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ABSTRACT 

Denna uppsats har kommit till för att undersöka vad som diskuterades inom 

Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb och Halmstads kooperativa kvinnogille under 

perioden 1911-1921. Folkbildningsforskningen har tenderat att utgå från ett 

klassperspektiv, syftet är därför att göra en undersökning där tonvikten delas av ett 

genusperspektiv, som stora delar av tidigare forskning negligerat. Men också ett 

klassperspektiv i jämförelsen mellan de två diskussionsklubbarna. Min studie utgår i 

huvudsak från två antologier från Mimer som mer eller mindre har ensamrätt på 

folkbildningsforskningen i Sverige. Huvudslutsatsen som jag med denna studie kan 

göra är att genusstrukturer i samhället kan likställas med klasskillnader i fråga om 

vilken betydelse de har för innehållet i diskussionsklubbarna. 
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1. Inledning  

”Varje tid upplever starkt sina egna problem och många som åhör eller deltager i 

debatten tror måhända att problematiken är ny. Efter en tids historieförakt har det 

för allt fler blivit uppenbart, att man icke på något område har fördel av den 

historielöshet, som ännu helt nyligen ansågs utgöra en förutsättning för snabba 

framsteg på olika områden.”1 – Sigfrid Leander 

Folkbildning som forskningsområde är relativt ungt och det råder fortfarande en viss 

”historielöshet” inom området. Att det finns begränsat skrivet på området är det som 

gör det intressant för mig, att det finns fortfarande luckor som behövs fyllas. 

Folkbildningsforskningen är långt ifrån det största och mest glamorösa 

forskningsområdet inom historia. Men det finns en viktig kärna i 

folkbildningsforskningen, nämligen folkbildningens betydelse för demokrati- och 

samhällsuppbyggnaden i Sverige under 1900-talet. 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering  

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet sker något som kan betraktas 

som historiskt nytt i Sverige. Det är framväxten av folkbildningen, ett fenomen som 

innebar att man på bred front önskade att öka den allmänna bildningsnivån i 

samhället och det är i kölvattnet av den alltmer ökade bildningsnivån som stora och 

omvälvande samhällsförändringar sker. 

En grundtanke för olika former av bildningsverksamheten är att kunskapssökandet 

skall komma ifrån individen själv, sedan i vilken form kunskapssökandet sker är 

egentligen sekundärt, det kan vara studiecirklar, diskussionsklubbar eller att sitta 

hemma och läsa en bok. Kontentan blir alltså att det är den fria viljan som är en 

grundförutsättning för folkbildningsprocessen. 

Problemet är således att 1900-talets folkbildningsideal grundar sig nästintill 

uteslutande på en manlig bildningsvärld2, fokus är inriktat på männen och kvinnors 

roll i folkbildningsprocessen försummas. En förlängning av denna problematik är att, 

även fast viljan fanns för en ökad bildningsnivå, så är det inte säkert att 

                                                           
1 Leander (1980), s. 7 
2 Nordberg, Rydbeck och Laginder (2001), s. 5 f. 
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möjligheterna gjorde det i synnerhet bland kvinnor. Därför har jag tänkt mig att 

närmare granska Göteborgs Kvinnliga Diskussionsklubb (GKDK) som grundades 1911 

och Halmstads Kooperativa Kvinnogille (HKKG) som är grundat 1912. För att se vad 

som diskuterades i dessa sammanslutningar av kvinnor och om de var 

marginaliserade i sitt tillträde till folkbildningsprocessen.  

 

1.2 Syfte samt frågeställningar 

Studiens syfte handlar dels om att studera kvinnorna i GKDK och HKKG, för att se 

om de fick ta del av samma bildningsvärld som männen eller om det finns en 

specifikt kvinnlig folkbildning som ligger utanför det typiskt manliga folkbildningen. 

Studien syftar också till att belysa klasskillnaden mellan de två kvinnoföreningarna 

och diskutera vilken betydelse klass kan ha haft för de olika 

bildningsverksamheternas innehåll och utformning.  

Min studie kommer visserligen att bidra med nu kunskap, baserat på val av 

studieobjekt. Men framförallt kommer den hjälpa till att komplettera den bild som 

tidigare forskning målat upp och således bidra till att stärka den helhetsbild som 

finns om fenomenet folkbildning.  

De frågor som arbetet utgår ifrån är följande:  

 Vilka frågor diskuterades i GKDK och HKKG under 1910-talet? Vad kan det 

säga oss om den samtida samhällssituationen? 

 Vilka skillnader finns mellan föreningarna? Kan skillnaderna kopplas samman 

med medlemmarnas skilda klasstillhörighet? 

 Hur präglas GKDK:s och HKKG:s verksamhet av genus? Och hur kan det på 

ett konkret sätt ta sig uttryck? 

 

1.3 Teori  

I min studie kommer jag att använda mig av två olika teorier som kopplas samman 

med varsin fråga och präglar hela studien. Det handlar om en teori om genus och om 

en teori om klass. 
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Teori om genus  

Yvonne Hirdman, professor i historia och verksam vid Stockholms universitet, 

lanserade begreppen genus och genussystemet vilket bland annat har publicerats i 

statens offentliga utredningar, SOU - Demokrati och makt i Sverige, 1990:44. 

Det första begreppet, genus, är en sträva efter att skapa en tankeskola i paritet med 

klass, nationallitet eller ras. Med genus avses alltså inte det biologiska könet, utan 

genus bör förstås som en mycket komplex hopsmältning av människan och hennes 

omgivning.3 Genus handlar om en ”[…] förståelse av det kulturella arvet och det 

sociala systemens betydelse för den mänskliga handlingen, än en ”kvinno- 

respektive mansroll” som hängs på en biologisk kropp.4 

Min tolkning av genus blir de aspekter av ”kön” som är kulturellt och socialt 

konstruerade, det gäller alla tankar, handlingar och föreställningar om hur 

könsrollerna bör se ut. Ett könsmönster som skapas och upprätthålls på grund av 

individerna, både kvinnor och män som är i systemet och av systemets struktur. 

Hirdman menar att samhället både skapar och upprätthåller ett system där män och 

kvinnor tillskrivs allmängiltiga roller och positioner, detta baserat på sitt biologiska 

kön. Genussystem bygger på två grundläggande principer, det ena är dikotomin 

könen emellan och det andra är hierarkin, det manliga överordnandet över kvinnan.5 

Den första principen, dikotomin, innebär att kvinnor och kvinnliga egenskaper dels 

hålls isär från män och de manliga egenskaperna men att det också ses som ett 

motsatspar till detsamma. Denna uppdelning gäller även platser, så som 

arbetsplatser. Hirdman använder sig av följande exempel för att förtydliga 

dikotomin: 

”Uppordningen av människor i sorter skapar därmed också grunden för 

orsakskedjor: genom att vara sort A bör man vara på plats A och göra A-saker, äga 

A-egenskaper. Således fylls platser, sysslor, och egenskaper av genus – så att 

platserna, sysslorna, och egenskaperna i sin tur reflekterar tillbaka på kroppen: 

den som är på plats A och gör sak A måste vara A-sort, med A-egenskaper.”6 

                                                           
3 Hirdman (1990), s. 73-76 
4 idem, s. 76 
5 idem, s. 76 f. 
6 idem, s. 77  
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Den andra principen, hierarkin, handlar istället för ett isärhållande på horisontell led, 

om ett isärhållande i vertikalt led. Den manliga överordningen gentemot kvinnliga 

underlägsenheten kan ta sig uttryck i bl.a. att det som män gör och de manliga 

egenskaperna betraktas som mer värdefulla då det är den manliga normen som 

premieras. Ytterligare uttryck för hierarkin handlar om makt, förvisso kan kvinnor 

åtnjuta viss makt, men endast om de håller sig på sin plats och gör de sysslor de skall. 

Den reella makten är det männen som besitter.7  

Hirdman ger följande exempel: 

 ”[…] maktförståelsen mellan kön bör baseras på en uppfattning av makt som ett 

rumsligt begrepp: man kan formulera det så att A begränsar B:s utrymme, A 

lägger beslag på/hindrar B:s rörelsefrihet, A tar plats på B:s bekostnad.”8 

Sammanfattningsvis så handlar genussystemet om att det finns en tydlig uppdelning 

mellan de biologiska könen kvinna och man, både på ett vertikalt och horisontellt 

plan. Kvinnor och män sysslar inte med samma saker och har inte samma 

egenskaper. Det är även mannen som har makten och det är också mannen som är 

normen för vilka egenskaper som är att föredra. 

 

Teori om klass 

Det finns ett otal olika definitioner av vad klass är och hur man kan välja att 

analysera klass eller mäta klass. Det finns således inte en entydig definition med en 

universell tillämpning. Eftersom jag i min genusteori behandlar begreppen dikotomi 

och hierarki så tycker jag att det är lämpligt att använda mig av en klassteori som 

behandlar samma begrepp. 

Jag kommer att använda mig av den brittiska sociologen Beverley Skeggs tankar 

kring klass och hon ser, ”klass som en diskursiv och historisk specifik konstruktion 

som härrör från medelklassens politiska konsolidering.”9 

Skeggs menar vidare, till skillnad från den klassiska marxistiska synen på klass, att 

klass finns både och lika mycket i vardagslivet som på fritiden och är inte bara 

kopplat till fabriker eller till hemmet utan också till bl.a. utbildningssituationer och 

                                                           
7 Hirdman (1990), s. 76-80 
8 idem, s. 79 
9 Lundström (2005), s. 24; Holgersson (2011), s.152 



5 
 

sexualitet.10 Klass är således, utifrån Skeggs tankar, kopplat till samhället i stort 

snarare än till enskilda sfärer. Klass är alltså inte en ”[…] färdig struktur utan en 

position som görs och levs i ständigt pågående processer. Det handlar dels om hur 

egenskaper och positioner kopplas till olika sociala grupper genom koncentrerande, 

fixerande och inskrivande processer (condensing, sticking, fixing), dels om en 

värdering och omvandling där dessa egenskaper betraktas som antingen goda eller 

dåliga och därmed blir högt eller lågt värderade.”11 

Utifrån Skeggs tankar så för Lundström resonemanget vidare, ett resonemang som 

förklarar samhällssynen kring början av 1900-talet och som tydliggör hierarkin och 

dikotomin inom klass. Lundström skriver att hon själv vill se ”[…] klass som en 

diskursivt formad kategori som kan skapa makthierarkier vilka också kan innefatta 

materiella förhållanden. En sådan diskursiv klass är till exempel det tidiga 1900-

talets borgerlighet, vilken inte endast bestod av de som i strikt marxistisk mening 

utgjorde en kapitalägargrupp. Här fanns också tjänstemän av olika slag och 

akademiskt bildade grupper. Dessa kan sägas ha varit åtskilda från arbetare 

respektive bönder i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende. Enligt Åsa 

Linderborg fanns det en borgerlig hegemoni som fungerade som ett 

klassövergripande ideologiskt tema under stora delar av 1900-talet. Hegemonin 

innebar att de kapitalistiska produktionsförhållandena och deras sociala hierarkier 

naturliggjordes och sågs som självklara.”12 

 

Sammanfattningsvis så består dikotomin och hierarkin av att medelklassen skapar en 

bild av arbetarklassen som ”de andra”, en negativ spegelbild som stod för det dåliga13 

och medelklassen tillskriver denna grupp egenskaper och positioner att förhålla sig 

till. Hierarkin blir också tydligare av att olika egenskaper betraktas som god och onda 

förlängningen av det blir att egenskaperna värderas högt respektive lågt. 

 

                                                           
10 Holgersson (2011), s. 151 
11 Lundström (2005), s. 24 
12 idem, s. 24-25 
13 Holgersson (2011), s. 152 
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1.4 Material och metod  

Det material jag kommer att använda mig av består av primärkällor av liknande 

karaktär. För Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb (GKDK) så består det i stadgar 

från 1911, årsberättelse för 1911 och program för diskussionsklubben som gäller 

mellan åren 1911-1928. Medans det material som använts för Halmstad kooperativa 

kvinnogille (HKKG) är bestående av verksamhetsberättelser som löper mellan åren 

1913-1921 och mötesprotokoll mellan 1912-1921, tilläggas bör dock att det funnits 

luckor i dokumentationen både i form av både försvunna verksamhetsberättelse och 

mötesprotokoll. Men det försvunna materialet är av den ringa utsträckningen att jag 

bedömer att materialets helhet inte påverkas. 

Rent allmänt om primärkällorna som är av karaktären protokoll, stadgar, 

verksamhetsberättelser m.m. så finns det enligt min mening ingen anledning till att 

misstro materialets validitet. Jag ser inte på vilket sätt det skulle vara meningsfullt 

eller gynnsamt att modifiera eller förvanska materialet. Då material som jag använt 

mig av inte har några krav på sig att exempelvis visa upp bra siffror eller liknande, en 

problematik som känns betydligt större bland företag. De eventuella felaktigheter 

som finns i materialet skulle kunna bero på mänsklig försummelse snarare än ett 

systematiskt felande, vilket inte bör förändra helheten.  

Studien är i sin utformning är en jämförelsestudie som ligger på två olika plan, dels 

handlar det om skillnaden mellan män och kvinnors relation till bildning. Men det är 

också en jämförelsestudie mellan kvinnor av olika klasstillhörighet. 

I den först delen av jämförelsen så kommer jag att applicera Hirdmans teori om 

genus på HKKG och GKDK, för att urskilja de dikotoma och hierarkiska strukturer 

som finns inom de respektive föreningarna. Den andra delen av jämförelsen kommer 

att ha samma tillvägagångssätt, men med skillnaden att det denna gång är Skeggs 

teori om klass som jag kommer att använda mig av.  Dock är det fortfarande samma 

indikatorer, dikotomi och hierarki, som jag kommer att försöka urskilja och visa hur 

de tar sig uttryck i de olika verksamheterna. 

 

 

 



7 
 

1.5 Forskningsläge 

 
Som tidigare nämnt så är folkbildningsforskningen ett ungt och till viss del outforskat 

område. Men under de senaste decennierna så har folkbildningsforskningen ändå 

rönt visst erkännande i och med inrättandet av Mimer, som är ett nationellt program 

för folkbildningsforskning. Det var efter ett riksdagsbeslut 1990 som det bestämdes 

att det skulle skapas en fast verksamhet som skulle jobba med 

folkbildningsforskning.14  En verksamhet som bland annat har presenterat 

forskningsresultat som ger en aspektrik bild av folkbildningen som både ett samtida 

och ett tidslöst fenomen men också som ett fenomen som fått kritik för att kunna ses 

som manligt betingad. 

Mimer har kommit ut med fyra stycken antologier på ämnet av vilka jag har använt 

mig av två stycken, som båda med sina titlar skvallrar om dess innehåll.   

Den ena av Mimers antologier är ”Folkbildning och genus – det glömda perspektivet” 

med redaktörerna Karin Nordberg, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap 

och Kerstin Rydbeck, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap. Det är denna 

antologi som jag i huvudsak utgår ifrån gällande hela diskussionen kring folkbildning 

och genus. Antologi belyser det som författarna ser som ett problem, nämligen 

bristen på ett genusperspektiv i folkbildningsforskningen. Det är denna antologi som 

möjliggjort diskussionen om folkbildning som manligt betingad och den är ganska 

ensam om att problematisera genusaspekten av folkbildningen. 

Det är framförallt två av artiklarna i antologin som jag använt mig av, Karin Norbergs 

- ”En flitig, förnuftig, finurlig, förnöjsam, företagsam, fredsälskande, föreningsaktiv 

fru och flerbarnsmor med förråden fyllda: om husmorsfostran och 

medborgarbildning i radion” och Berit Larssons – ”Könsskillnad och folkbildning”. 

Norberg skriver i delar av sin artikel om folkbildningens manliga kanon och om 

kvinnliga bildningsideal. Något som är högaktuellt för min studie då jag undersöker 

det manliga inflytandet över de båda diskussionsklubbarna. Norberg skriver också 

om hur specifika sfärer eller ämnen kopplas till kvinnan. Något som bidrar till 

uppkomsten av ”kvinnofrågor” och som åter kan ställas i relation till kanon och 

periferi.  

Larsson skriver som sagt om könsskillnader och delar med sig av hennes syn och av 

hennes tankegångar kring vad som menas med ”folk” i folkbildning och att kvinnan 

                                                           
14 Nordberg, Rydbeck och Laginder (2001), s. 5 
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inte är en del av detta i den utsträckningen som man vid en första tanke kan tänka 

sig. Larson menar då, något förenklat att ”folk” i folkbildning är manligt betingad. 

Denna artikel har jag använt just för att visa på ett alternativt sätt till att se på 

folkbildningsbegreppet och vad det möjligen kan stå för. 

Den andra antologin är ”Folkbildning – samtidig eller tidlös? Om innebörder över 

tid” med redaktörerna Ann-Marie Laginder, lektor i folkbildningsforskning och 

föreståndare för Mimer och Inger Landström fil. dr i pedagogik. Temat som samtliga 

författare skulle förhålla sig till var just ”Folkbildning – samtidig eller tidlös?”, mer 

styrning än så gavs inte åt författarna. Vilket leder till att de olika artiklarna skiftar i 

innehåll då temat tolkats olika och författarna har olika akademiska bakgrund. 

Resultatet blir en antologi som jag kunnat använda mig av för att på ett bättre sätt 

kunna förstå folkbildningsbegreppet ur ett tidsperspektiv, att se innebörden av 

begreppet i backspegeln, eller i ljuset av samtiden men också för framtida utmaningar 

som folkbildningen står inför.15  

Stefan Bohman, fil. dr. i etnologi och docent i museologi har skrivit flera studier om 

kulturlivet i Sverige, däribland - ”Arbetarkultur och kultiverade arbetare – En studie 

av arbetarrörelsens musik”. Detta är en studie där fokus är koncentrerat till musiken 

i relation till hur nya samhällsklasser hittar sina egna kulturella uttrycksformer. 

Bohman menar, likväl som Raymond Williams och Stuart Hall m.fl. att det är en 

kulturell hegemoni som råder vid slutet av 1800-talet och att det är borgerligheten 

som överför sina värden på arbetarklassen. Men Bohmans diskuterar vidare 

uppkomsten av kulturella uttrycksmedel för arbetarklassen, som uppkommer under 

tidigt 1900-tal och han ser musiken som en kulturindikator.  

Jag har använt mig av Bohmans avhandling för att stärka de inslagen av samma 

karaktär som jag ser i min studie, nämligen att det är borgerligheten som bestämmer 

hur arbetarklassens kvinnor skall bildas. För att det sedermera skall växa fram bland 

arbetarklassens kvinnor själva. 

 

 

                                                           
15 Laginder & Nordström (2001), s. 9 
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I min bakgrund och i min begreppsdiskussion så är det i huvudsak material från 

Bernt Gustavsson, Sigfrid Leander och Tore Frängsmyr som jag använder mig av. 

Bernt Gustavssons, fil. dr. idéhistoria, har skrivit avhandlingen, ”Bildningens väg – 

Tre bildningsideal i svenska arbetarrörelsen 1880-1930”. Gustavssons tes är att det 

finns är att det finns tre olika och tydligt karakteriserade bildningsideal i Sverige 

under perioden 1810-1930 och att samtliga av dessa ideal kan kopplas till en 

upphovsman. Avhandling är ett teoretiskt ramverk för hur bildningsidealen vuxit 

fram och Gustavsson diskuteras förekomsten av de olika bildningsidealen. För mig är 

avhandlingen intressant utifrån två anledningar, dels använder jag mig utav den för 

att ge dig som läsare fördjupad definition av bildningsbegreppet och 

bildningsidealen. Men sedan dyker avhandlingen upp i samband med den nutida 

kritik som riktas mot folkbildningsforskningen. Detta eftersom den så tydigt betonar 

männens roll och försummar kvinnans.  

Sigfrid Leander med boken ”Folkbildningens födelse” gör en personskildring, nästan 

som en biografi om Anton Nyströms arbete för folkbildningen. Jag har dock valt att 

endast använda boken för att belysa det som jag och andra med mig ser som 

startskottet för folkbildningen, nämligen grundandet av Stockholms arbetarinstitut år 

1880. Ett grundande som vi har att tacka Anton Nyström för, men jag kommer alltså 

inte vidare använda boken för att behandla dennes liv då det redan är mycket 

förtjänstfullt gjort och inte ligger inom ramen för min undersökning. 

Tore Frängsmyr som är professor i vetenskapshistoria, har skrivit ”Svensk 

idéhistoria: bildning och vetenskap under tusen år, 1809-2000”. Boken är av 

karaktären uppslagsverk, vilket gör att Frängsmyr målar med den stora penseln och 

beskriver i grova drag folkbildningens historiska förändring utifrån ett idéhistoriskt 

perspektiv. Användningsområdet för denna bok har varit att få en kortfattad och 

kärnfull överblick av specifika skeenden under 1800- och början på 1900-talet. 

Det material som jag använt mig av för att få en bättre förståelse om GKDK:s 

verksamhet är jubileumsskriften ”Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb: Kunskap 

och vänskap 1911-2001 – 90 år till bildningens nytta” skriven av Kerstin Lökken som 

är fil. dr i etnologi vid Göteborgs universitet. Det är en kärnfull presentation av 

verksamhetens 90 åriga historia vilket har möjliggjort att jag på ett enkelt sätt kunnat 

använda mig av Lökkens bok. Boken är snarare en sammanfattning och 
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sammanställning av det mycket omfångsrika material som funnits om GKDK. Som 

Lökken själv skriver, ”Mitt problem har alltså inte varit brist på material – tvärtom 

– att sovra har varit svårt.”16 Det är således inte en vetenskaplig avhandling i 

bemärkelsen att hon nyttjar diverse olika teorier. 

Gällande HKKG:s verksamhet så har jag inte kunnat använda mig av något lika 

specifikt, utan här har jag istället fått använda mig av en något mer generell 

avhandlig att relatera mitt källmaterial till. Det är avhandlingen, Den rationella 

konsumenten – KF som folkuppfostrare: 1899-1939¸skriven av Peder Aléx som är fil. 

dr i idéhistoria och är verksam vid Umeå universitet. Aléx ambition är inte primärt 

att beskriva KF:s verksamhet rent organisationshistoriskt, inte heller ekomimiskt. 

För som han själv skriver är detta redan förtjänstfullt gjort av andra forskare. Aléx 

avhandling behandlar däremot de viktigaste idéerna under den valda perioden. Det är 

därför denna avhandling varit till hjälp för mig, för att se hur KF:s idéer tar sig 

uttryck i Kvinnogillesförbundet och i synnerhet i HKKG:s verksamhet. 

 

1.6 Avgränsningar 

Studien syfte mynnar ut i att undersöka vad som diskuterades i de valda 

kvinnoklubbarna från deras respektive grundande(GKDK – 1911 och HHKG 1912) till 

och med 1921. Dock har jag tyckt att det varit meningsfullt att förlägga studiens 

början till 1880 ett val som motiveras tydligare i kommande stycke. Undersökningen 

kommer att ske dels utifrån ett genusperspektiv men också ett klassperspektiv. 

Anledningen till detta är som forskningsläget antytt, har det bedrivits en begränsad 

forskning på folkbildning i allmänhet och utifrån ett genusperspektiv i synnerhet.  

Att det gjort avgränsningar i både tid och rum kan jag fastslå här. Beträffande tid så 

ses 1880, ofta av tidigare forskning som en naturlig startpunkt för 

folkbildningsforskning. Anledningen är grundandet av Stockholms arbetarinstitut, 

varför detta kan ses som en startpunkt behandlar jag dock senare under avsnittet 

”Folkbildningens födelse”. Detta för att undvika upprepningar och för att kunna sätta 

in anledningen i en större diskurs, så väljer jag att hålla hela diskussionen samlad där 

istället för att fragmentariskt förklara den här. 

Studiens slut, 1921, motiveras med grundlagsändringen som gav allmän kvinnlig 

                                                           
16 Lökken (2001), s. 13 
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rösträtt. En av anledningarna att rösträttsreformen röstades igenom grundar sig i att 

diverse olika organisationer hade, klart uppsatta bildningsmål, man mobiliserade 

opinionen och förde diskussionen om kvinnlig rösträtt. I och med denna förändring 

så vann kvinnan en stor seger och ett viktigt delmål i kvinnans roll som aktiv 

medborgare infriades.  

 

Gällande val av studieobjekt går det framföra viss kritik, det kan finnas 

bildningsverksamheter som är dels av historisk börd viktigare och eventuellt även 

bättre dokumenterade. Kritiken kan framförallt riktas mot valet av Halmstads 

Kooperativa Kvinnogille, som vare sig är speciellt unik i sin utformning eller i sitt 

innehåll. Men det behöver inte innebära att det är ett mindre intressant studieobjekt. 

Det handlar också om, för egen del, en fråga om praktisk genomförbarhet då jag i min 

studiesituation utgår från Halmstad. Men i relation till studiens syfte där ett 

klassperspektiv också skall studeras så behöver jag använda mig av en förening som 

kan ställas i relation till GKDG, där då HKKG:s verksamhet tydligt fyller funktionen 

som kontrast. 

 

 

1.7  Disposition  

Dispositionen för studien kommer i huvudsak inrymmas i tre olika stycken. Där den 

första delen syftar till att öka läsarens förförståelse, dels via en diskussion om delar av 

terminologi som används. Men också i ett kapitel av mer deskriptivt karaktär, där 

folkbildningens historia och kvinnosynen under 1800-talet kommer att behandlas. 

Det andra stycket belyser den kritiken som finns mot folkbildningen, en kritik som 

grundar sig i föreställningar kring att folkbildning kan ses som någonting manligt 

betingat. Dels att själva fenomenet skulle vara manligt men också att nutida 

forskning, medvetet eller omedvetet, skildrar folkbildningen som ”könad”.  

Det tredje och sista stycke består utav den empiriska undersökningen, där jag mer 

specifikt undersöker GKDK:s och HKKG:s verksamheter. Vad diskuterades och hur 

utformades verksamheterna. Det är även i detta stycke som jag gör jämförelserna 

mellan diskussionsklubbarna. En jämförelse som sedermera mynnar ut i min 

avslutande analys av studien och där huvudfrågeställningarna besvaras. 
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2. Begreppsdiskussion – Folkbildning, bildning och 

bildningsideal 

 

Folkbildning, bildning och bildningsideal, alla dessa ord kan te sig som ganska enkel 

ord vid en första anblick. Vid närmare eftertanke däremot så inser jag att det finns en 

inbyggd problematik med orden, dels är orden värdeladdade och dels tvetydliga. 

Eftersom, framförallt folkbildning och bildning, kommer att användas i så pass stor 

utsträcknings i denna uppsatsskrivning vill belysa tidigare forsknings definitioner av 

begreppen föra att tydliggöra den inneboende problematik som finns i begreppen och 

i förlängningen öka förförståelsen hos dig som läsare. 

 

2.1 Folkbildning 

Vad är folkbildning? Gällande framväxten av folkbildningsrörelsen så har den stora 

likheter med framväxten av arbetarrörelsen, då båda tar sin början inom folket självt. 

Relationen mellan folkbildningsrörelsen och arbetarrörelsen har därför starka band, 

vilket tar sig utryck i korrelationen rörelserna emellan. 

Redan 1906 så formulerar Ellen Key sin tankar kring folkbildningsrörelsen genom att 

säga, det är en rörelse som ”bärs fram av folket själva i och genom självbeskattning, 

självstyre, självverksamhet."17 

Tore Frängsmyr, professor i vetenskapshistoria, skriver att vi kan se bildning och 

folkbildning som två sidor av samma mynt. Där bildningen å ena sidan representerar 

den enskilda individens frivilliga strävan efter ny kunskap medans folkbildningen å 

andra sidan skulle ses som den strävan som finns hos vissa att lära ut till andra.18 Jag 

menar att folkbildning är, enligt Frängmyrs sätt att se på det, mer en process snarare 

än ett specifikt mål som skall uppnås.  

Denna process kan dock ta sig uttryck i en mängd olika former. Men oavsett i vems 

regi den sker, arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen m.m., och i vilken utformning så 

skall ambitionen alltid ha varit att ge medborgarna bildning nog för att fostra dem till 

demokratiska medborgare.19  

                                                           
17 Key (1915), s. 20 
18 Frängsmyr (2000), s. 253 
19 ibid. 
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2.2 Bildningsbegreppet  

Åter och likväl som inom folkbildningsbegreppet så finns också inom 

bildningsbegreppet en tvetydlighet av samma karaktär, är bildning en process eller 

ett mål? Men det finns också ytterligare konflikter inom begreppet. Det som Bernt 

Gustavsson, fil. dr. i idéhistoria, gör är att karakteriserar begreppet genom att 

presentera tre motsättningar som finns inom begreppet:20 

 Bildning som process eller mål 

Å ena sidan, bildning som process utgår från att den enskilde individen under sin 

livstid är del i en ständigt pågående utvecklingsprocess som sker runt om oss hela 

tiden. Väljer vi att se bildning som ett mål, reduceras begreppet bildning till 

någonting handfast och avsevärt mycket mer konkret. Tonvikten ligger inte längre på 

en kontinuerlig förändringsprocess, utan den har förskjutits till att försöka efterlikna 

en fast förebild, d.v.s. målet.21 

 Elitismen och jämlikheten inom bildning 

Denna motsättning grundar sig i att kunskap är något som skall vara tillgängligt för 

alla och inte enbart samhällets övre skikt. Det är häri som en vanlig missuppfattning 

kan uppstå, enligt Gustavsson att ordet bildning skulle vara något som tillskrivs 

överklassen och är på så sätt klassmärkt till dem. Medan det skapats ett annat 

begrepp, folkbildning, som såg som bildning för folket eller den stora massan och en 

bildning som är öronmärkt till samhällets lägre skikt.22 

 Helhet och specialisering inom bildning 

Traditionen inom det generella kunskapssökandet var länge att förstå sig på allt det 

fina och det sköna i vår omgivning, det är tal om någon form av allmänbildning där 

vetenskapsmän ofta varit verksamma inom många olika discipliner samtidigt. 

Någonstans längsmed vägen har det blivit en så stor kunskapsbank att det inte längre 

finns möjlighet till överblick utan istället måste kunskapen utvecklas på djupet, vilket 

resulterar i ett delvis förlorat sammanhang mellan kunskapen. Att se helheten istället 

                                                           
20 Gustavsson (1992), s. 29 f. 
21 idem, s. 31 f. 
22 idem, s. 35 ff. 
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för att dissekera bildningen till något så smalt att det inte längre är tal om en 

allmänbildning utan om specialisering.23 

Sammanfattningsvis kan jag således konstatera att begreppet bildning kan ha olika 

former och skiftande innehåll. Det är utifrån dessa olikheter kring synen på bildning 

och på vad fokus skall ligga som i förlängningen utkristalliserar de olika 

bildningsidealen. 

 

2.3 Bildningsidealen  

Inom folkbildningsrörelsen och inom bildningsbegreppet finns det tre ständigt 

återkommande bildningsideal vars samtliga ideologiska härstamning kommer från 

1880-talets kulturradikalism.24 Det är under 1880-talet som det ideologiska brottet 

mellan det gamla konservativa Sverige och det nya radikala sker. Det är även här som 

den allmänna folkbildningsprocessen tar sin början, de tre bildningsideal som 

utkristalliseras är: medborgarbildningsidealet, nyhumanistiska 

personlighetsbildande idealet samt självbildningsidealet. Tre bildningsideal som 

rymmer motsättningar och likheter dels inom sig själva men också emellan varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Gustavsson (1992), s. 37 f. 
24 idem, s. 70 
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3. Bakgrund 

Det är detta avsnitt vars funktion är att ge läsaren den nödvändiga förförståelsen 

kring, folkbildningens uppkomst och utveckling under 1800- och början av 1900-

talet. Det är också här som en historisk tillbakablick över kvinnosynen, för ovan 

nämnda tidsperiod kommer att presenteras. 

 

3.1 Folkbildningens födelse 

Likt många andra historiska händelser är det svårt att ange ett specifikt år, månad, 

dag eller klockslag för när folkbildningen börjar, det är inte en enskild händelse utan 

en samhällsfärändring, en förändring som sprider sig snabbt över hela landet och 

som berör mer eller mindre alla invånare.  

Ändå så tar exempelvis Ambjörnssons avhandling om norrländska sågverksarbetare, 

Den skötsamme arbetaren: idéer och ideal i ett norrländskt sågverksamhälle 1880-

1930 och Gustavssons avhandling Bildningens väg: tre bildningsideal i svensk 

arbetarrörelse 1880-1930, sitt avstamp från samma år, nämligen 1880. Ska man nu 

tillskriva folkbildningen ett födelseår så är det kanske 1880, anledningen till det har 

vi att tacka Anton Nyström (1842-1931). 

Professor Mats Rehnberg gör en kärnfull sammanfattning i förordet av Sigfrid 

Leanders bok, Folkbildningens födelse, som handlar om just Anton Nyström som var 

en betydelsefull debattör och kulturpersonlighet. Nyström var utbildad läkare, men 

är mer känd för sin roll som idédebattör och folkbildningspionjär. Han var också den 

person som introducerade August Comtes samhällsfilosofi positivismen, vars 

huvudsakliga budskap var att ”leva för andra”.25 

Budskapet att leva för andra är något som på ett konkret sätt tar sig uttryck i 

Nyströms livsverk, där han strävade efter att ge en växande arbetarklass de 

kunskaper som dåtidens skolgång misslyckats med att get dem.26 

En viktig tanke som jag vill poängtera är att Nyström som läkare, en symbol för 

borgarklassen, vill ”ge” den växande arbetarklassen den bildning som han tycker att 

skolan misslyckats med att ge. Detta kan ses som ett uttryck för hur borgerligheten 

skall lära arbetarna, själva måttstocken för bildningen utgår från det som borgarna 

tycker är bildning. Detta är en tanke som jag finner stöd hos Stefan Bohman, fil. dr. i 

                                                           
25 Leander (1980), s. 8 
26 ibid. 
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etnologi och docent i museologi. Bohman menar att det under 1800-talets debatter 

om kultur och bildning ofta fanns inslag av tanken att det skulle spridas från 

överklassen till folket.27 Även Leander själv skriver att en effekt av industrialiseringen 

under 1800-talet av att lantsortsbefolkning flyttade in till städerna, vilket innebar 

helt nya livsvillkor och en helt ny livsmiljö. Under 1840- och 1850-talet togs de första 

stapplande stegen mot bildandet av arbetarföreningar och bildningscirklar, ofta ledda 

av den liberala överklassen och ständigt övervakade av de konservativa 

makthavarna.28  Den dominerande linjen fram till 1920-talet var också att man i stor 

utsträckning övertog borgerlighetens ideal. För som Bernt Gustavsson är inne på så 

finns det ingen specifik socialistisk kultursyn att överta.29  

Det var i denna tidsanda som Anton Nyström grundande arbetareinstitutet. Det är 

även detta som Leander ser som Anton Nyströms allra främsta verk, Stockholms 

arbetarinstitut, som var det första av sitt slag i Norden. Denna institution grundades 

1880 och, vad jag tror och i vissa fall vet, är anledningen till att många forskare väljer 

att förlägga början av sin folkbildningsforskning till år 1880.30 

Men redan under upplysningstiden föds embryot till folkbildningsidén. En idé som 

inget får genomslag under upplysningstiden utan glöms av men glöms inte bort, utan 

kommer först till uttryck den dag då idéns fiender ”börjar fundera över tidens 

lättsinne och slapphänthet, samtidigt som också välvilligt inställda kritiker log åt 

naiviteten eller rynkade på näsan åt idealismen.”31 Kvarlevorna från det tidigare 

ståndsamhället stötte på ytterligare nederlag när folkskolestadgarna 1842 drevs 

igenom och folkbildningsidén stod som segrare, vilket kan ses som den verkliga 

grunden för folkbildning.32 

Tilläggas skall dock att under större delen av 1800-talet så finns det ett 

parallellskolsystem som i sin utformning finns kvar till mitten av 1900-talet, då 

enhetsskolan införs. Men det finns en tydlig uppdelning mellan den skolan som är till 

för folket, folkskolan och sedermera inom de högre studierna, folkhögskola. Kontra 

det klassiska läroverket där den klassiskt grundade bildningen, den som bygger på 

grekiskan och latin. Vars motsvarighet bland de högre studierna skulle vara högskola 

                                                           
27 Bohman (1985), s. 24 
28 Leander (1980), s. 14 
29 Gustavsson (1992), s. 79-81 
30 Leander (1980), s. 8 
31 idem, s. 11 
32 ibid. 
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och universitet.33 Så i och med grundandet av Stockholms arbetarinstitut så grundas 

en föreläsningsverksamhet som riktar in sig på alla samhällsklasser och i synnerhet 

arbetarklassen som tidigare varit utestängd från högre studieformer. ”De tunga 

arbetsdagarna för menige man blev inte kortare, men tanken på en bättre 

morgondag ingav ändå ett visst hopp. Inte bara armar och ben utan också huvudet, 

inte bara kroppen utan också själen skulle få sitt.”34 

Nyström gör också en särskillnad på tro och vetande, religionen och politiken har 

ingen plats i undervisningen utan den grundas utifrån en ren vetenskaplig anda.35 

Just distinktionen mellan tro och vetande kommer att ytterligare diskuteras långt 

fram i historien. Där Ingemar Hedenius i sitt, enligt min mening och många med mig, 

standardverk Tro och Vetande (1949) når kulmen för diskussionen om ett 

särskiljande mellan ”tro” å ena sidan och ”vetande” å andra sidan.   

Det är med dessa förändringar i ryggen som ett möjliggörande av framväxten av 

folkbildningsrörelsen sker. Det är under slutet av 1800-talet men framför allt under 

1900-talets första hälft som folkbildningsrörelsen kom att växa sig stark. Den 

uppkom som jag tidigare varit inne på som ett komplement till de högre studierna 

som endast var ett fåtal förunnat. Detta innebär att folkbildningsrörelsen var starkt 

sammankopplad med arbetarrörelsen och olika ideella organisationer. I bl.a. 

föreläsningsföreningar och studiecirklar samlades därför människor som tidigare 

varit marginaliserade i det sedan tidigare existerande bildningsväsendet.36  

Under tidigt 1900-tal så finns det tre olika bildningsideal som man vanligtvis brukar 

tala om och varje ideal företräds av en framträdande folkbildare. 

En av de mest framträdande folkbildarna under tidigt 1900-tal var Rickad Sandler, 

för honom stod det klart att bildningsfrågan var en fråga om klasskamp. Hans 

övertygelse var att man från samhällets sida ville hindra vissa gruppers möjlighet till 

utbildning.37 Den nya samhällsklassen, arbetarklassen, skulle ta del av kunskap som 

Sandler menade skulle bidra till ökat inflytande och en käpphäst för Sandler var ”den 

planmässiga medborgarbildningen”.38 Sandlers bildningssyn, medborgaridealet, 

                                                           
33 Gustavsson (1992), s. 16 
34 Leander (1980), s. 11 
35 idem, s. 14 
36 Frängsmyr (2000), s. 253 
37 ibid. 
38 idem, s. 255 
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betonar samhällsnyttan39 och bildningsmålen är klart uttalade, det är specifika 

kunskaper som skall inhämtas och skall leda till ett bestämt mål, ”[…] deltagaren i 

bildningsverksamheten blir sociala byggmästare, en samhällets funktionär och ett 

redskap för den rörelse som skall bygga det nya samhället.”40 Detta är en 

skyldighet, att individen deltar aktivt i samhället vilket genererar i att du fungera som 

en ansvarig medborgare.41 

En annan framträdande folkbildare var Oscar Olsson en man som fått epitetet 

”studiecirkelns fader” tillskrivet till sin person. Olsson förespråkade 

självbildningsidealet som betonar individens utveckling som det allra viktigaste. För 

Olsson innebar bildningen att varje enskild person skulle komma underfund med sin 

eller sina talanger och under en livslång process försöka förverkliga dem. 42 

Bildningsprocessen utvecklas av att människan själv är aktiv i studiecirklar och 

föreläsningsgrupper och detta skall leda fram till ny kunskap.43 Det betonas hela 

tiden att det är en fri process och en fri aktivitet. Det är således inga krav på vissa 

kunskapsmål.44  

Det tredje och sista idealet som inryms i folkbildningsprocessen är det 

nyhumanistiska personlighetsbildande idealet som kopplas samman med Arthur 

Engberg. Engberg som själv skolades in i en undervisning som präglades av ett 

klassiskt bildningsinnehåll, något som tydligt färgade hans åsikter i 

bildningsfrågan.45  Till skillnad från de två andra idealen så bygger det 

nyhumanistiska personlighetsbildande idealet på andra traditioner och har sin 

huvudsakliga plats bland högre former av studier.46 Men också att det är en tydlig 

skillnad på synen kring bildning som inom det nyhumanistiska idealet ideal syftar till 

det klassiska grekiska idealet, ”[…] den klassiska antiken identifierades med den 

västerländska kulturen och den sanna humanismen, och högst i den stod 

Sokrates.”47 

 

                                                           
39 Frängsmyr (2000), s. 255 
40 Gustavsson (1992), s. 99 
41 idem, s. 73 f. 
42 Frängsmyr (2000), s. 255-256 
43 Gustavsson (1992), s. 126 
44 idem, s. 139 
45 idem, s. 191 f. 
46 idem, s. 189 
47 Frängsmyr (2000), s. 256 f. 
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Oavsätt vilket ideal man förhåller sig till så är bildning kanske inte, summerar Alf 

Ahlberg, någon garanti mot social suggestion men är kanske ändå ett steg på vägen. 

Det allmänna folkbildningsarbetet kan, ”där det bedrives utan förhävelse”, vara ett 

arbete för tankelivets sanering.48 

Det är inte bara bildningsidealen, d.v.s. tankarna kring hur bildningen skall 

tillgodoses som dyker upp kring sekelskiftet. Många verksamheter dyker också upp i 

fotspåren av dessa idéer. Som förslaget om att centralisera arbetarnas olika 

bildningsverksamheter, vilket resulterar 1912 i grundandet av ABF. Tanken var att 

man kollektivt skulle hjälpa alla föreningar runt omkring i landet, både 

organisatoriskt och innehållsmässigt.49 Det är även under denna period som GKDK:s 

och HHKG:s verksamheter tar sin början. 

 

3.2 Kvinnan – en kortfattad historisk tillbakablick över 1800-talets 

kvinnosyn 

Kvinnans kamp för att aktivt bli en del av offentligheten kan ses om en lång process 

som sträcker sig över hela 1800-talet och en bit in i 1900-talet. Även fast olika tiders 

kvinnor har haft olika drivkrafter och olika mål med sina verksamheter så finns det 

också gemensamma nämnare i hur de olika verksamheterna arbetat för att främja 

kvinnans ställning i samhället eller motverka sådant om försökt underminera 

densamma.50  

Under 1800-talets första hälft står Sverige inför industrialiseringens portar. Det som 

Lökken menar är grunden till kvinnofrågan är en samverkan mellan två stycken 

händelser. Det första är de stora ekonomiska, politiska och sociala förändringar som 

Sverige stod inför tillföljd av industrialiseringen, framväxten av nya samhällsklasser 

skapade nya behov. Det andra är den befolkningsökning som under 1800-talets första 

hälft som saknar motstycke vår svenska historia, en befolkningsökning som kommer 

att bl.a. resultera i ett överskott på ogifta kvinnor i städerna. Detta orsakar 

försörjningsproblem för dessa kvinnor och sysselsättningsfrågan börjar drivas.51  

                                                           
48 Frängsmyr (2000), s. 262 
49 idem, s. 255 
50 Lökken (2001), s. 16 
51 idem, s. 17 f. 
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Dock så är det så att under den första halvan av 1800-talet så är det framför allt 

männen som driver kvinnofrågan och inte kvinnorna själva, det kommer att dröja 

ytterligare något decennium innan kvinnan driver sina sakfrågor. 

De kvinnor som under 1800-talet däremot stack ut hakan lite och talade för kvinnans 

sak blev ofta föremål för olika karikatyrer och klichébilder, då det stred mot den 

samtida bilden av kvinnans natur. Man framställde dem som militanta, starka, 

skrikiga, helt enkelt som okvinnliga.52 

Men under andra halvan av 1800-talet så börjar det ske vissa förändringar och 

framförallt de borgerliga kvinnorna kom att få nya möjligheter. Det var den samtida 

frågan om kvinnoemancipationen som engagerade många, den traditionella synen på 

kvinnan och vad som sågs som kvinnligt började ifrågasättas. Kvinnor ville frigöra sig 

från de tidigare stereotypa bilderna som finns om kvinnan.53 Kvinnoverksamheter 

som blommar upp vid 1880-talet kommer primärt att fokusera på frågor rörande 

utbildning, äktenskap och sedlighet.  

Medans de verksamheter som dyker upp i början av 1900-talet ofta har kvinnlig 

rösträtt och ökat inflytande som en del i ett aktivt medborgarskap, som fokus.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Lökken (2001), s. 23 
53 idem, s. 27 f. 
54 idem, s. 16 
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4. Kritik mot folkbildningen som ”könad” 

Detta stycke ämnar belysa den kritik som nutida forskning riktar mot 

folkbildningsprocessen kring sekelskiftet 1800/1900 som ”könad”, d.v.s. att just 

folkbildnings skulle vara något som endast män sysselsatte sig med och att den 

bildningsverksamhet som kvinnor bedrev var något annat. 

”För oss som jobbar med folkbildning är folkbildare en hederstitel. Det är Oscar 

Olsson, Rickad Sandler, Alf Ahlberg, Gunnar Hirdman och männen som följde i 

deras fotspår. I jubileumsböcker och avhandlingar är deras stora gärningar 

beskrivna och vederbörligt beundrade. De har gjort stordåd för svenska folkets 

bildning. I folkrörelsernas historia finns få kvinnor skildrade som folkbildare Ellen 

Key är det lysande undantaget. Har det funnits andra? Finns det kvinnor som gjort 

en insats för människans bildning men som inte synts bakom de stora männen?”55 

Ovanstående citat är ett exempel på den problematik som finns med folkbildningen. 

Att man med begreppet folkbildning associerar till de stora männen. Ellen Key som 

ofta tillskrivs epitetet ”folkbildningens moder”, är dock det lysande exemplet på 

undantaget som bekräftar regeln. 

Kritiken handlar inte bara om folkbildningens manliga norm, att jubileums- och 

minnesskrifter fullkomligt domineras av männen. Kritiken handlar också om modern 

forsknings kartläggning av 1900-talets folkbildningsideal. ”Samma sak som präglat 

den institutionaliserande folkbildningen kan alltså sägas även ha präglat 

forskningen om den.”56 En problematik som erbjudit ett visst bekymmer att förhålla 

sig till eftersom forskningsläget är utformat som det är. Vilket gör att även jag kan ha 

trillat ner i samma fallgropar som tidigare forskning har gjort. 

Bernt Gustavsson och avhandlingen ”Bildningens väg: Tre bildningsideal inom 

arbetarrörelsen 1880-1930” som jag tidigare nämnt, i den knyter Gustavsson en 

manlig gestalt till vardera bildningsideal. Det är Oscar Olsson som framställs som 

”folkbildningshistoriens omslagspojke nr 1”57. Även fast det funnits viktiga kvinnliga 

företrädare inom idealen också.  

Även en annan av de stora männen i modern idéhistorieforskning, Ronny 

Ambjörnsson får kritik för att inte förhålla sig genusneutral till 

folkbildningsbegreppet. Det är hans avhandling ”Den skötsamme arbetaren: idéer 

                                                           
55 Engman (1995), s. 7 
56 Nordberg (2001), s. 79 
57 ibid. 
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och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930” som är utsatt för kritik, den 

maskulina ändelsen på skötsamhet och i avhandlingen så vittnas det om att bildning 

skulle ha setts som en manlig angelägenhet.58 

Problematiken med detta är att tongivande manliga forskare i nutid har kopplat 

samman folkbildningen och knutit den till den manliga sfären.59  

Om vi utgår från antagandet om att folkbildning är knutet till den manliga sfären så 

blir folkbildningsbegreppet ännu mer tvetydligt än vad det sedan tidigare varit. 

Eftersom ”folk” och ”bildning” är begrepp som ensamt kan ges en skiftande innebörd 

så blir även sammansättningen någonting svårfångat.60 Frågan jag ställer mig och en 

del av den kritiken som folkbildningen har fått är vad som menas som folk eller vilka 

som räknas in där. Vad menar vi med ”folk” i folkbildning? 

Denna fråga behandlas av Berit Larsson som är lektor i genusvetenskap, även fast 

hon numera är pensionerad. Larsson skriver i artikeln ”Könsskillnad och 

folkbildning” om vad hon menar med ”folk” i folkbildning: 

”Vilka (eller vilket) socialt kön tillskrivs ’folk’ i folkbildning och av vem? Vad menas 

med generaliseringen ’folk’ i uttrycket ’folkbildning’, vilka inkluderas och vilka 

exkluderas? Med andra ord vilka inkluderas i det ”vi” som benämns som ’folk’ 

(vi=folket) i uttrycket ’folkbildning’? Vilka är ”vi”, vad vill ”vi”? Vad menar vi med 

”vi” och vad betyder det att tala om ’vi’?”61 

Det som Larsson vill komma fram till är att folkbildning, likväl som någon annan 

mänsklig verksamhet inte kan ses som könsneutral. Utan att begreppet folkbildning 

och ordet ’folk’ i folkbildning redan är ”könat”62. Att ’folk’ historiskt har utgjorts av 

den ”universella människan som visat sig vara den generaliserade mannen […]”63 

Således är ’folk’ inte alls könsneutralt, utan manligt betingat. Det är därför som 

Larsson ställer frågan om ”Vilka som ingår i det ”vi” som könsblint kan utgöra ’folk’ i 

uttrycket folkbildning.”64 

Att det råder skillnader mellan vad kvinnor och män diskuterade under 1910-talet 

kan fastslås och kan ses som en naturlig orsak till att kvinnor och män lever i ett 

samhälle som bygger på ett isärhållande av könen. Men det finns också likheter, i 
                                                           
58 Nordberg (2001), s. 79  
59 ibid. 
60 Arvidson (1992), s. 22  
61 Larsson (2001), s. 197 
62 ibid. 
63 ibid. 
64 ibid. 
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synnerhet gällande tanken att det skall finnas olika former av bildningsverksamhet 

som syftar till att öka bildningsnivån i samhället. 

Men det finns återigen ett isärhållande, där bildningsverksamheterna som männen 

företar sig ses som folkbildning. Eftersom ’folk’ kan ses som likaställt med den 

generaliserande mannen. Dikotomin mellan könen hindrar att ”den kvinnliga 

bildningsverksamheten” kan ses som folkbildande eftersom män och kvinnor sysslar 

med olika saker och håller sig till olika arenor. Så även fast det innehållsmässigt finns 

likheter och att syftet är av samma karaktär så kan man inte likställa verksamheterna. 

Utan det som männen sysselsätter sig med är folkbildning och det är nästan 

uteslutande bara männen som ses som de stora svenska folkbildarna. Den andra av 

genussystemets grundprinciper handlar ju om att det manliga är normen och det som 

männen företar sig uppfattas som viktigare, vilket bl.a. kan ta sig uttryck i att det 

skall verka som att det är männen som bildar Sverige och generellt blir kvinnans roll 

marginaliserad och bortglömd. 

Kvinnorna däremot sysselsätter sig med bidningsverksamheter som inte kan eller får 

ses som folkbildning, utan det är något annat. Larsson berör frågeställningen om vem 

det är som tillskriver folkbildningen ett manligt kön. Min tanke blir delvis utifrån vad 

Hirdman skriver om hur genussystemet uppehålls, att det är samhället och alla 

individer däri, oavsett om det är kvinnor eller män som bidrar till att upprätthålla 

samhällsstrukturer av denna karaktär. 

Jag tänker dock att om vi väljer att betrakta ”folk” i folkbildning som alla människor 

så är ju båda diskussionsklubbarna, vara sig men vill eller inte, del av något större 

med sitt bildningsarbete. Man är, vill jag hävda en del av den allmänna 

folkbildningsprocessen. Kopplar jag an till Frängsmyrs definition av folkbildning så 

sågs det som en strävan hos vissa att lära ut till andra. I en diskussion och i en 

diskussionsklubb så handlar det om att medlemmarna aktivt diskuterar för att få ny 

kunskap och på så vis lär sig av varandra.  
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5. Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb och Halmstads kooperativa 

kvinnogille – folkbildning, klass och genus 

Diskussionsklubbar av karaktären att det är kvinnliga dyker upp redan i slutet av 

1800-talet i Sverige. Det i samband med den stora kvinnofrågan om kvinnlig rösträtt 

som aktualiserades av den radikale liberalen Fredrik Borg, som i en motion 1884, för 

första gången förde frågan på tal.65 Även fast det kommer att dröja nästan ytterligare 

40 år innan idéerna bakom motionen kom att bli en faktisk verklighet för kvinnan, så 

fanns nu tankarna formulerade. Flera av de begränsningar som tidigare 

marginaliserat kvinnan undanröjs vid sekelskiftet 1900, där två av de viktiga är 

utbildning och tillträde till arbetsmarknaden. 

 

5.1  Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb 

Den första av de två studieobjekten som jag tänkt presentera är Göteborgs kvinnliga 

diskussionsklubb som har långa anor och finns som en aktiv diskussionsklubb även 

nu i skrivande stund. 

 

5.1.1 Bakgrund 

De första initiativen till Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb börjar formuleras vid 

en söndagsmiddag våren 1910, av de fyra väninnorna, Maria Larsen, Ebba Kunze, 

Elin Almblad och Ingeborg Dahllöf.  

Men det dröjer tills den 23 mars 1911 innan det först konstituerande mötet hölls i 

Chalmerska institutets lokaler. Inbjudan till detta möte annonserades i dagspressen 

under följande paroll, ”till kvinnor i Göteborg, hvilka kunde anses intressera sig för 

bildandet af en kvinnlig diskussionsklubb.”66 Det var cirka 200 kvinnor som 

hörsammat kallelsen till det allra första mötet och innan den dagen var slut hade 

föreningen bildats, stadgar skapats och målsättningar och ambitioner för GKDK:s 

verksamhet fastställts.67 Av de cirka 200 kvinnorna som närvarade på mötet så var 

det 72 som skrev in sig som medlemmar.68 

                                                           
65 Lökken (2001), s. 33 
66 idem, s. 40 
67 ibid. 
68 Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb, Styrelsens berättelse för 1911 
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5.1.2 Verksamhetens målsättning och utformning   

Målsättningen med GKDK:s verksamhet var att diskussionsklubben skulle vara en 

opolitisk bunden bildningsförening som skulle vara till för kvinnor i alla 

samhällsskikt, något som kommer till uttryck i GKDK:s  första stadga från 1911: 

”Föreningen har till uppgift att väcka och utveckla samhörighetskänslan mellan 

kvinnor ur skilda samhällsställningar och meningsgrupper samt att, utan 

partitagande, söka hos dem framkalla intresse för och sprida kunskap om 

samhälleliga angelägenheter och deras handhavande. Sitt mål söker föreningen 

uppnå genom diskussioner och föredrag samt klubbaftnar.”69 

Intentionerna för verksamheten är vad jag subjektivt skulle kalla för goda, då strävan 

inom GKDK är att klass inte skall ha någon betydelse för ett eventuellt medlemskap 

och skall således inte vara ett hinder för kunskapssökandet. Frågan däremot blir om 

verksamheten, i alla fall under det decennium som min studie är förlagd till, var så 

nyanserad som man själv önskat. Anledningen till mitt påstående grundar sig i 

medlemsförteckningen70 för 1911 års verksamhet. Förvisso finns det en viss differens i 

kvinnornas sysselsättning, men det är ingen av medlemmarna, vars yrke renodlat 

skulle kunna placeras in under kategorin industri- och grovarbetare.  

De kvinnor som representerar GKDK i medlemsförteckningen för 1911, kan tydligt 

kopplas till Hirdmans resonemang om en dikotomi emellan kvinnor och män. Med 

några undantag bland medlemmarna så är det generellt fyra platser som kvinnan är 

verksam inom, det är hemmet, i kontorsmiljö (kontorist eller telegrafist), som 

lärarinna eller inom sjuk- och omvårdnadsyrken. Yrken som fortfarande ses som 

kvinnligt betingade och som är ett uttryck för att det finns tydliga sysslor och platser 

som kvinnan skall hålla sig till. Fördelningen visas här under i diagram 1: 

                                                           
69 Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb, Stadgar för verksamheten, 1911 
70 Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb, Verksamhetsberättelsen för 1911, s. 4 
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Diagram 1, Medlemmarnas sysselsättningsområde fördelat i procent (%) syftar till att ge en överblicka av 

kvinnorna i GKDK:s sysselsättning och gäller samtliga medlemmar vid första verksamhetsårets slut. 71 

*Kategorin är spretig gällande sitt innehåll, det är i denna kategori som både toppskiktet och bottenskiktet av 

GKDK:s medlemmar förvärvsarbete är representerat. 

 

Det finns ju alltså ett uttalat försök till att dikotomin mellan olika klasser inte skall 

finnas inom GKDK:s verksamhet. Problemet är, som Lökken konstaterar, att kvinnor 

som är medlemmar inte är en generellt särskilt heterogen grupp. Utan majoriteten är 

borgerliga kvinnor. Borgarna dominerade det offentliga samhället under slutet av 

1800-talet och in i början av 1900-talet och kunde göra detta via olika offentliga 

institutioner som skolan, kyrkan och pressen. Men även via lagstiftningar och polisen 

kunde borgerligheten överföra sina värden till bönder och arbetare.72 

Det är denna tanke som möjligtvis kommer till uttryck. Genom att de borgerliga 

kvinnorna som grundade GKDK och gjorde föreningen till en klassoberoende 

förening, så kan det leda till att borgerligheten bilda eventuella medlemmar från 

arbetarklassen. Här blir det då istället en fråga om en tydlig hierarki mellan skilda 

samhällsklasser där värderingar och egenskaper värderas olika. 

Så även fast klass officiellt inte är ett hinder för ett medlemskap finns det fortfarande 

andra uttalade begränsningar. I stadga nummer två står följande, ett inträde i 
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 Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb, Verksamhetsberättelsen för 1911 
72 Bohman (1985), s. 10  

50% 

13,40% 

18,30% 

3,60% 14,70%* 

Medlemmarnas sysslesättningsområde 
fördelat i procent (%) 

Hemmet 

Kontor 

Skola 

Sjuk- och omsorg 

Övrigt 



27 
 

diskussionsklubben kan ”[…]vinnas av varje välfrejdad kvinna i Göteborg.”73 

Kvinnorna skall alltså vara ansedda som respektabla och ordentliga, oberoende av 

klass. 

Innan jag går vidare i mer specifikt vad som diskuterades så. Skall jag behandla 

ytterligare en av stadgarna för verksamheten som belyser det faktum som GKDK 

själva målar upp för sin verksamhet, att man är en bildningsklubb och inte en 

”folkbildningsklubb”. 

Stadga nummer fem, ”Diskussioner, resolutioner och övriga 

föreningsangelägenheter må endast om styrelsen så finner lämpligt och genom dess 

försorg offentliggöras”74 GKDK:s verksamhet är sluten, så tillvida att det krävs ett 

medlemskap för att äga inträde till diskussionsklubben. Verksamhetens huvudfokus 

är att ge kvinnorna i klubben en ökad bildning. För som det står i §1, ”[…]söka hos 

dem framkalla intresse för och sprida kunskap om samhälleliga angelägenheter och 

deras handhavande.”75 För mig blir ”dem” i utdraget, medlemmarna och bildning av 

kvinnorna i GKDK kommer i först led, medans det folkbildande inslaget blir en 

naturlig följd av kvinnornas ökade bildningsnivå. Slutsatsen blir att GKDK:s 

verksamhet är en del av folkbildningsprocessen men man jobbar inte som folkbildare 

för sin omgivning utan för sig själva. 

 

5.1.3 Ämnen för diskussion 

Möten med tillhörande diskussioner, som bör vara det viktigaste inslaget i en 

diskussionsklubb verksamhet, bedrevs i GKDK:s fall mellan 5-7 gånger per år och vid 

varje tillfälle behandlades ett ämne som stod på dagordningen. De olika ämnena för 

diskussion är diarieförda och sammanfattas i Diskussionsklubbens program 1911-

1928 76. Min studies huvudfrågeställningar berör de samtida samhällsfrågorna, dels 

utifrån ett genusperspektiv men också ur ett klassperspektiv.  

Många av de ämnena som diskuteras är lite slarvigt uttryckt kvinnofrågor och har en 

tydlig genusproblematik inbyggd i sig. Möjligheten till att diskustera kvinnofrågor 

tänker jag mig hänger ihop med att GKDK inte har någon huvudman utan bygger på 

                                                           
73 Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb, Stadgar för verksamheten, 1911  
74 Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb, Stadgar för verksamheten 1911 
75 Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb, Stadgar för verksamheten 1911 
76Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb, Program 1911-1928 
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kvinnornas ideella och aktiva deltagande i klubben.  

De samtida samhällsfrågorna är egentligen allt frågor som diskuteras och det är en 

liknande indelning som Lökken gör, men hon väljer att kalla den för ”Samhällerliga 

angelägenheter”. Ett axplock av ämnen är: Frågor om ”ålderdoms- och 

moderskapsförsäkring”, ”pensionsfrågan” och ”behörighetslagen”. Frågor som 

kvinnorna i GKDK var med och bildade opinion om och därmed sökte skapa ett 

utrymme för medborgerligt inflytande.77  

Även diskussionsämnen om ”kvinnans rätt till självförsörjning” och ”kvinnan i 

hemmet och samhället” tänker jag mig kan ses som ämnen vars syfte är ett öka det 

medborgerliga inflytandet. Ett inflytande som kvinnorna successivt vinner och som 

speglas i diskussionen om ”kvinnans nya samhällsplikter”, för med ökat samhälleligt 

inflytande så kommer ökade krav på samhälleliga plikter.78 

Äktenskapet sattes också under lupp i början av 1900-talet och var en fråga som 

diskuterades av GKDK. Den gamla äktenskapslagens från 1734 ansågs, med all rätta 

kan tyckas, förlegad då den i sin utformning omyndigförklarade kvinnan och uttalat 

underställde henne sin make.79 

 

Det som kan konstateras är att många av de ovanstående diskussionsämnena berör 

frågor som handlar om ett strukturellt och systematiskt isärhållande av män och 

kvinnor. Det är lagar som i sin utformning skapar en ojämställdhet emellan könen. 

Det som dock sker under 1910-talet är att man börjar förändra strukturerna så att 

kvinnorna kommer att få ett större inflytande än tidigare men därmed inte sagt att de 

kommer få lika stort inflytande som männen. 

De diskuterar också inom GKDK ämnen som ifrågasätter, det som Hirdman skulle se 

som genusstrukturer, där det sker ett isärhållande av kvinnor och män när det gäller 

tillträde till olika arenor som sedan tidigare varit marginaliserade för kvinnorna. Det 

är frågan om ”Kvinnliga präster”, en arena som varit utsatt för tydliga åtskillnader 

mellan könen, men som nu börjar diskutera. Även frågan om ”Kvinnans värnplikt”80, 

kan ses som ett uttryck för de förändringar som sker under 1910-talet och bör ställas i 

relation till att det är ett världskrig som rasar i Europa under tiden. 

 

                                                           
77 Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb, Program 1911-1928; Lökken (2001), s. 80 
78 Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb, Program 1911-1928 
79Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb, Program 1911-1928; Lökken (2001), s. 87 
80Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb, Program 1911-1928 
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Det skall sägas att väldigt lite av diskussionsutrymmet ägnas åt frågor som handlar 

om klass, utan det är primärt frågor som berör kvinnan i allmänhet som behandlas. 

Men ett tydligt undantag är diskussionsämnet om ”Samhörighet mellan kvinnor”81, 

vilket i likhet med GKDK:s stadgar handlar om en samhörighet kvinnor emellan 

oavsett klasstillhörighet och vad jag tänker mig syftar till att man i första hand skall 

identifiera sig som kvinna och sedan klass snarare än tvärtom. 

 

5.2 Kooperativa Förbundet och Kooperativa kvinnogillesförbundet – 

Halmstads kooperativa Kvinnogille 

Det andra studieobjektet, Halmstads kooperativa kvinnogille, är en av flera hundra 

fördetta aktiva lokalföreningar som var kopplade till Kooperativa Förbundet under 

första halva av 1900-talet då kooperationen var som starkast. 

5.2.1 Bakgrund 

Redan under 1850-talet börjar de allra första kooperativa föreningarna att dyka upp i 

Sverige men det kom att dröja fram tills 1899 innan bildandet av det politiskt och 

religiöst oberoende Kooperativa Förbundet (KF) sker.  

Enbart en i familjen kunde vara medlem i förbudet vilket resulterade i att det oftast 

var en självklarhet att det var mannen som blev medlem. Detta var dock en 

problematik som inte gick obemärkt förbi. Framträdande röster inom förbundet vill 

värna om kvinnorna i kooperationen och vid ett möte med ämnet ”Kvinnorna och 

kooperationen” fastslogs kvinnogillestanken. Så 1907 bildades de första gillena runt 

om i hela Sverige och det är kvinnogillesförbundets sekreterare Agnes Jonson som 

blir förbundets viktigaste person som flitig agitator och eldsjäl inom förbundet.82 Det 

blir således en tydlig uppdelning mellan det manliga och det kvinnliga. Bildandet av 

ett kvinnogille sågs av de drivande männen bakom det som viktigt men inte som det 

viktigaste. Utan det viktigaste var fortfarande männens medlemskap i förbundet, 

vilket knöt till sig en hel familj eftersom mannen var överhuvudet för familjen.83 Även 

fast det finns en åtskillnad förbunden emellan så blir det tydligt att 

kvinnogillesförbundet samarbetare och har ett utbyte med KF:s verksamhet, vilket 

betyder att flera frågor drivs i linje med KF.84  

                                                           
81Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb, Program 1911-1928 
82 Aléx (1994), s. 101 
83 idem, s. 101-102 
84 idem, s. 140 
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I Halmstad så sker bildandet av lokalföreningen Halmstads Kooperativa Kvinnogille i 

folkets hus, måndagen den 18/3- 1912.85 En förening som under sitt första 

verksamhetsår pendlade mellan 39-52 i medlemsantal86 och fram till 1921 så blir inte 

föreningen avsevärt mycket större. Utan istället så pendlar medlemsantalet ganska 

kraftigt. 1918 är föreningen nere på endast 31 medlemmar för att 1921 vara uppe på 

74 medlemmar. 87 I verksamhetsberättelsen för 1918 så skriver styrelsen själva att 

”Under årets lopp har styrelsen ej kunnat göra mycket för kooperationen på grund 

av kristiden […].”88 Med kristiden åsyftas självklart det första världskriget. Så som 

jag tänker så tvingades männen till beredskap, vilket i förlängningen kan leda till att 

kvinnorna i samma utsträckning har tid och möjlighet att engagera sig i HKKG. 

 

5.2.2 Verksamhetens målsättning och utformning  

Som jag ovan nämnde så hade Kvinnogillesförbundet ett utbyte med KF:s verksamhet 

och frågor drevs i linje med KF.89  

En tanke som åter kopplar an till Hirdmans genussystem. Det finns en tydlig hierarki, 

då det i detta fall är männen som efter en diskussion beslutar sig för att låta 

kvinnorna grunda Kvinnogillesförbundet90. Men inte nog med det, utan man driver 

också liknande eller samma frågor som KF vilket kan indikera att det är männen som 

sätter agendan, att det är männen har makten och att det är mannen som är normen. 

Sedan faktumet att en renodlat kvinnlig förgrening bildas i kontrast till den manliga 

bygger på den dikotomin som Hirdman presenterar i genussystemet, om att kvinnor 

och män skall särskiljas.   

Gällande klass inom kooperationen och inom HKKG så går mina tankegångar som 

följer. Den borgerliga hegemonin innebar att de sociala hierarkier naturliggjordes och 

sågs som självklara och det är ”på grundval av denna borgerliga ordning som den 

svenska socialdemokratin byggde sin egen folkhemspolitik.”91 Redan själva 

fundamentet för att grunda organisationen är präglat av klass.  

Sedan går det också att fundera kring huruvida några av huvudmännen för 
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grundandet av KF och i förlängningen skapandet av Kooperativa Kvinnogillet själva 

tillhör arbetarklassen. Herrar som G. H. von Koch, Axel J. Rylander eller A. C. 

Lindblad som hade betydande roller i grundandet och kommer från borgerligheten 

eller någon form av arbetararistokrati.  Vilket återigen skulle kunna vara ett uttryck 

för borgerligheten egenskaper sågs som det fina och eftersträvansvärda. 

Även fast det finns vissa kopplingar mellan borgerligheten och kooperationen så blir 

själva verksamheten en symbol arbetarklassen. Det blir återigen ett isärhållande 

arbetarna och arbetarklassen har sin plats, en plats som borgerligheten generellt inte 

har särskilt mycket att göra med. 

HKKG:s verksamhet är tvådelad, där den ena delen är mötesverksamheten. En 

verksamhet som man i några fall delar med Vita bandet och Rösträttskvinnorna, 

exempel på protestmöten som anordnades tillsammans är de som hålls 22/3-16 och 

28/2-17.92 Det rapporteras också om ett samarbete med Vita bandet från den 18 mars 

1920, ”Fru Rydberg rapporterade, från kommittén som skulle samarbeta med vita 

bandet, att det haft gemensamt möte, varvid beslutades att ingå i förfrågan, till 

ordf. i Föreläsningsföreningen här på platsen, om kvinnoföreningarna kunde få 

gemensamt med föreläsningsföreningen, anordna föreläsningar som vore passande 

för kvinnorna, då detta skulle ställa sig mycket billigare.”93 

Det som symboliserar den andra halvan av HKKG:s verksamhet är att vid mötena så 

bedrevs dock inte bara bildningsverksamhet utan det finns det också ständiga inslag 

av musik och sång på mötena. Något som återkommande kommer till uttryck i 

verksamhetsberättelserna. 1914 så skriver man att det har varit 9 möten under året, 

”varav samtliga har innehållit föreläsningar, debatter och sång”. I andra änden av 

studieperioden, 1921 så går det också att läsa ”Vid mötena har förekommit musik, 

sång, föredrag och diskussioner[…]”.94 Något som kvinnorna i HKKG kunde visa upp 

vid festligare tillfällen, för den sociala aspekten av ett medlemskap skall inte glömmas 

bort. I verksamhetsberättelserna för både 1917, vid föreningens 5-års jubileum så 

skrivs det om festligheter och 1921 tillsätts en kommitté för att ”[…]på ett värdigt sätt 

fira Gillets 10 åriga tillvaro den 13 mars 1922.”.95 
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5.2.3 Ämnen för diskussion 

Anordnade möten där diskussion bedrevs var runt 6-7 stycken möten per år, 

beroende på hur aktiv styrelsen var kunde det vara en eller två träffar mer eller 

mindre per år. Antalet möten skall dock också kopplas samman med 

samhällssituationen och omvärldssituationen vilket garanterat satt sin prägel på 

antalet möten. Oavsätt antal träffar så var det styrelsen som till varje möte fastställde 

en diskussionsfråga som ofta var kopplad till kooperationen.96 

Den kunskapsspridning som bl.a. Kooperativa förbundet och Kvinnogillesförbundet 

ägnade sig åt bestod i en stor variation av ämnen, allt ifrån barnuppfostran ur både 

näringsfysiologiska och psykologiska perspektiv. Till renlighet av både person och 

hem, hygien blev ett modeord och syftade till både en kroppslig och själslig hygien.97  

Ellen Key presenterar i sin bok ”Folkbildningsarbetet: särskilt med hänsyn till 

skönhetssinnets odling” nio punkter som hon menar att man i varje bygd borde ha 

upprepade föredrag om. Visserligen så är det ”lantfolkets bildningsbehov” hon skriver 

om, ett begrepp som inte vidare definieras.98 Oavsätt vart gränsdragningen för 

lantfolket sker så går det att applicera hennes resonemang på KF:s och HKKG:s 

verksamhet, snarare än GKDK. Detta kan ju faktiskt bero på att HKKG, med sina 

medlemmar ligger närmare det som Key menar med lantfolket. Halmstad är en 

avsevärt mycket mindre stad än Göteborg och inom HKKG så rör vi oss inom en 

annan samhällssfär som bör ligga närmare Keys definition också. Punkterna Key 

presenterar är: 

1. ”Den riktiga näringen för olika åldrar, yrken, hälsotillstånd, årstider. 

2. Bostaden: utrymme, rumsfördelning, luft, ljus, värme inom denna. 

3. Arbets- och festdräkter, deras ändamålsenlighet, hållbarhet, snygghet, 

skönhet och personliga egenart. 

4. Tvätten, dess behandling och hjälpmedel av denna. 

5. Näringsämnenas frambringande, förfalskning, konservering, omsättning. 

6. Hushållsplaner för olika inkomster. 

7. Ersättningsmedel för alkoholhaltiga drycker. 

8. Livskraftsbevarande och livskraftsödande levnadssätt. 
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9. Om samköpsföretag i och för frambringande eller inköp.”99 

Som den tidigare forskningen om KF100 redan indikerat, så finns det många likheter 

med vad Key önskar se föredrag om. Förenklat tänker jag mig att det går att dela in 

Keys punkter i tre kategorier, ”Näring”, ”Hygien” och ”Pengar”. Där de två 

förstnämnda kategorierna tillsammans kan bilda någon allmän diskussion om hälsa. 

Näring (punkterna 1,5 och 7), eller näringslära är ett ämne som jag redan tidigare 

presenterat som en del av KF:s idéprogram. Även HKKG ägnar sig åt att diskutera 

näringslära och frågan om den näringsrika maten, den 25/9 -18 så diskuterades detta 

av föreningens medlemmar.101 

Hygien (punkterna 2,3 och 4) här skriver, som tidigare nämnt, Aléx om renlighet och 

att hygien blir ett modeord under 1910-talet. Detta utifrån KF:s verksamhet, dock har 

jag haft svårt att stärka detta med hjälp av HKKG:s mötesprotokoll. Ett rimligt 

antagande är däremot att det oftast var kvinnorna som städade och tvättade, då detta 

var kvinnliga sysslor. Vilket leder till att det ansågs som en självklarhet av kvinnorna 

att hålla sig till renlighetsidealet och därför var det inte ett ämne för diskussion. 

Hygien och näring kan tillsammans stå för någon form av allmän syn på hälsa och 

därmed kopplas samman med punkt 8. 

Den avslutande kategorin som jag ser är pengar (punkterna 6 och 9). En av de 

viktigaste punkterna för Kvinnogillesförbundet var krediten. Synen var som sådan att 

”Den sparsamma husmodern använde inte krediten, hon sköter sina inköp på rätt 

sätt, vilket är fullt möjligt då hon ’mästadels ha inköpen i sin hand.’ ”102 I Halmstad 

och HKKG så diskuterades också frågan om hur man hushåller med hemmets pengar 

på bästa sätt.103 Eftersom det ses som kvinnans syssla att både stå för inköpen till 

hemmet och att laga maten, som jag då antar gärna får vara så nyttig som möjligt.   

Utöver detta så läggs det mycket fokus på vad HKKG kan göra för kooperationen. 

Kvinnorna diskuterar dels vid ett möte den 23/4 1919 om ”Hvad bör göras för att få 

kvinnorna intresserade för kooperationen och koop. Kvinnogillet”. Min tanke är att 

med ett större medlemsantal så blir det en bredare opinion och i förlängningen blir 

kvinnogillena en större maktfaktor. En tanke som grundar sig i att kvinnorna som 

mobiliseras i kooperationen inte enbart gör det för kooperationens skull utan även 
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för att kunna ta sig an rollen som aktiva samhällsmedborgare.104HKKG diskuterar 

också frågan: ”Vad bör göras för att intressera ungdomen för kooperationen?” den 19 

maj 1920, d.v.s. vilka gränser bör finnas för ungdomens fostran i kooperationen.105 

Den fostrande aspekten, att fostra in söner och döttrar i kooperationen. En tanke som 

på intet sätt är konstig då det ofta finns en vilja eller ett krav av att gå i sina föräldrars 

fotspår. 

Under 1919 (den 28 maj respektive den 17 sep) så diskuterar man också på lokalnivå 

frågor som har att göra med ”Hur och på hvad sätt kunna vi bäst gynna de 

kooperativa affärerna” och diskussionen om sammanslagningar av samtliga 

kooperativa affärer i Halmstad106. Frågor som åter inte kan ses som särskilt viktiga ur 

bildningssynpunkt men dock är viktiga för kooperationen. 
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6. Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb och Halmstads 

kooperativa kvinnogille – Sammanfattande diskussion 
 

Studien har handlat om att undersöka vad som diskuterats i Göteborgs kvinnliga 

diskussionsklubb (GKDK) och i Halmstads kooperativa kvinnogille (HKKG). Efter att 

ha studerat de båda diskussionsklubbarna var och en för sig så har skillnader 

konstaterats, skillnader som kan kopplas samman med tankar om genus och klass. 

Det är skillnader i strukturen och i utformningen av respektive verksamheten som 

kommer att fastställas här nedan och tanken är att svaren till studiens tre 

huvudfrågor skall komma att utkristalliserat sig.  

Den första frågan. ”Vilka frågor diskuterades i GKDK och HKKG under 1910-talet? 

Vad kan det säga oss om den samtida samhällssituationen?” 

Generellt inom båda diskussionsklubbarna så diskuterades kvinnofrågor, sedan är 

det av lite olika karaktär. Nordberg ser också uppkomsten av kvinnofrågor som ett 

tecken på att det kvinnliga inte är lika viktigt och hamnar alltså i skymundan107. Inom 

HKKG så är kvinnofrågorna mer riktade emot kooperationens kvinnor medans det 

inom GKDK diskuteras mer allmänt. Det är frågor som i många fall berör krav på 

ökat medborgerligt inflytande. Något som tidigare forskning poängterat, att 

diskussionsklubbar som dyker upp under 1910-talet ofta har fokus på ökat inflytande 

och på kvinnlig rösträtt. Samhällsandan under tidigt 1900-tal formas, enligt vissa 

forskare, av en borgerlig hegemoni. En hegemoni som sågs som självklar från stora 

delar av samhället och som genererar i att medelklassens egenskaper och ideal 

värderas högre än arbetarklassens. 

Längsmed arbetets gång så har jag kommit till insikt med att den senare delen av 

frågeställningen, är en väldigt stor fråga. Jag har kanske därför inte behandlat frågan 

i den utsträckningen som den borde behandlats men jag har ändå fått en inblick i den 

samtida samhällssituationen och studiens huvudsyfte vilar dock inte på den delen av 

frågeställningen.  

Inom GKDK så diskuterades frågor som berör kvinnligt tillträde till nya sysslor och 

platser som sedan tidigare varit marginaliserade för kvinnor, exempelvis 

prästerskapet och värnplikten. Detta borde spegla samtiden så tillvida att kvinnan 

gjort små landvinningar som möjliggör att frågan diskuteras. Sedan frågan om 
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kvinnlig värnplikten och dess uppkomst bör vara en effekt av världskriget.  

Medans inom HKKG så diskuteras det frågor om hushållsekonomi och näringslära, 

två ämnen som speglar samtiden på ett mycket bra sätt. Dels utifrån det som Ellen 

Key faktiskt skriver där och då men också utifrån tanken om att det är ämnen som 

blir ett mode under början av 1900-talet. 

Den andra fråga, ”Vilka skillnader finns mellan föreningarna? Kan skillnaderna 

kopplas samman med medlemmarnas skilda klasstillhörighet?” 

När jag studerat dessa två diskussionsklubbar utifrån klassbegreppet så kan man se 

skillnader dem emellan. Skillnader i utformningen av sin organisation och skillnader 

i hur de förhåller sig till sin omgivning. Detta resulterar så klart i olika livssituationer 

men också erfarenheter. Även fast GKDK inte uttalat är en diskussionsklubb för 

borgerligheten och även fast inte HKKG är uttalat en diskussionsklubb för arbetarna 

så finns det indicier som tyder på just detta. Hela tanken kring en kooperation 

kopplas samman med arbetarrörelsen, ett faktum som belyses gång på gång. GKDK 

har en ambition om att finnas till för alla kvinnor som vill vara med, oavsett 

klasstillhörighet. Som jag varit inne på tidigare så är ambitionen god men frågan är, 

utifrån medlemsregistren och medlemmarnas sysselsättning, om det lyckas täcka in 

hela spektret av klass. För det finns en skillnad mellan arbetare och arbetare, 

Bohman för en diskussion huruvida yrkesskickliga arbetare bildade en 

arbetararistokrati. Så även fast du är en arbetare så är det skillnad på de 

yrkesskickliga arbetarna och de outbildade fabriks- och grovarbetarna.108 Om GKDK 

också får representera borgerligheten så finns det skäl till att tänka sig att det skulle 

vara lättare för dem att grunda sin diskussionsklubb utan manlig inblandning, tack 

vara sin härkomst. Ett fenomen som hänger ihop med att det finns en klasshierarki 

och att de borgerliga kvinnorna skulle ha lättare till förändring. För kvinnans 

förändrade roll sker till en början i de över samhällsskikten för att sedan och 

successivt breda ut sig till att beröra alla kvinnor. Någon dikotomi mellan klasserna 

finns det däremot inte uttalat i GKDK:s verksamhet utan snarare tvärtom. Dock har 

jag tidigare presenterat ett möjligt sätt till att fundera kring en dikotomi utifrån klass.  

Medans HKKG har starka band till arbetarrörelsen, en rörelse som förvisso inte 

nödvändigtvis betyder att man tillhör arbetarklassen. Jag vill inte göra anspråk på en 

                                                           
108

 Bohman (1985), s. 26 



37 
 

fullständig definition, utan jag vill blott klargöra skillnaden mellan ”-rörelse” och ”-

klass” så som Bohman beskriver den. En vanlig föreställning kan vara att 

arbetarrörelsen är synonymt med arbetarklassen eller vice versa. Förvisso kunde 

flertalet av de anhängare som fanns inom arbetarrörelsen vid denna tid också 

tillskrivas klassbeteckningen, arbetarklass. Men inom arbetarrörelsen så fanns det 

också personer med en borgerlig bakgrund som sedan tidigare haft borgerliga 

sympatier.109 Inom HKKG och hela kooperationen finns det dock en tydlig hierarki 

och dikotomi. Dikotomin präglas av en ”vi och de-tanke”, där man antingen tillhör 

arbetarklassen eller medelklassen och kooperationen i stort kan ses som en symbol 

för detta. Som jag varit inne på tidigare så är medelklassens syn av arbetarklassen att 

de står för det dåliga medans man själva står för det goda. Vilket hänger ihop med 

hierarkin mellan de olika klasserna, utgår jag från det Lundström skriver110 så sågs 

denna hierarki som en självklarhet under denna period.  

Det finns också en annan dimension av HKKG verksamhet, där anledningen till att 

den finns handlar om att männen inom KF gav kvinnorna en plats att vara på. I detta 

fall är det istället generellt sätt arbetarkvinnor och HKKG:s utformning präglas av 

just detta maktförhållande mellan män och kvinnor på ett mycket mer påtagligt sätt 

än vad GKDK gör. 

Den sista och avslutande frågan är ”Hur präglas GKDK:s och HKKG:s verksamhet 

av genus? Och hur kan det på ett konkret sätt ta sig uttryck?” 

Jag vill hävda att även genus har påverkat både GKDK:s och HKKG:s utformning och 

innehåll. Som jag precis skrev i stycket ovan så finns det exempel på hur klass tar sig 

uttryck. Jag skulle kunna använda samma exempel för att visa på skillnader utifrån 

genus istället. Utformningen av HKKG och GKDK är av två helt olika karaktärer. 

Hierarkin däremot blir tydligast i HKKG:s fall, verksamhet bygger på att männen 

inom KF beslutade att kvinnorna också skulle få en mer aktiv roll, men inte inom KF 

utan det grundas en verksamhet som ligger utanför KF som enbart är till för kvinnor. 

En struktur som infriar båda genussystemets grundprinciper om en dikotomi och om 

en hierarki. Att innehållet blir ”lidande” bör vara en följd av att samma eller liknande 

frågor drivs hos HKKG som hos KF. Det blir mer fokus på kooperationen än vad det 

blir fokus på kvinnan och i de fall där kvinnan blir i fokus så är det inom gränserna 
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för kooperationen, frågorna blir i stil med: vad kan kvinnorna i kooperationen göra 

för att hjälpa kooperationen. Sedan sker det viss aktivitet som skall främja kvinnorna 

generellt i Sverige men den aktiviteten sker inte i lika stor omfattning. Det kan hänga 

ihop med att det finns frågor, värderingar och egenskaper som kvinnorna har men de 

ses inte som lika viktiga av männen. I slutänden är det ju de facto männen som 

bestämmer under denna period. 

För GKDK så finns det ingen huvudman utan verksamheten bygger på initiativet hos 

kvinnorna själva, där högsta styrande instans inte lyder under någon annan 

verksamhet utan på det planet är självbestämmande. Detta innebär en stor skillnad 

för strukturen, eftersom det inte finns någon uttalad hierarki. Sedan kan det 

diskuteras om inte samhället runt omkring hindrar och marginaliserar GKDK:s 

verksamhet eftersom den endast består av kvinnor. Men styrningen sker inte internt 

på samma sätt som inom HKKG. Dikotomin däremot, där hela tanken på ”manliga” 

respektive ”kvinnliga” diskussionsklubbar, är något som ger Hirdman vatten på sin 

kvarn, då hela tanken bygger på ett isärhållande av könen. Den problematiken finns 

ju likväl hos GKDK som hos HKKG.  

Man diskuterar mer frågor som berör kvinnans situation och kvinnans förhoppningar 

på förändring inom GKDK än inom HKKG, något som bör hänga ihop med att 

verksamheten inte är styrd på samma sätt utan att de kan diskutera frågor som 

verkligen berör kvinnan. 

Det finns andra strukturella skillnader och likheter mellan HKKG och GKDK som har 

att göra med synen på medlemskapet. För inom båda verksamheterna så finns det 

liknande krav uttalade om att medlemmarna skall vara respektabla och sedliga111, 

vilket hänger samman med om man godkänns som sökande till diskussionsklubben 

eller ej. En skillnad i medlemskapet handlar dock om att man inom HKKG vill fostra 

in barn och ungdomar i kooperationen. Ett ämne som diskuteras för att det skall ske 

på bästa sätt. Något som jag tänker har att göra med kopplingen till arbetarrörelsen 

som är något som definierar ens person och är identitetsskapande. I GKDK däremot 

så är det bildningsverksamheten som kopplar samman kvinnorna och även fast det 

kan vara identitetsskapande så är det inte ett helt tankesystem som skall anammas på 

samma sätt som inom HKKG. 
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Det går också att konstatera att kvinnorna inom arbetarrörelsen ofta har verkat utan 

att få något erkännande för sina insatser. Även fast organisationen officiellt varit 

könsneutral så har kvinnor i mycket stor utsträckning blivit osynliga i rörelsens egen 

historieskrivning.112 Det är ju även detta som Karin Nordberg är inne på då hon 

menar att det manliga är kanon och det kvinnliga ligger i periferin.113  

Den tidigare forskningen kring folkbildning har tenderat att utgå från ett 

klassperspektiv men jag menar att även genus är en storhet som i paritet med klass 

präglar innehållet av vad som diskuteras inom GKDK och HKKG. Min tanke är som 

jag varit inne på att det går att se hur genusstrukturer i samhället påverkar kvinnorna 

i sitt kunskapssökande men också hur klasstillhörighet påverkar kunskapssökandet. 
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