
UTBILDNING & DEMOKRATI 2002, VOL 11, NR 2, S 33-52

Kön och makt i folkbildningen
Reflexioner kring kvinnornas positioner

inom 1900-talets fria bildningsarbete

Kerstin Rydbeck

The main issue of this article is to discuss how the gender roles were reflected in
the organisation of popular education in Sweden, and what this meant to women’s
positions. During the twentieth century women were forced to accept male norms
saying that popular education should be based on the principle of sex neutral
institutions. Still women had small possibilities of influencing the activities in
ways not in accordance with male preferences within these mixed but male
controlled institutions. Women’s real freedom of action has therefore been limi-
ted, although they have constituted the majority of participants both in folk
high schools and educational associations for the last 50 years. Alternative
education ventures, which were not organized within the publicly supported
institutions, were by definition not recognized as popular education. This has
made them invisible and given them less favourable economic conditions but at
the same time left them free from external influence. This was the case for a large
part of the educational work within women’s movement.

Folkbildning är för många ett positivt laddat begrepp. Men det är samtidigt
svårdefinierat. Vilka avses för det första med ”folk”? Fortfarande i början av
1900-talet var ordet synonymt med underklassen, och det var också anled-
ningen till varför bibliotekspionjären Valfrid Palmgren ställde sig negativ till
att kalla de nya offentliga biblioteken just folkbibliotek. Biblioteken skulle
rikta sig till alla, var hennes tanke, och hon föredrog därför termen allmänna
bibliotek (Klasson 1997, s 10). Senare har dock skett en glidning i betydelsen
av ”folk”. Framförallt 1930-talet kom att bli folkretorikens årtionde och be-
greppet vidgades efter hand till att omfatta alla medborgare oavsett klass  –
och det är så vi uppfattar det idag i ord som exempelvis folkbildning och
folkbibliotek.

Bildning – vad menas med det? Svaret är ju även här i högsta grad ideo-
logiskt betingat, och det som för en grupp eller en individ framstår som bil-
dande i positiv mening, kan för andra framstå som fostran eller disciplinering
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i negativ bemärkelse. En grundläggande skillnad som brukar lyftas fram
mellan den folkbildning som växte fram under första halvan av 1900-talet
och 1800-talets bildningsinitiativ är, att 1800-talets bildningsivrare tillhörde
samhällets elit och riktade sina ambitioner nedåt, mot samhällets lägsta klasser.
De som skulle bildas utgjorde således objekt för verksamheten och fick inte
själva definiera vad som skulle räknas som bildning. Man brukar därför tala
om ett patriarkalt bildningsideal. Den moderna folkbildning som utvecklades
inom de stora folkrörelserna hade – och har – som mål att ställa den som
bildar sig i centrum och låta individen själv definiera sitt bildningsbehov.
Människor blir inte bildade, de bildar sig – bildning ska vara en aktiv handling.
Folkbildningsverksamheten ska följaktligen vara fri och frivillig, och den
ska utgå ifrån deltagarens förutsättningar, behov och önskemål. Deltagaren
ska utgöra subjektet. Andra viktiga aspekter som brukar lyftas fram i defini-
tionen är, att verksamheten skall stärka demokratin och fungera frigörande,
att den betonar gruppen, kollektivet, framför individen samt att den ska
vara ickekommersiell och ej direkt yrkesförberedande. 1900-talets folkbild-
ning brukar sammantaget beskrivas som emancipatoriskt inriktad.1

I denna diskussion om bildningsbegreppet har klassperspektivet alltid
varit den självklara utgångspunkten, både bland företrädare för folkbild-
ningen och inom forskningen. Det går aldrig att bortse ifrån, att den moderna
folkbildningens institutioner, bildningsideal och metoder växte fram som ett
alternativ av och för dem som av klasskäl inte fått tillgång till det offentliga,
högre utbildningssystemet. Klassperspektivet är centralt. Men andra
grundläggande perspektiv som exempelvis kön har, fram till de allra sista
åren, i stort sett aldrig lyfts fram i diskussionen om folkbildningen och
dess historia.

Frågan kvarstår dock: hur ska man se på folkbildningen idag och histo-
riskt om man väljer att ta hänsyn även till kön som analytisk kategori? Hur
har könsrelationerna och genussystemet präglat folkbildningen? Detta är vik-
tigt inte minst mot bakgrund av folkbildningens förväntade emancipatoriska
funktion och dess målsättning att stärka demokratin. Hur har folkbildningen
levt upp till dessa målsättningar om man tar hänsyn till bägge könens rättig-
heter, behov och önskemål? Vad har skett vid de tidpunkter då kvinnor och
män varit oense om hur folkbildningen bör definieras och bedrivas? Och hur
har den organiserade folkbildningen ställt sig till verksamheter som explicit
syftat till att utmana genussystemet och förändra könsmaktordningen? Mitt
syfte här är att söka lyfta fram det vi hittills vet om könsrelationerna inom
folkbildningsinstitutionerna och hur de påverkat kvinnornas engagemang i
bildningsarbetet, samt slutligen peka på en viktig utgångspunkt för ett fort-
satt, fördjupat studium av det fria bildningsarbetet utifrån ett könsproblema-
tiserande perspektiv.
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Statens folkbildningsbegrepp

Grundläggande är för det första, vilket redan antytts, hur vi väljer att av-
gränsa folkbildningsbegreppet. Kan det förhålla sig så, att själva definitio-
nen bidragit till att utestänga exempelvis kvinnor eller osynliggöra deras
insatser inom det fria bildningsarbetet? Och då handlar det inte bara om de
betydelser vi, på ett mera teoretiskt och ideologiskt plan, väljer att lägga i
orden ”folk” och ”bildning”. Då handlar det också om vilka praktiska verk-
samheter som, rent konkret, har kommit att definieras som folkbildnings-
verksamhet. Bildningsinitiativ har i Sverige stötts av det offentliga ända
sedan slutet av 1800-talet. Det är en viktig förklaring till att folkbildnings-
begreppet blivit hårt knutet till det offentliga bidragssystemet. Med det menar
jag att begreppet både i det allmänna medvetandet, bland politiker och även
bland forskare, på ett ganska oreflekterat sätt kopplats specifikt till de insti-
tutioner som bedriver bildande verksamhet på ett sådant sätt, att den defi-
nierats som folkbildning i diskussionerna om statsbidrag. Konsekvensen har
blivit ett cirkelresonemang: folkbildning är den verksamhet som av staten
får bidrag därför att det är folkbildning.

Denna definition av folkbildningsbegreppet hänger ursprungligen sam-
man med fyra institutioner: studieförbunden, folkhögskolorna, föreläsnings-
föreningarna och folkbiblioteken. Länge var det Skolöverstyrelsen (SÖ) som
hade tillsynsansvar och uppgiften att fördela statsbidragen till dessa – i sig
en viktig faktor för inlemmandet under folkbildningsbegreppet. Bidragen
till föreläsningsföreningarna avskaffades i mitten av 1970-talet och idag
finns nästan inga föreningar kvar, vilket gjort att de numera i praktiken
avförts från diskussionen. En omfattande föreläsningsverksamhet bedrivs
emellertid inom studieförbunden.

Så sent som 1997 fick Sverige för första gången en bibliotekslag, där det
bland annat fastslogs att folkbibliotek måste finnas i varje kommun och att
boklånen ska vara avgiftsfria. Redan 1965 avskaffades dock statsbidragen
till folkbiblioteken och kommunerna finansierar sedan dess verksamheten på
egen hand. Möjligen är det en förklaring till varför folkbiblioteken allt oftare
på ett outtalat sätt exkluderas ur folkbildningsbegreppet. Folkbibliotek be-
traktas ur det offentligas perspektiv idag framförallt som kultur, och Statens
kulturråd har numera tillsynsansvaret för folkbiblioteksväsendet.

Ansvaret för fördelning av statsbidrag till folkbildningen, för tillsyn och
utvärdering ligger sedan 1991 på Folkbildningsrådet och inriktas endast på
folkhögskolorna och studieförbunden. Ur statens perspektiv kan man där-
för säga att folkbildning idag är liktydigt med verksamheter endast inom
dessa två specifika institutionstyper, vilka antas vara präglade av de grund-
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läggande värderingar som inledningsvis redovisades (Fakta om folkbildning
2001). Organisationer och institutioner som inte får statsbidrag via Folk-
bildningsrådet är per definition inte folkbildning. Det kan också noteras att
sådan verksamhet som inom studieförbunden bedrivs med andra medel än
dem som utgår från rådet, av verksamma inte betecknas som folkbildning
(Norefors 2002, s 22). Det vill säga studieförbunden sysslar idag även med
andra saker än folkbildning.

Frivilligverksamheten bland barn och ungdomar har ofta på ett outtalat
sätt räknats bort i diskussionen om folkbildningen, vilket också illustreras i
översättningen av begreppet. Folkbildningsrådet kallar sig på engelska The
Swedish National Council of Adult Education. Folkbildning på tyska har
blivit Erwachsenbildung.2 1920 års folkbildningsutredning talade uttryckli-
gen om studiecirkelverksamheten som något enbart för vuxna. Idag gäller,
att endast verksamhet som riktar sig till personer över 13 år får statsbidrag.
För folkhögskoleelever har 18 år alltid varit minimiålder.

Den forskning som brukar gå under beteckningen folkbildningsforsk-
ning har också anknutit till statens snäva definitioner av begreppet och ofta
fokuserat på att ur någon aspekt studera verksamheten inom studieförbund
och folkhögskolor. Folkbildningsforskningen har nästan uteslutande hand-
lat om sådan verksamhet som riktat sig till vuxna och har inte sällan blivit
liktydigt med vuxenpedagogik.3 Frågan är då, vad detta snäva institutions-
perspektiv får för konsekvenser för den forskning som har ambitionen att
problematisera kön och som vill söka belysa kvinnornas engagemang i bild-
ningsarbetet. Jag återkommer till det lite längre fram, men först är det nöd-
vändigt att säga något om det vi redan vet, ifråga om folkbildningsinstitu-
tionerna och kön.

Män och kvinnor inom folkbildningsinstitutionerna

Det är viktigt att understryka att många kvinnor är engagerade i den orga-
niserade folkbildningen. Sedan ungefär 50 år utgör kvinnor de facto majori-
teten av deltagarna, både i studiecirkelverksamheten och i folkhögskolor-
nas kurser. Även bland de yrkesmässigt verksamma inom studieförbund,
folkhögskolor och inom länsbildningsförbund är kvinnodominansen stor.
Kvinnor besöker oftare folkbiblioteken än män och lånar och läser mera.
Andelen kvinnliga folkbibliotekarier är och har alltid varit mycket stor –
även på chefsnivå (Rydbeck 2001, s 10 f). Detta skulle kunna tolkas som ett
uttryck för att folkbildningen åtminstone under det senaste halvseklet fak-
tiskt inte bara tillvaratagit männens utan även kvinnornas behov; och att
kvinnorna sökt sig hit därför att de upplevt att de här fått det handlingsut-
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rymme som krävs för att forma en verksamhet på egna villkor. En viktig
fråga är då, om folkbildningsinstitutionernas verksamhet kunnat fungera
frigörande inte bara ur klassynpunkt utan även i förhållande till den rådande
könsmaktordningen.

Berit Larsson menar i sin bok om den tidiga kvinnliga folkhögskolan (1997),
att folkhögskolans sätt att förhålla sig till kategorin kön kan indelas i tre
perioder. Den första sträckte sig ungefär fram till demokratins genombrott
och präglades av att kön hade en explicit betydelse för hur verksamheten
utformades. Samundervisning förekom inte under denna tid, och kvinnorna
var hänvisade till kortare kurser, så kallade sommarkurser, som till sitt inne-
håll var helt fokuserade på uppgifterna i den privata sfären, som husmor i
”eget eller andras hem”, medan männens längre kurser, de så kallade vinter-
kurserna, inriktades på mannens roller i det offentliga livet, och skulle för-
medla ”medborgarkunskaper”. Den sociala samvaron var en viktig del av
livet på folkhögskolan och i centrum för den familjära gemenskap som ut-
vecklades mellan lärare och elever stod skolföreståndaren (rektor) och hans
hustru. Uppgiften att styra och kontrollera skolan och att undervisa de man-
liga eleverna i teoretiska, praktiska och politiska ämnen tillkom mannen.
Hustrun förväntades förestå skolans hushåll och sköta omsorgen av elever-
na, men undervisade också ofta i handarbete eller husliga ämnen på de kvinn-
liga kurserna. Könsarbetsdelningen dem emellan privat kom således att bli
mönsterbildande för hela institutionen, där mannen både utgjorde normen
och hade makten att definiera det kvinnliga i relation till medborgarskaps-
och bildningsbegreppet, och gjorde det i enlighet med en komplementär
könsrollsuppfattning. Hustrurna har gått till historien som de så kallade
”folkhögskolemödrarna”, med Cecilia Bååth-Holmberg som det mest kända
namnet.

Strax efter sekelskiftet 1900 bildades många nya folkhögskolor, majori-
teten med förankring i de stora folkrörelserna. Medlemskapet i dessa rörel-
ser var könsneutralt och det avspeglades även i sättet att organisera studie-
verksamheten. Kvinnorna fick sålunda tillträde till männens längre vinter-
kurser och samundervisning blev efterhand allt vanligare också på de gamla
skolorna. Det ledde till en folkhögskola där kategorin kön inte längre till-
mättes någon explicit betydelse i organiseringen av undervisningen eller i
undervisningens innehåll. Man kan beskriva det som att könsfrågan för-
svann från dagordningen, att den osynliggjordes. Berit Larsson kallar peri-
oden könsblind eller könsneutral.

Denna andra, könsblinda eller könsneutrala period – som för övrigt är
väldigt lång och i stor utsträckning sammanfaller med byggandet av väl-
färdsstaten, och där samskola, jämlikhet och folkhemstanke varit viktiga be-
grepp – gick mot sitt slut först i och med 1970-talets kvinnorörelse. Rörelsen
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fick till följd att kvinnokurser växte fram på många av skolorna, men nu
utifrån feministiska ståndpunkter med ambitionen att ifrågasätta rådande
könsmaktordning och patriarkala strukturer. År 1985 bildades också en helt
ny folkhögskola med rötterna i kvinnorörelsen: Kvinnofolkhögskolan i Gö-
teborg. Den tredje perioden kännetecknas sålunda av att kategorin kön åter
börjat problematiseras inom folkhögskolan (Larsson 1997, särskilt s 17 ff.
Se även Marcusdotter 1990, s 21-30).

Även om denna indelning i princip är riktig, så är det viktigt att under-
stryka att speciella kurser för kvinnor, så kallade husmoderskurser, levde kvar
under den könsblinda perioden och även startades på många nya förenings-
drivna skolor parallellt med samundervisningen. Sannolikt var möjligheten
till statsbidrag en viktig anledning. Men husmoderskurserna illustrerar fram-
för allt det intresse för kvinnans husliga bildning som växte sig allt starkare
efter sekelskiftet, och som också ledde till bildandet av Fackskolan för huslig
ekonomi i Uppsala redan 1895, till organisationer som Föreningen för ratio-
nell hushållning (1917) och Sveriges husmoderföreningars riksförbund (1919),
samt under 1930- och 1940-talen även till husmorskurser i radio (Nordberg
2001). Fortfarande under hemmafruarnas decennium framför alla andra –
1950-talet – fanns på många folkhögskolor separata hushållskurser för
kvinnor som byggde på en i grunden komplementär könsrollssyn.

Det bör slutligen understrykas att de allra flesta av dagens 147 folk-
högskolor fortfarande arbetar efter en officiellt könsneutral princip. Liksom
på 1970- och 1980-talet finns kvinnokurser som har till syfte att lyfta fram
könsfrågan och ta upp ämnesområden som särskilt berör kvinnors livsför-
hållanden. Förutom på ett fåtal ställen, som exempelvis LO:s folkhögskola
på Långholmen i Stockholm som har korttidsutbildade kvinnor som sin mål-
grupp och därigenom ser sig själv som en kvinnofolkhögskola samt Åsa
folkhögskola som har naturvetenskapligt basår med kvinnoperspektiv, hand-
lar det dock mestadels om korta veckokurser.4

Studiecirkelverksamheten och studieförbunden växte fram senare än folk-
högskolan, och fick därför sin utformning först inom den andra, könsblinda
perioden. Den moderna studiecirkelns födelse brukar dateras till 1902 – det
är alltså hundraårsjubileum i år. Studiecirkeln byggde från början på det så
kallade fria självbildningsidealet, och utvecklades inom Godtemplarrörelsen
av Oscar Olsson, med Ellen Key och lundafilosofen Hans Larsson som viktiga
idégivare. Studiecirkeln satte boken och biblioteket i centrum för bildnings-
verksamheten och böckerna som använts i cirkelarbetet samlades till små
bibliotek som efter hand växte till ganska omfattande boksamlingar. Studie-
cirkeln som metod spred sig snabbt till de övriga folkrörelsernas bildnings-
verksamhet, även om självbildningsidealet efter hand fick konkurrens även
av andra bildningsideal.5 År 1912 fastslogs i en författning om stöd till studie-
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cirkelbiblioteken, att de frivilligorganisationer som ville komma i åtnjutande
av det nya statsbidraget måste samla sin studieverksamhet i en övergripande
studieorganisation. Av den anledningen började studieförbunden växa fram
– först var ABF samma år. Fram till slutet av 1940-talet bildade sedan de
flesta frivilligorganisationer inom de stora folkrörelserna egna studieför-
bund. Alla dessa kan, med ett litet undantag som jag återkommer till, be-
skrivas som könsneutrala organisationer. Även idag är de totalt tio studie-
förbunden att betrakta som könsneutrala med hänsyn till de organisationer
som står bakom dem.

Även de kommunala folkbiblioteken växte fram under den andra perio-
den och är officiellt könsneutrala institutioner. Såvitt jag vet finns egentli-
gen bara ett undantag från den principen, nämligen kvinnobiblioteket i bo-
stadsområdet Björkskatan i Luleå. Detta är en vanlig kommunal biblioteks-
filial, men har samtidigt målsättningen att särskilt ”synliggöra kvinnor, kvin-
nors styrka och kvinnors intresseområden”. Konkret innebär detta att per-
sonalen försökt köpa in och i bibliotekslokalen framhäva litteratur inom
sådana ämnesområden som man menar speciellt engagerar kvinnor: psyko-
logi, medicin, konst och hantverk, könsrolls- och kvinnofrågor, religion, kok-
böcker med mera, samt att man arrangerar föreläsningar med kvinnliga
föreläsare – ofta i samarbete med olika studieförbund och kvinnoförening-
ar. Kvinnosatsningen tycks inte hittills ha väckt några speciella reaktioner
hos de manliga användarna (Strandberg 1996, s 27 ff och 67 f).

Sammanfattningsvis kan fastslås att den moderna, organiserade folkbild-
ningen i Sverige, som i allt väsentligt byggdes upp under första halvan av
1900-talet, till sin grundstruktur formades enligt en könsneutral eller köns-
blind princip som med några få undantag fortfarande består. I praktiken kan
man dock säga att jämlikhet i könsbemärkelse betraktats som kvinnors för-
måga att på könsneutrala villkor konkurrera om de roller män utformat. Spe-
ciellt gäller detta studieförbunden och folkhögskolorna. Männen byggde upp
dessa institutioner efter sina intressen, erfarenheter och behov vilka ofta var
politiskt färgade, de utformade de bildningsideal och metoder som fungerat
som rättesnören – med Ellen Key som det lysande undantaget – och har där-
igenom indirekt haft tolkningsföreträde, när det gällt att avgöra vad som ska
räknas som folkbildning. Männen utgjorde också majoriteten av deltagarna i
verksamheten under dess uppbyggnadsskede, fram till omkring 1950. Även
om antalet kvinnliga deltagare i folkbildningen numera är ansenligt, liksom
antalet kvinnliga administratörer och lärare, så dominerar männen fortfa-
rande stort i ledningen för studieförbunden, som folkhögskolerektorer och i
styrelsen för Folkbildningsrådet (för mera exakta siffror, se Rydbeck 2001,
s 10). Folkbiblioteken skiljer sig från de övriga här – men håller samtidigt på
att exkluderas ur folkbildningsbegreppet.
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Reglering och professionalisering

Bakom de flesta studieförbund och många folkhögskolor fanns och finns
fortfarande idag idéburna organisationer. Den traditionella bilden av folk-
bildningen är därför, att den drivs framåt av deltagare och ledare med ett
stort personligt engagemang både för folkbildningens grundläggande idéer
och för de idéer som utgör basen i den idéburna organisation där man har
sin förankring. Detta är naturligtvis i en mening sant.

Men när staten började ge pengar ställdes samtidigt krav på att verk-
samheten skulle vara utformad enligt vissa normer. Som redan nämnts bil-
dades studieförbunden som ett villkor just för att få statsbidrag. Bidragen
utgick före 1948 främst i form av böcker, som fram till 1930 kunde väljas
endast ur SÖ:s kataloger över ”lämpliga” titlar. Cirkelbiblioteken fick såle-
des inte köpa vad de själva ville. Den första folkhögskolestadgan 1919 inne-
bar bland annat att lärartjänsterna reglerades och bekostades av staten
samt att undervisningens innehåll och form preciserades. Sammantaget bi-
drog de offentliga bidragen och villkoren som var förenade med dem till att
bildningsverksamheten förändrades. Från att ha varit en fri, oreglerad verk-
samhet som byggde på ofta outbildade föreningsmedlemmars ideella arbete
och personliga engagemang, övergick den successivt till att bli ett ganska
strikt reglerat verksamhetsfält som sköttes av avlönade cirkelledare, stu-
dierektorer, ombudsmän, folkhögskollärare, folkhögskoleinspektörer, läns-
bildningskonsulenter, administratörer, folkbibliotekarier, biblioteksassisten-
ter, bibliotekskonsulenter med flera. Inte minst 1948 års ändrade bidragsbe-
stämmelser var viktiga i det sammanhanget eftersom statsbidragen till stu-
diecirklarna från och med nu började betalas ut som reda pengar, vilket gav
organisationerna bättre möjligheter att arvodera och anställa personal. Folk-
bildandet blev med andra ord till yrkesverksamhet och nya utbildningar
började växa fram för att försörja fältet med kvalificerad arbetskraft: den
första folkbibliotekarieutbildningen startades redan 1926, blev i början av
1970-talet en yrkesutbildning på högskolenivå och omvandlades i början av
1990-talet till ett generellt akademiskt ämne i paritet med andra akademis-
ka ämnen. Behörighetsregler för folkhögskollärarna kom tidigt och ledde
1970 till inrättandet av en speciell folkhögskollärarutbildning vid Linkö-
pings universitet.

Fackliga organisationer samt en rad intresse- och stödorganisationer
växte också fram inom folkbildningsområdet, exempelvis Svenska folkbiblio-
tekarieföreningen 1938 (som numera uppgått i DIK-förbundet inom SACO).
Svenska folkhögskolans lärarförbund tillkom redan 1902 och 1965 bildades
även en elevfacklig organisation: Sveriges folkhögskoleelevers förbund.
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Fackliga avtal för cirkelledare inom samtliga studieförbund slöts också i
mitten av 1970-talet (Johansson 1986, s 288 ff, Burius 1991 och Vestlund
1996, särskilt s 238 ff).

Sammantaget skulle man kunna säga att folkbildningen successivt under
1900-talet har genomgått en process som innebär att den reglerats och pro-
fessionaliserats i takt med att bidragsberoendet växt. Hur pass ”fri” den or-
ganiserade folkbildningen är idag är därför en relevant fråga. Vad denna
professionalisering betytt för verksamheten ur ett könsperspektiv och hur den
påverkat kvinnornas positioner inom folkbildningen vet vi fortfarande för-
hållandevis lite om, speciellt när det gäller studieförbunden och folkhögsko-
lorna. Det förefaller dock som om andelen kvinnliga folkhögskollärare ökat
under de sista decennierna, och andelen kvinnliga cirkelledare har länge varit
hög, vilket sammantaget skulle kunna vara ett tecken på att folkbildningen
följer samma feminiseringstrend som finns inom skolvärlden generellt.

Inom folkbibliotekariekåren har kvinnornas dominans varit stor ända
sedan 1920-talet. Folkbibliotekarieyrket har de facto kommit att bli ett av
våra tydligaste kvinnoyrken. Uppenbarligen fanns uppfattningen att bibliote-
karieyrket var lämpligt för kvinnor redan då folkbiblioteksrörelsen nådde
Sverige. De nya public libraries som växte fram under senare delen av 1800-
talet i USA, och som Valfrid Palmgren 1907 for dit för att studera och inspire-
ras av, blev en ny försörjningsmöjlighet för tidens ogifta medelklasskvinnor.
Många av folkbibliotekens låntagare har alltid varit barn, och sannolikt be-
traktades därför inte steget som så långt mellan bibliotekarieyrket och ett
annat av tidens kvinnoyrken – läraryrket. Sannolikt är det också här som den
fortfarande idag gängse bilden av bibliotekarien som en otrevlig och oattrak-
tiv, snipig, glasögonförsedd, medelålders, ogift kvinna med knut i nacken ur-
sprungligen har sina rötter – denna bild är uppenbarligen väl förankrad även
i USA, och man hittar den såväl i skönlitteraturen och de tecknade serierna
som i TV, film och reklam (Widenberg 2000).

I Sverige hade kvinnors ökade möjligheter att ta studentexamen och
bedriva akademiska studier lett till att det under slutet av 1920-talet för
första gången fanns en större grupp akademiskt utbildade kvinnor. Dessa
var en outnyttjad men kvalificerad arbetskraftsreserv och utgjorde redan
från början merparten av eleverna vid den nyinrättade utbildningen vid sta-
tens biblioteksskola, trots att akademiska studier inte infördes som officiellt
förkunskapskrav förrän 1943. De nyutexaminerade folkbibliotekarierna fick
i de flesta fall hålla till godo med deltidsanställningar utan karriärmöjlighe-
ter, eftersom de flesta kommuner var för små för att finansiera heltidstjäns-
ter på folkbiblioteken före de stora kommunsammanslagningarna – något
som för övrigt 1952 ledde till bildandet av Sveriges enda fackliga organisa-
tion för enbart deltidsanställda: Riksföreningen för deltidsanställda folkbib-
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liotekarier. Fortfarande i början av 1990-talet var andelen deltidsarbetande
folkbibliotekarier såpass hög som cirka 40 procent. Yrket fick härigenom
låg attraktionskraft hos männen, och samtidigt blev lönen låg. Folkbibliote-
karieyrket blev, som flera andra kvinnoyrken, ett kall (Hamrén 1999, s 14 ff,
20 ff och 35 ff samt Thomas 1991, särskilt s 141).

Under 1920- och 1930-talet hade många studiecirkelbibliotek inom folk-
rörelserna växt såpass, att de började upplevas som alltför krävande att
sköta. Samtidigt efterlystes från statligt håll en centralisering av folkbiblio-
teksverksamheten och lösningen blev då att man på många håll (tidigast
inom ABF) började överlåta sina studiecirkelbibliotek på de kommunala folk-
biblioteken, en process som inte var helt avslutad förrän omkring 1970. Så
länge folkrörelserna hade ansvar för verksamheten var biblioteksförestån-
daren oftast en man – fortfarande 1945 fanns exempelvis 1 500 manliga
biblioteksföreståndare inom ABF mot endast 107 kvinnliga, och inom God-
templarrörelsen 1 292 manliga men endast 213 kvinnliga (Studieverksam-
heten inom kvinnoorganisationerna 1946, s 49). När så cirkelbiblioteken
uppgick i de kommunala biblioteken och bibliotekariesysslan från att vara
ett ideellt arbete övergick till att bli ett kommunalt avlönat yrke, betydde
det att de akademiskt utbildade kvinnliga bibliotekarierna tog över medan
rörelsernas biblioteksengagerade män försvann eller fick nöja sig med mera
okvalificerade uppgifter. Det är självklart att detta måste ha upplevts som
svårsmält av många, inte minst med tanke på att studiecirkelverksamheten
ursprungligen byggts upp som en alternativ bildningsväg, delvis i motsätt-
ning till den statliga högre utbildningen. Att de nya universitetsutbildade
experterna dessutom var kvinnor kan inte ha gjort saken lättare.

Bland dagens folkbibliotekarier är folkbildningsbegreppet fortfarande
levande, även om det finns studier som visar att man inte längre vill beskriva
verksamheten som folkbildning på samma självklara sätt som äldre genera-
tioner gjort (Klasson 1997, Zetterlund 1997 och Norefors 2002). Sannolikt
finns flera förklaringar till det. Men folkbibliotekariernas ambitioner att
söka öka läsandet av vad de ansett som ”god” litteratur (vilket ofta varit
synonymt med en borgerlig litterär kanon) samtidigt som de länge ställt sig
kallsinniga till så kallad ”populärlitteratur” har inte alltid uppskattats av
användarna, som ibland betraktat detta snarare som ett uttryck för fostran
eller disciplinering uppifrån, än som folkbildning i positiv mening. Använ-
darna har med andra ord känt sig reducerade till objekt och inte tyckt att de
själva fått definiera sina behov i sann folkbildningsanda. Möjligen är detta
också en viktig förklaring till varför den ovan omtalade negativa bilden av
bibliotekarien som en otrevlig, snipig tant fortlevt och än idag tycks vara så
djupt rotad. Dagens unga folkbibliotekarier vill inte i sin roll som läsfrämjare
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framstå som disciplinerande. Samtidigt har folkbibliotekens funktion som
informationscentraler blivit allt viktigare i takt med utbyggnaden av hög-
skolan, kommunal vuxenutbildning och kunskapslyft, och som en konse-
kvens av att ungdomsskolan arbetar alltmera probleminriktat. En viktig
uppgift för folkbiblioteken har blivit att förse studerande av olika katego-
rier med den information och den litteratur de behöver för sina studier. Det
tycks därför som om begreppet livslångt lärande av en del folkbibliotekarier
upplevs som en modernare och adekvatare beteckning för vad man idag ser
som sin uppgift att stödja, än begreppet folkbildning. Om denna förändring
även kommer att inverka på allmänhetens bild av den kvinnliga folkbiblio-
tekarien återstår att se.

Kvinnlig särorganisering

Vilka exempel har då funnits i folkbildningens historia på, att kvinnor inte
funnit sig tillrätta och accepterat ett inordnande i en officiellt könsneutral
men manligt präglad och styrd organisation, utan istället försökt särorga-
nisera sig på egna villkor och bygga upp bildningsorganisationer och -institu-
tioner riktade enbart till kvinnor? Och hur har i så fall sådana initiativ be-
mötts? Tittar vi på folkhögskolan, så fanns under de allra första åren i slutet
av 1860-talet och under 1870-talet sammanlagt minst åtta självständiga
kvinnofolkhögskolor. Tyvärr vet vi idag inte så mycket om hur verksamheten
på dessa skolor närmare såg ut. De blev dock förhållandevis kortlivade och
ett grundläggande problem tycks ha varit att hitta finansiärer (Larsson 1997,
s 98 ff). Intresset för att kvinnor bildade sig på egna villkor var uppenbarligen
ganska svagt, trots att skolorna ideologiskt sett knappast utmanade tidens
komplementära könsrollssyn.

Det dröjde sedan hundra år innan den nya kvinnofolkhögskolan i Göte-
borg kunde bildas. Att redan de trevande försöken på 1970-talet uppfatta-
des mycket provocerande illustrerar Lilian Hultins beskrivning av hur en
uppretad grupp manliga folkhögskolestudenter trängdes utanför dörren,
skrek och väsnades för att störa en kvinnolunch som pågick vid Göteborgs
folkhögskola 1978 med syftet att diskutera kvinnokurser (Kvinnofolkhög-
skolans webbsida: www.kvinno.fhsk.se/lilian1.html). Både namnet Kvinno-
folkhögskolan och själva verksamheten har också av många uppfattats som
ytterst provocerande, konstaterar Berit Larsson som själv var med och grun-
dade skolan och är verksam där som lärare. Att kalla skolan Kvinnofolk-
högskolan innebar att peka på den manliga norm som låg bakom föreställ-
ningen om ett universellt medborgarskap. Detta uppfattades som provoka-
tivt och medförde:
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en del repressiva konsekvenser för skolan och dess deltagare. […] Att vi utpe-
kade könsskillnad och könsmaktordning redan i skolans egennamn, renderade
oss till en början en klar plats i skolvärldens periferi. Institutionens kompetens,
kvalitet och vederhäftighet ifrågasattes från andra myndigheter eller institu-
tioner på ett häpnadsväckande sätt (Larsson 2001, s 195).

Det har emellertid under 1900-talet funnits andra bildningsinitiativ som rik-
tat sig enbart till kvinnor, med målsättningar som i viss mån kan jämföras
med folkhögskolerörelsens. Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad bilda-
des 1925 – dock med den uttryckliga ambitionen att vara något annat än en
vanlig folkhögskola, en medborgarskola som inte bara inriktades specifikt
mot kvinnor utan också i undervisningen utgick från kvinnors erfarenheter
i vid bemärkelse och hade till syfte att ge dem kunskap och kompetens nog
att våga utnyttja sin nyvunna rätt till samhällsinflytande. Intressant här är
att grundarinnorna medvetet avstod från folkhögskolebeteckningen – uppen-
barligen betraktades den som begränsande – och främst valde att sätta in
verksamheten i en kvinnorörelsehistorisk kontext. Valet innebar att man
stod friare i förhållande till folkbildningsbegreppet och kunde utforma verk-
samheten på det sätt man önskade. Det innebar också att man aldrig sökte
eller fick några offentliga bidrag till verksamheten, som finansierades helt
och hållet genom deltagaravgifter och grundarinnornas privata resurser.
Någon större reaktion tycks inte fogelstadkvinnornas initiativ ha framkallat i
samtiden, och Lena Eskilsson konstaterar att de ideal som man här sökte
förmedla utgjorde ”ett alternativ som aldrig blev något annat än en liten
slingrande stig som snart glömdes bort och växte igen” (Eskilsson 1991
s 145 ff, 157 ff och s 211).

Intresset för kvinnors husliga bildning vann insteg även inom Fredrika
Bremerförbundet, och organisationen startade därför två egna lanthushåll-
ningsseminarier, i Rimforsa 1907 och i Båstad 1916 (samt 1917 även en
skola för kvinnlig yrkesutbildning). Husmodersideologins vision var att skapa
en kompetent, rationell och teknikbejakande husmoder, och detta betrakta-
des inte som något som stod i motsättning till frigörelseprojektet, menar
Ulla Manns. Den rationella husmodern blev istället successivt till ett nytt
kvinnoideal, en modell för den moderna kvinnan (Manns 1997, s 204 ff. Se
även Hirdman 1992 och Nordberg 2001). Huruvida verksamheten på Fred-
rika Bremerförbundets lanthushållningsseminarier på något avgörande sätt
skilde sig från husmoderskurserna vid folkhögskolorna under samma tid är
oklart, liksom om organisationen fick offentliga bidrag till denna verksam-
het.

Även studiecirkelfrågan var aktuell inom kvinnoorganisationerna och
efter den inventering som företogs 1945 av Kommittén för utredning av
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kvinnoorganisationernas bildningsarbete fastslog utredarna Hulda Flood,
Etti Widhe och Astrid Westergren, att utredningen visat att ”kvinnorna inom
sina organisationer bedriver ett omfattande studiearbete, oftast under gan-
ska svåra förhållanden, beroende på otillräckliga ekonomiska resurser och
brist på utbildade ledare”. Man beklagade vidare att kvinnorna hade så
litet inflytande i utformandet av det allmänna bildningsarbetet och konsta-
terade att endast manliga synpunkter fått göra sig gällande vid översyner
av detta (Studieverksamheten inom kvinnoorganisationerna 1946, s 5 f).

Det är rimligt att anta att kommitténs rapport tillkommit med syftet att
påverka den utredning som vid denna tid arbetade med en översyn av det
statliga stödet till folkbildningen. Utredningen resulterade i 1947 års författ-
ning som innebar stora förändringar i statsbidragssystemet till studiecirkel-
verksamheten. För det första vidgades bildningsbegreppet betydligt. Tidigare
hade staten endast stött ”boklig” bildning. Nu jämställdes den praktisk-este-
tiska verksamheten. Det totala anslaget höjdes också mycket kraftigt och
utbetalades, vilket redan nämnts, från och med nu som pengar direkt till cirk-
larna, istället för som tidigare i form av böcker till cirkelbiblioteken. På SÖ
inrättades en speciell folkbildningsrotel och en folkbildningsnämnd, som hade
till uppgift att övervaka verksamheten både inom folkhögskola, folkbibliotek
och studieförbund och att fördela anslagen (Vestlund 1996, s 150 ff).

De nya generösa bidragsreglerna fick till följd att ytterligare organisa-
tioner ville bilda studieförbund. Bland andra gällde detta några av de stora
kvinnoorganisationerna. Villkoret för att ansökan skulle bifallas av Statens
folkbildningsnämnd var dock att studie- och bildningsarbetet utgjorde en cen-
tral del av moderorganisationens verksamhet. Detta var ett argument som
användes mot Fredrika Bremerförbundet, Sveriges husmodersföreningars riks-
förbund och Riksförbundet Sveriges lottakårer. Nämndens 35 män och 1 kvinna
ansåg inte att kvinnoorganisationerna var tillräckligt studieinriktade, trots
vad som redovisats i den ovan nämnda utredningen om deras bildningsar-
bete. Nämnden var också negativ till kvinnlig särorganisering, speciellt om
olika ideologiska ståndpunkter inom kvinnoorganisationerna ledde till bil-
dandet av flera kvinnliga studieförbund (Leander 1948).

Konsekvensen blev, att det aldrig bildades några studieförbund med röt-
terna inom kvinnorörelsen och därigenom har vi aldrig fått några studieför-
bund som byggt på kvinnlig särorganisering. Också den organiserade folk-
bildningen har med andra ord omfattats av den princip om heteronormativi-
tet, som Maud Eduards tillskriver den etablerade demokratin generellt (Edu-
ards 2002, s 78). Lottarörelsen utgör undantaget som bekräftar regeln, för
organisationen hade faktiskt hunnit bilda sitt studieförbund redan 1946.6 Verk-
samheten blev dock ytterst kortlivad just på grund av att man sedan inte
fick några statsbidrag. Lottarörelsen gick långt senare, under 1970-talet, in
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som medlem i Sveriges kyrkliga studieförbund (numera Sensus studieförbund).
Hit anslöt sig även Svenska barnmorskeförbundet, Bröstcancerföreningar-
nas riksorganisation samt några kyrkligt förankrade kvinnoorganisationer,
exempelvis Kvinnor i svenska kyrkan. Sveriges ekumeniska kvinnoråd är dock
medlem i Frikyrkliga studieförbundet.

Av övriga kvinnoorganisationer valde de politiska kvinnoförbunden re-
dan tidigt att ansluta sig till samma studieförbund som sina moderpartier,
vilket betyder att Moderatkvinnorna idag är medlemmar i Medborgarsko-
lan, de socialdemokratiska kvinnorna i Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)
och Centerkvinnorna och Folkpartiets kvinnoförbund i Vuxenskolan. Hit hör
för övrigt även LRF-kvinnorna i likhet med resten av jordbrukskooperatio-
nen i Lantbrukarnas Riksförbund. I övrigt kan nämnas att TBV (ursprungli-
gen Tjänstemännens Bildningsverksamhet) efter hand lyckades knyta till sig
ett antal fackliga organisationer med kvinnoprofil, som exempelvis Sveriges
folkskollärarinneförbund och Svensk sjuksköterskeförening. De flesta har dock
idag uppgått i andra fackliga organisationer. Den kvinnliga nykterhetsorga-
nisationen Vita bandet anslöt sig 1948 till Godtemplarordens studieförbund
och ingår numera i Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV).

Fredrika Bremerförbundet gick aldrig in som medlem i något studieför-
bund, och sköter alltjämt idag sin studieverksamhet på egen hand. Inte heller
Sveriges husmodersföreningars riksförbund, numera Husmodersförbundet
Hem och samhälle, är medlem, även om man sedan lång tid har ett samar-
betsavtal med Folkuniversitetet. Bland de många andra kvinnoorganisationer
som aldrig anslutit sig till något av de könsblandade studieförbunden kan
nämnas hela den kvinnliga fredsrörelsen, baptisternas, metodisternas samt de
svenska katolikernas kvinnoförbund, bilkåristerna, hela 1970-talets kvinno-
rörelse, Amningshjälpen, ett flertal kvinnliga invandrarorganisationer samt
många fackliga organisationer och yrkesföreningar med kvinnoprofil. Även
kvinnojourernas riksorganisationer har valt att stå utanför. 7

Det faktum att kvinnoorganisationerna tvingades inordna sig under den
manliga norm som sa att folkbildningen skulle bygga på principen om köns-
blandade institutioner, har inneburit två saker. För det första har kvinnors
möjligheter varit små att påverka och styra verksamheten åt ett håll som
inte överensstämmer med männens önskemål, inom dessa blandade men
manligt styrda institutioner. Kvinnornas reella handlingsutrymme har i det
avseendet varit litet. För det andra har alternativa strategier som utveck-
lats för att tillgodose behov som inte inordnats under de etablerade folkbild-
ningsinstitutionernas paraplyn per definition inte räknats som folkbildning.
Detta har i sin tur inneburit dels att de osynliggjorts, dels fått verka under
betydligt tuffare ekonomiska omständigheter än annars – men samtidigt
lättare kunnat värna om en ”fri” folkbildning i bemärkelsen fri från styr-



47KÖN OCH MAKT I FOLKBILDNINGEN

ning utifrån. Av redovisningen ovan framgår, att kvinnoorganisationerna i
stor utsträckning har valt att stå utanför den organiserade folkbildningen
och de har därigenom slagit vakt om sin rätt till kvinnlig särorganisering
även i bildningsarbetet. Kvinnofolkhögskolan är ett av de få exemplen som
finns på att kvinnor sökt driva en sådan linje innanför ramarna till den or-
ganiserade folkbildningen. Skolan har dock ifrågasatts och uppenbarligen
av många upplevts som mycket provocerande.

Institution eller intention?

Naturligtvis är det av stor vikt att vi har en forskning som tagit till sin
uppgift att studera de verksamheter som av staten givits beteckningen folk-
bildning, och som också fått och får avsevärda statsbidrag för detta. Och
det måste återigen understrykas, att kvinnornas andel i den organiserade
folkbildningen ju faktiskt är mycket stor och har varit så det senaste halv-
seklet. Det som blev avgörande för att kvinnorna på bred front skulle enga-
gera sig i studiecirkelarbetet var möjligheterna 1948 till statsbidrag för de
praktisk-estetiska cirklarna. De nya bidragsreglerna ledde till en snabbt
växande flora av praktiska cirklar – inte minst inom det textila området –
vilka attraherade kvinnorna i betydligt högre utsträckning än de teoretiskt
inriktade cirklarna tidigare gjort. Kvinnors val av ämnesområden förefaller
ha breddats successivt under de senaste decennierna. Men deras engage-
mang har i hög utsträckning varit inriktat just på de textila hantverkscirk-
larna och andra ämnesområden som haft en nära anknytning till husmo-
dersrollen. Oftast blev de textila hantverkscirklarna enkönade miljöer och
de har, enligt Louise Waldén, i praktiken utgjort en förlängning av den tra-
ditionella syjuntan eller syföreningen, där kvinnor på gränsen mellan privat
och offentligt kunnat komma samman utan män under förevändning att de
uträttat något ”nyttigt”, samtidigt som de haft möjlighet att diskutera och
utbyta kvinnoerfarenheter. Detta ser hon som en viktig förklaring till deras
stora popularitet (Waldén 1994, s 123 ff och Waldén 1997, s 182 ff). Man
skulle kunna säga att både den moderna folkhögskolans husmoderskurser
och de textila hantverkscirklarna i praktiken fungerat som öar av kvinnlig
särorganisering inom de könsblinda, blandade folkbildningsinstitutionerna,
ett ställe där deltagarna kunnat få utlopp för sin skaparkraft fjärran från
männens övervakande blickar, samtidigt som de fått sin kvinnliga identitet
bekräftad i enlighet med ett kvinnoideal som burit tydliga spår av Ellen
Keys tankar kring könens komplementaritet och stämt väl överens med det
husmodersideal som blev tongivande inte minst inom arbetarrörelsen åtmins-
tone fram till 1960-talet (Hirdman 1992). Med tanke på att den organiserade
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folkbildningen måste sägas ha tillkommit inom ramen för socialdemokratins
projekt om det moderna välfärdssamhället, så är detta knappast förvånande.
Men någon utmaning mot den rådande könsmaktordningen utgjorde folk-
högskolornas husmoderskurser eller studieförbundens enkönade textila hant-
verkscirklar knappast och i det avseendet har verksamheten inte fungerat
emancipatoriskt.

Det faktum att så många kvinnoorganisationer och kvinnliga bild-
ningsinitiativ faktiskt valt och fortfarande väljer att ställa sig utanför den
organiserade folkbildningen gör, att det statsbidrags- och institutionsba-
serade folkbildningsbegreppet fungerar dåligt som utgångspunkt för ett
mera övergripande studium av kvinnornas insatser och engagemang i bild-
ningsarbetet. Inom de stora könsneutrala folkrörelserna har kvinnornas
arbete dessutom ofta ägnats åt rörelsens barn. Men eftersom barnen utde-
finierats ur detta snäva folkbildningsbegrepp har sådana insatser inte räk-
nats som folkbildning.

En könsproblematiserande folkbildningsforskning som också tydliggör
kvinnornas insatser och engagemang i det fria bildningsarbetet kräver där-
för ett vidgat folkbildningsbegrepp. En väg att gå är att fokusera på inten-
tionen istället för institutionen, och definiera folkbildning som sådan verk-
samhet som organiseras och bedrivs med en bildande ambition. Denna för-
visso mycket vida definition leder till en folkbildningsforskning som inte
specifikt intresserar sig bara för de verksamheter som bedrivits eller bedrivs
inom de etablerade institutionerna, utan är av mera gränsöverskridande
karaktär och fokuserar på både vilka strategier som människor av olika
kön (eller ålder, klass och etnisk bakgrund) valt i skilda tider för att tillgodo-
se sina behov av informellt lärande, och vilka alternativ till de traditionella
folkbildningsinstitutionerna man skapat när inte dessa förmått svara mot
de önskemål och behov som funnits. Att bedriva en forskning som går utö-
ver de etablerade institutionernas verksamhet innebär således också att för-
söka hitta det, som kan sägas vara ett uttryck för den organiserade folkbild-
ningens misslyckanden.

Noter

1. En sammanfattning av olika forskares diskussioner kring definitionen av folkbildnings-
begreppet finns i Sundgren 1998. Se även antologin Om folkbildningens innebörder - nio
försök att fånga en företeelse (Bergstedt & Larsson 1995) och Johansson 1986.

2. Se Folkbildningsrådets webbsida: http://www.folkbildning.se/. Se även översättningen ”po-
pular adult education” i den av Skolverket utgivna Svensk-engelsk ordbok för utbild-
ningsområdet, 2 upplagan 1996.
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3. En presentation av den befintliga folkbildningsforskningen finns i Sundgren 1998.
4. En reservation måste dock göras för att uppgiften bygger på ganska gamla siffror i

Tebelius 1988. Se även Engman 2001, ”Behövs kvinnofolkhögskolor?” samt Åsa folk-
högskolas webbsida: www.asa.fhsk.se

5. Bernt Gustavsson urskiljer tre bildningsideal inom arbetarrörelsens bildningsverksamhet
1880-1930, nämligen Oscar Olssons fria självbildningsideal, Richard Sandlers mera in-
strumentellt inriktade medborgarbildningsideal och Arthur Engbergs nyhumanistiska
bildningsideal. Se Gustavsson 1991.

6. Uppgiften bygger på artikelförfattarens pågående och därmed ännu ej publicerade biblio-
grafiska arbete Organisering efter kön. Svenska kvinnoorganisationer ca 1870-2000.
Här kommer att presenteras alla kvinnoorganisationer på riksnivå under denna tid, deras
periodika, utgivna skrifter samt information om arkivsituation.

7. Studieförbundens medlemsorganisationer fram till år 1980 framgår av Andersson 1980,
s 372 ff. Johansson 1986 redovisar medlemmarna i mitten av 1980-talet och på studie-
förbundens webbsidor framgår vilka medlemsorganisationerna är idag.
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