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ABSTRACT 

 

This Bachelor thesis is about women and their participation in study circles in the industrial town of Deje 

between 1950-1970. The purpose of this Bachelor thesis is to examine the participation of women in study 

circles in an industrial town. 

The research questions for my thesis are the following:  

1. How did the participation of study circles look like in the industrial town of Deje between the years 

1950-1970? 

2. In which study circles did women participate in during the research period and how can it be 

understood in relation to the surrounding industrial town? 

My research includes qualitative studies of literature, protocols, attendance lists and documents 

concerning ABF’s work that´s archived in Archives centre in Karlstad. My research has also consisted of 

quantitative studies as interpretive methods have been used in the survey. I have been looking into ABF’s 

documentation concerning the activity in Deje to see which study circles the people in Deje participated 

in and compared them to how the choose what they studied. The theory that I have chosen for this thesis 

is Yvonne Hirdman´s theory about “Gender contract”. 

The subject I researched in changed a lot during these 20 years that was researched. During the 1950s, the 

women was a minority when it came to study circles. Most people who studied consisted in majority of 

men and there was just a few women in some of the circles. The study circles changed during the 1960s 

when women started to study more than earlier. It created more circles that there were only women in and 

men had since before a lot circles where it rarely appeared women in.  

This did not create more equal circles during these years, instead it created more study circles that were 

sex-segregated. It was also during the 1960s more study circles that was related to work and especially to 

the paper and mass factory that was in Deje during this time. The study circles which were related to the 

work place had no female participants, but a few years after got more women into the study circles and 

whom could be connected with their standard of living in Deje during this time.  

The results of the research have also shown that Deje alone to have it this way. Both Lesjöfors and 

Munkfors were towns that had similar standards and that show us that industrial towns work in similar 

ways during this period.  

 

 

 



 

SAMMANFATTNING 

 

Denna uppsats handlar om kvinnor som studerar i studiecirklar i bruksorten Deje mellan åren 1950 till 

1970. Syftet med uppsatsen var att undersöka kvinnors deltagande i studiecirklar i ett brukssamhälle. 

De frågeställningar som utreds i uppsatsen är: 

1. Hur såg studiedeltagandet ut i studiecirklar på bruksorten Deje under undersökningsperioden 

1950-1970? 

2. I vilka studiecirklar deltog kvinnorna på orten under undersökningsperioden och hur kan det förstås 

i relation till det omgivande brukssamhället? 

Undersökningsdelen består av kvalitativa studier av litteratur, protokoll, närvarolistor och handlingar 

rörande ABF:s arbete som är arkiverade på Arkivcentrum i Karlstad. Undersökningen har också bestått av 

kvantitativa studier då det funnits tolkande moment i undersökningen. Genom att ha i ABF:s 

dokumentation kring Dejes verksamhet, för att se vilka typer av studiecirklar som finns och jämfört hur 

invånarna i Deje har valt när de studerat i studiecirklar. Teorin för denna uppsats som jag valt har varit 

Yvonne Hirdmans teori om ”Genuskontraktet”. 

I undersökningsdelen ändrades det mycket under de 20 åren som undersökts. Under 1950-talet var 

kvinnorna i minoritet när det kom till studiecirklar. Det var flest män som studerade under dessa år och 

kvinnorna var ett fåtal i vissa cirklar. Under 1960-talet skedde det en förändring i 

studiecirkelverksamheten och kvinnorna blev fler inom verksamheten. I och med detta blev det fler cirklar 

där det endast var kvinnor i och män hade sedan tidigare flera cirklar som var återkommande där det sällan 

syntes någon kvinna i.  

Det skapades inte fler jämställda cirklar utan istället fler cirklar som könssegregerade 

studiecirkelverksamheten. Det var också under 1960-talet det började komma fler cirklar som var 

kopplade till arbete och speciellt till pappers- och massafabriken som då fanns i Deje. I de första 

arbetsrelaterade cirklarna fanns det få kvinnor, men efter några år tillkom fler kvinnor, vilket kan kopplas 

till deras levnadsförhållande under denna tid i Deje.  

Undersökningen har även visat att Deje inte var ensamma om att ha det på liknande sätt när det kom till 

studiecirklar utan både Lesjöfors och Munkfors hade på liknande sätt vilket visar att bruksorter fungerade 

relativt liknande under dessa tider. 
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1. INLEDNINGSKAPITEL 
 

1.1 Inledning 

 

Under 1900-talet kännetecknades Deje av sitt framgångsrika bruk och sin handel. Till följd av 

den framgångssaga som bruket utgjorde och de många investeringarna så flyttade människor 

dit.1 Deje var en järnvägsknut i Värmland med resultatet att varje dag så åkte folk igenom Deje 

för att ta sig till sina jobb och bostäder.2 Deje är idag ett litet samhälle med endast en mataffär 

och några andra få lokala butiker. Bruket existerar inte längre, befolkningsantalet har minskat 

och orten känns ödslig och tom när man passerar orten.  

Kunskap och utbildning är kanske det viktigaste som finns i världen.3 Det bidrar till ett mer 

jämställt och ett mer demokratiskt samhälle. Kunskap om samhället, landet och världen bidrar 

till empati och förståelse för människan förbundet med dessa sammanhang. Ett effektivt och 

enkelt sätt att finna kunskap är genom studiecirklar. En studiecirkel är frivillig och man väljer 

själv vad man vill läsa. Det handlar om att finna kunskap samtidigt som de får en gemenskap 

bland människor som är likasinnade. En studiecirkel räknas som informellt lärande då det sker 

i, tillskillnad från formellt lärande, spontana, icke organiserade och vardagliga former. Det finns 

ofta inget krav på förkunskaper i studiecirkeln och ses ibland som ett komplement till den 

formella utbildningen.4 

I över hundra år har studiecirklar funnits i Sverige. 1902 anses som studiecirkelns födelseår då 

Oscar Olsson, som då var student i Lund men engagerad i nykterhetsrörelsen och i 

socialdemokratiska ungdomsrörelsen och senare blev lektor i svenska, upptäckte det spännande 

och intressanta med att utbilda sig samtidigt som allt som sades i en studiecirkel var frivilligt. 

Olsson ansåg inte själv att han var den som kom på studiecirkelarbetet utan menar istället att 

studiecirkelarbetet var frukten av en lång process. Nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen var 

                                                             
1 Länsstyrelsen Värmlands län, Allmänna enheten med register till handelsregister, C7B:2. 
2 Värmlands nation i Uppsala 1996, s 40 f.  
3 Jag vill dock betona att begreppen inte är synonyma. En utbildning kommer ofta från skolor med 
undervisning och träning och ges ofta en examen eller legitimation efter fullgjord utbildning. Kunskap får 
en genom allt som denne lär sig något om i livet. En hög utbildning ger ofta stor utbildning. Jag har tolkat 
detta från källa Ivener, Ramona. Kunskapens händer, Karlstad:2014. s 43 f. 
4 Ivener, Ramona. Kunskapens händer. 2014. s 43. 
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två folkrörelser som ledde till studiecirklar genom att den skapade en social samhörighet och 

ett socialt ansvar.5  

Utbildningsnivån på bruksorter har ofta varit låg, mycket på grund av den mentalitet och 

uppfostran som människor på bruksorter har fått. Det är svårt att veta exakt varför 

utbildningsnivån är så låg men tittar man utifrån ett historiskt perspektiv så behövdes ingen 

utbildning för att komma in direkt på arbetsmarknaden, det vill säga oftast bruket. På grund av 

att utbildning inte var ett krav uppstod ofta en avig attityd mot både utbildning och akademiker. 

Eftersom det funnits en motvilja mot utbildning och akademiker så har det troligtvis gått från 

generation till generation.6 Det var männen som hade majoriteten av jobb då de stora 

arbetsgivarna var bruken. En vanlig uppfattning var att kvinnornas sfär var i hemmets och 

familjens, där kvinnor hade fokus på barnen och hushållssysslor medan mannen var den som 

drog in pengarna till familjen.7  

Trots en tanke på jämställdhet var kvinnor i minoritet i studiecirklar under 1910-talet då 

arbetarnas bildningsförbund startades. Många kvinnor var starkt påverkad av den lärda 

författaren och kvinnosaksideologen Ellen Key, men ändå så gjorde de inte något åt det utan 

männen var de framträdande i studiecirklar.8 Under 1930-talet började kvinnans roll bli större 

i studiecirkelarbetet varav 40 procent av dessa var husfruar och hembiträden för att under 1960-

talet dominera deltagandet i studiecirklar.9 Denna uppsats fokuserar på studiecirklar och 

kvinnornas deltagande i dessa utifrån en lokal brukskontext. 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka kvinnors roll i studiecirklar i ett brukssamhälle. Att 

kunna jämföra hur män var aktiva i studiecirklarna blir också relevant för att möjligtvis kunna 

spåra skillnader mellan mäns och kvinnors deltagande. Undersökningen utgör en fallstudie av 

kvinnors cirkelstudier på bruksorten Deje i Värmland under åren 1950-1970.  

                                                             
5 Gougoulakis, Petros. Studiecirkeln: Livslångt lärande … på svenska! 2001. s 19. 
6 Berger, Sune, Lundmark, Mats & Strömberg, Thord (red.), Bergslagsidentitet i förändring: en 
forskningsresa i tid och rum. 2006. s 91 ff.  
7 Isacson, Maths. Industrisamhället Sverige. 2007. s 28. 
8 Engman, Kerstin. Kvinnor i bildningens tjänst. 1995. s 54 f 
9 Engman, 1995, s 96 f. 
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De frågeställningar jag har valt att utreda i uppsatsen är: 

1. Hur såg studiedeltagandet ut i studiecirklar på bruksorten Deje under 

undersökningsperioden 1950-1970? 

2. I vilka studiecirklar deltog kvinnorna på orten under undersökningsperioden och hur 

kan det förstås i relation till det omgivande brukssamhället? 

Utifrån fråga ett kommer fokus ligga på om kvinnor och mäns deltagande i studiecirklar såg 

olika ut, om kvinnor eller män utgjorde majoriteten av deltagandet i studiecirklar eller om de 

var likvärdiga. Fråga två centreras kring utbudet av studiecirklar och vilka typer av studiecirklar 

som attraherade kvinnor. Jag kommer undersöka om det fanns studiecirklar där kvinnor var 

överrepresenterade och hur det kan förstås i relation till det omgivande brukssamhället. 

 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Uppsatsens geografiska avgränsning utgörs av bruksorten Deje som är ett litet samhälle i 

Värmland, fyra mil norr om Karlstad. Deje var före 1974 centralort i en egen kommun som 

hette Ullerud kommun. I uppsatsens material inbegrips således människor som kommer från 

närliggande byar runt om Deje; det som kallades Ullerud kommun är således en utgångspunkt. 

Deje hade under 1900-talet en framgångsrik pappers- och massafabrik som under 1960-talet 

utgjorde en framgångssaga. Under 1970-talet började dock bruket gå dåligt för AB Mölnbacka-

Trysil som hade ägt bruket i många år, och köptes upp av Uddeholms AB, som sedan tidigare 

ägde Forshaga bruk.10  

Då bruket utgjorde den stora arbetsgivaren i Deje och hade en stor betydelse för det omgivande 

samhället så ligger dessa händelser till grund för denna undersöknings tidsmässiga avgränsning. 

Jag kommer därför att göra nedslag åren 1950, 1960 och 1970 för att försökaspåra hur 

studiedeltagandet eventuellt förändrades. De som var anställda på bruket var främst män och 

började bruket gå dåligt förlorade många sina jobb vilket gjorde att ett hushåll förlorade halva 

eller hela inkomsten. Det gjorde att människor var tvungna att söka nytt jobb eller protestera 

och på grund av det kan studiedeltagandet och bruket sägas ha en koppling till varandra vilket 

                                                             
10 AB Mölnbacka-Trysil, Styrelse och bolagsstämmoprotokoll 1962-1968. A1:4. 
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har visat sig i flera andra fall. I Bergslagsidentitet i förändring beskriver historikern Stefan 

Backius att arbetarna i Vikmanshyttan som tidigare hade varit negativt inställda till både 

formellt och informellt lärande började bilda studiecirklar efter att de fått besked om 

nedläggning. Studiecirkeldeltagandet i Vikmanshyttan fick stor spridning och många forskare 

intresserade sig för detta. Exempelvis bildades vid KTH i Stockholm en tvärgrupp som skulle 

bistå studiecirkeldeltagarna med material och synpunkter. Ledningen, facket och regeringen 

fick röna stor kritik då information om händelserna i Vikmanshyttan spred sig i Sverige. Denna 

aktion av arbetarna ses som det första där studiecirkelarbetet har haft en omvälvande påverkan 

på ett så stort beslut som en nedläggning, och efter detta så uppstod fler liknande aktioner där 

man protesterade genom studiecirklar. Genom denna aktion lyckades alla arbetare få nya jobb 

där företaget tvingades ta sitt samhällsansvar.11  

Även materialet avgränsas i denna undersökning då jag endast kommer att lägga fokus på en 

studieförening. Studieföreningen jag har valt är som nämnts arbetarnas bildningsförbund men 

brukar förkortas ABF och kommer så även att göras fortsättningsvis i denna uppsats. ABF:s 

material rörande Deje slogs ihop med resterande orter i södra Värmland 1972 och därför utgör 

det också en praktisk tillgångsfråga rörande materialet att avgränsa undersökningen till 1970. 

Jag kommer dock, det bör betonas, trots att jag avgränsar uppsatsen till bruksorten Deje och 

Nedre Ullerud, även komparera ortens studiecirklar och deltagandet med den på nationell nivå 

för att skapa ett jämförelseunderlag för orten Deje. Detta ger förhoppningsvis möjligheten att 

se om studiedeltagandet och valda cirklar var något specifikt för Deje, eller om det såg ut 

liknande ut runt om i Sverige 

 

 

1.4 Tidigare forskning 

 

Forskning kring utbildning är väl utrett i Sverige då det utgör ett mycket brett fält att forska 

kring. Forskningen om studieföreningar har däremot hamnat i skymundan för det formella 

lärandet vilket gör detta till ett intressant ämne att undersöka. Då denna uppsats kommer att 

handla om kvinnor i studiecirklar centreras detta forskningsläge tematiskt kring, kvinnor 

utbildning och bruksmiljön. 

                                                             
11 Berger, Lundmark & Strömberg, 2006, s 107-114. 
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Kunskapens händer är en doktorsavhandling skriven av historikern Ramona Ivener. 

Avhandlingen utgick från projektet ”Läsa och leva” på Karlstad universitet 2006. I projektet 

skulle man studera kunskapstraditioner som utvecklats i samhällen med en generell låg 

utbildningsnivå. Ivener fokuserar sin forskning kring den värmländska bruksorten Lesjöfors. 

Under 1970-talet drabbades dess bruk av lågkonjunktur och är den strukturomvandling som 

Ivener fokuserar sin forskning kring. Hon lägger fokus på maskulinitet, val av utbildning och 

den betydelse kunskapsmönster och kunskapsideal har haft i samhället.12 En del av 

problemformuleringen i denna avhandling är varför inte arbetarklassmän väljer att utveckla sin 

skolgång mot högre utbildning.13 Detta är även intressant i detta sammanhang då det går att 

jämföra de båda bruksorterna och männens starka koppling till arbetet vid bruket. I min uppsats 

ställer jag mig dock frågande till hur kvinnor betraktade utbildning och hur de såg på att 

utveckla sin kunskapsnivå.  

Samhällets cirklar är en bok skriven av historikern Martin Stolare, som liksom Ivener deltog i 

projektet ”Läsa och leva” vid Karlstad universitet 2006. Stolare bygger sin forskning kring 

folkbildning och ABF i Munkfors. Stolare motiverar sitt val av ort med att Munkfors är en 

bruksort med låg kunskapsnivå men även hade en hög deltagarnivå jämförelsevis med övriga 

Värmland. I boken hänvisar han till idéhistorikern Sven-Eric Liedman som menar att värdet av 

kunskap kan kopplas till ekonomiska sammanhang. Kunskap skapar också ansvarstagande 

individer, vilket bidrar med att människor blir kapabla att medverka i demokratiska 

sammanhang. Med detta menar Liedman att med mer kunskap kring omvärlden blir det lättare 

att förstå varje enskild individ. Människor får också en ökad förståelse kring varför saker händer 

och tittar man utifrån ett brukssamhälles perspektiv så kan det innebära en förståelse varför ett 

bruk läggs ner.14 Stolare menar att kunskap kan medföra ett rikare liv och en större förståelse 

för samhället i sin helhet.15 Stolares undersökning om ABF:s folkbildning i Munkfors ligger 

nära min egen studie kring ABF och kvinnornas deltagande i Deje då han också har ABF:s 

verksamhet som utgångspunkt även om han intresserar sig för Munkfors.16 

Bilden av en klassresa är en studie skriven av kultursociologen Mats Trondman och handlar 

om sexton arbetarklassbarn och deras väg till och i högskolan. Trondman skriver i sin studie 

om hur dessa arbetarklassbarn, som ofta kommer från mindre samhällen, har föräldrar som inte 

                                                             
12 Ivener, 2014, s 10. 
13 Ivener, 2014, s 39. 
14 Liedman, Sven-Eric. I skugga av framtiden: Modernitetens idéhistoria. 1997. s 38.  
15 Stolare, Martin. Samhällets cirklar. 2010. s 10. 
16 Stolare, 2010, s 18. 
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har någon högre kunskapsnivå och som oftast också hade en moder som var hemmafru. Dessa 

klassresenärer, som Trondman kallar dem, är de första i sin familj att sträva mot en högre 

utbildning och kunskapsnivå.17 I studien står det att det blir en ”vi och dom” känsla i samhällen 

när det finns människor som utbildar sig, då det i regel finns en lägre kunskapsnivå i mindre 

samhällen, och därmed kan skapa en klyfta mellan utbildade och outbildade. Trots att de som 

utbildat sig fortfarande känner en tillhörighet till samhället anser människor att tillhörigheten 

till samhället försvinner mer och mer.18 Trondmans studie handlar visserligen om formell 

utbildning men är ändå av intresse då även min undersökning går att relatera till synen på 

utbildning, varför människor utbildar sig eller inte. 

Sociologen Birgitta Ekmans doktorsavhandling Livsvillkor, Livsformer, Utbildning är en 

användbar studie i detta sammanhang. Ekman börjar med att förklara att högskoleutbildning 

varierar beroende på varifrån människor kommer. Utbildning bland individer har medfört 

tanken om jämlikhet. 1960- och 1970-talet började jämställdhetstanken bli en utgångspunkt för 

utbildningspolitiska beslut och för utbildningsreformer i de flesta I-länder. Under dessa år 

försökte man minska utbildningsklyftorna och öka jämlikheten i landet. Ett försök att komma 

tillrätta med dessa problem i samhället skedde genom att öka antalet vuxenutbildningar.19 För 

kvinnor har icke formella utbildningar varit betydande då de ansett att deras jobb som 

hemmafruar varit lika betydelsefullt som mannens jobb på fabriken. De kvinnor som blivit 

intervjuade i Ekmans avhandling talar om matlagning, trädgårdsskötsel och sykurser som varit 

betydelsefulla för deras arbete i hemmet.20 Det är här intressant i sammanhanget då min 

undersökning handlar om kvinnors deltagande i studiecirklar. Eftersom Ekman skriver om 

1960- och 1970-talen som betydelsefulla eftersom jämställdhetsfrågan drog igång på allvar får 

jag en intressant möjlighet att jämföra hennes resultat med det jag kommer komma fram till i 

min undersökning. 

Pedagogerna Bernt Gustavsson och Matilda Wiklund har skrivit Nyttan med folklig bildning 

som bygger på ett antal studier av hur olika former av kapital växer till i studieförbund och på 

folkhögskolor. Hela boken i sig är användbar då den ger en helhetsbild och förståelse för 

folkbildning och dess villkor. Författarna berör specifikt i ett kapitel som heter ”Studiecirklar 

och socialt kapital” hur en studiecirkel är uppbyggd utifrån grundtanken att deltagarnas 

                                                             
17 Trondman, Mats. Bilden av en klassresa. 1994. s 35. 
18 Trondman, 1994, s 390 f. 
19 Ekman, Birgitta. Livsvillkor, Livsformer, Utbildning. 1992. s 23 f 
20 Ekman, 1992, s 113. 
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intressen och erfarenheter ska utgöra verksamheten. Deltagarna söker in av fri vilja för att de 

vill utveckla sina kunskaper och/eller för att vara en del av gemenskapen.21 Om deltagarna i 

Deje sökte in för att ingå i en gemenskap eller för att få kunskap blir väldigt svårt att ta reda på 

eftersom min undersökning inte baseras på några intervjuer men det författarna skriver i sin bok 

blir, trots att de inte använder ett genusperspektiv, jämförbart med min uppsats då boken är 

uppbyggd för att förstå varför kunskap och utbildning är viktigt i samhället.  

Margareta Carlén som är universitetslektor i arbetsliv och välfärd skrev 1999 avhandlingen 

Kunskapslyft eller avbytarbänk? I denna ligger fokus på industriarbetare och deras 

yrkesutbildning. Carlén skriver om hur utbildning framstår som en nödvändighet i dagens 

samhälle och som en förutsättning för att kunna vara delaktig i morgondagens samhälle. 

Författaren har intervjuat industriarbetare, där många av dessa inte har gått en treårig 

gymnasieutbildning utan endast har haft en grundskoleutbildning och intresserat sig för deras 

syn på utbildning.22 Ett kapitel i Carléns bok handlar om vuxenutbildning och dess betydelse 

under slutet av 1900-talet. I det kapitlet skriver författaren om hur de nya skolreformerna under 

1950- och 1960-talet hade stor betydelse för vuxenutbildningen. Tanken var att 

vuxenutbildning skulle reparera sociala skador, så som utbildningsklyftor i samhället.23 De 

människor som Carlén har intervjuat var negativt inställda till utbildning mycket för att de ansåg 

att utbildningarna som fanns inte var relevanta till deras arbetssituation. De menade att oavsett 

om utbildningen var inriktad på deras arbete så måste de fortfarande ut i arbetet för att lära sig 

det praktiska som hörde till deras arbete.24  

Till min undersökning kring Deje så kan en koppling ses som är relevant till invånarna till orten. 

Om människor inte behöver en utbildning för att komma direkt till arbetet och om de upplever 

det som att de inte lär sig något i skolan som är relevant till deras arbetssituation, kan det kännas 

onödigt att gå i skolan. Carlén använder ett genusperspektiv i sin avhandling, men fokuserar 

främst på mannen som till skillnad från mig kommer fokusera på kvinnan. Hon skriver däremot 

om hur människor på bruksorter såg på utbildning och vilken betydelse vuxenutbildning hade 

för människorna i samhället. Av den anledning blir denna avhandling intressant i detta 

sammanhang då Carlén tar upp mycket som handlar om både formellt och informellt lärande, 

men även vilket syfte kunskapen hade för invånarna i samhället. 

                                                             
21 Gustavsson, Bernt & Wiklund, Matilda. Nyttan med folklig bildning. 2013. s 113. 
22 Carlén, Margareta. Kunskapslyft eller avbytarbänk? 1999. s 4. 
23 Carlén, 1999, s 55. 
24 Carlén, 1999, s 147 f. 
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Kvinnoprojektet som är skriven av sociologen Viveka Alsbjer, är en rapport som handlar om 

kvinnor i vuxenutbildning. Denna bok skrevs på uppdrag av Skolöverstyrelsen som då ville se 

varför kvinnor är så underrepresenterade när det kommer till forskning om folkbildning och 

vuxenutbildning. Kvinnor har trots allt varit i majoritet bland deltagare i både 

studiecirkelverksamhet och vuxenutbildningar.25 Alsbjer skriver om att jämlikhetsmålet är 

centralt när det kommer till vuxenutbildningar och ska verka för att minska utbildningsklyftorna 

i landet. Hon fortsätter med att utbildning för något gott med sig oavsett om de som studerar 

väljer att studera vidare mot högre mål eller inte. Med det menat blir utbildning, även om den 

studerande har en facil målsättning, viktig för samhället människan lever i.26 Alsbjer skriver i 

ett kapitel som handlar om studiecirklar att för kvinnors del så var studiecirklar väldigt 

uppskattat och gav friare form av kunskap då universitet och högskolor var väldigt elitiska och 

hierarkiska.27 Alsbjer betonar kvinnors dåliga självkänsla som en anledning till varför det inte 

fanns lika många kvinnor som män som utbildade sig högre upp. Hon tar upp anledningar så 

som kvinnors dåliga sociala status som den stora anledningen till varför kvinnor inte utbildade 

sig lika mycket som män, under mitten av 1900-talet, och på grund av att de inte hade lika bra 

självkänsla hade de en helt annan tendens till att kritisera sig själv när det kommer till 

utbildning.28 Denna bok tar in ett genusperspektiv och förklarar ingående hur kvinnans roll i 

utbildningsvärlden var under 1900-talet. Denna bok blir därför intressant i min uppsats då jag 

kan parallellisera det med det jag får fram ur ABF-materialet från Deje. 

Bergslagsidentitet i förändring är en bok som är relevant i detta sammanhang. Den är skriven 

av kulturgeografen Sune Berger, kulturgeografen Mats Lundmark och historikern Thord 

Strömberg. Det är en skriftserie från Örebro som har sin upprinnelse från en forskarkurs. Kursen 

samlade nio doktorander från olika discipliner och lärosäten som gjorde en studieresa genom 

Bergslagen. I och med att den är skriven av flera så undersöker de olika kontexter och blir därför 

intressant då det är skrivet från flera perspektiv. Kulturgeografen Mona Hedfeldt skriver ett 

kapitel om arbete och regionala genuskontrakt i en bergslagskontext. Kapitlet börjar med ett 

citat som lyder ”Att vara ung kvinna i bruksort är att vilja flytta därifrån”.29 Hedfeldt tolkar det 

citatet som att Bergslagen förknippas som en manlig region och ett ojämnställt samhälle. 

Familjen är en viktig enhet i brukskulturen och att kvinnors obetalda arbete i hushållet ses som 

                                                             
25 Alsbjer, Viveka, Kvinnor i vuxenutbildning: en kunskapsöversikt, Skolöverstyr. 1990. s 1. 
26 Alsbjer, 1990, s 20 f. 
27 Alsbjer, 1990, s 78 ff.  
28 Alsbjer, 1990, s 44. 
29 Citat från Gunnel Forsberg, ”Reproduktionen av den patriarkala bruksandan”. Isacson, Maths & 
Mellander, Barbro. Bruksandan – hinder eller möjlighet? 1997. s 57. 



9 
 

en viktig faktor till männens arbete på bruket. Genom denna bruksanda som existerar på orten 

menar Hedfeldt att en könsegregering blir väldigt tydlig på arbetsmarknaden.30  

Ekonomhistorikern Anna Brismark har skrivit ”bruksandan och utbildningsmotståndet” som är 

ett annat kapitel i boken. Hon skriver att det generellt sett finns ett förakt mot både utbildning 

och akademiker. Brismark menar att det inte är nödvändigt att gå till skolan och utbilda sig om 

det finns en möjlighet att komma direkt ut i arbetslivet. De som däremot satsar på utbildning 

ses istället som att de har fel attityd och går emot de ”rätta” traditionerna i samhället.31 Tittar 

jag på både Hedfeldt och Brismark uttalande om bruksanda och utbildning blir det intressant 

för min undersökning då både bruksanda och utbildning kan vara avgörande faktorer varför det 

var som det var i Deje när det gällde kvinnors utbildningsperspektiv  

Författaren och folkhögskolläraren Kerstin Engmans bok Kvinnor i bildningens tjänst är en bok 

jag refererade till tidigare i inledningen. Det är en bok som handlar om kvinnliga folkbildare 

och deras jobb för att få mer kvinnor som ska ta plats i samhället och i ett utbildningssyfte. 

Engman skriver om de bortglömda kvinnorna som endast har nämnts i ett fåtal texter medan 

männen har fått väldigt stor uppmärksamhet då det kommer till utbildning. Engman ställer sig 

frågande till om det endast var män som gjorde bra saker för folkbildningen eller om även 

kvinnorna gjorde bra saker men har istället fått ställa sig bakom en man som har fått äran.32 

Inom ABF beskriver Engman det som att det fanns några traditionella kvinnokurser som var 

matlagningskurser, sömnad med mera och anledningen till att kvinnor gick på dessa kurser var 

för att husfruarna skulle, precis som mannen, få en titel då de trots allt var oavlönade. Titeln 

skulle bli yrkeshusmor och det var för att öka jämlikheten i hemmet.33 Denna bok som endast 

handlar om kvinnor i utbildning blir intressant för uppsatsen då Engman skriver som sagt ovan 

att kvinnor inte fick någon stor roll i folkbildningen och därför blir det intressant att se hur 

många i Deje som var studiecirkelledare och samtidigt kvinnor. Trots att Engman inte är 

forskare så vill jag nämna bokens relevans då min andra forskningsfråga lyder: ”I vilka 

studiecirklar deltog kvinnorna på orten under undersökningsperioden och hur kan det förstås i 

relation till det omgivande brukssamhället?”. Engman talar om traditionella kvinnokurser och 

detta är således av intresse i detta sammanhang  

                                                             
30 Berger, Lundmark & Strömberg, 2006, 159 f.  
31 Berger, Lundmark & Strömberg, 2006, s 91 f.  
32 Engman, 1995, s 7. 
33 Engman, 1995, s 32 f. 
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Jag har skrivit en B-uppsats som är relevant till denna C-uppsats som heter Förändringarnas 

tid och är en studie som handlar om Deje bruk och dess påverkan på Dejes samhällsservice. 

Den handlar i helhet om hur Deje bruk, som var den stora arbetsgivaren i orten, förändrades 

men också hur samhället förändrades i takt med att bruket hade uppgångar och nedgångar. 

Uppsatsen behandlar åren 1960 fram till 1980. Uppsatsen handlar om hur samhället förändrades 

både med invånarantal och samhällsutformning så som affärer, nöjen och övrig 

samhällsservice. På grund av att den sammanfattar hur samhället ändrades under dessa år så är 

den bra för denna uppsats då det förhoppningsvis går att se ett samband mellan hur bruket och 

samhället förändrades med hur studiecirkeldeltagandet såg ut. På grund av att detta är en B-

uppsats kommer jag även ange originalkällorna när jag refererar till denna uppsats.34 

Denna litteratur som jag har tagit upp i detta avsnitt är de som jag tillsammans med min teori 

kommer använda för att bygga upp min undersökning gällande kvinnor i studiecirklar. Med 

hjälp av litteraturen så går det att dra tolkningar kring varför kvinnor valde som de gjorde. Den 

litteratur som jag tagit upp här är det endast någon som har ett genusperspektiv vilket gör att de 

kan användas för att se en större helhet då jag både har litteratur med och utan ett 

genusperspektiv. Eftersom inte alla har ett sådant perspektiv så är det svårt att göra tolkningar 

kring hur kvinnors sociala ställning var men det går istället i den litteraturen se vad som 

särskiljer ett brukssamhälle.  

 

 

1.5 Metod, källor och källkritik 

 

Denna undersökning om kvinnors syn på utbildning och mer specifikt deltagande i studiecirklar 

i brukssamhället Deje består av kvalitativa studier av litteratur, protokoll, närvarolistor och 

handlingar rörande ABF:s arbete som är arkiverade på Arkivcentrum i Karlstad. Att arbeta med 

en kvalitativ metod är fördelaktigt för min typ av uppsats då det gäller att tolka skriftliga källor 

och förstå textens mening och innebörd. Det finns dock några olika kvalitativa metoder som 

går att använda. Jag kommer att fokusera mest på den komparativa metoden då jag jämför 

antalet deltagare med män och kvinnor, men även vilka typer av studiecirklar de valde.35 När 

                                                             
34 Wikström, Andreas. Förändringarnas tid. B-Uppsats 2015. 
35 Berglund, Louise & Ney, Agneta, Historikerns hantverk: om historieskrivning, teori och metod, 1. uppl., 
Studentlitteratur. 2015. s 159-162. 
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jag jämför använder jag mig av den komparativa, även kallad tolkande, metoden men när jag 

däremot sammanställer det jag tolkat kommer detta också presenteras genom en kvantitativ 

metod. Då dessa kan användas tillsammans blir det lätt för materialet att presenteras i 

uppsatsen.36 Jag återkommer till kvantitativ metod nedan. 

Genom protokoll och närvarolistor från ABF som i mitt fall är primära källor, erhålls 

information om vilka typer av studiecirklar som kvinnorna deltog i och även hur många som 

studerade under de aktuella åren. Materialet är relevant till uppsatsen och dess forskningsfrågor.   

Ur ett källkritiskt perspektiv kan det skilja på antal dokumenterade deltagare och antal deltagare 

som faktiskt deltog i studiecirklar, detta beror på att det krävdes att det var ett visst antal 

deltagare för att studiecirkeln skulle få statligt bidrag vilket kan ha gjort att deltagare kan skilja. 

Eftersom närvarolistorna anger antal kvinnor och män så kan det dock fastställas hur många 

deltagare av varje kön som var med om detta stämmer över hur det var. En nackdel med att 

forska kring ABF:s verksamhet i Deje är att många som deltog i studiecirklarna inte bodde inne 

i samhället utan runt om i kommunen och därför har jag tagit med hela Ullerud kommun och 

deltagarna i ABF:s verksamhet i Deje.37 Deltagarnas hemadresser finns angivna för de flesta år 

men eftersom det inte finns varje år så är detta ett metodiskt problem då jag inte kan fastställa 

vissa år att alla som var med i studiecirkelarbetet kommer från Deje. En fördel är att Deje är ett 

litet samhälle och i studiecirklarna återkommer många namn år efter år så att jag kan fastställa 

vart de kommer ifrån på grund av detta.   

Undersökningen fokuserar som sagts på antalet inskrivna och vilka studiecirklar som kom i 

fråga både i ABF Deje och på nationell nivå. När det gäller studiedeltagandet på nationell nivå 

kommer jag att använda mig av Statistiska centralbyrån som för statistik över antal deltagare 

och kan ses som en tillförlitlig instans. För att underlätta för läsaren presenteras statistiskt 

material i form av diagram. Undersökningen innehåller således inslag av kvantitativa moment.38 

Kvantitativ metod är lämplig när undersökning fokuserar på en viss mängd, i mitt fall siffror 

där jag undersöker hur många som deltog i studiecirklar. En nackdel som finns med att arbeta 

med en kvantitativ metod är att det sällan är fastställt varför materialet skrevs ner och materialet 

kan även vara tunt, vilket försvårar en kvantitativ metod. En fördel med en kvantitativ är 

däremot att det går att använda inom alla undersökningsområden.39 

                                                             
36 Florén, Anders & Ågren, Henrik. Historiska undersökningar. 2006, s 55. 
37 Läs avgränsning kapitlet. 
38 Florén & Ågren, 2006, s 56-57. 
39 Berglund & Ney, 2015, s 157 f.   
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1.6 Teoretisk utgångspunkt 

 

Jag har valt att utgå från en teori som arbetas fram av Yvonne Hirdman. Den återfinns i hennes 

bok Genus – om det stabilas föränderliga former. Den teori jag har valt kallas genuskontraktet. 

För att förklara genuskontraktet så måste synen på kvinnan inbegripas, hur den har varit och 

fortfarande är i samhället. Ur ett religionsperspektiv finns en negativ syn i både koranen och 

bibeln menar Hirdman, där båda dessa böcker menar att kvinnan endast skulle föda barn och 

finnas till för dem medan mannen var ute och jagade till familjen.40 Det som detta handlar om 

är hur samhället ser på kvinnan och hur samhället egentligen bör se på kvinnan. Kvinnan är 

mindre och svagare än mannen och anses därmed inte ha samma rättigheter som mannen.41  

Den naturliga lagen i samhället är att mannen sköter allt och som nämnts ovan ska kvinnan bara 

föda barn och ta hand om dem.42 Kontraktet baseras på samhällets syn på mannen och kvinnan. 

Kvinnan får i kontraktet inte samma rättigheter som mannen och det startas när kvinnan föds. 

Även om kvinnan försökt att komma ifrån kontraktet så finns det alltid i bakgrunden och det 

visar sig som tydligast när ett barn kommer in i bilden. Då kvinnor känner ett stort ansvar rent 

generellt för barn blir det därmed tydligt att kvinnan ”försvarar” kontraktet.43  

Att kvinnan ses som försvarare till kontraktet är som Hirdman skriver att mannens förpliktelser 

ses som viktigare utanför hemmet än som för kvinnan som känner att ens förpliktelser i hemmet 

är viktigare än utanför. Det handlar också om något så självklart som löner för kvinnor, med att 

kvinnor har sämre lön än mannen och på grund av det så menar Hirdman att kvinnor stannar 

kvar i hemmet med barnen för att inte förlora den stora delen av lönen. Eftersom de stannar 

kvar för att barnen ska få det så bra som möjligt förklarar Hirdman det som att kvinnorna stannar 

hemma av fri vilja vilket gör att de ses som försvarare av kontraktet.44  

I Ekmans avhandling Livsvillkor, livsformer, utbildning, som jag skrev om i forskningsläget 

nämns att nya skolreformer skulle bli avgörande för att utbildning skulle leda till ett mer 

jämställt samhälle.45 Teorin om genuskontraktet kommer jag att använda när jag analyserar hur 

kvinnor ställde sig till studiecirklar. Jag kommer försöka exemplifiera varför man som kvinna 

valde vissa studiecirklar och varför man sökte kunskap om vissa saker, men även om kvinnorna 

                                                             
40 Hirdman, Yvonne. Genus – om det stabilas föränderliga former. 2001. s 78 f.  
41 Hirdman, 2001, s 80. 
42 Hirdman, 2001, s 85. 
43 Hirdman, 2001, s 88 f. 
44 Hirdman, 2001, s 90. 
45 Ekman, 1992, s 24.  
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gick emot det som sågs som den traditionella kvinnan. Hirdman skriver om att samhället menar 

att kvinnans naturliga plats är hemmet, då man är underbetald, underordnad och 

underrepresenterad. Kvinnans biologi är det som legitimerar kvinnors sociala plats.46  

När kvinnorna i Frankrike under den franska revolutionen började kräva medborgliga 

rättigheter fick de istället frågan; Skamlösa kvinnor som vill bli män, har man inte tagit 

tillräckligt hand om er?47 De menar att kvinnor borde bli så bra omhändertagna att de inte borde 

lämna sitt hem/kontrakt.48 Vad händer då om kvinnorna försöker bryta kontraktet och gå emot 

normen? I mitt fall kommer jag att försöka urskilja om kvinnor försökte gå ifrån kontraktet och 

söka sig till de som ansågs vara manliga kurser. Jag tänker utgå från genuskontraktet för att se 

om det fanns en könssegregering bland studiedeltagarna. 

Jag kommer därför pröva i vilken mån kvinnor via utbildning kunde utmana och omförhandla 

genuskontraktet under den undersökta perioden. Genuskontraktet är förhandlingsbart och det 

ändras ständigt hur det fanns ett genuskontrakt i samhället. Det finns några typiska 

kvinnoutbildningar som Martin Stolare pratar om som visade sig tydligt i Munkfors och det var 

sömnad, matlagning och hemekonomi.49 Kerstin Engman i sin bok Kvinnor i bildningens tjänst 

beskriver det också som att kvinnor var väldigt positiva till hemkulturämnena så som 

födoämneslära, sjukvård hembygdsvård. Det resultat som Stolare fick fram i sin rapport var 

alltså inte något säreget för Munkfors utan kvinnor sökte sig till dessa ämnen på andra ställen 

också.50 Även Ivener talar om att könsuppdelningen är traditionell i valen av studiecirklar. Hon 

talar om sömnad, en kurs som hette ”husmor” och en annan som hette ”kost och kondition” 

som endast kvinnor deltog i, vilket visar återigen sig vara studiecirklar som kvinnor gärna valde 

då de sökte nya kunskaper.51  

I Bergslagsidentitet i förändring skriver författarna också om hur kvinnliga arbetare som hade 

arbetat sig genom hierarkin fortfarande lyftes fram som kvinnor och inte som till exempel 

stålverksarbetare eller något annat som män framhölls som. De menar också att det varit 

viktigare för en kvinna att ha en utbildning för att få arbete än för en man som hade lättare att 

få jobb.52 Det blir därför intressant i min undersökning för att se om jag kan göra en tolkning 

                                                             
46 Hirdman, 2001, 81 f. 
47 Citat från Women of the French Revolution. 1989. s 128. 
48 Hirdman, 2001, s 85. 
49 Stolare, 2010, s 104. 
50 Engman, 1995, s 88. 
51 Ivener, 2014, s 137 f.  
52 Berger, Lundmark & Strömberg, 2006, s 135. 
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om kvinnor utbildade sig i arbetsliknande cirklar för att få en identitet som arbetare och inte 

endast kvinna. 
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2. UNDERSÖKNINGSDEL  

     

2.1.1 Bakgrund – Studiecirklar och ABF 

 

Som tidigare nämnts i inledningen så startade studiecirkelarbetet i Sverige 1902. Det var 

folkrörelser så som nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen som bidrog med idén för 

studiecirklar. Innan hade det dock kallats för studiekurser och dessa var mer inriktade på kurser 

som redan fanns i skolan och det ansågs inte intressant att sitta och göra samma sak som de 

gjorde under dagarna i skolan. Därför startades en frivillig studieverksamhet där deltagarna var 

de som styrde vad som skulle läsas och sägas. Det ökade intresset för deltagarna och med det 

föddes studiecirkelverksamheten.53 

1912 startade ABF sin verksamhet efter att läraren och riksdagsledamoten Rickard Sandler höll 

ett föredrag om att han tyckte att arbetarnas bildningsverksamhet skulle centraliseras. Några 

månader senare var ABF ett faktum och LO, Socialdemokratiska partiet, KF med flera anslöt 

som medlemsorganisationer. Totalt hade ABF fått 270 000 medlemmar på mindre än ett år.  

Maja Sandler, fru till Rikard, som även hon var lärare och var inblandad i skapandet av ABF 

och eftersom Rickard satt med i riksdagen så var det Maja som i praktiken skötte ABF:s 

verksamhet. Maja fick inte den bekräftelse hon troligtvis förtjänade för skapandet av ABF, men 

det var tydligt att hon var delaktig då Rickard tackade sin fru för skapandet av ABF under 

ABF:s tioårsjubileum.54 Trots kvinnans blyga roll i verksamheten var det faktiskt kvinnorna 

som utgjorde majoritet i ABF när det gällde deltagande i studiecirklar. Kvinnorna utgjorde cirka 

60 procent av alla deltagare under 1960-talet. Anledningen till detta kan vara att många 

studiecirklar som riktade in sig mot hemmet och speciellt sömnad attraherade kvinnorna.55 

 

 

 

                                                             
53 Gougoulakis, 2001, 19 f. 
54 Engman, 1995, s 39 ff. 
55 Stolare, 2010, s 103 f. 
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2.1.2 Bakgrund – Deje och ABF 

 

Deje är en liten bruksort i Värmland som har en lång tradition av studiecirkelverksamhet. 

Samhället ligger fyra mil norr om närmsta universitet, vilket ligger i Karlstad. Närmsta 

gymnasium ligger i Forshaga, en mil söderut om Deje. Sedan 1974 ingår Deje i Forshaga 

kommun men innan dess var Deje centralort i Ullerud kommun. Idag bor det cirka 2500 

invånare på orten tillskillnad från under mitten av 1900-talet då det bodde ungefär 2000 fler 

människor i samhället. Redan 1920 startades det studieverksamheter bland invånarna i staden. 

1923 startade ABF en verksamhet i Deje med 10 stycken medlemmar i verksamheten. I många 

år hade ABF Deje även en verksam filmstudio där alla invånarna i orten var välkomna att titta, 

men det var ABF i Deje som var ansvariga för den.56  

Genom åren 1950-1970 så har det funnits sex stycken ordförande varav endast en av dessa var 

en kvinna och hennes namn var Rosa Wiendl som var verksam som ordförande under tre år. 

Under Rosas tid som ordförande så upphörde dock den populära filmstudion som många utifrån 

bygden kom för att titta på.57 ABF Deje var en liten verksamhet men berömdes ofta centralt av 

ABF:s kontor i Stockholm. De var väldigt duktiga med att sköta räkenskaper och för att de ofta 

hade många deltagare verksamma i studiecirklarna. De fick även beröm för att ha nära 

samarbeten till olika föreningar så som fackförbund, kvinnoklubbar och politiska 

verksamheter.58 ABF:s avdelning i Deje använde flitigt propagandakampanjer för att få fler 

deltagare i sina studiecirklar. De skrev ut flygblad som de delade ut till människorna och satt 

även in annonser i tidningarna både i Karlstad och i Deje.59 Alla studiecirklar som ABF Deje 

hade var på två timmar per studietillfälle, däremot så varierade antal studieträffar.60 

 

 

 

 

                                                             
56 ABF Lokalavd. Deje N. Ullerud A1:1. 
57 ABF Lokalavd. Deje N. Ullerud A1:3. 
58 ABF Lokalavd. Deje N. Ullerud A2:1. 
59 ABF Lokalavd. Deje N. Ullerud A1:4. 
60 ABF Lokalavd. Deje N. Ullerud E2:2. 
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2.2 1950-1954 – De könstrikta61 studiecirklarna 

 

Tabell 1. Antalet studerande i Deje 1950-1954. 

Deltagare 1950 1951 1952 1953 1954 

Kvinnor 28 32 70 62 75 

Män 58 40 33 80 135 

Totalt 86 72 103 142 210 

KÄLLA: ABF Lokalavd. Deje N. Ullerud E2:1. 

Tabellen ovan visar antalet kvinnor och män som deltog varje år mellan 1950 till 1954. Detta 

avsnitt kommer förklara hur kvinnorna och männen studerade under dessa år. Som tabellen 

visar så skiljer det mycket mellan antalet deltagare från varje kön och främst 1952 där det var 

37 fler kvinnor än män, trots att de var färre kvinnor än män de andra åren denna period. Det 

som skiljer sig mycket mellan dessa år är antalet musikcirklar. Det var många cirklar där män 

var många fler än kvinnor och dessa cirklar var musikcirklar som inte hade många kvinnliga 

deltagare utan det var främst männen som deltog i dem, däremot så var det fler kvinnor som 

deltog i språkcirklar.62 

1950 så var det 28 kvinnor och 58 män i ABF Dejes 15 studiecirklar detta år som mottog 

statsbidrag.63  Av dessa var det två stycken cirklar som det endast var män i och resten var det 

blandat mellan könen, men det var männen som utgjorde majoritet i dessa studiecirklar. Det var 

endast en kurs det året där det var fler kvinnor än män. Den kursen var ”Esperanto”, som var 

tänkt att bli ett nytt internationellt språk.64 Esperanto började bli populärt i Sverige efter det 

första världskriget då det tycktes behövas ett språk som alla människor i världen kunde prata. 

Språket fortsatte att läras ut i studiecirklar fram till cirka 1960-talet.65 I den cirkeln var det fem 

kvinnor och tre män. Även i en kurs som hette ”Bo bra” ingick det många kvinnor, i den var 

det sju kvinnor och nio män. I cirkeln ”Förenings- och mötesteknik” var det fyra kvinnor och 

fyra män. I ”Kommunalkunskap” utgjorde kvinnorna en tredjedel av tolv stycken deltagare och 

i ”Engelska” var det endast en av sju deltagare som var kvinna. I cirklarna ”Teckning” och 

                                                             
61 Med könstrikta menar jag cirklar där det endast eller mest var deltagare av ett visst kön, var även ofta 
återkommande cirklar där ett mönster av endast ett kön deltog. 
62 ABF Lokalavd. Deje N. Ullerud E2:1. 
63 För statsbidrag så krävdes det minst 20 studietimmar och minst fem deltagare. ABF Lokalavd. Deje N. 
Ullerud E2:1. 
64 ABF Lokalavd. Deje N. Ullerud E2:1. 
65 Engman, 1995, s 88. 
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”Musik” fanns det inte en enda deltagande kvinna.66 Carlén menar att en anledning till att det 

var så få kvinnor i utbildning, kan ses som att det fanns en oro till utbildning och därför var det 

få människor som valde att delta i de utbildningarna som fanns. När det senare kom fler 

studiecirklar så släppte oron då det var fler kvinnor som valde att utbilda sig.67 

Året efter, 1951, så var det istället 15 stycken studiecirklar som var aktiva i Deje med 32 kvinnor 

och 40 män. Likt året innan så var det få deltagande kvinnor i studiecirklarna. Av dessa cirklar 

var det tre cirklar där det endast var män som deltog och en cirkel där det endast var kvinnor, 

resterande 11 cirklar hade ett blandat deltagande. Det var männen som dominerade i ämnen 

som till exempel ”Kamerateknik” där det inte var en enda kvinna på de tre kurser de hade under 

1951. Socialdemokratiska kvinnoklubben hade dock en cirkel som hette ”Socialpolitikens mål 

och medel” där det var tio kvinnor. I ”Esperanto” var det fem män och endast två kvinnor. I 

”Husmor i blickpunkten” var det nio kvinnor och tre män som deltog.68 I ”Kamerateknik” var 

det inte en enda kvinna medan i ”Husmor i blickpunkten” var det nio kvinnor. Detta kan ses i 

förhållande till genuskontraktet som menar att utbildningen gick mot en mer jämställd 

studieplan men att det fortfarande sågs som ett problem av flera enskilda människor att kvinnor 

kom ut i arbete vilket gjorde att hemmafru och husmoder skulle ses som ett yrke för att 

kvinnorna. Tanken var att samhället såg kvinnorna fortfarande som fånge i ett äktenskap och 

att mannen var dess fångvaktare. Valfriheten av yrke så som husmoder skulle ses som att 

kvinnan hade ett val men att i själva verket var en del i äktenskapet.69 

1952 anordnade ABF Deje 17 studiecirklar där det var 70 kvinnor och 33 män som deltog. Av 

dessa 17 studiecirklar var sju stycken barn- och ungdomscirklar där de spelade musik. Det var 

två kurser där det endast var kvinnor och en kurs där det endast var män. Detta år började 

kvinnorna gå mer på studiecirklar och i en musikcirkel med piano som instrument var det fem 

kvinnor och tre män. ”Att sjunga till gitarr och luta” var det så många som tio stycken kvinnor 

och en man som då också var studiecirkelledare i en grupp och i den andra gruppen med samma 

inriktning var det sex kvinnor och två män. ”Tyska språket” var det sex kvinnor och åtta män 

medan ”Esperanto” detta år hade sju kvinnor och endast en man. En grupp med ”Musik” hade 

två kvinnor och elva män. ”Vårt kosthåll i teori och praktik” var det 17 av 17 deltagare kvinnor 

och var en av två cirklar där det endast var kvinnor och den andra cirkeln var ”Textil 

                                                             
66 ABF Lokalavd. Deje N. Ullerud E2:1. 
67 Carlén, 1999, s 118. 
68 ABF Lokalavd. Deje N. Ullerud E2:1. 
69 Hirdman, 2001, s 162 f. 
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information” där det var tio kvinnor som deltog. Männen däremot hade en cirkel, ”Praktisk 

matematik 2”, där sju av sju stycken deltagare var män.70 

Likt året innan så var det fler kvinnor som deltog 1953 och det började komma fler cirklar där 

det endast var kvinnor som deltog. Det var 62 kvinnor och 80 män 1953 där återigen män var 

fler än kvinnorna. Detta år var det 18 cirklar med två cirklar där det endast var kvinnor som 

deltog och det var ”Sy själv” med 16 deltagare och ”Tänkbart o. otänkbart” med 15 stycken 

deltagare i cirkeln. Detta år hade däremot männen fler cirklar där det endast var män, vilket var 

nio cirklar, där åtta av dessa var musikcirklar. Det fanns endast två musikcirklar där kvinnor 

deltog i och det var en där det var två kvinnor och elva män. I ”Att sjunga med gitarr och luta” 

var det fyra kvinnor och två män i en cirkel och i den andra cirkeln med samma namn var det 

fem kvinnor och en man. ”Esperanto” hade som tidigare år hög deltagarnivå bland kvinnorna 

med tolv kvinnor och två män. I ”Tyska språket” hade ABF Deje två cirklar där det var sex 

kvinnor och fyra män i ena och två kvinnor och sex män i den andra. ”Praktisk matematik 2” 

var det fortfarande endast män, där det detta år var fem stycken deltagare.71 Det visar sig tydligt 

att vissa cirklar är könstrikta då ”Sy själv” endast hade kvinnor och musikcirklarna hade en 

majoritet av män. I språken varierar det lite grann bland deltagarna och en likhet kan ses i 

Lesjöfors studiedeltagande. Sömnadcirklarna hade endast kvinnor samtidigt som 

träslöjdscirklarna endast hade män. Mandolin som var populärt i Lesjöfors under början av 

1950-talet hade också flest män, precis som Dejes musikcirklar hade under samma år. Detta 

kan visa ett samband mellan de olika orterna och i studiedeltagarnas val av cirklar.72               

1954 var det 24 studiecirklar som var aktiva med 75 kvinnor och 135 män som deltog. Av dessa 

var det 14 musikcirklar där det endast var två kvinnor som deltog på cirklarna. Det var tre 

stycken cirklar där det endast var kvinnor som deltog. ”Att vara välklädd” med tolv kvinnor 

som deltog, ”Kvinnan och samhällslivet” hade 14 kvinnor som deltog och även ”Varför just 

konsum” hade 15 kvinnor som deltog. ”Engelska, nybörjarkurs” och två kurser av ”Esperanto” 

var de språkkurser som fanns tillgängliga detta år. I engelskan fanns det åtta kvinnor och nio 

män som deltog medan i esperanton så fanns det sex kvinnor och två män i ena kursen och tolv 

män i den andra kursen. ”Litteratur” och ”Världsnöden och vi” var två kurser där kvinnorna var 

fler än männen som deltog. ”Det är din butik” fanns det fem män och fyra kvinnor som deltog.73 

                                                             
70 ABF Lokalavd. Deje N. Ullerud E2:1. 
71 ABF Lokalavd. Deje N. Ullerud E2:1. 
72 Ivener, 2014, s 135 f.  
73 ABF Lokalavd. Deje N. Ullerud E2:1. 
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Under dessa tidiga år som jag undersökt kan det redan nu ses en tendens av könsstrikta74 cirklar. 

Precis som jag tidigare skrev om Lesjöfors liknande cirklar visar det sig att i Deje hade vissa 

cirklar som var viktigare för kvinnorna. Många av kvinnorna som var studieledare på de cirklar 

där det fanns mest kvinnor, hade som yrke som hemmafru och det visar sig i exemplet med 

Hirdmans förklaring om varför det var viktigt för kvinnan att ha en titel, även om denna titel 

var hemmafru, trots att denna profession inte gav kvinnorna någon lön för arbetet de gjorde.75  

Kvinnor valde i första hand språkcirklar samtidigt som männen valde musikcirklar i första hand. 

Detta var intressant i sig. Det går att diskutera om de tyckte det var intressantast men det visades 

tydligt dessa år att det var mest valbara. Musikcirklar var även mest populära när det kom till 

barn- och ungdomscirklar men där var det ungefär jämnt antal mellan tjejer och killar men i 

vuxencirklarna så var det många fler män än kvinnor vilket är intressant om man funderar på 

om kvinnor blev mindre intresserade av musik i vuxenålder eller om de inte hade tid för ett 

intresse som musik.76 

 

 

2.3 1955-1959 – Fler studiecirkeldeltagare 

 

Tabell 2. Antalet studerande i Deje 1955-1959. 

Deltagare 1955 1956 1957 1958 1959 

Kvinnor 57 19 75 47 133 

Män 77 64 144 70 123 

Totalt 134 83 219 117 256 

KÄLLA: ABF Lokalavd. Deje N. Ullerud E2:1. 

Detta avsnitt kommer handla om åren 1955 till 1959. Tabellen ovan visar antalet deltagare för 

dessa år och visar att männen är fler i varje år förutom 1959. Det som ses är ojämna siffror och 

det som helt klart spelade roll var hur många studiecirklar som var aktiva för varje år. I avsnittet 

kommer det bli en mer detaljerad beskrivning vad dessa människor valde.77 

                                                             
 
75 Hirdman, 2001, 162 f. 
76 ABF Lokalavd. Deje N. Ullerud E2:1. 
77 ABF Lokalavd. Deje N. Ullerud E2:1. 
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1955 var det 57 kvinnor och 77 män som deltog i de 25 stycken studiecirklar som ABF 

anordnade och av dessa så var nio cirklar barn- och ungdomscirklar med musik. Detta år var 

det två stycken cirklar där det endast var kvinnor och det var, ”Vår förening” som var en cirkel 

som kvinnoklubben anordnade där det var 15 kvinnor som deltog. ”Program, praxis, 

perspektiv” fanns det 13 kvinnor som deltog. I ”Fackföreningskunskap” var det sex kvinnor 

och tre män som deltog. I ”Litteratur”, ”Engelska språket” och ”Tyska språket” fanns det tio 

deltagare varav fem var kvinnor i dessa tre kurser. I ”Esperanto” var det en fortsatt hög 

deltagarnivå bland kvinnorna med åtta kvinnor och fem män. Det fanns även åtta kurser med 

musik med olika instrument i varje studiecirkel där det endast var män som deltog i cirklarna.78 

Här kan man se en skillnad mellan Lesjöfors och Deje. I Lesjöfors under samma år var det fler 

deltagande kvinnor än män, men i Deje istället var liknande antal mellan kvinnor och män när 

det kom till litteratur som exempel.79  

1956 var det endast 19 kvinnor och 64 män på de 13 stycken cirklar som var nedskrivna och av 

dessa 13 var åtta musikcirklar där det endast var män som deltog. ”Svensk litteratur före 1900” 

hade fem kvinnor av tio deltagande. I ”Föreningskunskap” var det sex kvinnor av elva 

studiedeltagare. ”Barnet möter kulturen” var en studiecirkel som uppenbarligen var viktig för 

kvinnorna då det endast var kvinnor i denna kurs med åtta deltagande. I ”Grundkurs i tyska” 

var det istället bara män i där det var sju deltagare.80 I ”Barnet möter kulturen” som troligtvis 

handlade om barn var det endast kvinnor vilket gör det tydligt att kvinnan hade det övergripande 

ansvaret över barnen, eller åtminstone tog det övergripande ansvaret över barnen. I detta kan 

jag återigen se genuskontraktet då männen inte var närvarande på de cirklar som handlade om 

barnen och det gjorde att kvinnorna återigen försvarade kontraktet som de hade när kvinnorna 

var de enda som deltog i dessa cirklar.81 

1957 var det en ökning bland kvinnorna där det deltog 75 kvinnor och 144 män och det var så 

många som 24 studiecirklar som var aktiva. Av dessa 24 så var det 14 cirklar där det inte var 

en enda kvinna som deltog, utan det var männen som var framträdande i de olika instrumenten. 

Två kurser av ”Glatt och lätt hemarbete” fanns det detta år och i dessa var det endast kvinnor i 

båda kurserna med tolv respektive 14 deltagare. ”Med färg och pensel” var det också endast 

kvinnor i, med 16 deltagare. I ”Litteraturhistoria” var det 14 deltagare varav hälften var kvinnor. 

                                                             
78 ABF Lokalavd. Deje N. Ullerud E2:1. 
79 Ivener, 2014, s 135. 
80 ABF Lokalavd. Deje N. Ullerud E2:1. 
81 Hirdman, 2001, s 90. 
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I det ”Tyska språket, nybörjarkurs” var det inte en enda kvinna utan sex stycken män. Däremot 

i ”Tyska språket, fortsättning” så var det tio deltagare där fyra av dessa var kvinnor. ”Vad 

händer i världen” var en kurs med sex män och endast en kvinna. Detta år var det tre stycken 

motorkurser som kort och gott hette ”Motorkurs”. I den första var det 14 män och tio kvinnor, 

i den andra var det nio män och fyra kvinnor och i den tredje var det fyra män och sju stycken 

kvinnor.82 I motorkurs var det många kvinnor trots att motorkurs ses som en manscirkel då det 

finns fler män som är intresserade av bilar och motorer men tittar jag genom genuskontraktet 

så vill jag se att kvinnor försöker lära sig de mansdominerade intressena. Män släppte in kvinnor 

i deras intresseområden, men dem såg fortfarande kvinnorna som ”halva män”, nästan som 

pojkar och lärlingar både i utbildning och på jobb. Trots detta så ville kvinnorna ses som jämlika 

till män, vilket var svårt med männen som inte ville det.83 

1958 var det 47 kvinnor och 70 män trots så många som 27 studiecirklar som var aktiva i ABF 

Deje. Av dessa 27 cirklar var 15 stycken barn- och ungdomscirklar där det spelades olika 

instrument så som piano, gitarr, blockflöjt med mera. Av de tolv studiecirklar som var 

vuxencirklar så var det endast en cirkel där det enbart fanns kvinnor i och det var ”Kost och 

kondition” med tolv deltagande kvinnor. Det fanns även en cirkel där det inte fanns en enda 

kvinna i och det var ”Ung nu” med sex män. Övriga kurser var ”Kommunal vardag” med fem 

kvinnor och nio män, ”Vårt möte” med en kvinna och 13 män, ”Esperanto” med fyra kvinnor 

och fem män, ”Gitarr och sång” med fyra kvinnor och tre män, ”Litteratur” hade fyra kvinnor 

och sex män, ”Prydnadsträdgård” med en kvinna och 14 män, två kurser av ”Skolan mitt i byn” 

med fyra kvinnor och tre män i ena och fem kvinnor och tre män i den andra, ”Ny giv i alkohol” 

med två kvinnor och fem män och sista var ”I stället för atombomb” med fem kvinnor och tre 

män.84  

1959 så ökade antalet kvinnor som deltog i studiecirklar med 133 stycken som deltog samtidigt 

som männen också ökade men ändå var bara 123 vilket gör det till andra året där kvinnor varit 

fler. Männen hade fortfarande fler cirklar där de utgjorde alla deltagare i kursen. Detta år var 

det 24 kurser som var aktiva och av dessa så fanns det sex stycken cirklar där det inte var en 

enda kvinna i. Det var kurser som ”Tyska fortsättning”, fyra kurser av ”Medlem möter upp” 

och även en kurs som hette ”Bilen”. De kurser där det endast fanns kvinnliga deltagare var två 

cirklar av ”Kost och kondition” med tolv respektive åtta deltagare, ”Blommor i kruka och vas” 

                                                             
82 ABF Lokalavd. Deje N. Ullerud E2:1. 
83 Hirdman, 2001, s 126 f.  
84 ABF Lokalavd. Deje N. Ullerud E2:1. 
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med elva deltagare och tre kurser med ”När vi köper kött” med tio, tolv och 23 deltagare i 

kurserna. 85 Genuskontraktet pratar om att det blir en extremisering av genus. Det betyder att 

de två som tillhör äktenskapet är försörjaren och hans hustru. Det kan tolkas att cirklarna som 

kvinnorna valde detta år är inriktade mot hemmet. Eftersom kvinnorna gick på dessa cirklar så 

var det troligtvis frivilligt av kvinnorna men det ska påpekas att genuskontraktet handlar om att 

kvinnorna växer upp i detta vilket kan göra att de tror att de vill trots att det finns cirklar som 

skulle upplevas mer lärorika.86  

Kvinnorna som Ekman intervjuade talar om kurser som har handlat om sömnad och matlagning 

som betydelsefulla för deras jobb i hemmet. Det var under dessa år som Ekman skriver att 

jämställdhetsfrågan väcktes till liv på allvar.87 I Deje under 1959 blev det fler cirklar som var 

anpassade till hemmet precis som Ekman skriver om i sin bok. Det blir dock en aning 

motsägelsefullt, i min mening, att Sverige började gå mot ett mer jämställt samhälle då det blev 

fler kvinnor som valde kurser som var anpassade till hemmet.  

En kurs som hette ”Kaffe” var det tolv av 13 av deltagarna som var kvinnor. I ”Socialism” var 

det två av nio som var kvinnor. I tre kurser till av ”Medlem möter upp” var det två av tio som 

var kvinnor, i den andra var det fem av nio och i den tredje var det två av elva som var kvinnor. 

I språken så var det ”Turisttyska” som hade sju av 13 kvinnliga deltagare och i ”Engelska, 

nybörjarkurs” fanns det fyra av tolv som var kvinnor. I de resterande kurserna var det ”Lyrik” 

med fyra av tio som var kvinnor, ”Penseltextning” så var det sex av nio som var kvinnor, 

”Kommunal vardag” var det tre av elva som var kvinnor, ”Idékurs” var det fem av tolv som var 

kvinnor och ”Skolan mitt i samhället” var det fem av åtta som var kvinnor.88  

I Lesjöfors hade det varit relativt jämlikt mellan män och kvinnor i studiecirklar. I Deje hade 

det mellan 1950-1959 varit många fler män än kvinnor vilket visar sig tydligt i både 

studiecirkelval men också i det manliga deltagarvalen.89 Många av cirkeldeltagarna gör sina val 

genom att lära sig något specifikt tillsammans med andra. Om bildningsnivån då ökar samtidigt 

som deltagarna känner att de får en meningsfull fritid, bör samhället gynnas på grund av detta 

menar Cecilia Arensmeier i Nyttan med folklig bildning.90 Under 1950-1959 så fanns det inte 

så många kurser i Deje där kvinnorna var majoritet vilket gjorde att de inte kunde bidra till 

                                                             
85 ABF Lokalavd. Deje N. Ullerud E2:1. 
86 Hirdman, 2001, s 129 f. 
87 Ekman, 1992, s 113. 
88 ABF Lokalavd. Deje N. Ullerud E2:1. 
89 Ivener, 2014, s 134. 
90 Gustavsson & Wiklund, 2013, s 118 f.  
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samhället så som Arensmeier menar. Istället fick männen kunskapen de ville ha i sin 

studiecirklar vilket istället bidrog till att kvinnorna hamnade i skymundan till männen då de inte 

fick sin kunskap på samma sätt som männen. Både arbete och utbildning var för kvinnorna 

under dessa år mycket förenat med motstånd kan jag tolka det som. Männen ville inte ha in 

kvinnor inom varken jobb eller utbildning medan kvinnorna försökte ta sig in på dessa arenor.91 

Under 1950-talet gick Deje bruk med en stor ekonomisk förlust och AB Mölnbacka-Trysil som 

ägde bruket var visserligen populära i samhället då de satsade mycket på föreningslivet men 

folk började ändå se på arbete utanför Deje för att klara sin ekonomiska situation. Detta gjorde 

att Deje hade ett ganska lågt invånarantal med ungefär 2500 invånare.92 

 

2.4 1960-1964 – Kvinno- och arbetscirklar 

 

Tabell 3. Antalet studerande i Deje 1960-1964. 

Deltagare 1960 1961 1962 1963 1964 

Kvinnor 128 70 38 42 115 

Män 117 35 63 34 76 

Totalt 245 105 101 76 191 

KÄLLA: ABF Lokalavd. Deje N. Ullerud E2:1 och ABF Lokalavd. Deje N. Ullerud E2:2. 

Tabellen ovan visar antalet deltagare mellan åren 1960 till 1964. Under 1960-talet så var det 

fler kvinnor som började utbilda sig inom studiecirklar. Anledningen kan vara att männen 

började oftare på en formell utbildning efter sin grundskola.  De kvinnor i bruksorter som oftast 

inte utbildade sig och som inte jobbade utan blev hemmafruar, började istället söka sig till icke-

formella utbildningar som i detta fall är studiecirklar. Män tyckte sig inte behöva en utbildning 

som till exempel språk vilket gjorde att det blev fler kvinnor i studiecirklarna.93 I tabellen kan 

en stor skillnad ses mellan hur många som totalt var med mellan till exempel 1960 och 1962. 

Kvinnor var dock flest antalet deltagare alla dessa år förutom 1962 då kvinnor endast var 38 

deltagare. 1960, som det var väldigt många både kvinnor och män, hade en kurs som hette 

”Skolan mitt i bland oss” som lockade studiecirkeldeltagare. Detta kan vara en av anledningarna 

                                                             
91 Hirdman, 2001, s 143. 
92 Wikström, 2015, s 10 och AB Mölnbacka-Trysil sociala fond, E1:2 
93 Ekman, 1992, s 138 f. 
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varför det var så många detta år jämfört med andra år och nedan följer en detaljerad beskrivning 

vad deltagarna studerade i för studiecirklar.94 

1960 var det 128 kvinnor och 117 män inom ABF:s verksamhet i Deje som hade 25 stycken 

aktiva studiecirklar. Detta år hade ABF endast en kurs där det endast var män i, som även var 

det första fackföreningsmötet som ABF Deje anordnade under undersökningstiden. Det var 

medlemmar i pappers från bruket som träffades och då var det åtta män som deltog i den. ABF 

Deje hade fem stycken studiecirklar där det endast var kvinnor som deltog. Det var ”Vi köper 

grönt” med nio deltagare, ”Frysa, tina, äta” hade sju deltagare, ”Blommor i kruka och vas” med 

elva deltagare, ”Grannar i fjärran” med tolv deltagare och även ”Vi trivs i butik” med tolv 

deltagare. Språkkurser var som de tidigare åren med många deltagare bland både kvinnor och 

män, så som ”Engelska nybörjarkurs” som hade åtta kvinnor och två män respektive, ”Tyska 

fortsättningskurs” hade fyra kvinnor och en man, ”Engelska fortsättningskurs” hade sex 

kvinnor och två män och även en kurs med ”Esperanto” som hade åtta kvinnor och en man. 

Övriga kurser där det var blandat med både män och kvinnor var ”Grannar i fjärran” som hade 

tre kvinnor och sex män, ”Socialismen” hade två kvinnor och fyra män, ”Idékurs” hade fyra 

kvinnor och tre män, ”Förstå konst” hade fyra kvinnor och tre män, ”Orkestersamspelande” 

hade två kvinnor och åtta män. Sju kurser av ”Skolan mitt i bland oss” hade ABF Deje detta år, 

vilket ger en indikation med att det kan ha blivit något med skolan i Deje under denna tid. De 

sju kurserna med ”Skolan mitt i bland oss” hade totalt 36 kvinnor och 79 män.95  

Jämförs 1960 med de tidigare åren så kan jag se att det började komma fler människor som 

sökte sig till studiecirklar, i och med det så kom det till fler studiecirklar som var anpassade för 

de människor som ville utbilda sig genom studiecirklar. I Munkfors var det på liknade sätt som 

i Deje. 1960 sågs som en brytpunkt där antalet studerande ökade ytterligare under 1960-talet.96 

Lesjöfors var cirka 15 år tidigare med att koppla studiecirklar till bruket i orten än vad 

människorna i Deje var. I Lesjöfors hade metallavdelningen en studiecirkel redan 1943. Detta 

kan självklart kopplas till hur arbetssituationen såg ut för respektive företag dessa år. 97 

År 1961 så var det 15 stycken studiecirklar med 70 kvinnor och 35 män som deltog. Detta är 

en minskning på tio studiecirklar från året innan. Detta år var pappersfackförening tillbaka med 

sin studiecirkel ”Pappers”, i den var det fem män och inga kvinnor. Språken som studerades 

                                                             
94 ABF Lokalavd. Deje N. Ullerud E2:1. 
95 ABF Lokalavd. Deje N. Ullerud E2:1. 
96 Stolare, 2010, s 39. 
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detta år var ”Tyska nybörjarkurs” med fem kvinnor och en man, ”Engelska nybörjarkurs” med 

elva kvinnor och fyra män, ”Turisttyska” med fem kvinnor i kursen, en till kurs av ”Engelska” 

och en kurs med ”Engelska fortsättning” med tre kvinnor och tre män i båda kurserna. 

Studiecirklar där det enbart fanns kvinnor var ”I all enkelhet” med tolv deltagare i en cirkel och 

sju deltagare i den andra cirkeln och ”Vacker på egen handling” med elva deltagare. Övriga 

kurser var ”Öka lönen – se på priset” som hade sju kvinnor och tre män, ”Husesyn i Vifolka” 

med två kvinnor och sju män, ”Biodling” med åtta män och ”Vi fotograferar” med fyra kvinnor 

och en man. Resten av studiecirklarna detta år var ungdomscirklar med musikinriktning där det 

endast var pojkar.98 Detta år var språk bland det populära bland de människor som studerande. 

De som inte hade studerat språk under grundskolan skulle göra sig mer förstådd när människor 

började resa utomlands blev vanligare. Sen var språk den typ av utbildning som gjorde att 

människor från arbetarorter kunde komma lättare in i större samhällen, om de nu var 

intresserade på att flytta till större orter. Detta skulle kunna ge en antydan om att invånare från 

Deje kanske var intresserade att flytta ifrån bruksorten när de studerade inom den informella 

utbildningen.99 

12 stycken studiecirklar var det 1962 där det var tre av kurserna som var musikcirklar. Detta år 

var det 38 kvinnor och 63 män. Det var ”Piano” med sju deltagande män, ”Spela till gitarr” 

med fem män och en kvinna och ”Piano fortsättning” med fem män. Av studiecirklarna var det 

två stycken cirklar som det endast var kvinnor i och det var ”Vacker på egen handling” med nio 

kvinnor och ”I all enkelhet” med 10 kvinnor. Övriga kurser var ”Pappers nu” med sex män, 

”Tyska fortsättning” med sex kvinnor och fem män, ”Vi fotograferar” med tre kvinnor och sex 

män, ”Engelska” med fyra kvinnor och fem män, ”Engelska fortsättning” hade tre kvinnor och 

sju män, ”Vårt möte” med tio män och två kvinnor och den sista var ”Biodling” med sju män.100  

1963 började det blir fler cirkelledare som hade yrket hemmafru.101 Det var återigen fler kvinnor 

men mindre män detta år där det var 42 kvinnor och 34 män. Det fanns i Deje flera framstående 

kvinnliga studiecirkelledare. Anna-Maja Gunnarsson hade flera kurser i många år och var 1963 

cirkelledare för kursen ”Vad ska vi äta” som hade tio stycken kvinnor i sin kurs. ”Sätta bo” som 

också var en kurs med endast kvinnor, hade elva deltagare. Totalt detta år var det bara åtta 

studiecirklar som stod i protokollet. Övriga kurser var ”Trygghet idag och i morgon” med fyra 

                                                             
98 ABF Lokalavd. Deje N. Ullerud E2:1. 
99 Trondman, 1994, s 323.  
100 ABF Lokalavd. Deje N. Ullerud E2:1. 
101 Jag vill poängtera att hemmafru sågs som ett yrke i ABF:s protokoll. 
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kvinnor och åtta män, ”Din lön på bygget” som hade åtta män och var en studiecirkel för 

byggnadsarbetare i Deje, ”När vi köper kött” med sju kvinnor och en man, ”Föreningsrevision” 

med nio män, ”Tyska fortsättningskurs” med fyra kvinnor och fem män och ”Engelska” med 

sex kvinnor och tre män.102 Det var många kvinnor på de cirklar som handlade om hemmet, så 

som ”Sätta bo”, ”Vad ska vi äta” och ”När vi köper kött”. När kvinnorna ville börja läsa mer 

så var det som tidigare tolkat med genuskontraktet inte populärt bland männen att kvinnorna 

skulle få mer plats. Det gavs dock plats för dem, men med det skapades ”extra rum” som 

Hirdman förklarar i genuskontraktet. Istället för att låta kvinnorna komma in på samma 

utbildning som männen ändrades kurser för att bli mer anpassade till kvinnor.103 

1964 så var det 18 stycken studiecirklar med så många kvinnor som 115 samtidigt som männen 

också ökade och blev 76 istället detta år. Av dessa 18 cirklar var det sju stycken cirklar som det 

endast var kvinnor i. Det var ”Vi syr efter mönster” med tolv kvinnor i en cirkel och tio kvinnor 

i den andra, ”Sätta bo” med elva kvinnor, socialdemokratiska kvinnoklubben hade en 

studiecirkel som hette ”Vårt möte” med sju stycken kvinnor, ”Tjäna på att veta” hade sex 

kvinnor, motionsgymnastik med studiecirkel ”För formens skull” med elva kvinnor och även 

”Vi som fyllt 60” med tio kvinnor. Studiecirklar där det istället bara var män var ”Din lön på 

bygget” med åtta män, ”Föreningsrevision” med elva män, ”Grundkurs i deklaration” med tolv 

män, ”Handel utan hinder, ekonomisk information” med nio män och ”Räknestickan” med tolv 

stycken män. De som var studiecirkelledare i de mansdominerade cirklarna var män som också 

jobbade på bruket som till exempel ingenjör, verkstadsarbetare och byggnadsarbetare. Övriga 

kurser som det var blandat med både kvinnor och män var ”Trygghet idag och i morgon” med 

fyra kvinnor och åtta män, ”Tyska nybörjarkurs” med tre kvinnor och fyra män, ”När vi köper 

kött” med nio kvinnor och en man, ”Turisttyska” med sex kvinnor och tre män, ”In 

Deutschland” med sex kvinnor och tre män, ”Engelska” fem kvinnor och två män och två till 

kurser av ”Tjäna på att veta” med åtta kvinnor och två män i den ena och sju kvinnor och en 

man i den andra.104  

Detta år när det var två stycken ekonomiska cirklar, där endast män deltog, kan ett mönster 

kring valen av cirklar ses. Var inte ekonomiska cirklar viktiga för kvinnorna eller var de inte 

betrodda att sköta hemmets ekonomi? Jag är säker på att kvinnor hade samma möjligheter då 

som idag att sköta hemmets ekonomi. Det finns ett genusmönster som kan ses i. Männen är 
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103 Hirdman, 2001, s 114 f. 
104 ABF Lokalavd. Deje N. Ullerud E2:2. 
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uppfostrade att sköta sitt jobb och det ekonomiska medan kvinnan ska sköta barnen och 

hemmet, detta gör att det är svårt att få bort en invant mönster i ett hushåll.105  

1964 var också ett framgångsrikt för Deje bruk. För att tidigare år gått med en enorm ekonomisk 

förlust höjdes priset på pappersmassa som gjorde att bruket började gå med en ekonomisk vinst 

istället som också visade sig på antalet anställda. 1964 fick AB Mölnbacka-Trysil råd att 

anställa fler människor. Detta kan också vara en anledning till att kursen som hette ”Trygghet 

idag och i morgon” fanns. Det hade sett dystert ut i Deje innan denna prishöjning på 

pappersmassa men i och med det så blev invånarna mer positiva för framtiden. Att bruket gick 

bra kan vara en stor anledning till att det blev fler kvinnor i studiecirklarna då många män 

arbetade samtidigt som kvinnor som nämnt ovan hade yrket hemmafru. Kvinnor sökte sig nog 

till studiecirklar för att få ut någon av sina dagar då männen arbetade.106  

 

 

2.5 1965-1969 – Färre män men fler kvinnor 

 

Tabell 4. Antalet studerande i Deje 1965-1969. 

Deltagare 1965 1966 1967 1968 1969 

Kvinnor 70 106 68 54 65 

Män 43 75 100 33 62 

Totalt 113 181 168 87 127 

KÄLLA: ABF Lokalavd. Deje N. Ullerud E2:2. 

Tabellen ovan visar antalet deltagare hos ABF Deje mellan åren 1965 till 1969. Tabellen visar 

att kvinnorna var fler än männen alla år förutom 1967. Nedan i detta avsnitt följer en 

beskrivning vad dessa deltagare valde. 

Året efter, 1965, var det tolv stycken studiecirklar med 70 kvinnor och 43 män. Det var fem 

cirklar där det endast fanns kvinnor i. Det var två kurser av ”För formens skull” med 18 kvinnor 

i den ena och 14 i den andra, ”Blommor i kruka och vas” med åtta kvinnor, ”Lätt på foten – 

skovård” med sex kvinnor och även ”Frysa hemma” med åtta kvinnor. Det var endast en 

studiecirkel detta år där det bara var män och det var ”Kalle ström får kontakt” som hade åtta 
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män och var en studiecirkel för el anställda. ”Träffpunkt A” hade nio män och en kvinna i en 

kurs och två kvinnor och sex män i den andra, och var en studiecirkel för verkstadsarbetare på 

bruket. Övriga kurser var ”Tjäna på att veta” som hade fem kvinnor och sex män, ”Vi samordnar 

vår verksamhet” med en kvinna och sju män, ”Samgång – framgång” hade två kvinnor och sex 

män och ”Engelska” hade fem kvinnor och en man.107 Dessa år som undersöks i denna uppsats 

har kallats ”husmodersepoken” i svensk historia, och med det menas att det fanns en norm att 

sonen i familjen skulle följa med sin far till arbetet som han då fick ärva av sin far samtidigt 

som dottern antingen fick söka ett annat jobb utanför bruket eller också stanna hemma om 

familjen hade råd med det. Unga kvinnor förväntades dock förvärvsarbeta innan de gifte sig. 

De cirklar som detta år var el- och verkstadsarbetares studiecirklar visar tendenser att det var 

mest män som arbetade på bruket och att kvinnor valde andra cirklar som var mer anpassade 

till hemmet och dess hushållssysslor.108 

1966 hade ABF Deje återigen några fler cirklar än tidigare år och också många fler deltagare 

där kvinnor var 106 och män 75. Detta år var det 18 stycken studiecirklar där åtta stycken cirklar 

var cirklar med endast kvinnliga deltagare. De cirklar som var med kvinnor var ”Blommor i 

kruka i vas” med nio kvinnor, ”För formens skull” med 16 kvinnor, ”Finn din stil” med 14 

kvinnor i en och 13 i den andra och nio i den tredje kursen de hade med samma namn, de hade 

också ”Inne” med sex kvinnor i en och sju kvinnor i den andra och sen hade de även en kurs 

som hette ”Din organisation” som hade sju kvinnor och var en kurs som var med bruksanställda. 

”Din organisation” hade även två andra kurser med fem män och två kvinnor och i den andra 

kursen var det sex män och en kvinna. Studiecirklar där det endast var män var ”Kalle ström 

får kontakt” med tolv män och två kurser av ”Företagsekonomi lönar sig” där det var tio 

deltagare i den ena och elva i den andra. Övriga kurser som ABF Deje hade var ”Gitarr och 

sång” med åtta män och fem kvinnor, ”Gymnastik för pensionärer” med elva män och nio 

kvinnor, ”Vår trygghet” med tre män och fem kvinnor, ”Pengar och priser” med sex män och 

fyra kvinnor och ”Näringslära” med sex kvinnor och tre män.109 Ivener menar att invånare i 

bruksorten Lesjöfors hade ett lågt förtroende till politiker då det kom till utbildning då de inte 

förstod hur ett arbetssamhälle fungerade, då det ansågs bland invånarna att utbildning i ett 

arbetssamhälle behöver vara inriktat till det. Invånarna i Lesjöfors var inte negativa till att lära 

sig saker utan var negativa till den kunskapssyn som politikerna representerade.110 Som jag 
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visade tidigare så var bruksorter väldigt liknande varandra vilket gjorde att negativiteten mot 

politiker och deras kunskapssyn kan ha gjort att det icke formella lärandet blivit populärt bland 

invånarna i Deje. Det kan ha varit en stor anledning till varför människorna valde de 

studiecirklar som de valde. 

Året efter, 1967, var det 22 stycken studiecirklar och totalt 68 kvinnor och 100 män som deltog 

och var första gången på fem år där det var fler män än kvinnor. Av dessa var det sju stycken 

cirklar som var kopplade till fackförbund och bruket. Det var el-förbundets ”Din lön för jobbet” 

som hade tio män i sin kurs, två kurser av pappersanställdas ”Arbete-trygghet-utveckling” som 

hade elva män och en kvinna i den ena och en kvinna och sju män i den andra, handelsanställdas 

”Medlem i handels” hade tio kvinnor, byggnadsarbetares ”Byggnadsritning” hade nio män, 

ombudsmännens ”Din lön på bygget” med nio män och kommunalanställda hade ”Medlems 

rätt” som hade sex kvinnor. ”Arbete-trygghet-utveckling” hade även en till kurs med sju 

kvinnor och sex män. De cirklar där det bara var kvinnor var det fem stycken, ”Fisk och 

skaldjur” hade sju deltagare, ”Inne” hade elva deltagare, ”Aktiv kvinnoklubb” hade åtta 

deltagare, ”För formens skull” med sju deltagare och ”Engelska” med sex kvinnor. Övriga 

kurser var ”Gitarr, spela i grupp” med en kvinna och åtta män, två cirklar av 

”Högertrafikskolan” med fyra kvinnor och sju män i ena och fem kvinnor och fem män i den 

andra, två kurser av ”Näringslära” med fem kvinnor och fem män i den ena och fyra kvinnor 

och fem män i den andra, ”Finland” med tio kvinnor och åtta män, ”Svenska” med tre kvinnor 

och fem män och två cirklar av ”Pensionär idag och i morgon” med tre kvinnor och fem män i 

den ena och två kvinnor och sex män i den andra.111 Tidigare studier kring kvinnors utbildning 

har visat att kvinnor studerar i hobby-betonade kurser samtidigt som männen utbildar sig i 

kompetenshöjande syfte. Ordet hobby har fått kvinnornas utbildningar att verka ointressanta 

och därmed osynliga i beskrivningar och forskning.112 Detta år visar istället att kvinnorna inte 

bara valde så kallade hobby-betonade kurser, utan även till exempel engelska som bidrog till 

en ökad kunskap som inte kan räknas som hobby-betonad utbildning. Däremot var det ett bra 

sätt att trycka undan kvinnor från utbildning som Alsbjer menar. 

1968 var kvinnor återigen fler deltagare med 54 mot männens 33 och det var elva stycken 

studiecirklar där sex av dessa var med endast kvinnor. Det var ”Finn din stil” med 13 deltagare, 

”Mat ur burk” med sju deltagare, ”Vårt möte” med fem deltagare, två kurser med ”Engelska” 

som hade fem deltagare i den ena och åtta i den andra och i den sista var det ”Färg och 
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komposition” som hade fem deltagare. Männen hade en cirkel där det endast var män och det 

var ”Lön-pris-profil” som hade tio deltagare. Övriga kurser var två kurser av ”Teckning och 

målning” med fem kvinnor och tre män i den ena och fyra kvinnor och fyra män i den andra, 

”Gitarrskola” med en kvinna och nio män och den sista var ”Konsumenter i förening” med en 

kvinna och sju män.113 Det var under denna tid som kravet på utbildning började bli viktigare, 

på grund av ett Sverige där bruken började bli för många i ett så litet land och detta gjorde att 

det blev fler nedskärningar. Som tidigare nämnt blev även jämställdhet viktigare och det gav 

kvinnan chansen att komma ut på arbetsmarknaden. När kvinnan kom ut på arbetsmarknaden 

blev det färre jobb för både kvinnorna och männen och det skapade ett nytt krav på människan 

att ha en utbildning.114 Brismark talar också om ett utbildningsmotstånd bland människor som 

är bosatta i bruksorter. Eftersom de inte behövde utbilda sig när de fick jobb direkt efter den 

obligatoriska skolan så fanns det ingen anledning att vilja utbilda sig.115 Detta menar jag kan 

ha en stor orsak till varför det under 1960-talet, var fler cirklar där det endast var kvinnor. 

Kvinnorna borde ha, på samma sätt som mannen, ett behov av att utbilda sig då de också var 

ute på arbetsmarknaden och behövde ha kunskap kring arbetet.  

1968 var det dock endast 18 kvinnor som jobbade på pappers- och massafabriken. Det gick bra 

vid denna tid för bruket och fler män anställdes men majoriteten av kvinnor var antingen 

hemmafruar eller så jobbade de i butikerna som fanns inne i Deje centrum. Det märktes att när 

bruket gick bra så blomstrade även samhällsservicen så som tåg, taxi och affärer. 1968 kan det 

inte förklaras med att bruket gick bra med att det var många deltagare i studiecirklar, däremot 

så var kvinnor i majoritet de flesta år som det gick bra för bruket vilket kan förklaras med de få 

kvinnor som arbetade på bruket.116 

Att vara kvinna i en bruksort var oftast en nackdel, då den så kallade bruksandan kan ses som 

väldigt patriarkal. Det var svårt att få jobb och precis som nämnt ovan så var det få kvinnor som 

jobbade på bruket. Maskinerna på bruket gick ofta i generation från far till son vilket gjorde det 

svårt för kvinnorna att slå igenom på bruket. Männen var de som ledde föreningar och företag 

vilket också gav dem den största makten i små bygder.117  
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1969 var det 65 kvinnor och 54 män som deltog i de 15 stycken studiecirklar där fyra cirklar 

var med endast kvinnor och det var två kurser av ”För formens skull” med sju deltagare i båda 

kurserna och sen var det två kurser av ”Färg och komposition” med tio i den ena och 13 i den 

andra cirkeln. Det var endast en kurs som det var män som var deltagare och det var ”Vår 

kommun” med åtta deltagare. Övriga kurser var ”Litteratur” med sex kvinnor och fyra män, 

”Plundring-svält-förgiftning” med fyra kvinnor och fem män, ”Vi i SSU” med tre kvinnor och 

åtta män, ”Spela teater” hade fyra kvinnor och fem män, ”Världen nu” med en kvinna och sex 

män, ”Norrbotten” med en kvinna och åtta män, ”Danmark” med fyra kvinnor och sju män, två 

kurser av ”Näringslära” med fem kvinnor och två män i den ena och fyra kvinnor och tre män 

i den andra och ”Världen nu” med tre kvinnor och sex män i den andra.118  

Det började komma mer kvinnor som deltog i studiecirklar under 1960-talet. Fler cirklar där 

det endast var kvinnor men även mer cirklar där det blev mer jämställt i cirklarna. 

Genuskontraktet menar att den ”naturliga ordningen” är segregering. Det är redan vid skapandet 

av ”Han” och ”Hon” som segregeringen bland könen började.119 Jag tycker att detta om att den 

”naturliga ordningen” stämmer in bra under 1950-talet men under 1960-talet då det blev mer 

jämställt i studiecirkelarbetet stämmer detta om segregering inte. I det jämställda som jag menar 

är det över antalet deltagare och inte hur jämställt det var ibland könen i cirklarna. I enstaka 

cirklar var det istället inte jämställt eftersom kvinnorna hade mer cirklar under 1960-talet där 

de endast var kvinnor i och männen hade flera där det endast var män i. 

Vi kan se en förändring där kvinnan tog mer plats i studiecirklar. Tittar man genom 

genuskontraktet så kan detta ses som ett kontraktsbrott, där kvinnan inte lyder under 

genuskontraktet. Tanken med genuskontraktet är att Han ger Hon förutsättningarna, men hur 

blir det om Hon skapar sina egna förutsättningar? Vi ser, under de senare åren, att kvinnan även 

tar mer plats i de arbetsinriktade cirklarna vilket måste betyda att fler kvinnor arbetade och tog 

plats på sitt arbete. Att de ville förändra sitt arbete måste ses som att de tog plats bland både 

sina manliga och kvinnliga arbetskollegor.120 
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2.6 Avslutande diagram 

 

Diagram 1. Antalet studiecirklar i procent till ämne, Deje jämfört med nationen under 

1959/1960 och 1969/1970.  

 

  

KÄLLA: ABF Lokalavd, Deje N. Ullerud. E2:1, ABF Lokalavd, Deje N. Ullerud. E2:2 och 

SCB 

Diagram 1 presenterar antalet studiecirklar i procent till ämne 1959/1960 och 1969/1970. 

Statistiska centralbyrån presenterar de ämne som ABF har i sina studiecirklar och med det har 

jag lagt in antalet cirklar som invånarna i Deje studerade och räknat ut procentantalen och det 

visar att de cirklar detta år som var viktigt för nationen visade sig variera med hur de inom ABF 

Deje studerade i. De ämnen som har räknats in av ABF är Religion, filosofi, Språk, Litteratur, 

konst, teater, film, Musik, Historia, geografi, Samhälls- och rättsvetenskap, Teknik, industri, 

kommunikation, Ekonomi, näringsväsen, Naturvetenskap, medicin och Idrott. Den mörkblå 

stapeln första från vänster i varje ämne är Deje 1959/1960, den röda stapeln som är andra från 

vänster är nationens val av cirklar 1959/1960. Tredje från vänster som är den lila stapeln i varje 

ämne är Deje under 1969/1970 och den fjärde från vänster som är ljusblå stapel är nationens 

val av cirklar 1969/1970. Detta visar tydligt att det som var viktigt i Deje skiljde sig mycket 

med hur de studerade i övriga Sverige. Språkkurser är ett tydligt exempel där det skiljde sig 

mycket mellan 1959/1960 men tio år senare så är det enorm skillnad. Det skiljde sig dock åt 

mycket mellan ämnena och intressant att se dessa nedslagnings år var att samhälls- och 
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rättsvetenskap var mer prioriterat i Deje än vad det var i övriga Sverige. 

Naturvetenskapsämnena var också populära i Deje samtidigt som de inte prioriterades i övriga 

Sverige under samma tid.121 

 

Diagram 2. Antalet studerande i Deje 1950, 1960 och 1970 

 

KÄLLA: ABF Lokalavd, Deje N. Ullerud. E2:1 och ABF Lokalavd, Deje N. Ullerud E2:2. 

Staplarna i diagrammet ovan visar antalet studerande i Deje 1950, 1960 och 1970 i ABF:s 

verksamhet i Deje nedslag var tionde år. Kvinnornas staplar är de blå till vänster, männens 

staplar är de röda i mitten och den totala summan är de gröna till höger. 122 

Året 1950 var det totalt 86 studerande var av 28 var kvinnor och 58 var män. 1960 tog kvinnorna 

för sig mer i studiecirklar och det var då totalt 229 studerande med 136 kvinnor och 93 män. 

1970 var det färre studiecirklar och det visade sig på studiedeltagandet. Det blev färre 

människor totalt sett men kvinnor fortsatt var fler även detta år. Totalt var det 136 studerande 

med 74 kvinnor och 62 män.123 Under början av 1950-talet bodde det inte särskilt många i Deje 

och bruket gick inte med en ekonomisk vinst. Under början av 1960-talet hade bruket det 

fortsatte kärvt ekonomiskt. Under 1970-talet hade bruket sin storhetstid när det kom till andra 

                                                             
121 ABF Lokalavd, Deje N. Ullerud. E2:1, ABF Lokalavd, Deje N. Ullerud. E2:2 och 
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/Statistisk%20%C3%A5rsbok%
201914-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sverige%201970.pdf 
122 ABF Lokalavd, Deje N. Ullerud. E2:1 och ABF Lokalavd, Deje N. Ullerud E2:2. 
123 ABF Lokalavd, Deje N. Ullerud. E2:1 och ABF Lokalavd, Deje N. Ullerud E2:2. 
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halvan av 1900-talet.124 Brukets resultat var troligen en avgörande faktor för hur invånarna i 

Deje spenderade sin fritid. Det var även fler människor som flyttade ifrån Deje när det gick 

dåligt och människor flyttade i stället till Deje när det gick bra för bruket.  

 

 

Diagram 3. Antalet totala studerande kvinnor i Deje varje år. 

 

KÄLLA: ABF Lokalavd, Deje N. Ullerud. E2:1 och ABF Lokalavd, Deje N. Ullerud E2:2. 

Diagrammet ovanför visar antalet studerande kvinnor inom ABF Deje varje år under 

undersökningsperioden. I diagrammet visar det sig att topparna var 1959/1960 med 133 

kvinnliga deltagare samt 1960/1961 med 128 kvinnliga deltagare. Minst antal kvinnliga 

deltagare var 1956/1957 med 19 kvinnor.125 Precis som nämnt ovan så gick det dåligt för bruket 

under slutet av 1950-talet och början av 1960-talet vilket kan tyda på att männen var hemma 

för att det inte fanns tillräckligt med ekonomi för att ha folk på bruket. Detta kan ha gjort att 

kvinnor hade tiden att studera i studiecirklar om männen var arbetslösa, vilket kan ha gjort att 

männen kunde ta hand om barnen och kvinnan fick komma ut och utbilda sig.126 

 

                                                             
124 Wikström, 2015, s 10 ff och AB Mölnbacka-Trysil, Styrelse och bolagsstämmoprotokoll 1962-1968. A1:4. 
125 ABF Lokalavd, Deje N. Ullerud. E2:1 och ABF Lokalavd, Deje N. Ullerud E2:2. 
126 Wikström, 2015, s 10 f och AB Mölnbacka-Trysil, Styrelse och bolagsstämmoprotokoll 1962-1968. A1:4. 
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3. SLUTDISKUSSION 

 

Syftet med denna undersökning var: att undersöka kvinnors deltagande i studiecirklar i ett 

brukssamhälle. Undersökningen har utgjort en fallstudie av kvinnors cirkelstudier i den 

värmländska bruksorten Deje under åren 1950-1970. Jag har gjort denna undersökning genom 

att se hur kvinnor och mäns deltagande i ABF:s studiecirklar skiljts sig åt. För att ha kunnat 

tolka mina resultat på mina två forskningsfrågor så har jag använt mig av Yvonne Hirdmans 

teori om ”Genuskontraktet”. Undersökningsdelen har bestått av kvalitativa studier av litteratur, 

protokoll, närvarolistor och handlingar rörande ABF:s arbete som är arkiverade på 

Arkivcentrum i Karlstad. Kvantitativa studier har också varit inblandat då tolkande moment har 

funnits i undersökningen.    

Hur såg studiedeltagandet ut i studiecirklar på bruksorten Deje under undersökningsperioden 

1950-1970?                                                                                                                                                                 

Hur studiedeltagandet såg ut på bruksorten Deje under undersökningsperioden 1950-1970 har 

presenterats i undersökningskapitlet men ska i detta kapitel presenteras mer 

sammanfattningsvis. Mellan 1950 till 1958 så var kvinnorna underrepresenterade när det kom 

till studiecirklar. Det var inte tills 1959 som kvinnor blev tio deltagare fler. Det syntes tidigt att 

vissa cirklar var könstrikta med flest manliga cirklar de första tio åren. Det var populärt med 

språk och praktiska cirklar så som teckning och musik. I den tidigare forskning nämnde jag en 

oro till utbildning och att det troligtvis var en avgörande faktor varför det inte var så många 

kvinnor de första undersökta åren. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med kvinnor som 

studerade för att det skulle bli fler studiecirklar som var aktiva vilket gjorde att oron över att 

utbilda sig fanns kvar i några år till för kvinnorna. 

1950 fanns det endast 86 deltagare för hela året och av dessa 86 var det 58 män och 28 kvinnor. 

Det visar att studiecirkeldeltagande, trots att ABF Deje funnits sedan 1923, inte var så intressant 

bland invånarna i Deje 1950. Antalet deltagare ökade i och med att åren gick, men det var 

fortfarande fler cirklar med fler män i. Det kom dock några cirklar som ”Husmor i 

blickpunkten” där det endast var kvinnor och detta visar tydligt att kvinnor var fast i 

genuskontraktet. De sågs som fångar i äktenskapet och detta kan ses som en förklaring till varför 

cirklar så som ”Husmor i blickpunkten” blev populärt bland kvinnorna.  
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ABF Deje anordnade många barn- och ungdomscirklar under 1950-talet där de spelade musik 

och detta är enligt mig en anledning till varför det kom mer vuxna människor som började med 

studiecirklar åren efter. När Dejes barn och ungdomar började studera genom studiecirklar 

samtidigt som det var mycket reklam runt om i kommunen spreds det att ABF Deje var en väl 

fungerande organisation.  

Deje var inte annorlunda jämfört med Lesjöfors, som jag skrivit en del om tidigare i uppsatsen. 

Lesjöfors hade också, precis som Deje, könstrikta cirklar där cirklar i till exempel sömnad 

endast hade kvinnliga deltagare. Dejes musikcirklar hade en stor majoritet av män och som 

Ivener förklarar med cirkeln i instrumentet Mandolin så var det även där flest män. Detta visar 

att bruksorter så som Lesjöfors och Deje var väldigt liknande i deras deltagarnivåer på 

studiecirklar. 

Språkkurser var väldigt populärt både bland kvinnorna och männen. Det var flera kurser som 

engelska, tyska, men även Esperanto de första tio åren. De intresserade sig även mycket för 

svensk litteratur. Dessa cirklar var väldigt varierande bland männen och kvinnorna. Männen 

hade några fler deltagare när det kom det tyska men det var istället fler kvinnor i engelskan. 

Litteraturen var det hälften mellan könen vilket visar att det var viktigt för både männen och 

kvinnorna.  

Att samhället gynnas av att det är mer människor som utbildar sig är vad Arensmeier säger och 

det är något som jag är säker på. En högre utbildningsnivå leder till en högre förståelse för både 

samhället som människan lever i men också nationellt och internationellt sett. Arensmeier 

menar att om bildningsnivån ökar samtidigt som deltagarna får en meningsfull fritid gynnas 

samhället av det. Jag anser att en högre utbildningsnivå får ett samhälle att bli mer jämställt och 

demokratiskt och det är även Arensmeier inne på. 

1960 var det fler kvinnliga deltagare än vad det var totalt sett än 1950. Det var då 128 kvinnliga 

deltagare 1960 jämfört med 28 kvinnliga deltagare och totalt sett var det 86 deltagare. Det 

intressanta med detta nedslag som jag gjorde detta år var den stora skillnaden som det var 

mellan kvinnliga deltagare om 1950 jämförs med 1960. Manliga deltagare ökade också men 

kvinnliga deltagare ökade procentuellt sett väldigt mycket. Dessa år blev det fler cirklar som 

kan relateras till bruket och de anställdas arbetssituation. Det blev cirklar där människor, främst 

män, samlades i sina arbetslag. Att de samlades i sina arbetslag främst under 1960-talet beror 

troligtvis på hur det gick för bruket under denna tid. Bruket gick inte med ekonomisk vinst 

under första delen av 1960-talet vilket gjorde att det blev många fackföreningsmöten där de 
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diskuterade sin framtid. Då bruket var konkurshotad under större delen av 1950- och 1960-talet 

då AB Mölnbacka-Trysil ägde det så var det viktigt för arbetarna att veta hur deras framtid såg 

ut. Eftersom det var den stora arbetsgivaren i Deje så skulle det bli förödande om bruket skulle 

läggas ner för många familjer.   

Männen började troligtvis gå på fler formella utbildningar efter grundskolan då det blev 

viktigare att ha en utbildning när bruket började ge mindre jobb. Kvinnor började utbilda sig 

mer inom icke formella utbildningar istället, vilket gav en indikation i att kvinnorna inte hade 

behovet att få en formell utbildning då de oftast blev hemmafruar istället för arbetare på ett 

företag. Detta hade också troligtvis att göra med att bruket gick sämre, männen ansåg sig behöva 

en utbildning för att ha möjligheten att få ett annat jobb än sitt industrijobb om bruket skulle gå 

i konkurs. Det fanns dock en stor variation i vad som studerades och antalet studerande, många 

år var det musikcirklar där det var väldigt få kvinnor, samtidigt som männen var många på 

dessa. Detta gjorde att män var väldigt många som studerade under de år som de olika 

instrumenten fanns. 

I Deje började det komma fler människor som jag tidigare sagt i diskussionen och i Munkfors 

var det också så att det blev fler deltagare i studiecirklarna och fler studiecirklar att välja mellan. 

Stolare talade i sin studie om en brytpunkt 1960 där det blev fler deltagare vilket kan ha varit 

ett resultat att människor i Munkfors tyckte att studiecirklar var ett passande ställe att lära sig 

kunskap men också för att träffa nya vänner. I Lesjöfors blev det också fler studerande men 

också fler studiecirklar som var kopplade till bruket på orten. Detta beror enligt mig på att 

Sverige som land började avverka fler bruk vilket gjorde att invånare i bruksorter, som levde 

på deras bruk och som var dess ledande arbetsgivare, blev mer oroliga över deras framtid och 

blev mer intresserade i att finna kunskap och förhoppningsvis på en utbildning så att de kunde 

vara redo när bruket väl lades ner.  

Under 1960-talet blev det mer kurser som var anpassade till hemmet, som till exempel ”Vad 

ska vi äta” och ”När vi köper kött”. I dessa kurser var det mest kvinnor i och det kan ha varit 

en anledning till varför dessa kurser kom i stort sett årligen med många deltagare. Att kvinnorna 

blev fler ändrade inriktningen för ABF Deje då det blev fler cirklar som blev mer 

kvinnoinriktade och cirklarna blev anpassade till kvinnorna där de fick ”extra rum” som jag 

pratade om tidigare i undersökningen. 

Brismark skrev om ett utbildningsmotstånd där människor inte ville utbilda sig eftersom de 

hade arbete direkt efter sin skolgång. Detta utbildningsmotstånd som Brismark skriver om 
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handlar om formell utbildning men är också inom informell utbildning enligt min mening och 

jag har dock svårt att se ett utbildningsmotstånd då det kom fler människor på cirklarna och det 

skapades även fler cirklar av ABF. Även Ivener skriver om att det egentligen inte fanns ett 

utbildningsmotstånd utan det var i själva verket ett motstånd mot den syn på kunskap och 

utbildning som politikerna hade i Lesjöfors. 

Det var många musikcirklar där kvinnor tog mer plats men männen var fortfarande 

överrepresenterade när det kom till musiken. I språken var det som sagt ovan väldigt likvärdigt 

mellan männen och kvinnorna, vissa år var det en större skillnad men i regel väldigt likvärdigt. 

I de cirklar som var kopplade till bruket var männen överrepresenterade trots kvinnors lilla 

medverkan på 1960-talet. I de ekonomiska cirklarna och de cirklar som var kopplade till företag 

var det nästan endast män samtidigt som de cirklar som var kopplade till hemmet var nästan 

endast kvinnor i. Jag ser, som jag har nämnt tidigare, könstrikta cirklar där männen och kvinnor 

valde de cirklar som var viktiga för just dem och inte intresserade i de andra för att det skulle 

bli mer jämlikt. Sverige har kommit väldigt långt i jämställdhetsfrågan idag men hade det 

fortsatt som det såg ut under 1950- till 1970-talet hade Sverige inte tagit sig lika långt.  

I vilka studiecirklar deltog kvinnorna på orten under undersökningsperioden och hur kan det 

förstås i relation till det omgivande brukssamhället? 

Kvinnornas studiecirkelval och deltagande förändrades mycket under de undersökta åren. Från 

att ha varit nästan osynliga i studiecirkeldeltagandet, till att ha tagit över och blivit de som var 

mest representerade när det kom till studiecirkelarbetet. Som tidigare nämnt så var det endast 

28 kvinnor som deltog 1950, samtidigt som det var 58 män. ABF i samarbete med 

Socialdemokratiska kvinnoklubben hade en cirkel 1951 där det endast var kvinnor och även en 

kurs som hette ”Husmor i blickpunkten” där det också endast var kvinnor. Dessa två cirklar var 

de första cirklar under mina undersökningsår som endast hade kvinnliga deltagare.  

Genuskontraktet var ständigt synlig i min undersökning där de flesta av de kvinnliga deltagarna 

var hemmafruar eller husmödrar och hade det som profession i ABF:s protokoll. Som jag skrev 

i undersökningen om att kvinnorna ses som fångar i ett äktenskap, där mannen var deras 

fångvaktare. Det var i själva verket inte ett val av kvinnorna att vara hemmafru utan mer ett 

socialt mönster kvinnorna gick efter för att mannen skulle få utföra sitt jobb och ha det enkelt 

hemma. I mitt tyckte så stämmer denna tolkning bra in på hur samhället såg på kvinnor under 

denna tid och speciellt i bruksorter där det i regel var en lägre utbildningsnivå bland invånarna. 

Det är att ta i att säga att kvinnan var fånge och mannen dess fångvaktare men för att överdriva 
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och göra det tydligare stämmer den teoretiska tolkningen väl. Det var mannen som oftast under 

denna tid hade makten över kvinnan då han stod för ekonomin och därför var det inte bara för 

kvinnan att lämna sin man om kvinnan var olycklig i äktenskapet, för då hade kvinnan varken 

pengar, utbildning eller arbete. Detta kan ha lett till en stor press på kvinnan att göra som 

mannen och försöka göra allt för att han skulle trivas i hemmet.  

Även i de musikcirklar som var för barn och ungdomar var det väldigt få flickor som deltog. 

Detta kan självklart ha varit så att flickor inte var intresserade av musik men troligtvis var det 

så att musikcirklar ansågs vara ”manliga” cirklar där inte kvinnor och flickor passade in och 

därför kan man se genuskontraktet i en väldigt tidig ålder på människorna. De cirklar, som 

kvinnor var de enda som deltog, var sömnadcirklar och cirklar som var om hur man köper och 

tillagar mat, men kvinnor var ständigt i skymundan bland en hel del män som istället inte var 

intresserade när det kom till dessa cirklar.  

Det fanns några cirklar under dessa år som kvinnoklubben anordnade som till exempel ”Vår 

förening” som det endast var kvinnor i. ”Fackföreningskunskap” var det också en hög andel 

kvinnor i vilket visar att kvinnor tyckte föreningsverksamhet var viktigt. Språk var också viktigt 

för kvinnorna men det visade sig vara lika viktigt för männen då det var lika många i regel i 

dessa cirklar. ”Barnet möter kulturen” visade sig vara viktig för kvinnan då det endast var 

kvinnor i den kursen som var 1956 och det visar att barnen var viktiga för kvinnorna och att de 

ansåg att barnen var deras ansvar samtidigt som det inte var en enda man på den kursen vilket 

istället visar att de kan ha ansett att barnen skulle tas hand om av kvinnan. En kurs som handlade 

om barnen, ”Skolan mitt i bland oss”, fanns i sju kurser under 1959 där det istället var 79 män 

och 36 kvinnor sammanlagt. Det ger en indikation i att det kan ha varit en förberedelse till den 

nya skolreformen som kom ut 1962 då det var sju kurser men högt deltagarantal. Om det hände 

något i skolan samtidigt som det blev fler män i cirklarna jämfört med ”Barnet möter kulturen” 

visar att männen tog sitt ansvar eller inte litade på kvinnorna om det skedde något med skolan. 

Detta visar återigen på att kvinnorna är fast i genuskontraktet då de inte fick chansen om det 

väl hände något med skolan. 

Under 1950-talet så fanns det en återkommande cirkel som hette ”Kamerateknik” där det inte 

var en enda kvinna men under 1960-talet kom en cirkel som hette ”Vi fotograferar”. Det kan 

ses som samma sak när båda cirklarna gällde kamera och fotografering men detta visar att 

mannen skötte tekniken, alltså det mer komplicerade, medan kvinnan var mer intresserad i 

konsten med att fotografera.  
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1960 blev det fler studiecirkeldeltagare men det var också då kvinnorna blev de som var 

majoritet i studiecirklarna och det började då visa sig i vilka studiecirklar som skapades. Från 

att utbildning hade varit förenat till motstånd från kvinnorna började nu kvinnorna utbilda sig 

mer, men trots detta så kom de inte ut i arbete utan blev fast som hemmafruar i kontraktet som 

de hade. Kvinnor ville dock börja utbilda sig och få en chans att kunna börja arbeta. Varför inte 

kvinnor fick chansen att komma ut i arbete är väldigt svårt att svara på, men genuskontraktet är 

ett väldigt bra svar detta då det kan ha suttit fast hos kvinnorna att de skulle vara hemma, 

samtidigt som männen inte lät dem komma ut i arbete för att de ansåg att de var dem som skulle 

arbeta så de fortfarande hade kontrollen och makten över kvinnorna och familjen.  

Återkommande cirklar under 1960-talet där det endast var kvinnor var ”Vacker på egen 

handling” och ”För formens skull” som var två cirklar om hur de skulle träna och göra sig fina 

och då återkommer vi till genuskontraktet om kvinnans press att passa upp på mannen. ”För 

formens skull” kan ha varit för att kvinnan skulle må bra och få träning via studiecirklarna men 

”Vacker på egen handling” kan ha varit för att de ville göra sig vackra för mannen de hade. De 

var helt enkelt tvungna att göra männen nöjda för att inte förlora sin roll som de hade i hemmet. 

Därför återkommer vi till genuskontraktet där kvinnan är fånge i äktenskapet. Jag tror inte 

kvinnor kände sig som fångar i ett äktenskap men däremot i förhållande till genuskontraktet så 

tror jag att många kvinnor kände ett ansvar över familjen och hemmet på ett sett som inte 

männen gjorde under denna tid.  

I slutet av 1964 så höjdes priset på pappersmassa vilket gjorde att bruket gick från att ha gått 

med stor ekonomisk förlust till att gå med ekonomisk vinst. Detta gjorde att Deje hade ett 

framgångsrikt bruk igen. Denna ekonomiska framgång kan ha gjort att det var mer kvinnor som 

gick på studiecirklar under 1960-talet och speciellt 1965 då bruket hade sitt första år där de gick 

med vinst. 1965 så var det 70 kvinnor och 43 män som deltog i studiecirklar och de cirklar som 

var aktiva under detta år var cirklar som ”För formens skull” där det endast var kvinnliga 

deltagare. Det var dock också en studiecirkel för el anställda och en som var till för 

verkstadsarbetare på bruket. Detta var ett mönster som fortsatte under 1960-talet, att manliga 

deltagare var aktiva i cirklar som rörde bruket samtidigt som kvinnor var aktiva i cirklar som 

handlade om hemmet, sitt utseende och mat. 

Språk var som sagt ovan populärt bland både män och kvinnor och Trondman beskriver det 

som så, att språket gjorde att människor kom in i större samhällen och även i andra länder. Om 

människor var oroliga för bruket och om de var intresserade av att flytta ifrån bruksorten var 
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det väldigt bra att kunna fler språk. Detta kan ha varit en stor anledning varför det var både män 

och kvinnor som valde språkcirklar, för att lättare kunna komma ifrån orten om de nu var 

tvungna eller ville det.  

De ekonomiska cirklarna där det var väldigt få kvinnor bara någon enstaka ger en indikation att 

kvinnor inte var intresserade av ekonomi och företagsekonomi. Det var under denna tid som 

oftast så att kvinnan inte hade någon inkomst eller en mindre inkomst än sin man åtminstone, 

vilket gjorde att mannen var den som hade kontroll över pengarna. Kvinnor var säkerligen 

intresserade över familjens ekonomi men eftersom mannen var den med kontroll så hade 

kvinnorna troligtvis inte samma rättigheter att styra ekonomin som mannen hade. I detta kan 

jag återigen se genuskontraktet där det fanns ett genusmönster i att kvinnan skulle sköta barnen 

och hemmet samtidigt som mannen skulle sköta det ekonomiska i familjen och ta hand om dem 

ekonomiskt sett. 

Isacson pratar om den nämnda ”husmodersepoken” där kvinnor skulle stanna hemma samtidigt 

som mannen var den som arbetade och hade hand om ekonomin. Jag kan tycka mig se att 

kvinnor hellre valde de cirklar som var anpassade till hemmet och inte de cirklar som var mer 

tekniska eller ekonomiska. Varför valde då kvinnor dessa cirklar istället för att testa cirklar som 

inte var typiska kvinnocirklar? En svår fråga att svara på, men det lättaste sättet att svara på 

detta är att anta att kvinnan hade ett genuskontrakt där de hade redan från barndomen ett kall i 

livet och det var i deras hem och ta hand om barnen. 

Så sent som 1967 börjar det bli fler kvinnor i de cirklar som var anpassade till arbete så som 

”Pappers” och ”Medlem i handels”. Detta visar dock att det fanns kvinnor som arbetade vilket 

gör att det inte går att ta för givet att det inte fanns några kvinnor som arbetade. Tittar jag på 

valen av cirklar under dessa år och gör en tolkning av det så började det komma ut blev kvinnor 

på arbetsmarknaden under mitten av 1960-talet. Det var i alla fall då de blev intresserade av att 

delta i de cirklarna. Tidigare hade kvinnorna valt så kallade ”hobby-betonade” cirklar som 

Alsbjer skriver om men under 1960-talet började kvinnorna studera i fler cirklar som var mer 

allmänbildade cirklar och cirklar som var anpassade till arbetet. Detta ger en till indikation på 

att kvinnor hade börjat komma ut i arbetet mer än tidigare och hade förhoppningsvis börjat 

räknas som lika bra arbetare som männen. Som jag var inne på tidigare så räknades kvinnor 

som halva män eller pojkar vilket gav kvinnor en väldigt dålig arbetsstatus. Om kvinnor började 

räknas som arbetande kvinnor och inte som en börda så visar det att kvinnorna bröt ett mönster 

när det kom till genuskontraktet. 



43 
 

Trots att kvinnor började komma ut i arbete så var det som tidigare nämnt endast 18 kvinnor 

som arbetade på bruket 1968. Hur många kvinnor som arbetade i olika affärer finns det inte 

några tydliga siffor på, utan endast antalet kvinnor på bruket. Kvinnor var också fler under 

1960-talet i studiecirklar och var det lika många kvinnor som jobbade under 1968 som det var 

under dessa år så är det förståeligt att kvinnor valde att studera i sina informella utbildningar 

som studiecirklar. Med tanke på att det var få arbetare som var kvinnor kan det inte ses som att 

de bröt ett mönster i genuskontraktet utan förhöll sig som vanligt till att låta männen ta hand 

om det ekonomiska och deras arbete. 

Det var fler kvinnor än män som studerade de senare åren i undersökningsperioden. Det blev 

dock inte fler studiecirklar där det blev mer jämställt utan när kvinnorna blev fler, så blev det 

fler cirklar som blev anpassade till kvinnorna vilket gjorde cirklarna könssegregerade. I andra 

bruksorter så som Lesjöfors och Munkfors kunde samma mönster observeras då fler kvinnor 

studerade, men med flera studiecirklar där vissa cirklar endast hade kvinnliga deltagare och 

andra cirklar endast hade manliga deltagare. Som förklarat ovan så var det väldigt få kvinnor 

som var aktiva inom instrument och musik och när det var många manliga deltagare vissa år 

var oftast det en förklaring att det var just instrumentcirklar.  Kvinnor däremot hade många 

kurser som handlade om deras utseende så som ”För formens skull” som var en cirkel som 

handlade om hur kvinnor skulle träna. 

Denna forskning som har gjorts i denna uppsats har visat att kvinnor var mindre aktiva under 

de senare åren i undersökningsperioden. När det kommer till Hirdmans genuskontrakt så är det 

en teori där Hirdman menar att genuskontraktet är förhandlingsbart men att det ständigt syns i 

samhället att det finns ett kontrakt som kvinnor har oavsett medvetet eller omedvetet. Jag kunde 

i min undersökning se ett mönster mellan vad Hirdman skrev och vad som visade sig i Dejes 

studiecirklar. Det är inget som står skrivet att det var så kvinnor upplevde det men med hjälp 

av genuskontraktet och min undersökning så har jag gjort en tolkning som förankrar Dejes 

kvinnor och genuskontraktet.  
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