemma-
fruar hamnade i kategori B, var hemmafrun att betrakta som hemarbe-
tande vid slutet av 1960-talet. Att vara hemmafru kvalade således in som 
att ha ett yrke, men bara nästan. ”Hemmafru-kurserna” platsade nämligen 
inte helt och fullt bland de riktiga yrkeskurserna, de som hade räknats in 
under kategori A. Detta är egentligen inte tillfället att diskutera de hemar-
betande kvinnornas roll i samhället, men kanske kan det vara ett tecken på 
hur långt dessa kommit i sitt yrkeskvalificerande i samhällets ögon. Alter-
nativt kan det vara en antydan på att hemarbetande kvinnor var på väg 
bort, varje fall i så måtto att de inte var en grupp som staten riktigt ville 
satsa på  

 
 

En vuxenutbildningskommitté grundas 
Syftet med SÖ:s kategoriindelning bör ha varit att undvika konflikter. Det 
var ju ett sätt att sätta gränserna för de olika aktörernas agerande på den 
nya spelplanen. Att SÖ genom länsskolnämnden uppmanade kommuner-
na att bilda samverkande vuxenutbildningskommittéer kan också tolkas 
som ett led i idén om icke-konfrontation. Protokollet från det andra mö-
tet med vuxenutbildningskommittén i Munkfors skvallrar tyvärr inte om 
vad som sades på mötet. I efterhand är det därför svårt att veta hur upp-
delningen uppfattades av de olika parterna. En lokal anpassning gjordes 
dock av kategoriseringen i så måtto att kurser som inte fanns med i listan 
från SÖ kategoriserades.17  

Utförligare är protokollet från kommitténs tredje möte, som hölls i sep-
tember 1968. På mötet medverkade förutom de tre som kom att bilda 
kärntruppen, yrkesskolan, TBV och ABF, även representanter från   

                                            
17 Protokoll Vuxenutbildningskommittén 1968-08-13, Vuxenutbildningsrådet, Skolstyrelsen, Munkfors 
kommun. 
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Medborgarskolan, Frikyrkornas studieförbund (FS) samt Husmodersför-
eningen. Att Husmodersföreningen var representerad var kanske inte så 
märkligt med tanke på resonemanget ovan. Den kan betraktas som en typ 
av yrkesförening och den yrkesinriktade vuxenutbildningen kunde upp-
fattas som fortbildning av den egna gruppen. Till mötet hade bildnings-
konsulenten för Värmlands bildningsförbund bjudits in. I sitt anförande 
påpekade denne att folkbildningen skulle ha en allmänbildande karaktär. 
Om fler kurser önskades så hade kurser med yrkesinriktning företräde, 
menade han.18 Hur studieförbundens representanter reagerade på bud-
skapet är inte känt. 

Det var därmed aldrig frågan om att studieförbunden och yrkesskolan 
var jämbördiga aktörer på den nya arenan. Genom yrkesskolan tog kom-
munen initiativet. Osäkert är emellertid om detta var ett budskap som 
förmedlades på andra orter i Värmland eller om bildningskonsulentens 
utspel, där han betonade inriktningen mot yrkesutbildning, kan förklaras 
av den ställning som yrkesskolan hade just i Munkfors. Vid mötet påpe-
kade ABF:s representanter att det fanns risk för att en utbildningsklyfta 
höll på att uppstå mellan de yngre och äldre delarna av befolkningen. Vi-
dare menade ABF:s representanter att det många gånger var svårt att 
övertyga äldre om det nödvändiga med vidareutbildning, att de behövde 
det för att kunna leva upp till de krav som den nya tekniken skulle komma 
att ställa på dem.19 Resonemanget känns igen från den nationella debatten 
inom ABF, men också inom arbetarrörelsen i stort. Inge Johansson förde 
till exempel fram dessa perspektiv i Fönstret och de var en viktig dimension 
i LOVUX-utredningens arbete.20  

På vuxenutbildningskommitténs möte framkom att korrespondensstu-
dier kunde vara ett alternativ för dem som arbetade tre-skift. I syfte att 
underlätta för de studerande, de var nämligen överens om att det kunde 
var tungt för dessa att läsa samtidigt som de arbetade, diskuterades     

                                            
18 Protokoll Vuxenutbildningskommittén 1968-09-05, Vuxenutbildningsrådet, Skolstyrelsen, Munkfors 
kommun. 
19 Ibid. 
20 Fackföreningsrörelsen och Vuxenutbildningen, s. 20f, 30f.; ”En fråga om jämlikhet”, Fönstret 
1968/8. Se Olofsson & Rubenson, s. 12ff. 
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möjligheten att anställa en lärare vilken skulle vara tillgänglig dagtid på 
bruket någon timme i veckan.21 

Vuxenutbildningskommittén kom under de närmaste åren att mötas två 
gånger per år. På dessa möten diskuterades kommande termins eller läsårs 
utbud av vuxenutbildning. Studieförbunden och yrkesskolan informerade 
varandra om den verksamhet som planerades. Kommittén blev på så sätt 
en arena för samverkan. Efterhand skedde emellertid en förändring av 
kommitténs inriktning och funktion. Från och med hösten 1971 skulle 
kommittén även ta hand om antagningen, samtidigt ändrades namnet till 
vuxenutbildningsrådet. Anvisningar för dessa förändringar kom från 
Skolöverstyrelsen.22 Vuxenutbildningsrådet i Munkfors deklarerade i 
sammanhanget att antagningen delegerades till den kommunala vuxenut-
bildningen och dess rektor.23 Året innan hade rektor för Munkfors yrkes-
skola, senare Munkfors gymnasieskola, av skolstyrelsen utsetts till studie-
rektor för den kommunala vuxenutbildningen.24 Ett något kryptiskt påpe-
kande görs också i skolstyrelsens protokoll i samband med att kommittén 
ombildades till råd. Där sägs att representanterna i rådet skulle vara de 
samma som förut, det vill säga de skulle förutom yrkesskolan hämtas från 
ABF, TBV, FCO och TCO.25 Uttalandet ger ett lite märkligt intryck ef-
tersom kommitténs sammansättning hade varit bredare än så. Där hade ju 
Husmodersföreningen, SKS, FS och Medborgarskolan också deltagit. 

I fortsättningen var det således bara ABF och TBV bland studieförbun-
den och föreningarna som ansågs som legitima huvudmän för vuxenut-
bildning. För TBV och ABF måste utvecklingen ha uppfattats som posi-
tiv. De behärskade nu arenan och det gjorde de samtidigt som dessa stu-
dieförbund rimligtvis inte konkurrerade med varandra. De hade skilda 
målgrupper. I november 1974 ansökte Studieförbundet Vuxenskolan om 
att få bli medlem av rådet. Skolstyrelsen lämnade klartecken till detta men 
framhöll samtidigt vikten av att den utsedda personen var mantalsskriven 

                                            
21 Protokoll Vuxenutbildningskommittén 1968-09-05, Vuxenutbildningsrådet, Skolstyrelsen, Munkfors 
kommun. 
22 Se Aktuellt från Skolöverstyrelsen, nr. 6, 1971/72. 
23 Protokoll Vuxenutbildningsrådet 1971-09-08, Vuxenutbildningsrådet, Skolstyrelsen, Munkfors 
kommun. 
24 Protokoll Skolstyrelsen 1970-08-19; 1970-10-21, Skolstyrelsen, Munkfors kommun. 
25 Protokoll Skolstyrelsen 1971-04-21, Skolstyrelsen, Munkfors kommun. 
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i Munkfors, eftersom rådet var en beslutsfattande kommunal instans.26 I 
rådets protokoll från 1975 kan dock ingen representant från Vuxenskolan 
spåras. Alltför stor vikt skall inte läggas vid denna markering rörande re-
presentanternas mantalsskrivning, men protokollen ger intrycket av att 
Vuxenskolan, liksom de övriga studieförbunden, betraktades som ”ut-
socknes”. Konsekvensen blev i alla fall den att ABF och TBV fick ett 
brett område att agera på utan att behöva utsättas för konkurrens från de 
övriga studieförbunden.  

Som framkommit hade kommittén, senare rådet, en viktig uppgift i att 
fungera som arena för utbyte av information. Rådet blev en motor i arbe-
tet att öka munkforsbornas intresse för denna typ av studier. Spåren av 
denna verksamhet är tydliga i protokollen, men också för den delen i 
ABF-avdelningens protokoll. Beslutet att gå fram med en gemensam an-
nons för vuxenutbildningen i kommunen var ett av de första som fattades 
i det sammanhanget. Annonserna infördes i lokala blad och i de regionala 
tidningarna i lämplig anslutning till terminsstart. Yrkesskolan, TBV och 
ABF blev de tre parterna i detta arbete. De gick under många år ut med 
gemensamma annonser kring vuxenutbildningen. En viktig partner blev 
också Munkfors bruk. TBV hade tidigare tillsammans med bruksledning-
en tryckt upp ett kursformulär som gick ut till samtliga anställda.27 

Samarbetet mellan vuxenutbildningens aktörer och bruket stannade inte 
vid detta. I samband med annonseringen gavs tillfälle för studieförbunden 
att gå ut i fabriken för att under två dagar värva intresserade.28 

Bruksledningen var uppenbarligen synnerligen positivt inställd till per-
sonalens vidareutbildning. Av ABF:s protokoll framgår, och som tidigare 
framförts, att det var personalavdelningen på bruket som kontaktade av-
delningen för att fråga dem om de var intresserade av att anordna kurser 
som kunde läggas till det utbud av kurser som företaget erbjöd sina an-
ställda. Bruket sade sig vara villigt att stå för två tredjedelar av kostnader-
na, förbehållet var dock att kurserna var av ”företagsvänlig karaktär”.29 
ABF nappade på erbjudandet och föreslog följande kurser: engelska, 
svenska, matematik, mental hälsa i arbetsmiljön, ergonomi,                  

                                            
26 Protokoll Skolstyrelsen 1974-11-20, Skolstyrelsen, Munkfors kommun. 
27 Protokoll Skolstyrelsen 1968-09-05, Skolstyrelsen, Munkfors kommun. 
28 Styrelseprotokoll 1969-09-18, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
29 Ibid. 
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företagshälsovård samt byggnadsplanering.30 Ingen av dessa kurser ger, i 
varje fall för en sentida betraktare, intrycket av att vara hotfulla för företa-
get. Tillstånd gavs också till annonsering på själva fabriksområdet. En stor 
skylt på 2 x 2,5 meter sattes upp innanför grindarna i samband med an-
nonsering i tidningarna och när kursfoldern sändes ut till de anställda.31 

En viktig del i arbetet med att öka intresset för vuxenutbildningen var 
olika former av uppsökande verksamhet. I september 1973 började frågan 
diskuteras av ABF-avdelningen.32 Att arbeta uppsökande låg helt i linje 
med den diskussion som förts inom LOVUX-utredningen. Genom upp-
sökande verksamhet var förhoppningen att de skulle nå ut till de grupper 
som annars var svåra att få in i utbildning.33  

För vuxenutbildningsrådets del blev den uppsökande verksamheten 
framträdande. Redan i december 1972 riktade rådet en skrivelse till Skolö-
verstyrelsen där de äskade medel för denna verksamhet. Det argument 
som fördes fram var att Munkfors var en glesbygdskommun och att detta 
förde med sig extra kostnader. 34 

 
Den uppsökande verksamhet, som i stort diskuteras och beslutas i Rådet, 
går ut på att vi gemensamt utarbetar, sammanställer och distribuerar kurs-
program och kursfolders av olika slag. [---] Utöver ovannämnda program 
bedrives en uppsökande verksamhet på olika arbetsplatser och servicein-
rättningar. Totalt räknar vi med att för läsåret 1972/73, ha ca 1000 delta-
gare i grundskole- gymnasieskolkurser av olika slag, eller annan cirkelverk-
samhet.35 

 
Den första framstöten från rådets sida fick avslag. Nästa gång de ansökte 
lyckades de bättre och erhöll 1000 kronor från Skolöverstyrelsen. Bidraget 
delades lika mellan ABF, TBV och den Kommunala vuxenutbildningen 
som den då kallades i protokollen.36  

                                            
30 Styrelseprotokoll 1969-06-10, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
31 Styrelseprotokoll 1971-08-17, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
32 Styrelseprotokoll 1973-09-13, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
33 Se t.ex. Gia, ”Experiment i vuxenutbildning”, Fönstret 1970/7. 
34 Skrivelse till SÖ 1972-12-06, Vuxenutbildningsrådet, Skolstyrelsen, Munkfors kommun. 
35 Protokoll Vuxenutbildningsrådet 1972-11-07, Vuxenutbildningsrådet, Skolstyrelsen, Munkfors 
kommun. 
36 Protokoll Vuxenutbildningsrådet 1973-10-23, 1974-04-23, Vuxenutbildningsrådet, Skolstyrelsen, 
Munkfors kommun. 
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Under juni månad 1973 iscensattes ett första försök med uppsökande 
verksamhet. Syftet med det var att locka intresserade till en fyra-terminers 
grundskolekurs med start läsåret 1973/74. En före detta grundskoleelev 
anlitades och resultatet av det hela betecknades som positivt.37 Hösten 
1977 var uppslutningen till cirklar i engelska sämre än vad avdelningen 
hade hoppats på. I det läget beslöt avdelningen att satsa på uppsökande 
verksamhet för att öka intresset.38 Detta med att arbeta med uppsökare 
introducerades som en del av vuxenutbildningen, men kom snart att an-
ammas som en del av den ordinarie kampanjen för att värva deltagare.39 
Det är svårt att avgöra varifrån medlen för uppsökarnas ersättning hämta-
des, men troligen kom de från det överskott som avdelningen hade under 
dessa år. Det var inte, vilket också framkommit, helt enkelt att erhålla me-
del från Skolöverstyrelsen för att arbeta med uppsökare. Det hände till 
och med att avdelningen avstod från att söka medel hos Skolöverstyrelsen 
eftersom det enligt dem själva, inte fanns några eftersatta grupper i Munk-
fors, vilket var ett av Skolöverstyrelsens krav.40  

 
 

Vuxenutbildningens lokala karaktär 
Vad var det då för karaktär på den kommunala vuxenutbildningen i 
Munkfors under den aktuella tiden? Att de i Munkfors förhöll sig något 
avvaktade inledningsvis har påpekats. Det var inte förrän under läsåret 
1969/70 som vuxenutbildningen startade på allvar. Yrkesskolan hade i det 
läget erhållit en ny rektor vilken kom att bli djupt engagerad i verksamhet-
en. I augusti 1969 rapporterades på skolstyrelsens möte att grundskole-
kurser i svenska och matematik hade startats.41 Omfattningen på verk-
samheten var ännu begränsad. Den kommunala vuxenutbildningen mot-
svarade endast en rektorspoäng, medan verksamheten vid yrkesskolan 

                                            
37 Protokoll Vuxenutbildningsrådet 1973-08-07, Vuxenutbildningsrådet, Skolstyrelsen, Munkfors 
kommun. 
38 Styrelseprotokoll 1977-09-05, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
39 Se till exempel Styrelseprotokoll 1974-02-27, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, 
FAS. 
40 Styrelseprotokoll 1976-05-11, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. Rådet 
sökte också vid andra tillfällen extra medel för denna verksamhet, men dessa gånger vann man inte 
Skolöverstyrelsens gehör. Protokoll 1974-10-23, Vuxenutbildningsrådet, Skolstyrelsen, Munkfors 
kommun. 
41 Protokoll Skolstyrelsen 1969-08-13, Skolstyrelsen, Munkfors kommun. 
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stod för 8,5 poäng.42 I planeringen inför läsåret 1970/71 framkom att del-
tidskurser motsvarande 1 811 timmar var planerade, motsvarande timtal 
för den kommunala vuxenutbildningen var 860.43 En annan indikator som 
kan säga något om omfattningen på den kommunala vuxenutbildningen 
vid den tiden, var att skolstyrelsen sanktionerade studier även när grup-
perna var små. Det räckte med 8 elever för att en kurs skulle startas.44 

På vuxenutbildningkommitténs vårmöte 1971 diskuterades kursutbudet. 
TBV och FS skulle komma in med sina förslag senare medan ABF med-
delade att de planerade för kurs i ryska och eventuellt en kurs som be-
handlade temat Sverige inför EEC. Rektor för den kommunala vuxenut-
bildningen (yrkesskolan) sade att han önskade satsa mer på grundskole-
kurser. I övrigt skulle maskin- och ellinjer hållas på kvällstid. I planeringen 
fanns också kurser i svenska, matematik, engelska och företagsekonomi.45 

Redovisningen av utbudet vid den kommunala vuxenutbildningen i 
Munkfors blev från 1971 tydligare. Bland de mer traditionella skolämnena 
framstod engelska som populärast. Från hösten 1971 antogs också ett an-
tal vuxenelever vilka siktade på att läsa in en fullständig grundskolekurs.46 
Verkstadsmekaniska och eltekniska kurser gavs också. Till exempel skrevs 
tio elever in för en sexterminers fackskoleingenjörskurs våren 1972. Kur-
serna i ren matematik var få, liksom de i svenska. Men kurser med denna 
inriktning ingick troligen i någon av de längre kurserna.47 

Vad som helt saknades var emellertid kurser som hade ett samhälls-
vetenskapligt perspektiv. Måhända stod dessa kurser för en inriktning som 
låg vid sidan av den tradition som yrkesskolan verkade i. Den kommunala 
vuxenutbildningen i Munkfors var ju en utveckling av yrkesskolan. En sak 
som skulle vara intressant att studera, men som här endast kan antydas, 
handlar om samspelet mellan förändringarna på den lokala arbetsmark-
naden och utbudet av yrkesinriktade kurser. Det påpekades i inledningen 
att Munkfors var stadd i en förändringsprocess under hela 1970-talet. Den 

                                            
42 Protokoll Skolstyrelsen 1969-08-13, Skolstyrelsen, Munkfors kommun. 
43 Protokoll Skolstyrelsen 1970-05-10, Skolstyrelsen, Munkfors kommun. 
44 Protokoll Skolstyrelsen 1970-10-21, Skolstyrelsen, Munkfors kommun. 
45 Protokoll Vuxenutbildningsrådet 1971-04-20, Vuxenutbildningsrådet, Skolstyrelsen, Munkfors 
kommun. 
46 Protokoll Vuxenutbildningskommittén 1971-11-24, Vuxenutbildningsrådet, Skolstyrelsen, Munkfors 
kommun. 
47 Protokoll Vuxenutbildningsrådet 1972-04-19, Vuxenutbildningsrådet, Skolstyrelsen, Munkfors 
kommun. 
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offentliga sektorn växte i kommunen. Större möjligheter uppstod för 
kvinnor att söka sig till arbete utanför hemmet, vilket också många gjorde. 
Något tydligt avtryck på inriktningen av de kurser som arrangerades inom 
ramen för den kommunala vuxenutbildningen gav detta dock inte. Höst-
terminen 1974 inledde ett fåtal vuxenelever sina studier vid social linje. 
Läsåret därefter talas det i protokollen om möjligheten att läsa några äm-
nen inom ramen för vårdlinjen.48 I övrigt märks egentligen inte mycket. 
Före sjösättningen av den kommunala vuxenutbildningen hade deltids-
kurser hållits med inriktning mot offentlig service. Redan då ville skolsty-
relsen arrangera en förberedande kurs för vårdyrket. Samtidigt fanns det 
hos skolstyrelsen en ambition att få igång en ettårig kontorskurs. Som 
framkommit tidigare uppmärksammade skolstyrelsen även möjligheterna 
att arrangera deltidskurser för att bli hemsamarit.49  

Det kan tyckas som något uppseendeväckande med tanke på föränd-
ringen av den lokala arbetsmarknaden, men den dominerande inriktning-
en på de kurser som gavs inom ramen för den kommunala vuxenutbild-
ningen i Munkfors var faktiskt textil. Den mer översiktliga redovisningen 
av utbudet som gjordes i november 1971 visar att sömnad med ”Textil-
kunskap 1” respektive 2, ”Sömnad vuxenkläder” samt ”Dekorativ väv-
ning” samlade 53 elever, om än inte säkert lika många individer. Totalt 
hade den kommunala vuxenutbildningen vid den tiden 161 elever. Tex-
tileleverna utgjorde således närmare en tredjedel av dessa. Räknar man på 
hur stor andel dessa kurser utgjorde av helheten när det gäller antalet 
timmar blir bilden en annan. Textilkurserna representerade då bara för 14 
procent av det totala antalet timmar. Anledningen till detta var att grund-
skolekurserna jämfört med textilkurserna var väldigt omfattande timmäss-
igt sett. 50 Även andra terminer spelade denna typ av hemmafruinriktade 
kurser, som textilkurserna måste sägas vara, en framträdande roll. Detta är 
kurser som faller inom kategorin B, sett till den tidigare refererade upp-
ställningen gjord av Skolöverstyrelsen.51  

                                            
48 Protokoll Vuxenutbildningsrådet 1975-04-22, Vuxenutbildningsrådet, Skolstyrelsen, Munkfors 
kommun. 
49 Protokoll Skolstyrelsen 1966-08-18, Skolstyrelsen, Munkfors kommun. 
50 Protokoll Vuxenutbildningsrådet 1971-11-24, Vuxenutbildningsrådet, Skolstyrelsen, Munkfors 
kommun. 
51 Aktuellt från skolöverstyrelsen, nr. 54. 1967/68. 
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Satsningen på hemmafruinriktade kurser kan tyckas märklig även ur ett 
annat hänseende. Rimligen borde det ha uppstått en stor konkurrens om 
de sömnadsintresserade kvinnorna i kommunen. Det var ju den typen av 
studiecirklar som också dominerade vid ABF-avdelningen. Cirklar som 
”sömnad”, ”lek med lappar” eller ”sy efter mönster” samlade stora skaror 
deltagare år efter år. Någon diskussion kring denna eventuella konkurrens 
kan inte märkas hos vare sig skolstyrelsen, vuxenutbildningsrådet eller 
ABF-avdelningen. Aldrig framkom att det skulle vara svårt att fylla dessa 
cirklar eller kurser. Det stora intresset, den omättliga marknaden, var väl 
också förklaringen till att den kommunala vuxenutbildningen och studie-
förbunden kunde ligga så nära varandra då det gällde utbudet. I Munkfors 
spelade den indelning som gjorts av skolöverstyrelsen därför mindre roll. 

Trots att ABF-avdelningen tidigt intresserade sig för vuxenutbildning 
dröjde det till halvårsskiftet 1970 innan avdelningen konkret började en-
gagera sig i denna. Vid den tiden beslöt nämligen styrelsen att ansöka hos 
vuxenutbildningskommittén i kommunen om möjligheten för cirkeldelta-
gare i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap att tentera mot 
betyg. Detta var de så kallade priocirklarna.52  

 
 

ABF och födelsen av kommunal vuxenutbildning i Munkfors: 
diskussion och kapitelsammanfattning 
Om än en ny utbildningsform föddes i Munkfors åren omkring 1970 var 
det inte en födelse som skedde ur ett tomrum. Den hade sin föregångare i 
yrkesskolans deltidskurser och i de kurser som studieförbunden tidigare 
arrangerat. Vad som skildrats här är vuxenutbildningens uppbyggnads-
skede lokalt. Några aspekter kräver ytterligare kommentarer.  

Liksom i förra kapitlet har här ett externt perspektiv anlagts på rörelse-
organisationen. Det har handlat om relationen till det lokala politiska sy-
stemet och den lokala utbildningsförvaltningen. När riksdagen 1967 be-
stämde att den kommunala vuxenutbildningen skulle igångsättas föränd-
rades förutsättningarna för studieförbunden. Genom vuxenutbildnings-
kommittén, senare vuxenutbildningsrådet, fick studieförbunden direkt 
tillträde till den formella arenan och det på eget mandat. De fick därmed 

                                            
52 Styrelseprotokoll 1970-06-01, Protokoll, årsmöte och styrelse, A1:5, ABF Munkfors, FAS. 
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en närmare relation till formella studier. På det sättet måste reformen be-
skrivas som ett möjlighetsfönster. Det har också framkommit att alla stu-
dieförbund i realiteten inte gavs tillträde till arenan. I Munkfors blev vux-
enutbildning något som bedrevs av den kommunala vuxenutbildningen 
tillsammans med ABF och TBV. Eftersom rådet var en formell instans 
utpekades lokal förankring som helt nödvändig. Medlemmarna i rådet var 
tvungna att vara skrivna i kommunen. 

Tydligt är att samverkan kring vuxenutbildningen gick smärtfritt i 
Munkfors, i varje fall utifrån ABF:s perspektiv. Det är något som fram-
kommit i samband med intervjun med studieinstruktören och i avdelning-
ens efterlämnade protokoll. Vuxenutbildningsrådet kan vara en förklaring 
till detta. Med tanke på det fåtal möten som hölls varje år, så skall ändå 
inte dess betydelse överbetonas. Ett tydligt intryck är snarare att det var 
avdelningens informella kontakter med skolstyrelsen och med rektor för 
den kommunala vuxenutbildningen som låg bakom det smidiga samar-
betet. 

Det är viktigt att påpeka att det inte rådde några tveksamheter om vem 
som var den drivande i frågan. Initiativet kom naturligt att läggas på yr-
kesskolan och dess rektor vilken lokalt blev ledare för vuxenutbildningen. 
Extra tydligt blev detta då ansvaret för antagningen delegerades från rådet 
till honom. Nu var kanske inte detta så märkligt. Vad som däremot är mer 
förvånande är att det i inget sammanhang tycks ha diskuterats vad vuxen-
utbildning kan bestå av. Ej heller uppstod det någon strid om begreppets 
innehåll. I praktiken blev vuxenutbildning liktydigt med den kommunala 
vuxenutbildningen. Det är så diskussionen förs i protokollen. Eftersom 
ABF-avdelningen allt sedan 1920–30-talet varit engagerad inom detta fält 
skulle man kunna tro att de ville ge begreppet ett lite annat innehåll. Men 
så var alltså inte fallet. 

Vuxenutbildningsreformen innebar på kort sikt att nya möjligheter 
öppnades för ABF-avdelningen. Avdelningen ansökte om rätten att ut-
färda examen för vissa priocirklar. På längre sikt innebar emellertid re-
formen att avdelningens handlingsutrymme och uppdrag beskars i relation 
till den formella utbildningen. Skäl fanns inte längre för avdelningen att 
fortsätta med aftonskola, vilket den drivit av och till från dess grundande 
på 1920-talet. Avdelningen förblev hänvisad till fritidssektorn. När vux-
enutbildning blev synonymt med Komvux fick ABF koncentrera sig på           
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studiecirklar och på att utveckla uppdragsutbildning för kommunen och 
dess anställda. 

Så långt reformens påverkan på avdelningen och på rörelseorganisat-
ionen. Lyfts blicken ytterligare för att uppmärksamma vilken betydelse 
som den kommunala vuxenutbildningen fick på de lokala kunskapstradit-
ionerna, så innebar reformen nya möjligheter för de vuxenstuderande i 
Munkfors. De fick fler aktörer att välja på. De kunde anmäla sig till någon 
studiecirkel (prioämnen) företrädesvis i ABF:s alternativt TBV:s regi, eller 
som de flesta valde, inleda studier vid den kommunala vuxenutbildningen. 

Behovet att söka sig bort från Munkfors, till Hagfors eller någon annan 
ort, för att erhålla grundläggande utbildning minskade. I den meningen 
blev utbudet av studievägar mer komplett. Platsen fick bättre förutsätt-
ningar än vad den annars skulle ha haft att ta emot de kvinnor som efter 
kortare eller längre tid som hemmafruar nu sökte sig ut på den öppna ar-
betsmarknaden, men där en period av studier var en förutsättning för att 
det steget skulle vara möjligt att ta. 

Onekligen bör införandet av vuxenutbildning som skolform haft en po-
sitiv inverkan på möjligheterna lokalt. En negativ bieffekt skulle då vara 
att samhället blev mer slutet i och med att självförsörjningsgraden gäl-
lande studier ökade. Kunskapstraditionerna kan ha fått en tydligare lokal 
prägel när de naturliga och tvingande öppningarna utåt minskade. Studi-
ernas dynamiska kraft i det lokala sammanhanget kan därmed ha dämpats. 
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Kapitel 10 
 
 

Minnet av folkbildningen 
Cirkeln i människors liv 

 
 
 

Koncentrationen i denna undersökning har medvetet lagts på rörelseor-
ganisationen ABF och dess samspel med de lokala kunskapstraditionerna i 
Munkfors. Ambitionen har således inte varit att tilldela diskussionen kring 
individen och dess cirkeldeltagande en särskilt framträdande roll. Tillfälle 
att upptäcka ytterligare nyanser hos de lokala kunskapstraditionerna skulle 
emellertid uppstå om försök görs att belysa vilken roll deltagandet i stu-
diecirklar kan ha spelat för den enskilde individen.  

Den pedagogiskt förankrade forskningen kring studiecirkeln har, som 
tidigare framkommit, givit en tämligen god bild av varför människor idag 
väljer att medverka i studiecirklar. Det har bland annat pekats på att cir-
keln kan vara ett sätt att ge näring åt en annars grå vardag, men den kan 
också ha en mer operativ betydelse i det att cirkeldeltagandet är ett sätt att 
förvandla fritidssysselsättningen till levebröd. Man lär sig något genom 
cirkeln som man kan slå mynt av.1  

Vad som däremot inte undersökts i någon större utsträckning är vilken 
betydelse deltagande i studiecirklar kan ha för individer sett ur ett livs-
loppssammanhang. Om ett sådant grepp tas framstår några frågor som 
särskilt intressanta. När i livet väljer individer att söka sig till cirkelstudier? 
Vilka skäl kan finnas till det, och vad är det man väljer att läsa? Och inte 
minst: vilket mönster avtecknar sig när det gäller sambandet mellan for-
mella och icke-formella studier? 

I detta kapitel skall ett försök göras att diskutera studiecirkelns betydelse 
i ett sådant livloppssammanhang. Några cirkeldeltagare har intervjuats. 

                                            
1 Dessa aspekter diskuteras ingående i Cirkelsamhället, kap 4. Undersökningar av cirkeldeltagandet 
2008 visar att det viktigaste motivet till deltagande är att man vill ta del av en trevlig gemenskap, 
(73%), betydligt färre (17%) anger ett snävare nyttoperspektiv för deltagandet. Studiecirkeldeltagare 
2008, s. 41ff. 
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Det måste redan från början deklareras att denna intervjustudie, så som 
den har utformats, inte äger kraften att ge några entydiga svar. Idén är här 
istället att genom ett fåtal intervjuer erhålla näring för att föra en diskuss-
ion kring individen och studiecirkeln för att på så sätt erhålla ett komplet-
terande perspektiv.  

 
 

Studiecirkeln och socialt kapital 
En undersökning som avser att skärskåda icke-formell utbildning, kräver 
ett perspektiv som förmår att se studier utifrån ett bredare sammanhang. 
Att delta i cirklar i engelska eller i sömnad handlar som tidigare antytts om 
så mycket mer än om att lära sig lite engelska eller om att bli bättre på att 
sy. Hos den tidigare forskningen har, som tidigare uppmärksammats (se s. 
28), studiecirklars samhälleliga betydelse diskuterats. Om studiecirkeln 
betraktas som en offentlighet blir den en arena för den enskilde individen, 
cirkeldeltagaren, att bredda och fördjupa sitt kontaktnät. Studiecirkelverk-
samheten kan också verka på en överindividuell nivå i det att den kan bi-
dra till integrering och stärkande av platsidentitet. Talas det i dessa termer 
är det naturligt att behandla begreppet socialt kapital. Det erbjuder en så-
dan bred tolkning av studiers samhälliga roll. 

Den amerikanske sociologen James S. Coleman nylanserade begreppet 
socialt kapital i slutet av 1980-talet. Socialt kapital skulle betraktas som en 
tredje kapitalform vid sidan av det fysiska kapitalet och humankapitalet. 
Vad är då socialt kapital? Coleman säger så här i sin introducerande artikel 
från 1988: 

 
[---] social capital constitutes a particular kind of resource available to an 
actor. 
Social capital is defined by its function. It is not a single entity but a varie-
ty of different entities, with two elements in common: they all consist of 
some aspect of social structures, and they facilitate certain actions of ac-
tors – whether persons or corporate actors – within the structure. Like 
other forms of capital, social capital is productive, making possible the 
achievement of certain ends that in its absence would not be possible.2 

                                            
2 James S. Coleman, ”Social Capital in the Creation of Human Capital”, American Journal of Sociol-
ogy, 1988(94):Supplement, s. 98. 
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Till skillnad från humankapital är socialt kapital inget som finns inne hos 
aktören, som denne ensamt och suveränt själv förfogar över. Det sociala 
kapitalet finns i samspelet med andra, det finns inbäddat i relationen.3 
Men för att denna relation skall fungera måste det finnas tillit. Individen 
måste ha förståelse för hur andra individer handlar och relationen måste 
vara ömsesidig.4 

Intas ett individuellt och aktörsinriktat perspektiv på socialt kapital är 
detta resurser som aktören utnyttjar för att genomföra saker som annars 
skulle vara omöjliga. Socialt kapital kan utgöras av såväl kontaktnätet i sig, 
som de resurser som mobiliseras den vägen.  

Samhällen flätas samman om invånarna i större utsträckning interagera-
de med varandra, om de till exempel blir aktiva medlemmar i någon av 
ortens föreningar. Det är just detta perspektiv som den amerikanske stats-
vetaren Robert Putnam behandlade i sin så uppmärksammade studie Bow-
ling Alone: The Collapse and Revival of American Community (2000) som ett år 
senare kom ut på svenska.5 Som statsvetare använder Putnam begreppet 
socialt kapital på ett litet annat sätt än Coleman. I Putnams definition, där 
han också i sitt resonemang vill anknyta till Coleman, ligger inte fokus hos 
aktören utan hos samhället.6 Hos den förre framstår socialt kapital som 
ett smörjmedel vilket skall underlätta vid skapandet av det effektiva sam-
hälle som han ser framför sig.  

Socialt kapital finner uttryck i normer och värderingar och därtill kopp-
lade sanktioner, och bör därför rimligen ha betydelse för hur man hand-
lar.7 Den kubansk-amerikanske sociologen Alejandros Portes              
uppmärksammar denna aspekt när han diskuterar det sociala kapitalets 

                                            
3 Coleman, s. 100. Just uttrycket inbäddad eller ”embedded” används inte av Coleman. Det är häm-
tat från Nan Lin, Social Capital: A Theory of Social Structure and Action (New York, 2001) s. 21, 24. 
Coleman saknar i den ovan refererade artikeln referenser till den franske sociologen Pierre Bour-
dieu. Denne hade redan vid 1980-talets inledning börjat använda begreppet socialt kapital. 
4 Se Bo Rothstein, Sociala fällor och tillitens problem (Stockholm, 2003). 
5 Bilden Putnam förmedlar av sitt samtida USA är mörk. Det sociala kapitalet i landet har urholkats. 
Belägg för denna tes finner han i en kvantitativ analys av diverse data kring levnadsförhållanden som 
tv-tittande och föreningsaktiviteter. Robert D. Putnam, Den ensamme bowlaren: Den amerikanske 
medborgarandans upplösning och förnyelse (Stockholm, 2001) s. 424ff. Se också Robert D. Putnam, 
Making Democracy Work: Civic traditions in Modern Italy (New Jersey, 1993). 
6 Se ibid., s. 167. 
7 Enligt Coleman kommer socialt kapital i olika former: 1:a åtaganden och förväntningar, 2:a inform-
ation, 3:e normer och värderingar. Se Coleman, s. 101ff. 
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effekter. Enligt honom kan socialt kapital vara ett sätt att utöva social 
kontroll.8  

Portes synpunkter går att anknyta till det som inledningsvis i denna rap-
port sades om studiecirkelsverksamhetens förmåga att fungera frigörande 
eller konserverande för individ och lokalsamhälle. Rimligen har verksam-
heten potentialen att göra både och.  

Efter att intervjuerna med cirkeldeltagare referats, i samband med den 
sammanfattande slutdiskussionen finns anledning att fortsätta resone-
manget kring studiecirkelverksamhetens betydelse för genererandet av 
socialt kapital för individ och lokalsamhälle. 

 
 

Tillvägagångssätt 
Det visade sig vara svårt att få tag på lämpliga personer att intervjua. Som 
tidigare framkommit har en matrikel konstruerats för läsåret 1975/76. 
Med denna som utgångspunkt, och med hjälp av den då verksamma stu-
dieinstruktören vid avdelningen, utpekades ett antal möjliga namn. Men 
efter att ha kontaktat ett tiotal personer stod det klart att det inte var en 
framkomlig väg. Lösningen blev istället att söka samarbete med den lokala 
PRO-avdelningen. Genom denna gavs möjlighet att prata med olika 
grupper för att på så sätt etablera kontakt med personer som kunde tänka 
sig att bli intervjuade. Detta resulterade i tre gruppintervjuer. Den första 
hölls med en större grupp människor som vittnade om sina erfarenheter 
kring deltagande i studiecirklar och folkbildning i allmänhet. Därefter ar-
rangerades två intervjuer med två personer åt gången. Det är dessa som är 
plattformen för diskussionen här. Den första större intervjun var av mer 
orienterande slag och redovisas därför inte här. Säkerligen kunde mer 
kraft ha ägnats åt att få tag på lämpliga personer att intervjua. Det föreföll 
dock inte som rimligt med tanke på att det individuella perspektivet mer 
betraktas som ett komplement i undersökningen. Sedan kan man ställa sig 
frågan om intervjuer verkligen är rätt metod för ett arbete av det här    

                                            
8 Coleman, s. 101ff.; Alejandro Portes, ”Social Capital: Its Origins an Applications in Modern Sociolo-
gy”, Annual Review of Sociology, 1998(24):1, s. 15. Portes problematisering av socialt kapital skall 
ses i ljuset av Putnams tidiga arbeten där de negativa sidorna enligt hans kritiker lyste med sin från-
varo. I arbetet Bowling Alone signalerar han dock om sin medvetenhet kring dessa ting. Putnam, 
Ensamme bowlaren, s. 21ff. Se även Rothstein, Sociala fällor och tillitens problem, 167. 
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slaget. Av naturliga skäl är det inte lätt att hitta personer som var aktiva i 
studiecirklarna och som är möjliga att intervjua så här 30-40 år senare.  

Det är fyra kvinnor som har djupintervjuats. Bakom detta låg såväl till-
fälligheter som ett medvetet val. I de tidigare, mer kvantitativt orienterade 
delarna av undersökningen, har det framkommit att kvinnor dominerade 
bland cirkeldeltagarna. Merparten av de studiecirklar som männen deltog i 
var fackliga. Incitamenten till dessa cirklar, vilka vanligen gavs på arbets-
tid, var andra än för till exempel de sömnads-cirklar som var så populära 
bland kvinnorna i Munkfors.  

Parintervjuerna varade 60-70 minuter. Som stöd för intervjun hade en 
frågemall utarbetats. Intervjun formades med denna som utgångspunkt. 
De fasta frågorna, som inte följdes kronologiskt, kompletterades med 
följdfrågor. Frågemallen skickades, utom i ett fall, ut i förväg. Intervjuerna 
spelades in på band, som sedan transkriberades.9 

 
 

Studiecirkeln i livet 
Anna, är född på 1930-talet och idag pensionär boende i tätorten Munk-
fors. Anna växte upp på ett småbruk en bit utanför Munkfors. Fadern 
arbetade i skogen vintertid och var därmed borta långa perioder från 
hemmet. Under tiden hade modern ansvaret för jordbruket. Redan tidigt 
fick Anna hjälpa till hemma. Från början hade familjen ett arrendejord-
bruk, men 1947 erhöll de möjlighet att köpa en egen fastighet. Anna hade 
en tre år äldre syster, som dock gick bort vid åtta års ålder. Anna bodde 
hemma och arbetade med jordbruket ända tills hon var 27 år. Då gifte 
hon sig, samma år som hennes första son föddes. Under 1960-talet fick 
Anna ytterligare två söner. 

Hennes föräldrar hade genomgått folkskolan och hon följde i deras 
spår. Skolan var inte något som Anna säger sig ha uppskattat. Hon har 
fortfarande i dag ett starkt minne av den första skoldagen då hon som 7-
åring ensam fick gå de fem kilometrarna till skolan. Mor hade helt enkelt 
inte tid att följa med. Snart fick Anna en cykel, vilket gjorde det mycket 
enklare för henne att ta sig till skolan. Hon tycks inte ha fått något särskilt 

                                            
9 Anna Johansson, Narrativ teori och metod: Med livsberättelsen i fokus (Lund, 2005). Steinar Kvale, 
Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 2009). 
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stöd hemifrån i sina studier, för det fanns inte tid, med far i skogen och 
mor fullt upptagen med att sköta jordbruket. 

Sin första cirkel gick Anna 1955. Det var en sömnads-cirkel som arran-
gerades inte så långt hemifrån. Anna har ljusa minnen av denna och den 
samvaro som fanns i cirkeln, eller kursen som hon säger. 

 
Anna: Hur vi kunde lära oss, när vi var så många, det måste ju vara svårt. 
Det var ett jättelångt stort bord och det har vi kvar. Som hör skolan till 
och som vi har köpt. För det är så att mina föräldrar köpte skolan. 
MS: Jahaa… 
Anna: Och vi hyrde lärarbostaden och sedan köpte vi skolan och det var 
1965 kanske. 
MS: Men hur såg det ut på de här träffarna? Ni hade med er tyget? 
Anna: Jaa. 
Vi hade med tyget och hon klippte till. Och så var det en annan som var 
duktig, som var van att sy som fick hjälpa oss lika mycket som den som 
hade hand om oss, för hon var duktig. 
MS: Vad sydde ni? 
Anna: Klänningar. 
MS: Till barnen? 
Anna: Neeej… 
MS: Till er själva? 
Anna: Till oss själv, vi skulle väl vara fina. 
Det gjorde vi, vi sydde till oss själva och sedan är det, jag får hålla mig till 
sykursen, så det är ju så roligt för det. Det var sommar och man hade 
jordbruk och man skyndade sig med ladugården och allt ihop för en skulle 
ju på det där. 
MS: Och det var vid sjutiden på kvällen? 
Anna: Ja, det var det säkert, eller någonstans 6 eller 7. 
Vi skyndande med ladugården för vi skulle på kurs.10  

 
Detta var alltså innan Anna hade bildat egen familj. Efter sycirkeln med-
verkade Anna också i en vävcirkel. Vävning verkar ha blivit ett stort in-
tresse för henne. Efter avslutat arbete i ladugården skyndade hon sig till 
lokalen där hennes och andras vävar var uppsatta. 

När Anna bildat familj arbetade hon till stora delar hemma fram till mit-
ten av 1970-talet då hon fick anställning vid bruket. Enligt Anna    ge-

                                            
10 Intervju med ”Anna” och ”Britta” 2007-04-16. 
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nomförde bruket då en kampanj med syfte att anställa fler kvinnor. Hon 
var en av de som fick arbete. De första 10 åren jobbade hon halvtid för 
att i mitten av 1980-talet gå över till heltid. Hela tiden var det fråga om 
skiftarbete. Det var i samband med sin anställning vid bruket som Anna 
återigen deltog i studiecirkel. Cirkelstudierna i engelska delade hon med 
sina kollegor vid bruket. Hon säger sig ha uppskattat det mycket och även 
lärt sig en hel del. 

 
MS: Varför läste ni engelsk-cirklar förresten? För att ni kände att ni be-
hövde eller för det var ro… 
Anna: Ja. 
Britta: Ja. 
Anna: Det var roligt att lära sig något. 
Då var en riktig haj ett tag på engelskan [mummel i mun på varandra]. 
När jag hade nattskiftet i verket och bytte av min jobbarkompis som 
också var med på engelskkursen - Lena Hansson [fingerat namn] - om ni 
vet vem det är – och när jag kom på morgonen för att byta av, hade hon 
skrivit ett brev till mig på engelska om hur det hade varit under natten. 
Britta: Jaha. 
MS: Jaha! 
Anna: Då kunde en lära sig vet du. 
Då hade hon skrivit ett långt brev till mig, det var så roligt!11 

 
Anna minns inte om hon deltog i fler cirklar, vare sig fackliga eller andra. 
Några formella studier efter folkskolan har inte Anna tagit upp. Hennes 
tre söner har alla gått den inbyggda yrkesskolan. Gick man järnbrukslinjen 
var man garanterad arbete. En av sönerna arbetar fortfarande på bruket, 
de övriga har flyttat och har andra arbeten. Idag är Anna aktiv i cirklar. 
Hon har medverkat i såväl gitarrcirkel som dragspelscirkel.  

Annas bild av skolan är mörk. Ljusare är dock hennes tankar om stu-
diecirkeln. För henne verkar cirkeln ha varit, och är fortfarande, ett sätt att 
komma ut och få träffa människor. När hon arbetade hemma, innan hon 
bildat familj, var cirkeln ett andningshål, och ett roligt avbrott i vardagen. 
Men samtidigt som det sociala var en viktig förklaring till varför Anna 
deltog i cirklar, så var det inte vilka cirklar som helst som hon valde att 
delta i. Det fanns en tydligt produktionsinriktad sida hos dessa. Inte var 

                                            
11 Intervju med ”Anna” och ”Britta” 2007-04-16. 
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det frågan om lättja, utan det var cirklar där man lärde sig sy och väva för 
att förmå tillverka nyttigheter till det egna hemmet. Således inte något hon 
bara gjorde för sitt eget höga nöjes skull. Att gå i cirkel blev inte en livsstil, 
som ett naturligt inslag i vardagen, i alla fall inte under hennes förvärvsak-
tiva liv. Det var något hon gjorde före hon skaffat familj och efter det att 
barnen vuxit upp. 

Britta är född och uppvuxen i norra Värmland. Under lång tid har hon 
varit bosatt i Munkfors kommun. Britta har relativt nyligen gått i pension 
och hon har varit aktiv i cirklar under större delen av sitt vuxna liv. Hon 
har även själv fungerat som cirkelledare. 

Britta förmedlar en negativ bild av folkskolan. Hon var tydligt inställd 
på att inte läsa vidare. Vad hon vände sig mot var den auktoritära form 
som präglade hennes skolgång. 

 
Britta: Folkskolan tyckte jag väl inte var något roligt heller för att där uppe 
hade vi realskola också, Hermods realskola, aldrig världen sa jag. Jag skall 
aldrig mer gå i skolan när den äntligen är slut. Jag var så le på den. 
[---) 
MS: Men du ville inte [läsa vidare]. 
Britta: Nej, det ville jag inte och en del åkte till Torsby och gick på samre-
alskolan där. Men jag sa när jag äntligen fått sluta: Aldrig mer skola för 
mig. För jag var så, jag var så le å min lärare så. 
MS: Vad var det, var han auktoritär? 
Britta: Ja, han var väldigt auktoritär. 
Och när vi hade lov så gjorde han upp schema för oss 8 timmar per dag, 
så och så mycket skall ni göra. Vi sa: vi hinner inte att vara ute någonting. 
Jo, ni hinner att vara ute så och så. Arbetsböcker skulle vi lämna in i alla 
ämnen när vi kom tillbaka. 
MS: Det var knepigt. 
Anna: Jag har inte hört talas om det jag. Nej, det har jag aldrig hört talas 
om i skolan. 
Britta: Och sedan så, men han var ju, men han var väl duktig som lärare 
för att han tvingade oss till allting sådant där. Å, så brukade han säga: Det 
här skall ni lära er, för det får ni i alla fall lära er när ni skall ta studenten. 
MS: Hur många var det som tog studenten? 
Britta: Ja, vad jag vet var det väl inte så många 
MS: Nej! 
Britta: Men någon var det väl [skratt].12 

                                            
12 Intervju med ”Anna” och ”Britta” 2007-04-16. 
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De problematiska erfarenheterna till trots gick Britta vid 18 års ålder en 
sommarkurs vid en folkhögskola i södra Värmland. Det var en teoretisk 
kurs där hon läste traditionella skolämnen och valde syslöjd som tillval.  

Britta har småbrukarbakgrund, men som ung vuxen sökte hon sig ut i 
arbetslivet. Britta arbetade deltid vid ett konditori i Munkfors innan famil-
jebildandet tog vid. Hon var hemma med sina barn, två söner. Hon hade 
också säsongsarbete vid Skogsvårdsstyrelsens plantskola. Det var under 
denna tid hon började läsa engelska, något hon kom att göra vid flera till-
fällen.  

 
Britta: Vi var då några hemmafruar som gick till varandra och läste en 
gång i veckan. 
MS: Jaha. 
Britta: Det var så roligt, antagligen hade hon [cirkelledaren] bara oss på 
slutet skulle jag tro. 
MS: Hmmm För det några kvinnor som har… Det kan man säga när man 
överhuvudtaget tittar på vilka som det var som läste i cirklar, så var det 
kvinnor.  
Britta: Jag har läst engelska så mycket att jag borde vara professor och inte 
mycket har fastnat [skratt]. 
MS: Men inte är det så, när du ser på tv så måste det ju vara så att du kän-
ner igen… 
Britta: Ja, jag känner igen och hjälpligt kan jag prata med holländarna.13 

 
Vid ett tillfälle läste hon engelska tillsammans med sin yngste, då vuxne 
son. De första åren av 1970-talet återvände Britta till skolbänken, trots det 
hon hade lovat sig själv när hon avslutat folkskolan. Britta läste in grund-
skolebehörighet vid den kommunala vuxenutbildningen och fortsatte med 
ett års studier vid gymnasiet i Hagfors. Därefter arbetade hon som sjuk-
vårdsbiträde fram tills dess att hon ådrog sig en yrkesskada. Den gjorde 
att hon fick gå i förtidspension.  

Britta har inte enbart deltagit i engelsk-cirklar, utan också i matlagnings-
cirklar, i en fredscirkel och hon har själv tagit initiativ till en cirkel kring 
hur man klär om möbler. Britta var fackligt aktiv och i denna roll ledde 
hon många cirklar, bland annat i samband med medbestämmandelagens 
införande vid mitten av 1970-talet. 

                                            
13 Intervju med ”Anna” och ”Britta” 2007-04-16. 
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Brittas make följde inte med på cirklarna, utan detta var något Britta 
gjorde ensam med undantag för de tillfällen då hon läste tillsammans med 
sina söner. Båda sönerna fortsatte att studera efter grundskolan. Den äldre 
sonen gick tvåårigt gymnasium i Hagfors innan han sökte sig till en högs-
kola utanför regionen för utbilda sig till lärare. Efter några år i yrket sad-
lade han om. Idag driver han tillsammans med en kollega ett framgångs-
rikt företag i Munkfors. Efter grundskolan sökte sig den yngre sonen till 
yrkesskolan på orten för att där gå järnbrukslinjen. Han arbetar fortfa-
rande kvar vid bruket. 

Britta är idag mycket aktiv i olika studiecirklar. Hon leder egna cirklar 
och är förtroendevald i en förening. Hon menar att man måste ställa upp 
och ta sitt ansvar för föreningen. Hon har också tidigare varit politiskt 
aktiv inom den socialdemokratiska arbetarkommunen.  

Den bild som växer fram av Britta är den av en kvinna som är något av 
en föreningsmänniska. Hon har egentligen under hela sitt vuxna liv varit 
aktiv i olika föreningar och deltagit i olika studiecirklar i vitt skilda ämnen. 
Utbildning och studier framstår i ett livsloppsperspektiv som mycket vik-
tigt för henne. Trots, eller kanske tack vare, den tveksamhet hon kände 
inför formella studier i unga år, har hon i vuxen ålder deltagit i såväl for-
mella som icke-formella studier. I engagemanget för cirklarna har Britta 
försökt inkludera sina söner. Långtgående slutsatser kan inte dras av en 
enstaka intervju men det verkar som om cirklarna för henne, liksom för 
de övriga som intervjuats, var ett sätt att få komma ut och få träffa andra 
människor, att lära sig saker och att kort sagt ha roligt. Samtidigt finns hos 
Britta en djupare relation till studier och cirkelverksamhet. För henne är 
det ett naturligt inslag i tillvaron och kan inte avgränsas till ett särskilt 
skede i livet. Att gå i cirkel är något man gör. Det är en strategi för att er-
övra kunskap. Var det något man ville lära sig anmälde man sig till en cir-
kel. Fanns det ingen cirkel i det man var intresserad av, ja då fick man 
själv ta initiativ till en. 

Eva och Margareta är systrar. Av sin omgivning beskrivs de som syn-
nerligen aktiva i studiecirkelsammanhang. De har gått och går fortfarande 
i många cirklar. De pensionerade sedan ett antal år tillbaka och medverkar 
nu flera gånger varje vecka i studiecirklar. Någon av cirklarna har de följt 
under många, många år. Som pensionärer har cirklarna för dem, som för 
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många andra, blivit ett sätt att leva. Att få komma ut, träffa och prata med 
människor, men också att lära sig nya saker. 

De första cirklar de deltog i var sömnads-cirklar på 1950-talet.        
Margareta erinrar sig cirkeln från 1950. Detta år hade hon som projekt att 
sy en klänning till sin dotter som då var 2 år gammal. Anledningen till att 
hon minns just denna cirkel är att cirkelledaren av misstag, när hon skulle 
hjälpa till att klippa till klänningen, lyckades klippa sönder ena ärmen på 
klänningen. Vad hon kommer ihåg så var dessa cirklar mycket populära i 
Munkfors.  

Också Eva medverkade i sömnads-cirklar. I cirklarna sydde hon kläder 
till barnen. Det fortsatte hon med även utanför cirklarna och efter det att 
barnen kommit upp i ålder. Såväl konfirmationsklänningar som brudklän-
ningar sydde hon. Eva menar att den främsta anledningen till det var att 
de ville spara pengar. De hade helt enkelt inte råd att köpa kläder till bar-
nen. Dessutom var utbudet av barnkläder på orten ganska litet. Visserli-
gen kunde de sy redan innan de gick i cirklarna, men de menar att de ut-
vecklade sina kunskaper ytterligare genom dem. De var ju också med i 
många cirklar av det slaget. Vad Margareta och Eva påminner sig så hölls 
cirklarna vid 6-7 tiden på kvällen. Margareta berättar att hon bara brukade 
sätta sig på cykeln och åka iväg. Vanligen var de ensamma i cirkeln. Bar-
nen fick stanna hemma om det inte var så att de var mycket små eller att 
de behövdes för utprovningens skull. Detta var före de återkommande 
mannekänguppvisningarna som blev ett inslag på läsårsavslutningarna un-
der 1960-talet. 

Systrarna anser sig ha arbetarklassbakgrund. Deras far arbetade som 
valsare vid bruket och deras mor var hemma de första åren innan hon 
började går runt i familjer och hjälpa till. Någon studietradition i formell 
bemärkelse hade inte familjen. Tillvaron för familjen blev svårare när de-
ras far gick bort. Eva var då åtta år och Margareta fyra och ett halvt.  

Eva berättar att hon började arbeta tidigt. Redan som 13-åring fick hon 
plats som barnflicka med en lön på 15 kronor i veckan. Eva lämnade 
Munkfors 1955. Hon var då gift och flyttade med sin make till Filipstad. 
Där bodde de till 1959 då de bröt upp för att flytta vidare till Åmål. I 
Åmål bodde de fram till makens pensionering 1977, sedan återvände de 
till Munkfors. Maken fick i slutet av 1970-talet en hjärtattack som han     
enligt Eva aldrig återhämtade sig från. 1988 blev Eva änka. Maken hade 
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varit verksam inom industrin, där han hade haft funktionen som arbetsle-
dare.  

Från början, innan de flyttade till Filipstad, hade Eva hjälpt till på kon-
toret där maken arbetade. Efter det var hon i huvudsak hemmafru. Det 
hade dock förekommit att hon tagit emot dagbarn. Hennes intresse för att 
sy var hela tiden levande. Hon hade utvecklat så goda kunskaper på om-
rådet att hon hjälpte en bekant i Filipstad att sy när hon bodde där. De 
formella studierna stannade för Evas del vid 6-årig folkskola och ett års 
skolkök. I slutet av 1960-talet, när hon var bosatt i Åmål, läste hon och en 
väninna en kurs i engelska vid aftonskolan där. Eva har mycket positiva 
minnesbilder från denna kurs. Några fler kurser av det slaget gick hon 
emellertid inte. Eva fick två döttrar, den ena är bosatt utanför regionen 
och är numera förtidspensionär. Den andra dottern är bosatt i Värmland 
och utbildade sig initialt till kartriterska innan hon läste vidare till bygg-
nadsingenjör (gymnasiet). Båda döttrarna har fått barn. Samtliga har läst 
vidare efter grundskolan. Flera av dem har också skaffat sig, eller håller på 
att genomgå, högskoleutbildning. 

Margareta stannande kvar i Munkfors. Hennes grundläggande utbild-
ning var den samma som för hennes syster, med den skillnaden att hon 
gick 7 år i folkskolan. Margareta gifte sig och fick fyra barn, tre döttrar 
och en son, eller som hon säger i intervjun: ”tre prinsessor och en kron-
prins”. Dessa har i varierad utsträckning utbildat sig. Sonen jobbar till ex-
empel på SAAB i Trollhättan och har gjort så sedan slutet av 1970-talet. 
Efter grundskolan studerade han till svetsare vid yrkesskolan i Älvsbacka. 
En av döttrarna läste vidare i Karlstad för att bli laboratorieassistent.  

Margareta var först hemmafru. Sedan arbetade hon en tid som kocka i 
en skogsbarack. 1967 utbildade hon sig till hemsamarit vid yrkesskolan i 
Munkfors. Hon arbetade som sådan fram till 1976 då hon erhöll ett annat 
arbete på grund av nedsatt arbetsförmåga. Hon stannade på detta arbete 
fram till 1988. Under 1970- och 1980-talet deltog Margareta i några cirk-
lar, bland annat i den mycket populära cirkeln ”Lek med lappar”, men 
också eventuellt i någon facklig cirkel.  

Eva och Margareta har goda minnen av sin egen skolgång. 
 

MS: Tyckte ni skolan var kul när ni själva läste? 
Eva: Ja, det tyckte jag, det var inga problem. 
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Svenska var mitt bästa ämne och så hade vi något som hette välskrivning. 
Men det har de inte längre tror jag. 
MS: Nej…[skratt] 
Eva: Utan att skryta, det var jag bra på. Det hade jag aldrig fel på det, utan 
jag var väldigt duktig på det. Kanske om man haft en möjlighet om en 
fortsatt… 
MS: Det var andra tider. 
Eva: Ja, det var andra tider vill jag lova. 
MS: Jag kan ju inte det här, Blia, finns det en skola där eller? 
Eva: Munkebol hette skolan, lite längre söder ut, om du vet var Lars            
Lerin… 
MS: Ja, han var där. 
Eva: Ja, han köpte den skolan till ateljé eller vad en skall säga. I den skolan 
har vi gått. 
MS: Är det efter gamla vägen? 
Eva: Ja, det är det, gamla vägen söder ut. 
MS: Margareta vad hade du för favoritämne, var det också svenska? 
Margareta: Ja det hade jag nog och välskrivning också. Historia. Kristen-
dom, vi hade en bok som hette Livets väg. Den tyckte jag var väldigt ro-
ligt att läsa.14 

 
Det senare säger Margareta samtidigt som hon är noga med att framhålla 
att hon inte är religiös. Båda ser också en tydlig skillnad mellan sina min-
nen av hur det var i folkskolan och erfarenheterna av cirkelstudier. 

 
Eva: Ja, jag vet inte vad jag skall säga om det. Det är ju klart här när man 
varit med i cirklar så har det varit väldigt roligt. Skolan kanske inte var på 
samma vis, för det var mycket som var motigt också. 
Margareta: Det var strängt i skolan. 
Eva: Strängt och lite mobbning. 

 
En grundläggande olikhet upplever de i relationen till cirkelledaren. Syst-
rarna finner den icke-auktoritära relationen de menar att de har till cirkel-
ledaren som särskilt värdefull. Underförstått är detta en viktig aspekt i de-
ras positiva attityd till cirkelledaren. 

 
Margareta/Eva: Mer kompis [om de cirkelledare de har och har haft]. 
MS: Det blir så. 

                                            
14 Intervju med ”Eva” och ”Margareta” 2006-10-03. 
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Margareta: Ja, det är skillnad. 
När en annan gick i skolan, läraren det var ju väldigt högt det. Man skulle 
aldrig säga du till honom. 
MS: Nej, nej. 
Margareta: När en läser [i studiecirkeln] och det är något som man tycker 
att en vill kommentera så kan man göra det. 
MS: Ja. 
Eva: Ja. 
Nej, det är inte strängt 
Margareta: Absolut inte. Det är ju det som är roligt. 
MS: Hmm. 
Margareta: Man läser ju så mycket som är intressant och sedan kanske 
man har haft en upplevelse själv som stämmer på det där och då.15 

 
För vare sig Eva eller Margareta har cirkelstudierna varit integrerade i de-
ras liv, först som pensionärer blir det en återkommande företeelse. Stu-
diecirkeln kopplas på så sätt till vissa faser i livet. Sömnads-cirklarnas in-
strumentella värde är något de understryker. Dessa framstod som ett sätt 
att spara pengar och att överhuvudtaget skaffa kläder åt barnen. Detta är 
en sida hos sömnads-cirklar som inte får glömmas bort. Det handlade inte 
bara om ett sätta att komma ut och att få träffa människor (läs andra 
kvinnor), det vill säga bygga på sitt sociala kapital. Det var möjligen istället 
dessa instrumentella värden som gav cirkeldeltagandet sin legitimitet i ett 
familjesammanhang.  

Det har inte framkommit i referatet av intervjun men kanske finns det 
ett samband mellan Evas och Margaretas intresse för sömnad och barn-
barnens vägval. Flera av barnbarnen har nämligen valt en kulturell estetisk 
inriktning på sina liv. Ett av Evas barnbarn har förvandlat intresse för 
sömnad till yrke. Hon har utbildat sig till kläddesigner, varit med i TV och 
haft lite utställningar. Detta väcker lusten till att spekulera kring möjlig-
heterna för intressen och utbildningsval att övervintra mellan generation-
er. För Evas del var det svårt att utveckla intresset kring sömnad. Det var 
en omöjlig väg att gå. Omständigheterna tvingade henne ut i arbete tidigt, 
att läsa vidare var inte att tänka på. Den kulturella förankringen i arbetar-
klassen omöjliggjorde i praktiken ett sådant steg. Tiden var helt enkelt inte 
mogen. Situationen för barnbarnet var en annan. Tiden skapade nya   

                                            
15 Intervju med ”Eva” och ”Margareta” 2006-10-03. 
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möjligheter som inte tidigare funnits. Sett så här i backspegeln fick de 
cirklar som Eva gick under tidigt 1950-tal hennes kunskap på området att 
växa, en kunskap eller i varje fall ett intresse som bar frukt två generation-
er senare. Här antyds en funktion hos studiecirkeln som det kan finnas 
anledning att återvända till. Det vill säga att den kan vara ett sätt att för-
ankra perspektiv, ge kunskaper och kanske framförallt ge legitimitet och 
förståelse för val i livet som kommande generationer gör. Tidigare gene-
rationers drömmar blir senare generationers verklighet. Studiecirkeln blir 
impregnerad i familjen och förmedlas till kommande generationer.  

 
 

Cirkel, individ, familj och historia: diskussion och kapitel-
sammanfattning 
Det är alltid lockande, de inledande föresatserna till trots, att dra långtgå-
ende slutsatser utifrån ett synnerligen begränsat material som här. Ambit-
ionen är att undvika detta, men samtidigt hålla fast vid intervjuernas möj-
lighet att kasta ytterligare ljus på folkbildningens roll i ett lokalt samman-
hang. De fyra personer som refererats här får fungera som speglar i vilka 
de lokala kunskapstraditionerna reflekteras. Evas, Margaretas och Annas 
ingång i cirkelstudierna var typisk för många kvinnliga deltagare i Munk-
fors. Vid det här stadiet i rapporten behövs det knappast upprepas att 
sömnads-cirklar utgjorde en väsentlig del av studiecirkelverksamheten i 
Munkfors. Här har också vid flera tillfällen förts en diskussion kring ge-
nusstrukturen i Munkfors. Undersökningen har visat att många kvinnor 
var hemmafruar. Den kvinnliga förvärvsfrekvensen var låg i Munkfors vid 
1970-talets inledning. Det tycks som om genusstrukturen i samhället, den 
man i forskningen önskat fånga med beteckningen husmodersideal, levde 
kvar länge på en bruksort som Munkfors. Det är i detta ljus som söm-
nads-cirklarna skall ses. Dessa blev för Anna, liksom kanske för andra 
kvinnor i hennes situation, en del i utbildningen till att bli en god husmor. 
Med tanke på hur populära de var lär en övervägande del av kvinnorna i 
Munkfors ha deltagit i dessa. För Annas del blev cirkelstudierna ett sätt att 
kvalificera sig till en kommande roll som hemmafru. Att sy var något som 
hon förväntandes göra. I Evas och Margaretas situation som småbarns-
föräldrar, bidrog cirklarna till att ytterligare skärpa bilden av dem som 
mödrar. Det fanns därmed ett instrumentellt värde i cirklarna. Särskilt          
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tydligt blir detta när det talades om att sömnads-cirklarna var ett sätt att 
spara pengar. Cirkeln erhåller då en legitimitet som går utanför kvinnans 
eget intresse. Den blir ett familjeprojekt. Om cirkeln tilldelas denna 
funktion ligger det nära till hands att tolka den som något som verkade 
konserverande på den rådande genusstrukturen. Genom cirkeln 
reproducerades värderingar kring hur den goda hemmafrun skulle vara. 
Den tidigare gjorda analysen av grundmaterialet stöder en sådan tolkning. 
Samtidigt skall inte cirklarna frånkännas en emancipatorisk potiential. 
Denna framträder istället mycket tydligt i intervjuerna, där den är ett 
återkommande tema. Cirklarna var en mötesplats och fick betydelsen som 
frirum för kvinnorna i ett annars så manligt präglat samhälle. 

Britta representerar en annan typ i sammanhanget. Studier har varit ett 
återkommande inslag i hela hennes vuxna liv, och inte som för de tre 
andra relaterade till vissa faser i livet. För henne var studier ett naturligt 
sätt att leva och att angripa problem. Fanns det saker som man ville göra, 
men som man inte hade kunskap om, så såg man till att skaffa sig den. 
Detta kunde man göra genom att delta i eller genom att initiera en cirkel 
på temat. Med utgångspunkt i den kvantitativa delen av undersökningen 
kan man hävda att Britta och hennes själsfränder var i minoritet. Få var så 
frekventa cirkeldeltagare att cirkeln kan ha fungerat som en rutinmässig 
lösning på de problem som uppstod i vardagen.  

Kvinnornas minnen av folkskolan skiljer sig lite från varandra. De 
förenas emellertid i föreställningen om folkskolan som auktoritär. I detta 
avseende framträder cirkelstudier som ett positivt alternativ. Denna bild 
av folkskolan fanns också representerad i grundmaterialet. Eva och 
Margareta upplever att de är kompis med sin cirkelledare och det blev de 
knappast med sina folkskollärare. Britta blev det uppenbarligen inte.  

Man kan också efter dessa fyra intervjuer börja fundera kring den roll 
som cirkelstudier kan ha haft för den enskilde men också i ett 
familjesammanhang. Att kvinnorna genom cirkelstudierna skaffade sig 
nya kontakter är kanske ett självklart konstaterande. Hur som helst tycks 
det vara en välkommen effekt av studierna. Inte bara så att man kan 
skaffa sig nya kontakter, möjlighet ges också att stärka redan etablerade 
band och sålunda förbättra sitt sociala kapital. Eventuellt kom Anna 
närmare sina arbetskollegor när de var flera som samtidigt läste engelska i 
cirkel? Genom intervjuerna har en tråd upptäckts som inte tidigare 
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diskuterats i forskningen av det enkla skälet att analys ur ett 
livsloppsperspektiv inte varit vanlig. Evas berättelse är ett uttryck för att 
cirkeldeltagandet och dess betydelse kan vandra mellan generationerna. 
Inte så att Evas deltagande i sömnads-cirklar ensamt kan förklara varför 
hennes barnbarn valt att bli kläddesigner, men det kan vara en viktig 
pusselbit. Cirklarna medverkade till att stärka Evas intresse och kunskaper 
och kan därigenom ha bidragit till barnbarnets val. Om inte annat gett det 
större legitimitet. 

Ett tema inledningsvis i detta kapitel var begreppet socialt kapital. I re-
feraten av intervjuerna har det hamnat i skymundan. Tematiken behand-
lades under intervjuerna, men passerades snabbt förbi. Några utförliga 
svar gav inte frågorna på det området. Uppenbart är att det i backspegeln 
inte upplevs som en central aspekt för de cirkeldeltagare som intervjuats 
här. Omöjligt är det inte att deltagandet faktiskt inte bidrog till stärkandet 
av det egna sociala kapitalet. Troligare är dock att det cirkeldeltagande 
som framförallt uppmärksammats här ligger så långt tillbaka i tiden att det 
inte längre finns några tydliga minnesbilder av att det egna kontaktnätet 
påverkades på ett avgörande sätt. 

Britta skiljer sig även i detta hänseende från de övriga. Hon ger uttryck 
för en idé om den betydelse som ligger i att man som individ engagerar 
sig i det lokala föreningslivet och medverkar i studiecirklar. 
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Kapitel 11 
 
 

Lokalavdelningens verksamhet och  
kunskapstraditionernas mentala karta  

En sammanfattande diskussion 
 

 
Denna undersökning behandlar folkbildningens praktik och vardag. Upp-
giften har varit att belysa och problematisera utvecklingen av verksamhet-
en vid ABF-avdelningen i Munkfors. Perspektivet har således varit organi-
satoriskt eller närmare bestämt rörelseorganisatoriskt. Ambitionen har 
varit att genom detta angreppssätt, genom att peka på platsens studie-
mönster, säga något om de rådande lokala kunskapstraditionerna. 

Om förståelse skall nås om platsens studiemönster och de rådande lo-
kala kunskapstraditionerna är det inte möjligt att stanna vid det lokala. 
Dessa frågor måste ses i ett större sammanhang. Undersökningen har där-
för pendlat mellan den lokala och nationella nivån. Undersökningspe-
rioden, grovt sett 1965 till 1978, är inte vilken period som helst i folkbild-
ningens historia. Detta var folkbildningens tid, då folkbildningen av staten 
framhölls som ett verktyg för byggandet av det goda samhället. Besluten 
på nationell nivå, av det centrala politiska systemet, gav förutsättningar för 
vad som var möjligt att åstadkomma vid lokalavdelningen.  

1974 års kulturpolitiska reform innebar att studieförbundens möjlighet-
er att få stöd för kulturella arrangemang ökade. Men än mer betydelse på 
folkbildningens vardag fick de reformer som under 1960- och 1970-talen 
gjordes på det utbildningspolitiska området. 

Allt sedan 1960-talet har det humankapitalteoretiska perspektivet varit 
framträdande inom den utbildningspolitiska debatten i Sverige. Det låg 
bakom satsningarna på Kunskapslyftet i slutet av 1990-talet och det var 
också detta perspektiv som kan skönjas bakom de reformer som genom-
fördes på 1960-talet, även om andra retoriska figurer var närvarande. För 
socialdemokratin blev utbildningen av vuxna ett nödvändigt fält att be-
vaka. Som framkommit förändrades argumenten för varför det var viktigt 
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att satsa på vuxenutbildning. Vid sidan av det ekonomiska, att Sverige 
som nation behövde en bättre utbildad befolkning för att stå sig i konkur-
rensen, fanns ett rättviseargument. Detta var inte nytt, men fick ny styrka 
efter de reformer som ungdomsskolan genomgick på 1960-talet. Vad som 
skulle åstadkommas var rättvisa för dem som hade de intellektuella förut-
sättningarna, för dem som ingick i den så kallade begåvningsreserven. 
Dessa skulle få bättre villkor att läsa vidare. I fortsättningen borde de 
slippa kämpa sig igenom utbildningar på aftonskolor och kvällsgymnasier 
vid sidan av sitt ordinarie arbete.  

Ett tredje argument började anta tydligare former i slutet av 1960-talet, 
för att bli mycket framträdande under 1970-talets första del. Ambitionen 
var inte längre bara att åstadkomma rättvisa i utbildningen. Det borde 
också satsas på de grupper som verkligen befann sig på undantag utbild-
ningsmässigt sett, de som inte kunde räknas till begåvningsreserven och 
som inte av egen kraft sökte sig till studier. Började dessa läsa skulle ut-
bildningen kunna bli en motor i samhällsomvandlingen. Detta var jämlik-
hetsargumentet. 

Den betydelse som fästes vid vuxenutbildning och folkbildning kom till 
uttryck hos det politiska systemet. Ett viktigt steg i sammanhanget var 
riksdagsbeslutet 1967 om initierandet av den kommunala vuxenutbild-
ningen. Anslagen till vuxenutbildningen ökade dramatiskt under den aktu-
ella perioden, och det väsentligt mer än vad de gjorde för andra former av 
statligt stöttade studieverksamheter. Man skall emellertid komma ihåg att 
ökningen ägde rum från en låg nivå. Bland vuxenutbildningens olika delar 
var det stödet till studieförbunden med dess cirkelverksamhet som steg 
allra kraftigast. Mellan åren 1970/71 och 1979/80 ökade statens anslag 
nära tre och en halv gånger. Ökningen var ofta snabbare än stegringen av 
kostnadsprisindex. Förklaringen till de ökade ekonomiska satsningarna 
stod att finna i den tilltro som sattes till studieförbundens möjligheter att 
nå fram till de minst benägna att söka sig till studier. 

ABF centralt såg positivt på utvecklingen, men var inte helt nöjda. De 
önskade ännu tydligare satsningar. Framförallt ville de bli kompenserade i 
relation till den kommunala vuxenutbildningen. ABF:s ledande före-
trädare menade att det uppstått en orättvis konkurrenssituation mellan 
Komvux och studieförbunden. Studierna vid den kommunala vuxenut-
bildningen var avgiftsfria vilket studieförbundens verksamhet inte var. 
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Detta förhållande riskerade dra potentiella deltagare från studieförbunden 
till Komvux. I efterhand måste logiken i studieförbundens farhågor er-
kännas. Men konkurrensen hade ju också sin bakgrund i folkbildningens 
breddade inriktning. Den hamnade naturligt nog nära den kommunala 
vuxenutbildningen och deras uppdrag. 

Två parallella processer kan noteras. Med den kommunala vuxenutbild-
ningen blev kommunen en central aktör på ett fält, vuxenutbildning i all-
mänhet, där studieförbunden tidigare haft en dominerande ställning. Sam-
tidigt kunde studieförbunden genom priocirklarnas inrättande ge sin verk-
samhet en mer formell karaktär. 

Oron om onödig konkurrens togs på allvar på så sätt att utredningar 
tillsattes för att klargöra gränsdragningen mellan de två studieformerna. 
Skolöverstyrelsen utarbetade också konkreta riktlinjer för hur fördel-
ningen av kurser skulle gå till i praktiken ute i kommunerna. 1975 års pro-
position innebar slutet på reformperioden. Omkring 1980 började ansla-
gen till studieförbunden minska. Antalet studietimmar vid studieförbun-
den sjönk också vid denna tid. Folkbildningen gick in i en ny period. 

Under 1970-talet var alltså förutsättningarna goda för det lokalt förank-
rade folkbildningsarbetet. Expansion var något som präglade verksamhet-
en vid ABF-avdelningen i Munkfors. De problem som uppstod vid av-
delningen var många gånger konsekvenser av den kraftiga utvecklingen. I 
slutet av 1960-talet ökade antalet cirklar dramatiskt vid avdelningen. Det 
var egentligen innan den statliga reformpolitikens implementering lokalt. 
Förklaringen till ökningen vid avdelningen var i den meningen lokal och 
kan sökas i det faktum att avdelningen anställde en studieinstruktör. Ök-
ningen av antalet cirklar fortsatte under 1970-talet, om än inte lika kraftigt.  

I den kvantitativt inriktade analysen av verksamheten framkom att cirk-
lar som kan räknas till kategorin heminriktade, det vill säga cirklar som 
hade fokus på sysslor riktade mot hushållet, dominerade. Vid sidan av 
dessa genomfördes många fackliga cirklar. Under 1970-talet föddes möj-
lighet för cirkeldeltagarna att söka få ut betyg för sina cirkelstudier. Det 
var dock få skolliknade cirklar som erbjöds vid avdelningen, bortsett från 
det stora antalet engelsk-cirklar. Cirklar inriktade mot bruksrelaterade äm-
nen som till exempel kontorskunskap, matematik och naturvetenskap, var 
också de sällsynta vid avdelningen. Det finns därför inget som tyder på att 
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detta vara en alternativ utbildningsväg.1 Yrkesskolans deltidskurser, senare 
Komvux eller intern utbildning vid bruket kanske fyllde det behovet. 

Cirklarnas genusstruktur var tydlig. Cirkeldeltagandet dominerades av 
kvinnor. Vad dessa främst intresserade sig för var sömnads-cirklar. Vissa 
år på 1960-talet stod de ensamma för 40 procent av verksamheten vid 
avdelningen. Hundratals kvinnor gick sömnads-cirklar under perioden. 
Intresset för dessa minskade dock till fördel för de mer tydligt estetiskt 
inriktade cirklarna. Kvinnor var också i majoritet bland deltagarna i eng-
elsk-cirklarna. De yrkesarbetande männen däremot visade störst intresse 
för fackliga kurser. Viktigt att betänka är att betingelserna för fackliga kur-
ser skilde sig avsevärt från de som fanns för de sömnads-cirklar som 
kvinnorna deltog i. Det kan diskuteras hur frivilliga de fackliga cirklarna 
egentligen var, och vilka incitament som fanns bakom deltagandet i dessa, 
eftersom de lästes under arbetstid och grupptrycket på den enskilde att 
medverka kan ha varit stort. Tas hänsyn till detta framstår kvinnorna som 
än mer centrala för avdelningen. Kvinnorna ägnade sina kvällar till att       
delta i cirklarna och för dem bar möjligen cirklarna på potentialen till att 
bli individuellt frigörande, men också socialiserande projekt och därmed 
stärkandet av det sociala kapitalet. 

Munkfors hade som bruksort en mycket tydlig genusstruktur. I den 
forskning som bedrivits kring detta har det framhållits att bruksorterna 
var manligt definierade. Det talas i sammanhanget om platsspecifika ge-
nuskontrakt.2 Det var den manliga verksamheten som satte gränserna för 
vad samhället var. Sektorerna för manligt och kvinnligt var tydligt åtskilda. 
Detta återspeglades också i cirkelstudierna. Cirklarna var inte en arena för 
män och kvinnor att mötas på.  

Undersökningen har också visat att det inte var, som man kanske kunde 
misstänka, en liten klick i samhället som stod för stora delar av aktiviteten 
vid avdelningen. Få personer deltog nämligen i flera olika studiecirklar 
under samma år. Merparten medverkade istället i en cirkel per år. Bredden 
på deltagandet ger en signal om den roll som avdelningen kan ha spelat i 
lokalsamhället. Knappa 10 procent av munkforsborna var aktiva i       

                                            
1 I moderna studier där deltagarna fått ange deras motiv till studier anger omkring 80 procent att de 
gör detta för nöjes skull. Rubenson, ”Studieförbundens roll i vuxenutbildningen”, s. 26f. Under den 
aktuella perioden kan dock deltagarnas motiv ha varit andra. 
2 Forsberg, ”Samhällets genusansikte”. 
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cirklarna under det närstuderade läsåret – 1975/76. Sett över hela under-
sökningsperioden är det inte orimligt att utgå ifrån att merparten av de 
boende i Munkfors medverkade i någon cirkel. Lägger man till de kultur-
program som från mitten av 1970-talet blev bidragsberättigade, ökar med 
all säkerhet andelen munkforsbor betydligt som varje år var i kontakt med 
ABF-avdelningen. 

För att få uppfattning om vad de olika cirklarna handlade om har ned-
slag gjorts i några av cirklarnas så kallade grundmaterial. Attityden till stu-
dier framstod i dessa som något ambivalent. Stor kraft lades ned på att 
framhålla den egna verksamheten som ett alternativ till formella studier. 
Folkskolan utmålas som gammaldags, som auktoritär och odemokratisk, 
detta till skillnad från studiecirkeln och den moderna grundskolan. Delar 
av grundmaterialet hade också en central funktion i att odla en känsla av 
kollektiv identitet, på så sätt att den försökte peka på ramarna för ett vi 
och utkristallisera bilden av dem. Det senare hittades på två håll. Dels i de 
borgerliga, i de kapitalistiska utsugarna. Dels i den radikala vänstern, vilka 
beskrevs som långhårigt våldsamma och arga. Eftersom studierna vid av-
delningen var så tydligt könsuppdelade har genusaspekten ägnats ett sär-
skilt intresse i denna undersökning. I 1960-talets grundmaterial återfanns 
en föreställning om hemmafrun och hennes roll för hemmet och barnens 
uppfostran.  

Verksamhetens expansion avspeglade sig i de organisatoriska föränd-
ringarna vid avdelningen. Här stod avdelningen inför en viktig utmaning. 
Risken var överhängande för byråkratisering, och att avdelningen därmed 
förlorade prägeln av att stå för något eget, vid sidan av det formella skol-
väsendet. Detta var dock inget som diskuterades lokalt. I tidskriften Fönst-
ret uppmärksammades problemet desto mer. Där fördes en diskussion 
kring riskerna med att cirklarna förvandlades till ”skolklass” och det som 
lades i denna metafor. Praktiken, det som hände ute i cirklarna, utgjorde 
helt enkelt ett hot mot den ideologi som ABF grundades på. I centrum 
för denna diskussion, om ABF och att cirkelverksamheten höll på att för-
lora sin kärna, hamnade cirkelledarna. Det fanns en rädsla hos personer i 
ABF:s ledning inför en allt tydligare professionalisering av cirkelledarna. 
Om den fortgick var faran att cirkelledarskapet omstöptes, att cirkelledar-
na istället blev lärare. Risken fanns då att skolans hierarkiska relation   
mellan lärare och elev reproducerades inom studiecirkeln. I det här         
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sammanhanget togs också initiativ till att iscensätta cirklar med icke-
ämneskunniga ledare, vilket kom att bli ett kontroversiellt försök. 

Hela diskussionen kring cirkelledarna var en avspegling av den föränd-
ringsprocess som studieförbunden genomgick under 1970-talet. De ökade 
offentliga medlen, och den växande verksamhet som följde med dessa, 
gjorde det svårt att upprätthålla den ideella karaktären.  

Den ekonomiska omslutningen hos ABF-avdelningen i Munkfors steg 
dramatiskt under den aktuella perioden. På bara några få år ökade den 
från 86 000 till 369 000 kronor. I något fall fördubblades omslutningen 
mellan två år. Utvecklingen ställde mycket stora krav på ledningen av den 
lokala avdelningen. Sin litenhet till trots var avdelningen tidigt ute med att 
anställa en egen studieinstruktör. Studieinstruktören intog snart rollen 
som spindeln i nätet. Denna lyckades etablera ett omfattande kontaktnät 
med för verksamheten centrala instanser i kommunen. Kontakterna med 
det lokala politiska systemet var till exempel synnerligen goda. De starka 
männen på orten blev personliga vänner till studieinstruktören. Genom 
sitt eget politiska arbete, som medlem i fullmäktige och i olika nämnder, 
skaffade sig studieinstruktören själv tillträde till den politiska arenan. 
Munkfors kommun bidrog också på ett generöst sätt till verksamheten, 
åtminstone i jämförelse med andra värmländska kommuner.  

I protokollen från styrelser och nämnder anas ett missnöje hos övriga 
studieförbund på orten. ABF hade direkt inblick i anslagsfördelningen 
och det särskilt efter undersökningsperiodens slut när studieinstruktören 
blev ordförande i den kulturnämnd som fick ansvar för fördelningen av 
de kommunala medlen till studieförbunden. 

ABF-avdelningens relation till det formella skolväsendet var goda. Den 
problematik ABF var orolig för på nationell nivå, det vill säga att det          
skulle uppstå en konkurrenssituation lokalt mellan den kommunala vux-
enutbildningen och ABF, kan inte noteras. Tvärtom var det så att de till-
sammans ansökte om medel för att genomföra olika projekt. De annonse-
rade gemensamt om sin verksamhet. Överhuvudtaget verkar det ha fun-
nits en etablerad arbetsdelning mellan ABF och den kommunala vuxenut-
bildningen. Enligt studieinstruktören uppfattade avdelningen det som sin 
uppgift att förbereda inför vidare studier, att introducera tidigare studieo-
vana personer i studier, snarare än att vara en ersättare för formella   stu-
dier. Inget i det skriftliga materialet ifrågasätter denna minnesbild,     tvär-
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tom. En möjlig förklaring kan ligga i de lokala förhållandena, de som rå-
der i ett bruksamhälle. Arbetarrörelsen blir på dessa platser så kraftigt in-
flätad i kommunen att gränserna mellan privat och offentligt tenderar att 
suddas ut. 

Det är emellertid källmässigt problematiskt att klart fastställa prägeln på 
avdelningens relation till det lokala politiska systemet, till det formella 
skolväsendet och till andra organisationer inom och utom arbetarrörelsen. 
I protokollen, och i annat efterlämnat skriftligt material, framkommer        
vilka kontakter som togs och hur de utvecklades. Svårare är att uttala sig 
om dessa kontakters karaktär. Avdelningens interaktion utåt verkar ha 
präglats av konsensus. Detta behöver inte innebära att konflikter sakna-
des, eller att en maktkamp inte ägde rum, utan bara att den inte var expli-
cit. Att använda studieinstruktörens minnesbilder är i sammanhanget inte 
heller oproblematiskt. Med tanke på den utveckling som skedde vid av-
delningen under 1990-talet och den verksamhet som idag bedrivs vid av-
delningen framträder 1970-talet som en mycket expansiv period. Här är 
det frågan om historiebruk, där dåtiden tolkas i ljuset av nutiden. En pro-
cess som sker vare sig man vill eller inte.  

Ett tecken på att kamp kan ha förekommit är inte bara de övriga studie-
förbundens reaktion på ABF:s dominans i Munkfors, utan också den lo-
kala användningen av begreppet vuxenutbildning. Kanske kan det här 
finnas en dold maktkamp? Vuxenutbildning framträder från 1960-talets 
sista år som synonymt med kommunal vuxenutbildning. ABF gör inget 
anspråk på begreppet, trots att de sedan 1920-talet varit den främste aktö-
ren på detta fält lokalt. Nödvändigt är därför att förhålla sig till denna bild 
av konsensus. Det kan finnas dimensioner hos avdelningens relationer 
utåt som inte framträder på ett omedelbart sätt. 

ABF-avdelningens roll inom den lokala familjen av arbetarrörelsen för-
ändrades. Expansionen, den starka satsningen på vuxenutbildning och 
folkbildning, innebar att avdelningen hade en mycket stark ekonomi. Det 
märks till exempel i relationen till arbetarkommunen, som vid något          
tillfälle bad avdelningen om lån. Genom utvecklingen blev ABF en makt-
faktor lokalt. Tillsammans med Metall, Arbetarkommunen och HSB bil-
dade de en fyrklöver där det fanns en tydlig arbetsfördelning. Tyvärr är 
det svårt att uttala sig om huruvida ABF-avdelningen i Munkfors position 
på något avgörande sätt skilde sig från den som lokala ABF-avdelningar 
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hade på andra orter. Intrycket är att avdelningen var märkbart försvagad 
vid 1960-talets inledning, men att den under 1970-talets lopp lyckades 
erövra en ställning som påminde om den som ABF hade på platser av det 
här slaget där arbetarrörelsen och socialdemokratin var den helt domine-
rande politiska kraften. 

Avdelningens roll som aktör på fältet utbildning stärktes lokalt. Detta 
utan att avdelningen blev byråkratiskt stelbent. Visserligen anställdes nya 
personer vid avdelningen och studieinstruktören fick kollegor. Men sett 
till de fasta lönernas andel av den ekonomiska omslutningen var föränd-
ringen mindre dramatisk. I intervjun med studieinstruktören framkom 
också att de anställda vid avdelningen försökte bibehålla en informell re-
lation till studiecirkel deltagarna. Professionaliseringsprocessen tilltog 
dock vid avdelningen, i så motto att cirkelledarnas arvoden blev en allt 
större andel av den totala utgiftsposten. En bit in på 1970-talet stod de för 
mer än hälften av kostnaderna vid avdelningen. Vid styrelsemötena var 
relationen till cirkelledarna, och då framförallt deras löner, en återkom-
mande fråga. Avdelningen tvingades genom expansionen ta på sig ett tyd-
ligare arbetsgivaransvar. 

I huvudsak var det kvinnor för vilka cirkelledarskapet kom att bli en 
viktig grund för försörjningen. Vissa fick detta till yrke, flera av dem var 
tidigare hemmafruar medan andra hade koppling till ungdomsskolan.  

Vid avdelningen upplevdes de ökande lönerna till cirkelledarna som ett 
problem. Det var helt enkelt en för stor utgift. I det bevarade materialet 
finns emellertid inte några spår av någon mer ideologiskt förankrad dis-
kussion kring detta, i den meningen att utvecklingen uppfattades utgöra 
ett hot mot avdelningens själ - detta att folkbildningen var ett alternativ till 
de formella studierna. Istället var farhågorna uteslutande av ekonomisk 
karaktär. 

Så långt en översiktlig sammanfattning av undersökningen och dess re-
sultat. Eftersom forskningsläget utifrån det här anslagna perspektivet inte 
är omfattande är det svårt att sätta resultaten i ett forskningsmässigt sam-
manhang. För det skulle krävas fler studier om folkbildningens vardag på 
olika platser och vid olika tider.  
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Platsens studiemönster och lokala kunskapstraditioner som 
stigar på en karta  
Utifrån diskussionen kring lokala kunskapstraditioner i Munfors och 
ABF-avdelningens roll i dessa, kan en karta ritas upp. Detta är ett sätt att 
peka på några av de kunskapstraditioner som fanns i Munkfors under den 
aktuella perioden. Intresset har riktats mot folkbildningens praktik, vilken 
formats i samspelet mellan värderingar, vanor och de ramförutsättningar 
som fanns för verksamheten. Samtidigt har de andra studieformerna hela 
tiden varit närvarande.  

Kartan där platsens studiemönster avtecknar sig som stigar och betrak-
tas som de lokala kunskapstraditionernas konkreta uttryck, kan med för-
del diskuteras utifrån indelningen informella-, formella och icke-formella 
studier eller lärande.3 Liksom framkommit hos Birgitta Ekman i hennes 
undersökning av Årjäng, verkar de olika typerna av studier ha vävts sam-
man i Munkfors. 

Informella studier handlar om självverksamhet. Detta sker på ett indivi-
duellt plan och hela tiden. Sett ur ett samhälleligt perspektiv finns sam-
manhang där dessa studier och lärande sker återkommande och kanske 
mer långsiktigt. Biblioteket är ett sådant sammanhang. Men också alla kul-
turevenemang, utställningar, föreställningar och konserter har en roll att 
spela. Den betydelse som ABF avdelningen i Munkfors hade lokalt i det 
avseendet har endast antytts. Avdelningen var en aktiv kulturarrangör vid 
sidan av alla de kulturellt inriktade studiecirklar som här uppmärksam-
mats. Avdelningen samarbetade med kommunen kring olika kulturella 
aktiviteter och var en frekvent arrangör av konstutställningar.4 

En annan typ av informella studier är relaterat till arbetslivet. Som 
framkommit prisade brukets företrädare i Munkfors kunskapen hos sina 
arbetare och då främst den informella, den som satt i fingertopparna och 
som gick i arv mellan arbetarna, oreglerad men ändock så nödvändig. 
Hemmet var ett annat sammanhang där processer av detta slag ägde rum i 
Munkfors under 1960- och 1970-talen. Det rörde sig inte bara om den 

                                            
3 Sam Paldanius, ”Studieointresserades syn på formellt och informellt lärande”, I lärandets gräns-
land: Formella, icke formella och informella studier igår och idag, Ann-Kristin Högman & Martin      
Stolare (red.) (Hedemora, 2009). Med denna uppdelning utpekas främst former för studierna, men 
också lärsituationen. Dessa behöver dock inte sammanfalla. 
4 Se verksamhetsberättelserna under den aktuella perioden, Protokollsbilagor, A3:1, ABF Munkfors, 
FAS. 
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hemmafrukunskap som yngre kvinnor måste erövra, utan också om saker 
och ting man behövde kunna – oavsett kön – för att sköta hus och hem. 
Eftersom de informella studierna och lärandet ligger individen allra närm-
ast, det är många gånger frågan om en direkt men också tyst kunskap, så 
bildar det grunden för allt annat lärande. 

De formella studierna ägde till stor del rum vid grundskolan på orten. 
Under period 1965-78 hände det mycket i Munkfors på det området. Det 
var under denna tid som parallellskolesystemet avvecklades Den nya hög-
stadieskolan Forsnässkolan invigdes 1966. Men ännu några år in på 1970-
talet levde samrealskolan ännu kvar. Frågan är vilken betydelse föränd-
ringarna av skolsystemet hade lokalt. Folkskolan måste ha fortsatt att fin-
nas i invånarnas medvetande. Det var ju i denna som deltagarna i ABF:s 
cirklar hade gått.  

Yrkesskolan, senare Munkfors gymnasieskola, var central i kommunen 
då den kopplade olika delar av lokalsamhället till varandra. Rent konkret 
innebar det att bruket och kommunen kom att samarbeta nära kring en 
verksamhet. Vuxenutbildning var en annan del av de lokala formella stu-
dierna. Inledningsvis under perioden handlade det om deltidskurser vid 
yrkesskolan. Senare kom den kommunala vuxenutbildningen. Någon teo-
retiskt inriktad gymnasieskola fanns inte på orten. Ungdomarna fick 
pendla till Hagfors för att få sådan utbildning. En stig på kartan letar sig 
därför utåt, mot platser bortom det lokala rummet. Även en smal stig som 
gick till universitetsfilialen – senare högskolan – nere i Karlstad, kan 
skymtas. 

Icke-formella studier är det som behandlats i denna undersökning. Här 
återfinns alla studieförbunden och bland dem var ABF det helt domine-
rande i Munkfors. Dessutom finns det två typer av icke-formella studier 
som knappast ens antytts ännu. Vid bruket genomfördes internutbildning. 
Som framkommit sattes bland annat ett häfte samman av bruket innehål-
lande olika kurser som de anställda kunde välja mellan. Att det fanns en 
folkhögskola i kommunen – Geijersskolan – har inte uppmärksammats 
överhuvudtaget i denna undersökning av det enkla skälet att ABF mycket 
sent etablerade ett samarbete med skolan. Geijersskolan märks mycket lite 
i den kommunala diskussionen, vilket i och för sig inte är så märkligt ef-
tersom skolan hade en annan huvudman än kommunen.  
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Dessa tre varianter av studier samspelar med varandra, i de flesta fall är 
de komplementära. Resultatet av samspelet blir lokala kunskapstraditioner 
som i form av platsens studiemönster visar sig som stigar på kartan. I 
Munkfors fall avtecknande sig några av dem tydligare än andra. Den bred-
aste och tydligaste stigen var den som gick från grundskolan, via yrkessko-
lan och den inbyggda järnbrukslinjen vidare till bruket. Denna förgrena-
des senare i informellt framvuxen yrkeskunskap och deltagande i icke-
formella studier i form av cirkelstudier eller intern utbildning vid bruket. 
Bakom denna fanns en kunskapstradition för den manliga arbetarklassen 
på orten. Som kunskapstradition var den lokalt förankrad och en formali-
sering av en brukstradition som innebar att ortens pojkar direkt efter sko-
lan kunde få arbete nere vid bruket och där kanske ta över sin fars uppgif-
ter. 

En annan kunskapstradition, också kopplad till arbetarklassen i Munk-
fors, var av mer informellt slag. Den utgick från hemmet, och genom in-
formell kunskapsöverföring, kompletterad med icke-formella studier i 
form av heminriktade studiecirklar skapades kunskap på ett område som 
är relevant för individen. I det här fallet kvinnan.  

Dessa två kunskapstraditioner är parallella i den meningen att de stödjer 
varandra. Eller rättare sagt; den kvinnliga kunskapstraditionen var en för-
utsättning för den manliga arbetarklassens. Vad som hände var att kvin-
nornas informellt präglade kunskapstradition blev allt osynligare under 
1970-talet, stigen i vilken den kom till uttryck började växa igen. Inte hel-
ler dess manliga motsvarighet framträdde längre lika tydligt.  

En rimlig utgångspunkt för att förklara stigarnas etablerande och upp-
rätthållande, är att se till Munkfors som samhälle och då särskilt på bru-
kets roll. Den manliga stigen kan direkt kopplas till bruket och dess behov 
av kunnig och lojal arbetskraft. Det har legat utanför fokus i denna under-
sökning, men troligen har denna stig och kunskapstradition understötts av 
olika föreställningar kring manlighet och vad som kan anses vara ett rik-
tigt arbete. Olika kulturellt förankrade föreställningar framvuxna under 
århundraden kan således ha bidragit till att legitimera denna stig och kun-
skapstradition. Ett exempel på detta skulle vara den ovan skisserade kun-
skapstraditionen för arbetarklassens kvinnor i Munkfors. Brukets starka 
prägel på orten medförde att arbetsmarknaden för kvinnor var under 
stora delar av 1900-talet liten. Alternativen för förvärvsarbete var inte 
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många, varför det var en naturlig lösning att leva sitt liv som hemmafru, i 
varje fall under en period av livet.  

Under 1970-talet började alltså dessa två stigar förlora sin tydlighet och 
kunskapstraditionerna omformas. För kvinnorna etablerades en ny stig 
som gick från grundskolan, till yrkesskolan i Munkfors eller kanske till 
formella studier vid praktiskt gymnasium på annan ort vidare till en an-
ställning i offentlig sektor. De formella studierna efter grundskolan kunde 
vara av olika längd. Ibland kanske det bara rörde sig om en kortare kurs 
som den hemsamaritkurs som Margareta gick, men det kunde också gälla 
längre studier som för Britta. För männens del är det lite mer osäkert om 
ett nytt alternativ framträdde.  

På samma sätt som det var brukets position i lokalsamhället som låg 
bakom tidigare stigars upprätthållande kan framväxten av nya stigar för-
klaras av de förändringar som ägde rum i Munkfors under 1970-talet. 
Omstruktureringen av bruksnäringen, som de återkommande rational-
iseringarna, ändrade i grunden brukets position i lokalsamhället. Samtidigt 
hade en process inletts under 1960-talet, egentligen innan bruksnäringen 
hamnat i en situation av kris, där bruket valde att lämna en del tidigare 
samhällsuppdrag. Kommunen tog över, den offentliga sektorn ökade i 
omfattning och med den uppstod en ny arbetsmarknad för munkfors-
kvinnorna.  

Förändringarna i de materiella förutsättningarna lokalt skulle därmed 
vara den huvudsakliga förklaringen till att platsens studiemönster rubba-
des och därmed även de lokala kunskapstraditionerna. Därtill måste fak-
torer av annat slag läggas. Diskussionen kring behovet av en förändrad 
relation mellan könen kan ha gjort sitt, om än även denna bör relateras till 
förändringar i de socioekonomiska strukturerna.  

De statliga utbildningspolitiska satsningarna kan ha haft betydelse i 
sammanhanget. Dessa innebar ju bland annat att fler människor gavs möj-
lighet att delta i studiecirklar. Deltagandet i dessa kan ha fungerat som 
introduktion till vidare studier, vilket i förlängningen skulle kunna bidra 
till att gamla stigar försvann, nya uppstod. Platsens studiemönster ändra-
des och kunskapstraditioner omstöptes. 
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Cirklar som frigörande eller konserverande 
Med tanke på det utbredda deltagandet kan inte medverkan i studiecirklar 
ha varit främmande för många munkforsbor, men något alternativ till 
formella studier var det dock inte om de olika cirklarnas tema beaktas. 
Studiecirklarna måste därför ha spelat en annan roll för deltagarna än 
denna. En enkel förklaring, om det bortses från de yrkesorienterade cirk-
larna som till exempel de fackliga, är att de cirklar som lästes vid ABF-
avdelningen tog sikte på den egna personen. Cirklarna var ett led i indivi-
dens självförverkligande med syfte att ge lite färg åt vardagen. Detta var 
säkert en viktig faktor bakom valet av cirkel och något som modernt in-
riktade studier också har pekat på.5 Frågan är dock om det inte även 
bakom medverkandet i till synes individorienterade cirklar finns nyttoin-
riktade motiv hos deltagarna. Det kan bara spekuleras i om inte delta-
gande i engelsk-cirklar i vissa fall bör relateras till uppgiften att kunna 
stödja barnen i deras studier, eller sömnads-cirklarnas ekonomiska bety-
delse i ett familjesammanhang.6 Resonemanget rörande nytta måste över-
huvudtaget problematiseras. Rimligen borde nytta ges en vidare innebörd 
än den direkt instrumentella, den som är uppenbart kortsiktigt inriktad 
mot den egna personen. Just detta är en kärnpunkt i stödet för folkbild-
ningen och dess roll lokalt.7 

Mäns och kvinnors deltagande i cirklarna skilde sig avsevärt från 
varandra. Männens deltagande var intimt förknippat med arbetet, det var 
en del av det såväl rumsligt som tidsmässigt. Kvinnorna stod då närmare 
ABF. För dem var det mycket en fritidssysselsättning som när Margareta 
vid 6-7 tiden en vardagskväll satte sig på cykeln för åka till cirkelträffen. 
Det blev på så sätt, om de fackliga cirklarna räknas bort, en verksamhet 
för och av kvinnor. Det var kvinnor som deltog i cirklarna, de mest fre-
kventa cirkelledarna var kvinnor och inte minst: det var kvinnor som styr-
de verksamheten. Studieinstruktören och hennes närmaste medarbetare 
vid avdelningen var kvinnor. Av det följer naturligt att verksamheten vid 

                                            
5 Se, Cirkelsamhället, Kapitel 4. 
6 Waldén framhåller nyttoaspekten i sin undersökning av textil-cirklar. I dessa förenades nytta och 
nöje. Samtidigt menar hon att nyttan kan ha legitimerat deltagandet medan skaparlusten kan ha varit 
det egentliga skälet. Waldén, s. 126. 
7 Att mäta värdet av folkbildningen lokalt är en av uppgifterna för projektet ”Folkbildningens nytta: en 
studie om kapitalformer i folkbildande verksamhet”, som leds av Bernt Gustavsson vid Örebro uni-
versitet. 
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avdelningen bör ha bidragit till att skapa ett friutrymme åt kvinnorna på 
orten. Detta friutrymme eller frizon kan ha använts av dem för att stärka 
sina sociala rättigheter, i betydelsen tillgång till utbildning och                
arbetsmarknad.8 Betraktas cirklarna på det sättet så lokaliseras en sam-
hällsförändrande kraft till dem. 

Även i den roll som cirklarna kan ha spelat vad det gäller genererandet 
av socialt kapital, bör det ha funnits en skillnad mellan manligt respektive 
kvinnligt deltagande. Männens deltagande i fackliga cirklar lär inte ha sti-
mulerat det sociala kapitalet på samma sätt som kvinnornas deltagande i 
språk- och sömnadscirklar. Männen läste ju med personer som de säkert i 
de flesta fall redan hade relationer till. Här var det i så fall frågan om att 
fördjupa existerande kontaktnät.9 Annat kan det ha varit med det kvinn-
liga cirkeldeltagandet. Möjligheten fanns ju här, och det har också fram-
skymtat i materialet och intervjuerna, att knyta band till nya personer i 
lokalsamhället och på det sättet utvidga det personliga nätverket och det 
sociala kapitalet med det. Relationerna mellan kvinnorna kan ha varit sva-
gare, men för den skull inte mindre viktiga, tvärtom.10 Det manliga re-
spektive kvinnliga cirkeldeltagandet kan således ha inneburit olika vinster 
för dem med avseende på socialt kapital. 

Tidigare har framkommit att det hos den relationellt skapade resursen, 
det sociala kapitalet, kan återfinnas en lite mörkare sida. Det sociala kapi-
talet kom enligt James Coleman bland annat till uttryck i rekommende-
rade handlingsnormer, i föreställningar om hur man borde bete sig.         
Alejandros Portes framhåller denna disciplinerande sida hos det sociala 
kapitalet och pekar på den problematik som är inbäddad i diskussionen 
kring det samma. Det finns ju en risk att det som för människor samman - 
det som bygger det sociala kapitalet – betonas snarare än sådant som hål-
ler människor isär. Det är viktigt att vara medveten om detta när det talas 
om nätverk och socialt kapital. I teoribildningen kring socialt kapital åter-
finns inte på ett naturligt sätt konfliktperspektivet. Portes menar att socialt 
kapital genom dess normer och värderingar kan stödja beteenden som 

                                            
8 Se den historiskt inriktade forskningen kring medborgarskap t.ex. Gunnela Björk, Att förhandla sitt 
medborgarskap: Kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900-1950 (Lund, 1999) s. 23f. 
9 I utredningen SUFO2 framgick att deltagande i studiecirklar gärna skedde inom ramen för en bre-
dare verksamhet, till exempel föreningsverksamhet. Se Folkbildning i brytningstid – en utvärdering 
av studieförbund och folkhögskolor, SOU 2004:30 (Stockholm, 2004) s. 193.  
10 Mark Granovetter, “The Strength of Weak Ties”, American Journal of Sociology, 1973(78):6. 
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vare sig är positiva för individen eller för samhället i stort. Nätverk kan 
sluta sig inåt och sätta upp gränser för omvärlden. I förlängningen kan det 
leda till att utanförskapet för dem som inte tillhör nätverket förstärks, 
samtidigt som de vilka är en del av det kan få uppleva att deras individu-
ella önskningar beskärs av den agenda som vaskats fram av kollektivet.11  

Den integrerande kraften äger alltså en positiv såväl som en negativ 
sida. Man skulle även kunna tala om detta i termer av konserverande och 
frigörande. Det är tydligt att det fanns en framträdande emancipatorisk 
kraft hos cirklarna i Munkfors. I det använda materialet, inte minst i inter-
vjuerna, har detta framkommit. Samtidigt kan man inte blunda för cirklar-
nas konserverande potential. De cirklar som kvinnorna valde, framförallt 
under 1960-talet som sömnads-cirklarna, var ju tydligt inriktade på en 
framtida verksamhet som hemmafru. Det visas inte minst i det material 
som låg till grund för några av dessa cirklar. Där fanns en omisskännlig 
föreskrivande ton. Mönster över hur den goda hemmafrun skulle vara 
reproducerades på så sätt bland kvinnorna. De yngre kvinnorna blev ge-
nom dessa cirklar introducerade i hur det var att vara kvinna i Munkfors, 
vilka krav som ställdes på dem och hur de förväntades bete sig för att 
uppfylla dem. Cirklarna framträder närmast som en initiationsrit.  

Cirkelstudier räknas som en viktig del av de lokala kunskapstraditioner-
na. Cirkelverksamheten blev i den meningen också en del i att munkfors-
kvinnorna valde en egen stig. Samtidigt bidrog de med sina handlingar i 
samspel med grundläggande förändringar på ett strukturellt plan till att 
stigen slutligen försvann. Cirkeln kunde åstadkomma detta genom att föra 
in nya idéer och perspektiv i individens liv. 

Det återfanns såväl en frigörande som en konserverande potential och 
de yttre betingelserna kan tänkas ha haft en avgörande betydelse för vilket 
drag i cirkeldeltagandet som i sista hand var bestämmande. 

 
 

ABF som aktör i lokalsamhället 
Den här undersökningen har också haft som ambition att uppmärksamma 
och problematisera den roll som ABF hade i lokalsamhället               
överhuvudtaget, inte endast som en arena för studier. Förhoppningen är 

                                            
11 Portes, s. 15. 
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att den många gånger detaljerade beskrivningen lyckas fånga hur inflätad i 
lokalsamhället ABF-avdelningen var. 

Som rörelseorganisation sett var ABF i Munkfors mycket utåtriktad. 
Det verkar inte ha funnits något större intresse från avdelningens sida att 
bygga upp ABF som en egen autonom rörelse i meningen att den exklu-
sivt vände sig inåt mot arbetarrörelsen. Istället riktade sig avdelningen utåt 
mot hela samhället. En förklaring till detta kan ligga i den särskilda socio-
ekonomiska strukturen i bruksorten Munkfors. Arbetarrörelsens helt do-
minerande ställning lokalt möjliggjorde en bred utåtriktad ansats, ambit-
ionen behövde inte begränsas till en liten exklusiv grupp. I ett brukssam-
hälle är gränsen mellan privat och offentligt många gånger vag och det 
präglade den dagliga verksamheten vid avdelningen. Den tillhörde den 
privata sfären men genom de goda kontakterna med kommunen, det nära 
samarbetet dem emellan, tenderade avdelningen att få en mellanställning 
som en officiell och offentlig exekutor av folkbildning i Munkfors. Rent 
konkret manifesterades det i att ABF:s studieinstruktör, som senare blev 
ordförande för kulturnämnden, fick ansvaret för fördelningen av de 
kommunala anslagen till folkbildningen. 

Det fanns under hela 1970-talet en betydande styrka i verksamheten 
och i organisationen kring den. Avdelningens verksamhet utvecklades 
kraftigt utan att för den skull hamna i en byråkratisk tvångströja. Förut-
sättningarna rent ekonomiskt var också de bästa och det gjorde säkert sitt 
till. Men så här efterhand måste avdelningens goda förmåga att skapa kon-
takter med andra delar av arbetarrörelsen, och med andra betydelsefulla 
instanser på orten, anses ha varit avgörande. Till exempel gav inte avdel-
ningen sken av att befinna sig i ett motsatsförhållande till det formella ut-
bildningsväsendet. Istället utvecklades avdelningen till en medspelare, till 
att vara ett komplement. Detta var säkert både uttryck för tvingande om-
ständigheter och frivilligt val. För att lyckas som rörelse, som rörelseorga-
nisation, är det nödvändigt att behärska förutsättningarna och inse när 
tillfällena uppstår och att förmå utnyttja dessa. ABF-avdelningen i Munk-
fors lyckades med det under 1970-talet. På något sätt kanske avdelningens 
lokaler på Tallbacksvägen också blev en mötesplats för munkforsborna. 
En plats där drömmar föddes och där nya liv kunde börja levas.  
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Epilog 
Vad hände sedan? Under 1990-talet upphörde ABF i Munkfors att vara 
en egen avdelning. Värmlandsdistriktet av ABF organiserades om och 
denna gång blev Munkfors delaktig i omorganisationen. ABF har fortfa-
rande lokaler på orten men har flyttat från de stora lokaler avdelningen 
hade under 1970-talet till betydligt mindre. Kontoret är öppet en förmid-
dag i veckan och någon egen studieinstruktör har inte heller Munkfors 
längre. Ännu bedriver ABF verksamhet i Munfors, om än i mindre om-
fattning.12 Denna nedgång har säkert flera förklaringar. En kan vara det 
faktum att ABF nu saknar den tydliga lokala förankringen. En annan att 
förutsättningarna lokalt har förändrats. Munkfors har minskat i invånaran-
tal, antal anställda vid bruket är färre och socialdemokratins position lo-
kalt har i alla fall lite naggats i kanten. Munkfors har blivit en annan plats. 

 

                                            
12 2009 rapporterades 1820 studietimmar för ABF i Munkfors (SCB). Läsåret 1976/77 låg denna 
siffra på 3259. Se Verksamhetsberättelse 1976/77, Protokollsbilagor, A3:1, ABF Munkfors, FAS. 
Under samma tid ökade antalet studietimmar för ABF nationellt med 35%. Statistisk årsbok 1978 
(Stockholm, 1978) samt Utbildningsstatistisk årsbok 2005 (Stockholm, 2005). 
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