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Abstract 

Every yea r, hundreds of thousands of people participate in art and handicrafts st udy 
circles organized by educational associations, and thus receive an increased esthetic 
education. The degree of this increase in knowledge is dependent on the quality of 
the particular study circle, the extent to which they live up to the aims and conditions 
required for the receipt of state grants. There are some indications that educational 
associations sometimes close their eyes to these aims and conditions and neglect to 
provide information about them. 

An educational association is able to control the quality of art and handicrafts 
study circles—for examp le, through the selection of course leaders, and by providing 
course leaders with better information and in-house training. Edu cational associations 
also receive state grants for this type of activity. The grants are not specifically 
ear-marked for this purpose, and it is the educational association itself that decides 
how to use the grants received. Certain areas of activity can be given priority over 
others. It is therefore of interest to examine the official attitudes of the various 
aducational associations towards their activities within the area of arts and handicrafts. 

This study, which concentrates on the four major educational associations in 
Sweden- the Workers' Educational Association (ABF), the Adult Educational 
Association (Vuxenskolan), the Educational Association of the Citizens' School 
(Medborgarskolan), and the Salaried Emp loyees' Educational Association (TBV)-is 
based on the following: 

- a direct method, involving an analysis of official publications, e.g. charter, prog
ramme, publications and journals 

- a questionnaire directed to the Directors of Studies at the various educational 
associations 

- an indirect method involving the analysis of the educational associations' reactions 
to the cultural policy introduced in the 1970s. 

The results of the study show that none of the educational associations give 
esthetic activities the highest priority, despite the fact that in the eases of Medborgar
skolan and Vuxenskolan these activities are clearly dominant, and also constitute the 
major activity for TBV. There are many signs that i nstead indicate that the interest in 
esthetic activities is rather luke-warm. The associations also question the aims and 
conditions that the state has drawn up in order to maintain a certain standard in the 
content of study circles. TBV and Medborgarskolan consider these aims and conditions 
to be too demanding. Vuxenskolan does not appear to have any unified policy 
concerning these aims and conditions, and ABF appears to deny the very existence of 
fixed aims for study circle acitivites. 

Key words: Study circles, educational associations, art and handicrafts, cultural policy, 
esthetic education. 
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FÖRORD 

Mitt intresse för studieförbundens verksamhet har sin bakgrund i att 
jag sedan 1967 och under hela 70-talet arbetat som cirkelledare i 
keramik för Studieförbundet Vuxenskolan i Umeå. Under den tiden 
har jag deltagit i den cirkelledarutbildning som erbjudits mig och 
även själv utbildat blivande cirkelledare. 

När jag i början på 70-talet började studera konstvetenskap vid 
Umeå Universitet ingick i min utbildning kursen »konst och samhälle». 
Där behandlade vi ingående den just färdigställda statliga kultur
politiska utredningen »Ny kulturpolitik». Utredningen pekar på 
studieförbundens viktiga roll för att förverkliga flera av de uppställda 
delmålen för den nya kulturpolitiken, dels som väl inarbetade organi
sationer med verksamheten spridd över hela landet och dels med ett 
stort utbud av amatörverksamhet. 

Om de frön, i form av bättre ekonomiska villkor och betoning av 
den skapande verksamhetens värde, som den nya statliga kulturpoliti
ken sådde, föll i god jord, borde resultatet visa sig ute på fältet i 
bättre information och utbildning till cirkelledare, bättre studie
material etc. De skapande cirklarnas status borde höjts betydligt. 

Eftersom den enda påtagliga förändring som jag själv märkte under 
70-talet var en ökad arvodesersättning, böljade jag undra över hur 
studieförbunden egentligen hade mottagit den nya kulturpolitiken 
och vilken inställning de egentligen hade till konst- och konsthant
verkscirklarna. Att staten ställer sig positiv till skapande verksamhet 
och uppmuntrar studieförbunden idémässigt och ekonomiskt, behöver 
ju inte nödvändigtvis innebära att studieförbundens inställning till 
denna verksamhet därmed påverkas. 

Någon har sagt att för att skapa ett gott kulturklimat, behövs goda 
pedagoger, och att detta är särskilt viktigt på elementär nivå. Särskilda 
krav ställs också på cirkelledare i konst- och konsthantverkscirklar, 
till skillnad från i andra ämnen. Om kraven efterlevs kan vara en fråga 
om resurser men kan också bero på studieförbundens inställning till 
verksamheten. 

Eftersom mitt arbetsfält legat i gränslandet mellan flera områden, 
men inte har en tradition inom något, har jag många gånger känt mig 
som en ensam varg ute på okända marker. I kontakt med studieför
bunden har jag dock oftast fått ett mycket positivt gensvar för mitt 
arbete, särskilt bland de ansvariga inom de estetiska sektorerna. Jag 



vill rikta ett varmt tack till alla som bistått mig med uppgifter inom 
studieförbunden. Särskilt vill jag vända mig till Stina Carlsson, som 
läst delar av mitt manuskript och delgivit mig många goda synpunkter. 

Jag vill också tacka deltagarna i doktorandseminariet för värdefull 
kritik vid diskussion av avhandlingen under arbetets gång. Men framför 
allt vill jag tacka min tålmodige handledare professor Folke Nordström, 
som från början med viss tveksamhet men senare med starkt stöd 
följt och stött mitt avhandlingsarbete. 

Till professor Sven Sandström vill jag rikta ett särskilt varmt tack 
för hans grundliga genomgång av mitt manuskript och för den mycket 
värdefulla kritik som han framförde. 

Till alla dem som tekniskt bidragit till att mitt arbete nu slutligen 
föreligger i bokform vill jag rikta ett varmt tack liksom till alla dem 
som emellanåt kommit med ett tips eller ett uppmuntrande ord på 
vägen under arbetets gång. 

Ett avhandlingsarbete är som en vågrörelse med både toppar och 
dalar, vilket min familj verkligen har fått känna på. Tack för Ert stöd 
i mörka stunder och delad glädje i ljusa! 

Stiftelsen J C Kempes Minne har genom ekonomiskt bidrag stött 
detta arbete. 

Umeå i maj 1984 

Gull-Mari Rosén 
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I. ARBETETS BAKGRUND, SYFTE OCH UPPLÄGGNING 

Estetisk bildning för rikare fritid 

»Alla erkänna, att de måste veta något om t. ex. praktiskt arbete, för att 
bedöma det. Man undviker att göra sig löjlig med tvärsäkra omdömen om ting 
i vilka man ingen insikt ä ger. Men det finaste, mest sammansatta av alla kultu
rens företeelser, det säregnaste, skapandet, det bedömer man fritt och fräckt.»1 

Detta är ett citat av Ellen Key, ur hennes bok »Folkbildningsarbetet, 
särskilt med hänsyn till skönhetssinnets odling». Hon var en av eld
själarna vid seklets början för en estetisk fostran av det svenska folket. 
För Ellen Key var det en självklarhet att för att kunna förstå och ta 
till sig konst behövdes kunskap. 

Hur har då vår estetiska fostran inom skolans ram sett ut? Teck
ningsämnet, eller som det nu heter, bildämnet, har haft huvudansva
ret för vår estetiska fostran. En studie i teckningsundervisningens 
historia2 visar att först på 60-talet genom Lgr 62 får teckningsämnet 
inriktning mot en bredare estetisk fostran, från att tidigare mest 
ägnats åt färdighetsträning i frihandsteckning och linearritning. I 
ämnet slöjd har det praktiska arbetet pointerats mer än estetisk 
fostran.3 Den efter 1962 års skolreform nedlagda Flickskolan var 
annars den skolform som starkast hävdade en humanistisk inriktning 
och där estetisk och kulturell skolning värderades högt.4 

Trots pedagogiska teorier om den estetiska fostrans betydelse för 
individens utveckling, har den tid som står till förfogande för teck
ningsämnet varit knapp i förhållande till ämnen i skolans s k baskun
skaper. I sin obligatoriska skolgång har de flesta svenskar därmed fått 
endast en rudimentär estetisk fostran och får så än idag. 

Tidigare upptog arbetslivet större delen av människors tid och 
intresse och den kunskap man sökte var därför inriktad mot arbets
livet. I och med arbetstidsförkortningar och bättre ekonomiska och 
materiella förhållanden har fritiden fått en större betydelse för många 
människor. För att få en mer meningsfull fritid behövs också kunskap, 
kunskap att aktivera sig, kunskap att stå emot alla kommersiella 
frestelser, kunskap att förstå och ta till sig estetiska upplevelser. 
Detta är kunskapsområden där vi i relation till andra skolämnen är 
dåligt rustade när vi slutar skolan. I vårt moderna rationella samhälle 
känner många vuxna människor också ett behov av estetisk bildning 
och aktivitet och söker sig då till studieförbunden. 
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Studieförbunden bildades ursprungligen för att bättra på den 
bokliga bildningen som vid seklets början var bristfällig, beroende på 
kort obligatorisk skolgång. Genom studieförbunden fick många 
organisationers medlemmar en djupare teoretisk kunskap. Idag har vi 
ett väl utbyggt skolsystem som ger alla ungdomar möjlighet till en 
god kunskapsgrund, framförallt i teoretiska ämnen. Studieförbundens 
roll som bildningsforum i baskunskaper har därför minskat. Däremot 
har studieförbundens estetiska verksamhet ökat starkt särskilt under 
70-talet och utgjorde vid 70-talets slut det största ämnesområdet 
inom de flesta studieförbunden, se figur 6 s 29. 

Konst- och konsthantverkscirklars särställning 

Studieförbunden får bidrag till sin verksamhet från såväl stat och 
landsting som kommuner. Bidragen förbinds i stort sett endast med 
formella restriktioner på verksamheten, varför studieförbunden har 
stor frihet vid utformningen av studierna. De skall bedrivas, enligt 
definitionen på cirkelarbete,5 som en kamratkrets med gemensamt 
sökande efter kunskap. 

Några undantag finns från frihet i studieuppläggning, bla för 
praktiska cirklar. Deras bildningsvärde har till och från ifrågasatts 
varför en särskild målsättning har formulerats av staten tillsammans 
med studieförbunden att gälla för att få bidrag för cirklar i konst, 
slöjd, konsthantverk, dans och jazzdans.6 Dessa särskilda målformu
leringar innebär också att särskilda krav ställs på cirkelledare i dessa 
cirklar. 

Målen som uppställdes redan på 1960-talet skall vara 

»att föra deltagarna i kontakt med konst och kultur 
att väcka och utveckla intresse för och förmåga till egen skapande aktivitet 

och konstnärlig gestaltning 
att ge insikt i konstnärliga problem och intresse för yrkesverksamma konst

närers arbete samt 
att i detta syfte genom integrerade praktiska o ch teoretiska studier ge del

tagarna i utövande cirkla r tillfälle att efter egen förmåga öva färdighet och 
teknik.»6 

Målet skall med andra ord vara att ge estetisk bildning och inte 
endast innebära produktion av alster och aktivitet. 

För att en cirkelledare i ovan nämnda cirklar skall godkännas av 
studieförbunden krävs enligt bestämmelserna att ledaren skall ha 
sådana kvalifikationer att målsättningen för cirklarna kan uppnås. I 
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anvisningarna säger man, med hänsyn till att målsättningen ställer 
särskilda krav på ledaren, att denna skall ha följande kvalifikationer: 

»a) äga fackkunskap och väl b ehärska ämnets teknik 
b) äga pedagogisk förmåg a att genomföra en riktig studiemetodik i enlighet 

med denna målsättning.»6 

Definition och omfång av konst- och konsthantverkscirklar 

Till cirklar i konst och konsthantverk räknas både praktiska och 
teoretiska cirklar. De teoretiska cirklarna svarar för endast 2—4 % av 
alla konst- och konsthantverkscirklar under 1970-talet, se tabell 1. 

Tabell 1. Studieförbundens c irkelverksamhet i konst och konsthantverk v erksam
hetsåret 1969/707 och 1979/80.8 

Antal deltagare 
Ämnen 1969/70 1979/80 

Konsthistoria, konstförståelse 6.592 10.064 
Oljemålning 8.376 35.372 
Teckning 6.251 12.961 
Modellering, skulptur 648 1.756 
Grafik 720 2.304 
Övriga konstämnen 3.627 15.236 
Konsthantverk, historia, teori 1.093 1.571 
Porslinsmålning 16.995 38.660 
Keramik 21.576 60.788 
Konstsömnad 15.287 38.391 
Knyppling 4.868 f 
Batik 15.287 
Tygtryck 1.074 < 78.3279 

Bildvävning 17.040 
Ryaknytning 2.082 < 
Vävning 14.350 98.601 
Metallslöjd 8.934 10.902 
Träslöjd 20.761 41.065 
Övriga ämnen konsthantverk 24.655 39.230 

190.362 485.228 

Till praktiska cirklar i konst räknas cirklar i måleri, teckning, 
modellering, skulptur och grafik. Dessa sammanförs ibland under 
begreppet ateljecirklar. Gränsdragning mellan konsthantverk, hant
verk och slöjd är flytande och någon fördjupad studie av denna 
problematik skall inte göras här.10 Statistiska centralbyrån gör i sin 
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rapportering ingen uppdelning utan för till konsthantverksområdet 
följande ämnen: träslöjd, metallslöjd, keramik, porslinsmålning, 
vävning, konstsömnad, övrig textilslöjd, övrigt konsthantverk. 

Till teoretiska cirklar räknas cirklar i konsthistoria, konstförståelse 
och konsthantverkets historia och teori. 

Av tabell 1 framgår att under 70-talet deltagare i vävningscirklar 
mer än sexdubblats och deltagare i oljemålning mer än fyrdubblats 
och i keramik tredubblats. Ökningen av antalet deltagare i teoretiska 
ämnen och i metallslöjd har varit mycket måttlig. 

Eftersom cirklar i konst, slöjd och konsthantverk kommer att upp
repas många gånger i detta arbete har de fått sammanfattningsbeteck
ningen KOSKO-cirklar. 

Skulle alla KOSKO-cirklar, som vid 70-talets slut lockade flera 
hundratusentals deltagare per år, uppnå de för dem uppsatta målen, 
skulle intresse och kunskap för konst och kultur öka påtagligt för 
varje år och vi skulle snabbt här i landet närma oss en kulturell jäm
likhet, vilket var målet för 1970-talets statliga kulturpolitik. 

Den nya kulturpolitiken och studieförbunden 

Under 1970-talet får Sverige en ny kulturpolitisk inriktning som 
innebär en viss förskjutning av kulturansvaret från centrala enheter 
till decentraliserad och från fasta kulturinstitutioner till folkbildnings
organisationer. Den nya kulturpolitiken innebär en viss förskjutning 
av tyngdpunkten för statliga kultursatsningar från professionell konst 
mot amatörverksamhet. 

Den nya statliga kulturpolitiken, vars målsättning beslutades av en 
enhällig riksdag 1974, baseras på kulturutredningens betänkande »Ny 
kulturpolitik» från 1972.11 Den övergripande målsättningen enligt 
betänkandet var att medverka till en bättre samhällsmiljö och bidra 
till kulturell jämlikhet. Tidigare prioriterades genom statliga insatser 
framförallt kulturvaror, som framställdes av få för att distribueras 
till många, t ex böcker, teaterföreställningar, film. Den nya kultur
politiken strävar efter att aktivera människor till att själva i högre 
grad än tidigare ta del av kulturlivet och i skapande processer, vilket 
bla innebär att man vill stimulera amatörverksamhet.12 De statliga 
insatserna skall inriktas mot att stimulera kulturlivet i hela riket, att 
ge alla människor i landet chansen att delta oberoende var de bor. 

För att förverkliga den nya statliga kulturpolitiken betonar utred
ningen studieförbundens viktiga roll. De har en väl inarbetad decent
raliserad organisation som når ut i hela landet och berör en stor del 
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av svenska folket med över miljonen cirkeldeltagare, varav ca 40% i 
cirklar inom det kulturpolitiska området.13 

De områden av studieförbundens verksamhet som utredningen 
räknade till det kulturpolitiska området var dels studieförbundens 
cirkelverksamhet i sk kulturämnen och dels den kulturförmedling 
där studieförbunden står som arrangör av kulturarrangemang. Till 
kulturämnen eller estetiska ämnen, som de senare kom att kallas, 
räknas enligt utredningen musik, som svarade för ca hälften av kultur
ämnenas cirkeldeltagare, konst, slöjd och konsthantverk, som svarade 
för ca en tredjedel, samt litteratur, teater, film och dans.14 

Utredningens förslag låg till grund för de kulturpropositioner som 
presenterades 1974—76, där i 1974 års proposition den nya kultur
politiken presenterades och studieförbundens framtida roll i den 
statliga kulturpolitiken behandlades.15 Att studieförbunden behand
lades i den första av kulturpropositionerna visar på den viktiga roll 
som staten ville ge studieförbunden i den nya statliga kulturpolitiken. 
Kulturpropositionen innebar höjda anslag inte bara för estetiska 
sektorn utan för hela cirkelverksamheten och kraftigt ökade bidrag 
till pedagogisk verksamhet liksom till kulturarrangemang inom före
ningslivet, som studieförbunden skulle förmedla. 

Kulturanslagen och studieförbunden 

Under 70-talet har den nya statliga kulturpolitiken starkt påverkat 
fördelningen av de statliga kulturanslagen. Det totala kulturanslaget 
har ökat under 70-talet från ca 260 miljoner 1969/7016 till ca 1 500 
miljoner kronor 1979/80.17 Studieförbundens andel av kulturanslagen 
har under motsvarande tid ökat på bekostnad av andra delar av 
kulturlivet. 

Andelen till studieförbundens estetiska verksamhet har successivt 
ökat under 1970-talet från 11% till ca 17% 1979/80,18 medan 
andelen till centrala och regionala kulturinstitutioner har minskat 
från 67 % av den statliga kulturbudgeten vid 60-talets slut till endast 
37 % 1979/80. Det borde alltså vara av största intresse för alla kultu
rellt engagerade att veta hur studieförbunden förvaltar det ansvar 
som ålagts dem och hur de använder de resurser som de därmed till
delats. 

Att de statliga bidragsgivarna anser att studieförbunden är ett 
verksamt medel att nå kulturell jämlikhet och därmed ökat deras 
anslag innebär inte att studieförbunden ser på sin verksamhet på 
samma sätt. Estetiska cirklars kraftiga ökning under 70-talet — se 
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figur 7 s 41 — kun de tas som ett tecken på studieförbundens ökade 
intresse och stöd för verksamheten. Men ökningen behöver inte alls 
bero på en medveten satsning från studieförbundens sida utan kan 
vara orsakad av faktorer ute i samhället, såsom t ex människors inre 
behov av gemenskap och skapande verksamhet. 

En ökad volym av estetiska cirklar innebär en ökning av kultur
anslagen till studieförbunden men också svårigheter för studieför
bunden att hålla den standard på cirklarna som vore önskvärt. Därmed 
skulle också risken finnas att ansenliga belopp av statliga kulturmedel 
inte alls får den effekt som de var avsedda att få. 

Kritik mot KOSKO-cirklar 

Praktiska KOSKO-cirklar har särskilda målkrav ställda på sig för att 
få statliga bidrag, målkrav som skall värna om bildningsmomentet i 
cirklarna. Trots detta kan praktiska cirklar urarta till rena hobby
cirklar, med enbart produktion av alster som mål. Den estetiska 
bildningen blir därmed i stort sett obefintlig. Hur cirkeln utvecklas 
beror till stor del på cirkelledaren.19 Det är hon/han som styr utveck
lingen och instruerar hur studiematerialet skall användas. På studie
förbunden ankommer att informera om målen till cirkelledarna och 
att endast anlita cirkelledare som man bedömer kapabla att förverkliga 
målen. Har cirkelledarna inte kompetens kan de utbildas av förbunden. 

Om man skall tro Maiken Banner-Wahlgren, cirkelledare i ABF, så 
finns här stora brister. Hon anklagar studieförbunden för grovt 
hyckleri i en artikel i Fönstret 1975.20 Hon frågar vad studieförbun
den vill med cirklar i konst och konsthantverk och menar att svaret 
finns i skriften »Mål och metoder i konsthantverk» som samtliga 
studieförbund gemensamt givit ut.21 Hon säger vidare: 

»Men funger ar cirklarna i praktiken med detta som mål? Alla vet att alltför 
många cirklar fung erar helt annorlunda. Det gäller samtliga studieförbun d -
tyvärr även ABF, som alldele s för lätt låtit sig fångas av konkurrenstänkandet. 
Vill man hävda sig i konkurrensen gäller det att få igån g cirklar och fixa ledare 
till dem.» 

Hon ger ett exempel på hur lättvindigt en ledare kan väljas ut och 
informeras och vilka följder det kan få. En ledare som inte är insatt i 
cirkelns litteratur och studieplan har svårt att hjälpa andra att förstå 
och att stimulera. Maiken Banner-Wahlgren säger vidare: 

»Ingen från ansvarigt håll bryr sig ju om hur arbetet i hans cirklar bedr ivs. 
Ingen vill veta hur det bedrivs. .. . 
Jag tror där för inte att jag gör mig skyldig till någon överdrift om jag påstår 
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att det överväldigande flertalet av ledarna i konst- och konsthantverkscirklar 
saknar de kvalifikationer som Skolöverstyrelsen kräver av dem för att deras 
cirklar ska var a berättiga de till statsbidra g. D et betyder att tusentals av dessa 
cirklar inte kan arbeta i enlighet med en målsättning som 'ställer särskilda 
krav på ledaren'. 
Men detta ska man naturligtvis inte anklaga cirke lledarna för. De har aldrig 
försökt inbilla studieförbunden att de äger 'pedagogisk förmåg a att genom
föra en riktig studiemetodik' i enlighet med målsättningen. Det behöver de 
helt enkelt inte göra: i praktiken är det ingen som begär denna förmåga av 
dem. 
Vilka ska man då anklaga? Studieförbunden? I och för sig kan man inte 
anklaga dem för bristen på kvalificerade ledare. De saknar de ekonomiska 
resurserna för att genomdriva en tillfredsställande metodikutbildning för 
samtliga cirkelledare. Jag anta r att det måste bli Skolöverstyrelsens sak att se 
till att de nödvändiga ekonomiska resurserna ställs till förfogande. 
Men vad man kan anklaga studieförbunden för — och det är en anklagelse som 
även drabbar Skolöverstyrelsen — är det ofantliga hyckleri som pågår . För
bunden har en målsättning som ser bra ut på papperet, men i verkligheten 
uppträder de som ett slags s tudiekrämare i hård konkurrens om kunderna. Att 
cirklarna oftast arbetar stick i stäv mot den deklarerade målsättningen före
drar man att inte låtsas om. 
Cirkeldeltagarna får ta vad som bjuds och håller oftast till god o med det. Att 
de inte får sina fördomar undanröjda och sina förutfattade meninga r ifråga 
satta brukar inte göra dem särskilt upprörda. I det svenska vintermörkret 
kommer de vecka efter vecka till triv selkvällar med knep och knåp. Statistiken 
blir bättre och bättre. Folkbildning p ågår.» 

Maiken Banner-Wahlgren har sedan många år varit verksam som 
cirkelledare i keramik, porslinsmålning och batik20 och bör vara väl 
förtrogen med förhållandena inom konsthantverkscirklar. Hennes 
inlägg bör kunna bedömas som relevant för den situation som gällde 
vid 70-talets mitt. Maiken Banner-Wahlgrens kritiska utfall mot 
studieförbunden och Skolöverstyrelsen får stå oemotsagt, så när som 
på ett svar av en lokal studieorganisatör, vilket också kan tas som ett 
tecken på att kritiken var befogad. 

I tidskriften Form ägnas ett nummer åt konsthantverk och folk
bildning. Under rubriken »Hobbypyssel eller folkbildning?» undrar 
Lotta Jonson var studieförbundens konsthantverkscirklar hör hem
ma.22 Hon ger en informativ beskrivning av konsthantverkscirklarnas 
starka frammarsch och av deras särart. Hon menar att det är cirkel
deltagarna och framförallt cirkelledarna som avgör vad det blir av 
cirkeln. Hon är starkt kritisk till verksamhetens relation till målen 
och säger att många cirkeldeltagare kan berätta om cirklar som inte 
alls uppnår de uppsatta målen och att flertalet studiecirklar i konst
hantverk aldrig blir »studiecirklar». Lotta Jonson anser dock målen 
högtravande och därmed hämmande och hon säger att studieförbun
dens problem ligger i bristen på tillräckligt kunniga och väl utbildade 
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cirkelledare och i cirkeldeltagarnas ensidiga önskan att bara tillverka 
föremål. 

Lotta Jonsons artikel bemöts direkt av Maivor Karlsson, folkbild
ningskonsulent vid Skolöverstyrelsen och av studierektor Ralph 
Uddman, Folkbildningsförbundet.23 Maivor Karlsson medger att det 
är besvärligt för studieförbunden att balansera mellan deltagarnas 
behov och cirklarnas mål. Men hon tycker att Lotta Jonsons artikel 
är ett oanständigt angrepp på de cirkelledare och de studieförbund 
som ändå försöker och även lyckas nå målen i sin verksamhet. Ralph 
Uddman säger att Lotta Jonsons artikel »rymmer många sanningar 
men tillräckligt många missförstånd och insinuanta angrepp att vi kan 
hoppas på en debatt». Han beklagar dock bristen på medel till det 
utvecklingsarbete, som skulle behövas inom alla grenar av konsthant
verk. 

Lotta Jonsons artikel väcker en viss debatt. Ulla Fichtelius, biträ
dande rektor på Kursverksamheten i Uppsala,24 uppfattar Lotta 
Jonsons artikel som ett öppet och ärligt försök att visa på att teorierna 
stämmer dåligt med verkligheten. Hon har svårt att se artikeln som 
ett oanständigt angrepp utan tycker att Lotta Jonsons synpunkter 
stämmer med hennes egna. Hon uppfattar också reglerna som styrande 
och hämmande och hävdar att välutbildade och erfarna cirkelledare 
kan skapa en ideal studiesituation utan de givna formerna och be
stämda reglerna. 

Både Ellen Fältman och Leif Klint anser däremot att målen för 
KOSKO-cirklar bör vara höga.25 Leif Klint ser positivt på Lotta Jons
sons artikel som skapare av debatt men han vill utveckla metoder att 
närma sig målen. Ellen Fältman, cirkelledare i flera studieförbund, 
säger under rubriken »Intresset växer med kunskaperna» att de studie
förbund som inte ordnar utbildning för sina studieledare kan gott få 
ta den kritik som utdelats i FORM:s artikel. 

Lotta Jonson berör också cirkelledarutbildning i samma tidskrifts
nummer och hon anser att de statliga bidragen till denna verksamhet 
är för små för det stora utbildningsbehovet som finns. En konsthant
verkare och cirkelledare, Ulla Parkdal, menar också att ledarutbild
ningen är eftersatt, att många cirkelledare känner sig isolerade och 
skulle behöva en ledarkurs.26 

Andra indikationer på att studieförbunden brister i information 
till cirkelledare framkom vid en pilotundersökning bland studieför
bundens organisatörer på lokal nivå i Umeå, 1978.27 Vid undersök
ningen framkom att flera av studieförbundens organisatörer inte 
kände till några speciella målformuleringar för estetiska cirklar. ABF, 
som svarade för mer än hälften av alla estetiska cirklar i Umeå (1013 
st), ansåg inte heller att det behövdes någon speciell information till 
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estetiska cirkelledare vid kursstart. Studieorganisatören ansåg att 
cirkelledarna kan sitt ämne och har fått praktisk information vid 
anställningen. Någon särskild information om KOSKO-cirklarnas mål 
gavs inte. 

Arbetets syfte och metod 

En förutsättning för att KOSKO-cirklar skall ge den estetiska bildning 
de är tänkta att ge, är att cirkelledarna är informerade om KOSKO-
cirklarnas målsättning och att de också har nödvändiga kunskaper att 
kunna förverkliga den. I båda fallen vilar ansvaret på studieförbunden. 
De får en ansenlig summa i bidrag av staten till pedagogisk verksam
het. Bidraget ges i proportion till cirkelverksamhetens omfattning. 
Däremot finns inget krav på att det skall användas i samma proportion 
utan studieförbunden har full frihet att disponera medlen efter eget 
behov. Hur dessa medel används är därmed beroende av vilken verk
samhet som studieförbunden prioriterar. 

Studieförbundens inställning till sin egen verksamhet inom estetiska 
sektorn är alltså av betydelse för hur verksamheten utformas, vilket 
stöd den får och därmed också vilken estetisk bildning den ger. Jag 
skulle vilja påstå att en positiv värdering av och ett stort intresse för 
estetisk verksamhet i allmänhet och för cirkelverksamhet i KOSKO-
ämnen i synnerhet bör förutsättas ta sig uttryck i en strävan till att ge 
reella möjligheter för denna verksamhet att verka enligt de målsätt
ningar som gäller. Har KOSKO-cirklar ett lågt bildningsvärde och 
ägnas ett litet intresse inom ett studieförbund kan ambitionen att 
försöka förverkliga målsättningen för dess cirklar genom god infor
mation och utbildning av cirkelledare ifrågasättas. 

Denna undersöknings syfte är därför att främst försöka ta reda på 
studieförbundens officiella inställning till den egna KO SKO-cir kel
verksamheten. 

Kanaler för officiella uttalanden som representerar studieförbunden 
är inte så många. I stadgar och program redovisas studieförbundens 
allmänna mål och syften. Genom egna tidskrifter eller genom annan 
press kan studieförbunden föra fram sina synpunkter liksom att i 
egen regi publicera skrifter. Genom remissvar på statliga utredningar 
tar studieförbunden ställning till särskilda frågor. 

Officiella kommentarer som gäller endast KOSKO-cirklar är få. 
Studieförbundens kommentarer till estetiska sektorn som helhet är 
flera. Då KOSKO-cirklar för några studieförbund svarar för ca hälften 
av dess estetiska cirklar kan dessa uttalanden vara relevanta för 
KOSKO-cirklar.28 Direkta studier av officiella kommentarer ger 
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därför mycket lite information om studieförbundens inställning till 
KOSKO-cirklar. I denna undersökning har därför tyngdpunkten lagts 
vid en indirekt metod att studera studieförbundens inställning till 
den egna estetiska verksamheten och i synnerhet till KOSKO-cirklarna. 

Ett indirekt sätt att studera studieförbundens inställning till 
KOSKO-cirklar är att studera deras reaktion på den nya kulturpoliti
ken. Genom kulturutredningens pointering av amatörverksamhet som 
ett verkningsfullt medel att nå kulturell jämlikhet har just studieför
bundens praktiska, skapande cirklar kommit i förgrunden. Dessa får 
genom utredningen ett nytt värde, från att tidigare betraktats med 
viss misstro ur bildningssynpunkt. Om studieförbunden ser positivt 
på sin egen KOSKO-verksamhet borde de observera denna skillnad 
och applådera den. Studieförbunden ges även ur andra synpunkter 
ett allmänt större kulturansvar genom den nya kulturpolitiken. Det 
är därför också av intresse att studera hur studieförbunden reagerat 
på den nya kulturpolitiken som helhet. 

I studiet av reaktionen på den nya statliga kulturpolitiken är det 
speciellt följande frågor jag söker svar på: 

• Hur har studieförbunden mottagit den nya kulturpolitiken? 
• Hur har studieförbunden försökt att sprida information om den 

nya kulturpolitiken? 
• Hur har innehållet i studieförbundens tidskrifter präglats av den 

nya kulturpolitiken? 
• Har studieförbunden sett målsättningen för KOSKO-cirklar som 

överensstämmande med de statliga kulturpolitiska delmålen och 
därmed tilldelat dem ett högt värde? 

• Har studieförbunden noterat den omvärdering av praktisk, skapan
de cirkelverksamhet som uttrycks i den nya kulturpolitiken? 

Arbetets uppläggning 

En översiktlig beskrivning av studieförbundens organisation och verk
samhet med historiska tillbakablickar har bedömts nödvändig. De 
fyra största studieförbunden, som arbetet koncentrerats till, har 
beskrivits mer detaljerat på grundval av bla stadgar och program
skrifter. Projekt och verksamhet under 70-talet vid överordnade 
organ som Skolöverstyrelsen och Folkbildningsförbundet, som berör 
KOSKO-området och den nya statliga kulturpolitiken, har också be
handlats. 

Den estetiska cirkelverksamheten presenteras mer ingående liksom 
KOSKO-cirklars mål och speciella problem och ställning inom cirkel
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verksamheten och därmed sammanhängande särskilda studiematerial 
som centralt utarbetats för dessa cirklar. 70-talets folkbildningsutred
ning och dess behandling i 1980/81 års proposition har refererats för 
att belysa studieförbundens situation inför 80-talets med särskild 
hänsyn till det estetiska området. 

Vid beskrivningen av studieförbundens verksamhet inom estetiska 
sektorn och framför allt inom KOSKO-området, som är ett i stort 
sett outforskat område, har som källa använts statens offentliga 
handlingar och Statistiska Centralbyråns material liksom intervjuer 
av och material hos berörda tjänstemän vid studieförbunden och 
Skolöverstyrelsen. 

För att belysa studieförbundens reaktion på den nya statliga 
kulturpolitiken har de fyra största studieförbundens remissvar på den 
offentliga utredningen — SOU 1972:66 »Ny kulturpolitik» — analyse
rats liksom artiklar i studieförbundens tidskrifter som behandlar den 
nya kulturpolitiken i anslutning till remisstiden. Eftersom remiss
svaren grundar sig på utredningens förslag har detta refererats vad 
gäller studieförbundens roll. Den nya kulturpolitiken i den utform
ning den antas av riksdagen 1974 presenteras mer kortfattat. Relatio
nen mellan KOSKO-cirklarnas målsättning och de kulturpolitiska 
målen behandlas också. Vidare ges en sammanfattning av de ekono
miska följderna för studieförbunden av den nya kulturpolitiken 
under 1970-talet. 

Genom en numerisk analys av de fyra största studieförbundens 
tidskrifter har visats hur dessa har präglats av den nya statliga kultur
politiken under 1970-talet. De åtta kulturpolitiska delmålen har 
utgjort grunden för indelningssystemet och intentionen har bl a varit 
att på detta sätt se om några markanta skillnader i tidskriftsinnehållet 
kunde noteras från tidigt 70-tal till sent 70-tal, som kunde indikera 
en påverkan från den nya statliga kulturpolitiken. Indelningen har 
också medgivit en jämförelse mellan tidskrifternas allmänna inrikt
ning — vilk a intressen det är som framför allt dominerar studieför
bunden, kulturella, politiska—fackliga eller pedagogiska, åtminstone 
som de avspeglas i tidskrifterna. Viss exemplifiering av artiklar har 
gjorts för att belysa arten av artiklar för respektive studieförbund. 
Artiklar om amatörverksamhet inom KOSKO-området har också 
ägnats särskild uppmärksamhet. 

För att studera om studieförbunden observerat överensstämmel
sen mellan målsättningen för KOSKO-cirklar och de statliga kultur
politiska delmålen samt för att studera en eventuell omvärdering av 
praktisk, skapande cirkelverksamhet har artiklar i studieförbundens 
tidskrifter under 1970-talet som behandlar KOSKO-cirklar analyserats. 

Till de fyra största studieförbundens dåvarande studierektorer har 
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under våren 1983 ställts en rad frågor för att belysa studieförbundens 
reaktion pä den statliga kulturpolitiken och dess effekter på det egna 
studieförbundet, inställningen till KOSKO-cirklar och eventuella 
prioriteringar inom studieförbunden. Denna delundersökning komp
letterades under våren 1984 med att samma frågor riktades till 
samtliga f d studierektorer under 1970-talet. 

Arbetet avslutas med en sammanfattning och slutsatser på de 
resultat som framkommit. 

Studieförbundens tidskrifter som källor 

Jag har som en viktig källa för mitt arbete använt mig av studieför
bundens tidskrifter. Vid bedömning av källornas värde som represen
tativa för studieförbundens officiella inställning har jag tagit hänsyn 
till tidskrifternas målsättning och målgrupper liksom studierektorer
nas eller deras ställföreträdares officiella bedömning av tidskrifternas 
representativitet. 

Om en tidskrift är huvudsakligen intern, dvs i detta fall 80—90 % 
av mottagarna utgöres av studieförbundsanknytna läsare, och om den 
har som mål att skildra den inre verksamheten, bör tidskriften kunna 
anses som representativ för studieförbundet. 

Fyra studieförbund har regelbundet utkommande tidskrifter under 
hela 70-talet, nämligen Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) med 
tidskriften Fönstret, Studieförbundet Vuxenskolan (SV) med tid
skriften Impuls, Studieförbundet Medborgarskolan (Mbsk) med 
Tidsspegel och Tjänstemännens bildningsverksamhet (TBV) med 
TBV-kontakt. De varierar sinsemellan mycket i omfång och innehåll, 
delvis beroende på olika ekonomiska förutsättningar (se s 98). 

Tidskrifternas målsättning 

Fönstrets målsättning skall vara att informera om, beskriva och dis
kutera den kultur- och studieverksamhet som bedrivs inom ABF och 
dess medlemsorganisationer.29 I ABF's handlingsprogram sägs vidare: 

»Men Fönstret har samtidigt också utvecklats till en arbetarrörelsens kultur
tidskrift. Tidningen har mer och mer fått karaktären av forum för en bred, 
folklig kultur- och samhällsdebatt. Denna roll har förstärkts av d et förhållan
det att Fönstret är den end a renodlade kulturtidningen inom arbetarrörelsen.» 

Impuls har undertiteln »Tidskrift för kultur, samhällsfrågor och 
vuxenutbildning» och Impuls målsättning, som formulerades 1967 
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vid Vuxenskolans bildande, var giltig under hela 70-talet. I Impuls 
1977/2—4 redovisas målsättningen och man säger: 

»Tidskriftens uppgift är tvåfaldig. Dels ska den genom artiklar, reportage, 
recensioner ge nytt stoff till debatten i studiecirkla rna, vid kurserna och kon
ferenserna, dels ska den genom att delta i debatten själv dra upp debatt inte 
endast i strängt begrä nsade folkbildningsfrågor, utan även i kultur- och sam
hällsdebatt i övrigt försöka spegla händelser och idéer, ge uttryck för förbun
dets uppfattning i olika kulturfrågor, men också låta andra komma till tals för 
fri debatt.»30 

I Medborgarskolans förbundsstämma 1978 antogs målformuleringar 
för Tidsspegel enligt förslag från den sk framtidsutredningen. Där 
sägs att : 

»Målet för förbundets tidskrift är att i enlighet med förbundets program och 
ideologiska mål (jfr 2 .1 Ideologiska mål, ovan) före debatt i kultur- och sam
hällsfrågor samt debatt och information i pedagogiska frågo r. Därvid är det 
angeläget att ge tidskriften största möjliga spridning inom och utom organisa
tionen. Samtidigt kan tidskriften tjäna som förbundsintern informations
organ.»31 

I en artikel i Tidsspegel säger redaktören Paul Patera 1975: 

»Är Tidsspegel ett folkbildningsorgan eller ett kulturorgan? Dess bättre är 
dylika hårklyveride batter numera överflödiga. Folkbildning sorganisationerna 
skall med regeringens nya kulturpolitik bakom ryggen, under de kommande 
åren bli kulture llt mer livaktiga än någonsin tidigare. Vi på Tidsspegel har haft 
våra intressen åt det hållet red an mycket tidigt.»32 

TBV-kontakts målsättning är enligt en artikel i TBV-kontakt att: 

»skildra den verklighet som TBV lever i: Viktigare beslut referer as och kom
menteras, information ges om materialproduktion, arbetet på distrikt och 
avdelningar, utbildning av handledare, organisationsfrågor, samverkan med 
förbunden. I den mån intresse finns ska TBV-kontakt också stå öppen för 
debatt.»33 

Tidskrifternas målgrupper 

Samtliga tidskrifter distribueras till interna enheter såsom administra
tiv personal och representanter för medlemsorganisationer och i vissa 
fall cirkelledare genom prenumeration eller friexemplar. 

Fönstret, som har bästa ekonomiska förutsättningarna,34 distri
bueras under hela 1970-talet till cirkelledarna inom förbundet. De 
svarar för ca 3/4 av mottagarna.35 Cirkelledarna utgör alltså den 
största målgruppen för ABF's tidskrift Fönstret. 

Impuls distribueras från 1977 också till samtliga cirkelledare, vilket 
sammanhänger med påtagligt ökade bidrag till tidskriften.36 
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I samband med ändrat format och layout 1978, slopar TBV-
kontakt prenumerationsavgiften37 och ökar upplagan för att nå även 
cirkelledare. 

Tidsspegel når förbundsanknuten personal per prenumeration och 
endast de cirkelledare som prenumererar på tidskriften.38 

Slutsatser 

Samtliga tidskrifter distribuerades under 70-talet huvudsakligen inom 
respektive studieförbund och var därmed interna organ. Där cirkel
ledarna är mottagargrupper utgör de den största mottagarkategorien. 

Fönstret, Impuls och TBV-kontakt har som mål att skildra det inre 
arbetet inom studieförbunden medan Tidsspegel är mer ett kultur
organ än ett folkbildningsorgan. 

Tidskriften Fönstrets roll som arbetarrörelsens enda kulturtidskrift 
bör ge Fönstret en mer allmänkulturell prägel än om den vore enbart 
ABF's organ. 

Även Impuls vill förutom inre arbete också behandla allmänna 
kultur- och samhällsfrågor, vilket kan ge även Impuls ett mer kultu
rellt och samhällsengagerat innehåll än vad Vuxenskolan står för. 

TBV-kontakt skall däremot huvudsakligen skildra det inre arbetet. 
I studierektorsenkäten var en fråga »anser Ni att innehåll och 

värderingar i Er tidskrift ger en rättvis bild av Ert studieförbund». Av 
svaren framgår (se s 149) att TBV och Vuxenskolan anser tidskriften 
representativ. Medborgarskolan anser att Tidsspegel är i stort sett 
representativ, men man påpekar även här att den är mer kulturtid
skrift än folkbildningstidskrift. ABF's f d studierektor Inge Johansson 
anser att Fönstret inte ger en helt rättvis bild av ABF, men tillägger 
att om bilden inte är orättvis så är den i vart fall mycket ofullständig. 

ABF's kulturansvarige, Fritz Karlsson, är kritisk till valet av käll
material till detta arbete och han säger: 

»att studieförbundens tidskrifter inte alls förmår spegl a vad som händer i så 
decentraliserade organisati oner som studieförbunden. Dessutom är det så att 
tidningarna ofta är helt fristående från respektive organisation. I varje fall är 
det så det är inom ABF. Vi som arbeta r med verksamheten i ABF har inte ett 
dugg inflytande på vår tidning Fönstret. Det går faktiskt att ha ett bättre 
inflytande på andra tidningar och tidskrifter.»39 

Nu är Fritz Karlsson estetiskt ansvarig inom förbundet och ser 
möjligen Fönstret utifrån sin speciella position. Då är synpunkterna 
mer förklarliga eftersom den estetiska verksamheten och speciellt 
KOSKO-ämnen, är dåligt täckta i Fönstret, vilket framgår av den 
numeriska tidskriftsanalysen, se s 111. 
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Fritz Karlssons generella påstående, att tidskrifterna dåligt speglar 
studieförbundens verksamhet, får inte helt stöd i undersökningen. 
Tvärtom framgår av ovanstående att TBV-kontakt och Impuls och i 
stort sett även Tidsspegel bör kunna anses som representativa för sina 
studieförbunds ställningstaganden. 

ABF's Inge Johansson anser inte heller att Fönstret är representativ 
för ABF, detta trots Fönstrets huvudsakligen interna spridning. Enligt 
målsättningen bör tidskriften i så fall ha starkare kulturell prägel än 
vad man kunde förvänta av ett folkbildningsorgan, kulturell prägel 
enligt ABF's breda definition av kultur, se s 56. 

Avgränsningar 

Mitt huvudsakliga intresse har riktats mot studieförbundens verksam
het i konst och konsthantverk. I rapportering och debatt sammanförs 
vanligen konst, slöjd och konsthantverk, ämnen som också har gemen
sam målsättning för cirkelverksamheten. Dessa ämnen — förkortade 
KOSKO-ämnen — har därför även i detta arbete utgjort en enhet. 

KOSKO-cirklar omfattar både teoretiska och praktiska cirklar. De 
rent teoretiska cirklarna utgör endast några procent av samtliga all
männa KOSKO-cirklar, se tabell 1 s 3.40 De teoretiska cirklarna 
arbetar enligt den traditionella cirkelmetodiken, där man gemensamt 
studerar en lärobok och deras bildningsvärde har aldrig ifrågasatts. 
Det är de praktiska KOSKO-cirklarna, som svarar för mer än 95 % av 
KOSKO-cirklarna, och vars bildningsvärde har ifrågasatts, som jag 
framför allt intresserat mig för. 

Mitt intresse för studieförbundens verksamhet koncentrerar sig till 
deras cirkelverksamhet, dels därför att det är den klart dominerande 
verksamheten och dels därför att jag tror att det är genom den tradi
tionella studieformen — c irkeln — s om estetisk bildning bäst kan 
spridas och som kulturell jämlikhet framför allt kan uppnås. 

Kulturarrangemang i föreningslivet som förmedlas av studieför
bunden har ökat påtagligt under 70-talet.41 Denna kulturverksamhet 
följer det traditionella mönstret för kulturdistribution — någ ra få 
aktiva som förmedlar kultur till många passivt mottagande. Genom 
studieförbundens vitt förgrenade kontaktnät hoppades kulturutred
ningen och staten att nå nya mottagargrupper för kulturprogram. 
Kulturarrangemang omfattar framför allt musik och berör mycket lite 
konst- och konsthantverksområdet och har därför inte särskilt 
behandlats i detta arbete. 

Det finns idag 10 studieförbund i Sverige, men eftersom arbetets 
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Figur 1. Antalet deltagare i cirkelverksamhet, fördelade efter studieförbund, 
verksamhetsåren 19 69/70 (streckad stapel) o ch 1979/80 (hela stapeln), basera d 
på tabell A, bilaga l.42 Studieförbundens förkortningar, se s 23-24. 
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källmaterial till stor del är baserad på studieförbundens tidskrifter 
har endast de fyra studieförbund behandlats som har haft regel
bundet utkommande tidskrifter, nämligen ABF, Vuxenskolan, Med
borgarskolan och TBV. Om man ser till hela cirkelverksamheten 
utgör dessa fyra studieförbund också de största. Av figur 1, som 
bygger på tabell A bilaga 1, som visar antalet deltagare i cirkel
verksamhet, framgår att under 1970-talet är ABF det i särklass största 
studieförbundet, Vuxenskolan det näst största följt av Medborgar
skolan och TBV. 

Figur 2 och 3 visar att de fyra största studieförbunden också är 
representativa för den estetiska sektorns verksamhet och framför allt 
för cirkelverksamheten i KOSKO-ämnen. 

Av figur 2, som visar respektive studieförbunds andel av det totala 
utbudet cirklar i estetiska ämnen 1979/80, framgår att de fyra största 
studieförbunden svarar för ca 60% av hela den estetiska sektorns 
cirkelverksamhet. 

Figur 2. Respektive studieförbunds andel av det totala utbudet cirklar i estetiska 
ämnen verksamhetsåret 1979/80.43 
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De fyra undersökta studieförbunden utgör också de fyra största 
vad gäller KOSKO-cirklar och svarar tillsammans för ca 74 % av hela 
denna verksamhet 1979/80, vilket framgår av figur 3. 

Figur 3. Respektive studieförbunds andel av det totala antalet prakt iska cirklar i 
konst och konsthantverk, verksamhetsåret 1979/80.43 
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Varje studieförbund har behandlats som en enhet. Hänsyn till de 
olika medlemsorganisationernas ställningstagande i olika frågor, t ex 
till den statliga kulturpolitiken, har inte tagits, trots att dessa antag
ligen har stor betydelse för studieförbundens åsikter. En penetrering 
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av detta område, som i sig vore intressant, faller utanför denna 
undersökning. 

Avgränsningen till perioden 1970—79 motiveras av undersökningens 
nära samband med den nya statliga kulturpolitiken. Utredningen 
lämnar sitt betänkande 1972, vilket utgör grunden för en treårig 
reformplan, som beslutas 1974. I december 1979 lägger också folk
bildningsutredningen fram sin utredning »Folkbildning inför 80-
talet»,44 som blir normgivande för en helt ny bidragspolitik för studie
förbunden. 

Forskning inom studieförbundens KOSKO-område 

Studieförbundens verksamhet som helhet har länge ansetts vara ett 
ointressant forskningsområde. Olle Edelholms »Studieförbundens mål 
nu och i framtiden» från 1972 utgör ett av de första försöken att få 
en samlad bild av studieförbunden, deras profil, särart och framtids
planer.45 Roland Johanssons »Studiecirkel 1970», med underrubrik 
»Social bakgrund, begåvning, personlighet», är en allmän deskriptiv 
deltagarundersökning som utkom 1973.46 

Under 70-talet har sedan flera större projekt startats om studie
förbundens verksamhet utifrån olika infallsvinklar. Som exempel 
kan nämnas projektet »Studiecirkeln som pedagogisk situation» vid 
Stockholms universitets pedagogiska institution47 och projektet 
»Folkbildningen och samhället» vid Göteborgs universitets historiska 
institution.48 

Trots ökat intresse för forskning kring studieförbundens verksamhet 
är det estetiska området och speciellt KOSKO-området fortfarande 
nästan helt outforskade områden. En av rapporterna i projektet 
»Studiecirkeln som pedagogisk situation» behandlar den estetiska 
cirkeln.49 Där påtalas just bristen på forskning inom området trots 
att verksamheten är så omfattande. Man refererar i rapporten dels 
Roland Johanssons deskriptiva undersökning om cirkeldeltagarna och 
dels två mindre undersökningar: Solveig Johanssons »Undersökning 
av estetiska cirklar inom studieförbunden» från 197450 och en under
sökning bland ABF's cirkeldeltagare och cirkelledare hösten 1971.51 

Syftet med Solveig Johanssons undersökning — en enkätundersökning 
— v ar att beskriva vilka som var ledare, vilka studiematerial som 
användes och hur de användes inom tre ämnen, keramik, konstsöm 
och pianospelning. 

I kulturbetänkandet kommenteras också bristen på kartläggning av 
som man säger fri skapande verksamhet i vårt land, och detta trots 
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att denna är av betydande omfattning.52 Som underlag för sitt arbete 
med kulturbetänkahdet gör Kulturrådet därför några egna undersök
ningar varav en är en enkätundersökning för att bl a beskriva omfatt
ningen av studieförbundens cirkelverksamhet 1969/70 inom kultur
området. Den ligger sedan till grund för statistiken på detta område 
som presenteras i betänkandet. 

Inom Skolöverstyrelsen, som har ansvar för forskning och utveck
lingsverksamheten inom folkbildningen, har under 70-talet inget 
forskningsprojekt inom estetiska sektorn pågått men däremot ett 
utvecklingsprojekt med titeln »Utarbetande av vägledande studie
planer för studiecirklar»,53 se vidare under Skolöverstyrelsens verk
samhet s 29. Ett annat projekt som planerades att starta inom 
Skolöverstyrelsen 1977 var »Folkbildningen och de kulturpolitiska 
delmålen»,54 ett projekt som hade varit av intresse för denna under
sökning. Trots ordnad finansiering startades aldrig projektet utan 
projektets inriktning ändrades till att omfatta folkhögskolorna och 
kulturpolitiken, se s 31. 

I de fyra folkbildningsutredningarna under 1900-talet, 1920 års, 
1944 års och 1960 års folkbildningsutredningar samt »Folkbildning 
för 80-talet», som lades fram i slutet av 1979,55 berörs estetiska 
cirkelverksamheten. 40-talets utredning har tom ett särbetänkande 
om estetiskt folkbildningsarbete som omfattar den bildande konsten, 
teatern, musiken och sången. Till den bildande konsten räknades då 
inte konsthantverk och slöjd, se vidare s 42. 

På uppdrag av Statens Kulturråd har verksamheten med kultur
program inom föreningslivet utvärderats och finns redovisat i Rapport 
från Kulturrådet 79:3,56 se vidare s 90. 

Noter 

1. Key, E: Folkbildningsarbetet särskilt med hänsyn till skönhetssinnets odling. 
3:e uppl. Stockholm 1916 s 108. 

2. Eklund, S: Studier i teckningsundervisningens historia. Umeå Universitet, 
Institutionen Lärarhögskolan, Teckningslärarlinjen. Rapport nr 1/1980, 
Umeå 1980. 

3. Läroplan för grundskolan, allmän del Lgr 69. Stockholm 1974 s 151 och 
s 156. 

4. SOU 1947:49 1940 års skolutrednings betänkande och utredningar. X. Flick
skolan s 64 och s 125. Antalet veckotimmar i teckning och slöjd (25) var 
tillsammans nästan lika med veckotimmeantalet i basämnena (modersmålet 
28 och matematik 26) under den 7-åriga undervisningen. 

5. SFS 1963:463 s 1081. 
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6. Skolöverstyrelsens Författningssamling (SÖ-FS) 1978:131 s 18. Under 70-
talets början var formuleringen något annorlunda men andemeningen var 
den samma,, se Utbildningsväsendets författningsbok (UF B) del 2 1970/71 
s 1230—31 och Aktuellt från Skolöverstyrelsen 1973/74:4 s 10. 

7. 1969/70 års siffror ur SOU 1972:66 Kulturrådet: Ny kulturpolitik. Del 1. 
Nuläge och förslag s 334 och 335, som i sin tur base ras på kulturutredningens 
enkät R 2. 

8. 1979/80 års siffror baserade på Statistiska meddelanden U 1981:12. Utgiven 
av Statistiska centralbyrån, Stockholm 1981 s 44—48. 

9. I 1979/80 års redovisnin g har textila ämnen sammanförts under rubriken 
Övrig textilslöjd. 

10. Ziemelis, M: Konsthantver k och konsthantverkare. Rapport från Statens 
Kulturråd 1983:4 s 15-16. I rapporten avg ränsas konsthantverk från hem
slöjd, hantverk och bildkonst. 

11. SOU 1972:66. 
12. I SOU 1972:66 s 309 behandlas begreppet amatör. I föreliggande arbete 

används begreppet amatör för den som utövar en verksamhet för nöjets skull 
och inte som inkomstkälla. Amatör inneb är här på inget sett ett kvalitets
kriterium. 

13. Statistiska meddelanden U 1981:12 s 30. En cirkeldeltagare kan delta i fler a 
cirklar per år, varfö r antalet individer i cirkelverksamhet är lägr e än antalet 
registrerade cirkel del tagare per år. 

14. SOU 1972:66 s 51 och s 169. 
15. Prop 1974:28. 
16. SOU 1972:66 s 515. 
17. Kulturpolitik, vad är det? Utgiven av Statens Kulturråd, Stockholm 1981 

s 8-9. 
18. Se not 16 och 17. 
19. Studiecirkeln som pedagogisk situation, Rapport nr 26. Byström, J, Her

mansson, G-B, Stockfelt, T : Slutrapport. Del 2 s 27. •. ; 

20. Fönstret 1975/12 s 16—17 Banner-Wahlgren, M: Leda re i konsthantverk 
anklagar studieförbunden för grovt hyckleri. 

21. Mål och metoder i konsthantverk. Utgiven av Samverk ande Bildningsför
bundet, Stockholm 1968. 

22. Form 1976/6—7 s 224—226 Jonson, L: Hobbypyssel eller folkbildning? 
23. Form 1976/6—7 s 227 Karlsson, M: Oanständigt angrepp på cirkelledare och 

studieförbund och Uddman, R: Många sanningar men många missförstånd. 
24. Form 1 977/1 s 50—51 Fichtelius, U: Med stelbenta regler kan inga mål upp

fyllas. 
25. Form 1 977/1 s 50-51 Klint, L: Låt oss satsa på försök ochnyaideer! och 

Form 1977/2—3 s 64 Fältman, E : Intresset växer med kunskaperna. 
26. Form 1976/6—7 s 228 Jonson, L: Ledarutbildning och Jonson, L: Cirkeln 

står och faller med handledaren. 
27. Rosen, G-M:PM. Bakgrund oc h utkast till undersökning kri ng studieförbu n

dens cirkelledare i estetiska cirklar samt redovisning av en pilotundersökning 
av hur studieförbunden s lokalavdelningar i Umeå ser på och informerar sina 
estetiska cirkelledare. Institutionen för konstvetenskap, Umeå Universitet 
1978. 

28. Statistiska meddelanden U 1981:12s 44—49. 
29. ABF's handlingsprogram, Västerås 1979 s 92. 
30. Impuls 1977/2-4 s 2. 
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31. Kom fram, Slutrapport från Medborgarskolans framtidskommitté. Ut
given av Medborgarskolan 1978 s 93. 

32. Tidsspegel 1975/3 s 83-85. 
33. TBV-kontakt 1978/1 s 3. 
34. Se Tabeü 9 s 98. 
35. TS Fackpress April 1980 s 5:10. 
36. Information från redaktionen. Brev 1983-12-14. 
37. TBV-kontakt 1978/1 s 3. 
38. Tidsspegel 1975/3 s 83-85. 
39. Brev i anledning av studierektorsenkäten från Fritz Ka rlsson till författaren 
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40. Teoretiska cirklar i konst ges även som universitetscirklar, som i statistiken 

utgör en egen enhet. Dessa behandlas överhuvud taget inte i detta arbete. 
Universitetscirklar svarar totalt för endast ca 1 % av studieförbundens cirklar. 
Statistiska meddelanden U 1981:12 s 29. 
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Inom de kyrkligt anknutna studieförbunden domineras den estetiska sektorn 
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ningsutredning. 
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II. STUDIEFÖRBUNDEN 

Presentation av studieförbunden 

De tio studieförbunden 

I Folkbildningskungörelsen SFS 1963:463 som utgör grunden för 
dagens förordning om statsbidrag för det fria och frivilliga folkbild
ningsarbetet kan man i § 5 läsa: 

»Med studieförbund avses i denna förordning en av Skolöverstyrelsen godkänd 
organisation, som har till huvuduppgift att bland vuxna bedriva studie- och 
bildningsverksamhet av riksomfattande karaktär och som har en självständig 
ekonomisk förvaltning. För godkännande fordras att organisationen under de 
tre senaste budgetåren genomfört minst 50 000 statsbidragsberättigade studie
cirkeltimmar om âret.»l 

Idag finns i Sverige tio godkända studieförbund av vilka nio har 
direkt anknytning till folkrörelser eller politiska föreningar.2 Dessa 
studieförbund har sina verksamheter spridda över hela landet. De är 

Arbetarnas bildningsförbund — ABF — som till medlemmar har orga
nisationer inom eller närstående arbetarrörelsen. 

Frikyrkliga studieförbundet — FS — som till medlemmar har frikyrk
liga och ekumeniska organisationer. 

KFUK.s och KFUM.s studieförbund, som har KFUK:s och KFUM:s 
riksförbund och Evangeliska fosterlandsstiftelsen som huvudman. 

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet — NBV — som bildades ur 
Blåbandsrörelsen, Godtemplarordens och Nationaltemplarordens 
studieförbund. 

Studiefrämjandet — Sfr — som har organisationer med anknytning till 
natur, fritid och miljösektorn som huvudmän. 

Studieförbundet Medborgarskolan — Mbsk — som har moderata 
samlingspartiet och dess närstående organisationer som huvudmän. 

Studieförbundet Vuxenskolan — SV — som bildades genom samman
slagning av Svenska landsbygdens studieförbund och Liberala studie
förbundet. Huvudmän är bl a centerpartiet och folkpartiet. 
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Sveriges kyrkliga studieförbund — SKS — som är anknyten till Svenska 
kyrkan, ortodoxa kyrkan och katolska kyrkan. 

Tjänstemännens bildningsverksamhet — TBV — som har TCO-anslutna 
tjänstemäns fackliga organisationer som huvudmän. 

Det 10 :e studieförbundet är Folkuniversitetet — FU — som finns i 
anknytning till de 5 större universiteten och har universitet, student
kår och folkuniversitetsföreningen som huvudmän. 

Studieförbundens organisation 

Organisationsstrukturen inom studieförbundets verksamhetsområde 
kan illustreras med ett kommunikationsschema, se figur 4, där cirkel
ledarna utgör basen varifrån kontakt med cirkeldeltagarna utgår.3 

Studieförbundens inre organisation varierar något bl a beroende på 
verksamhetens varierande storlek. Den vanligaste strukturen inom ett 
studieförbund består av tre steg 

1 .Lokalavdelningarna finns rikt förgrenade över hela landet och 
sköts av studieorganisatörer. Deras huvudsakliga uppgift är att 
organisera studieverksamheten på orten, tillhandahålla material, 
hålla kontakt med cirkelledare och cirkeldeltagare. Förmedling av 
kulturarrangemang ingår även i deras arbetsuppgifter. En liten 
lokalavdelning kan ha en deltidsanställd organisatör, medan en 
avdelning med stor cirkelverksamhet kan ha en stab av fast anställda 
medarbetare. 

2. Distriktskontoren, som oftast omfattar ett län, skall vara samarbets
organ för lokalavdelningarna inom länet för respektive studieför
bund. De skall planera gemensamma angelägenheter som t ex 
gemensamma kulturarrangemang och utbildning av cirkelledare 
m m. 

3.Riksorganisationen samordnar hela verksamheten, beslutar om 
studieplaner och studiematerial, håller kontakt med medlems
organisationer, driver utbildning av cirkelledare och annan personal 
mm.4 

Inom studieförbundens olika nivåer, lokalavdelningarna, distrikts
kontoren och riksorganisationen, utgöres beslutande organ av en 
styrelse där organisationer anslutna till studieförbunden finns repre
senterade. 

Folkbildningsförbundet utgör ett gemensamt organ för studieför
bunden tillsammans med Sveriges allmänna biblioteksförening — SAB 
— oc h Svenska folkhögskolans lärarförening — SFHL.5 Dess mål är 
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Figur 4. Kommunikationsschema för studieförbundens verksamhet. 
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att verka för folkbildningsfrågor i allmänhet och i vissa situationer 
samordna medlemmarnas intressen. 

Ett samordnande organ för distriktskontoren är Länsbildningsför
bundet, som är Folkbildningsförbundets regionala motsvarighet.6 

Länsbildningsförbundet har som medlemmar de statsunderstödda 
studieförbundens distriktsorganisationer samt länsbiblioteket och 
inom länet verksamma statsunderstödda folkhögskolor. Dess reella 
funktion och betydelse varierar från län till län. 

Skolöverstyrelsen har insyn över studieförbundens verksamhet och 
bevakar deras intressen i sina årliga anslagsframställningar. Till Skol
överstyrelsens arbetsområde hör vidare konferenser, kurs- och 
informationsverksamhet, såsom t ex månatligt återkommande konfe
renser för studieförbundens studierektorer.7 

Statens Kulturråd är ett annat statligt organ som samordnar studie
förbundens verksamhet. Statens kulturråd utövar bla tillsyn över 
bidragsgivningen till kulturprogram inom föreningslivet. 

Studieförbundens verksamhet 

Studieförbundens huvudsakliga arbetsområde är cirkelverksamheten. 
Beroende på olika bidragsformer klassificeras cirklarna som allmänna 
cirklar — dit de flesta estetiska cirklar hör —, prioriterade cirklar, som 
får högre bidrag och universitetscirklar, för vilka särskilda krav gäller 
vad beträffar innehåll och ledare. Drygt 60% av alla cirklar utgjordes 
vid 70-talets slut av allmänna cirklar, knappt 40% var prioriterade 
cirklar och ca 1 % var universitetscirklar.8 

Cirkelverksamhetens utveckling framgår av figur 5, som grafiskt 
visar antalet studiecirkeldeltagare under åren 1931 — 1981. Av figuren 
framgår den måttliga ökningen fram till 1947, då en påtaglig ökning 
sker beroende på tillkomsten av de allmänna statsbidragen. Kurvans 
lutning — tangenten — behå ller sedan i stort sett sitt värde fram till 
70-talets början, vilket innebär en regelbunden successiv ökning. På 
70-talet sker en ändring, kurvans lutning blir brantare, vilket innebär 
en markant större ökning av cirkeldeltagarantalet varje år. Vid 80-
talets början har kurvan passerat tre-miljonerstrecket. 

I praktiska konstämnen såsom teckning, målning, grafik och 
skulptur, bedriver studieförbunden också mer sammanhållen utbild
ning i form av konstskolor. Det finns 10 sådana konstskolor förutom 
Kursverksamhetens utbildningar, varav ABF svarar för fem, TBV för 
tre och Medborgarskolan för två.10 

Vidare fungerar studieförbunden som kulturförmedlare, en verk
samhet som ökat väsentligt under 70-talet. I och med 1974 års 
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Figur 5. Totala antalet cirkeldeltagare verksamhetsåren 1931/32—1979/80.9 
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kulturproposition utgjordes en anslagspost av bidrag till kulturprogram 
inom föreningslivet, en post som tidigare rubricerades som bidrag till 
föreläsningar.11 Kulturprogram i föreningslivet har mångdubblats i 
antal från 39.500 arrangemang 1975/76 till drygt 93.000 arrangemang 
1979/80.12 

För att kunna använda ett bra studiematerial bedriver studie
förbunden också viss förlagsverksamhet och står även för en del icke 
statsbidragsberättigad verksamhet såsom t ex språkresor. 

De fyra största studieförbunden har som tidigare nämnts också 
haft regelbundet utkommande tidskrifter under hela 1970-talet. 

Studieförbundens profilering 

Under 70-talets senare del har studieförbundens verksamhet indelats i 
nio olika ämnesområden. Av figur 6, som visar samtliga studieför
bunds ämnesprofiler för läsåret 1979/80,13 framgår att estetiska 
sektorn är stor för samtliga studieförbund. Endast ABF har en huvud
ämnesgrupp — e n sektor — som är större, nämligen grupp 5, som 
omfattar »samhällsvetenskap och information». 

TBV har tre dominerande ämnesgrupper, estetiska ämnen, språk 
och »samhällsvetenskap och information». 

Vuxenskolan har ett mer differentierat cirkelutbud, liksom Studie
främjandet och NB V, även om den estetiska verksamheten är klart 
dominerande. 

Inom Medborgarskolan dominerar estetiska sektorn med språk och 
»samhällsvetenskap och information» som närmast populära ämnes
grupp. 

Inom de kyrkliga studieförbunden anordnas många bibelstudie
cirklar, vilket ger en stor andel cirklar under »beteendevetenskap och 
humaniora» som tillsammans med estetiska cirklar helt dominerar 
deras utbud. 

Folkuniversitetet har två stora ämnesgrupper, förutom estetiska 
ämnen också språkämnen. 

Olle Edelholm redovisar i »Studieförbundens mål, nu och i fram
tiden» studieförbundens ämnesprofiler under perioden 1960—70 med 
den till och med 1974/75 gällande ämnesindelningen.14 

Studieförbunden och Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen är huvudman för studieförbunden. Inom Skolöver
styrelsen handläggs studieförbundsärenden inom byrån för undervis
ningsavdelningen för vuxenutbildning, Byrå V l.15 Två konsulenter 
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Figur 6. Studieförbundens ämnesprofil för allmänna och prioriterade cirklar 
läsåret 1979/80.13 — Pro centuella fördelningen av huvudämnesgrupper inom 
respektive studieförbund. 
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har under hela 70-talet svarat för folkbildningsverksamhet. Under 
tiden 1972—76 hade Maivor Karlsson en av dessa tjänster. Hon arbetade 
tidigare inom estetiska sektorn vid Vuxenskolans rikskontor och hade 
specialkompetens inom detta område. När Maivor Karlsson slutade 
vid Skolöverstyrelsen, försvann därmed också den kompetensen som 
med insikt och förståelse kunde ta sig an den estetiska sektorn.16 

Skolöverstyrelsen har ansvar för forskning och utvecklingsverk
samheten inom folkbildningen. Under 70-talet har ett estetiskt 
utvecklingsprojekt pågått med titeln »Utarbetande av vägledande 
studieplaner för studiecirklar».17 Projektets syfte var 

»att medverka till klarläggande av gränsdragningen mellan folkbildningsarbetet 
i form av stasbidr agsberättigad studiecir kelverksamhet och ej statsb idrags-
berättigad verksamhet. 

att bidra till kvalitetshöjning i studiecirkelverksamheten inom det estetiska 
området genom att projektets resultat förväntas vara normgivande för 
studieförbundens materialproduktion och cirkelledarutbildning.» 

I bakgrundsredovisningen till projektet säger man bl a: 

»I propositionen 1963:36 framhölls den praktiskt utövande och teoretiskt 
inriktade studieverksamheten som lika värdefulla och berättigade till sam
hälleligt stöd. Liksom i den allmänna utbildningsdebatten under 1960-talet 
har det även inom folkbildningen funnits förespråkare för ett annat synsätt 
med företräde för ett teoretiskt innehåll i studie rna. .. . 
Riktlinjer och anvisningar speglar också uppfattningen att särskilda krav 
måste ställas för att verksamhete n skall kunna godkännas som folkbildning .. . 
Befogenheten att styra har använ ts för att avvärja en exploatering av studie
cirkeln för syften som ligger långt bort från folkbildningens mål och upp
gifter.»18 

Projektet omfattade tiden 1972/73 — 1977/78 och innehöll nio 
delprojekt. Två behandlade KOSKO-området, nämligen »Ateljecirkel-
utredningen»19 och »Nya mål och metoder i konst- och konsthant
verkscirklar».20 Två projekt var mer övergripande, nämligen »Folk
bildningens målfrågor» och »Tillsammans — a tt tala med varandra 
med ord, bild, ljud och rörelser». De övriga delprojekten var riktade 
mot andra delar av estetiska sektorn. 

Ateljecirkelutredningen innehåller en inventering av cirklar i 
målning, teckning, skulptur och grafik från 1969/70. Av inventeringen 
framgår bla att av de 514 cirkelledarna hade en fjärdedel högre 
konstnärlig utbildning medan tre fjärdedelar uppgav som utbildning 
minst målarskola. Utredningen ägnade största intresse åt studiemate
rialen och föreslog att man skulle eftersträva material som täckte 
vissa delområden och som sedan kunde kombineras. Då ateljecirklarna 
var så få, föreslog man att cirkelledarutbildningen anordnades i Folk
bildningsförbundets regi. 
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Delprojektet som syftade till att utarbeta ett förslag till nya mål 
och metoder i konsthantverk, beskrivs utförligt längre fram, ses 49. 

Ett annat projekt som man planerade att starta 1977 var »Folk
bildningen och de kulturpolitiska delmålen» (FOKUS).21 Ett debatt-
PM utarbetades som underlag för en planeringsdag med olika repre
sentanter för folkbildningen. Projektes direktiv var 

»analys av folkbildningens verksamh et i förhållande till de kulturpolitiska d el
målen och 

utveckling av folkbildningens möjligh eter att uppfylla delmålens ambitioner.» 

Finansieringen av projektet var ordnad för 2 års arbete.22 Enligt 
debattförslaget skulle projektet inriktas på att stödja, dokumentera 
och utvärdera Miljö-, Framtids- och Överlevnadsstudier. Efter oenig
het om utformningen ändrades projektets inriktning till att endast 
omfatta folkhögskolorna och kulturpolitiken.23 FOKUS-projektet är 
ett exempel på att Skolöverstyrelsens samordningsfunktion av studie
förbundens verksamhet ibland kan vara svår att genomföra. 

Medel har också avsatts för projekt för pedagogiskt wtvecklings-
arbete för studieförbunden (PUST). Studieförbunden har här möj
lighet att komma med förslag till inriktning av delprojekt men 
inga förslag rörande estetiska sektorn hade inkommit under 70-
talet.24 

Skolöverstyrelsen har som tillsyningsmyndighet också att kontrol
lera att den bidragsberättigade verksamheten bedrivs enligt gällande 
normer.25 Målet är att kontrollera 5 % av cirkelverksamheten jämnt 
fördelade över studieförbunden och över riket, för att se om bidrags
kraven uppfylls. Beroende på personalbrist har man inte alltid uppnått 
dessa 5 %. Vad man framför allt granskar är närvarolistor, deltagar
antal osv. Man medger att kvalitetskrav är svårt att granska och säger 
att relativt få KOSKO-cirklar har fått anmärkningar. Slutsatsen av 
detta behöver inte vara att KOSKO-cirklarna fungerar bra utan kan 
vara att man saknar metoder att kontrollera kvalitetskravet. 

Studieförbunden och Folkbildningsförbundet 

Inom Folkbildningsförbundet har under åren 1968—75 en estetisk 
kommitté varit verksam, bestående av ledamöter från de olika studie
förbunden, SAB och SFHL. Den sk FEST-kommittén var uppdelad i 
tre undergrupper varav grupp 1 svarade för konst och konsthantverks
frågor, grupp 2 för teaterfrågor och grupp 3 för musikfrågor.26 

En av FEST-kommitténs strävanden var att förbättra cirkelledarut
bildningen, varför man initierade en 1-årig instruktörskurs. Två 
kurser genomfördes vid Skinnskattebergs folkhögskola i slöjd- och 
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konsthantverksämnen, 1970/71 och 1971/72.27 Kursen bestod av 
fyra tvåveckorsperioder under ett år och däremellan enskilt arbete. 
Rekryteringsgrupp till instruktörskursen skulle utgöras av 

»—utbildade teckningslärare och lärare i textilslöjd, trä och metall
slöjd 

— utövande konsthantverkare och slöjdare 
— pers oner som på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper». 

Utbildningen syftade till att ge kunskap för att planera och leda 
kurser för cirkelledare inom slöjd och konsthantverksämnen i folk
bildningsarbete. 

Andra initiativ som FEST-kommittén tog var anordnandet av en 
konstvisarkurs i Marieborgs folkhögskola under 2 veckor 1971.28 

Andra uppgifter som Folkbildningsförbundet har är att utse de 
flesta ledamöterna (6 av 8) till styrelsen för Förmedlingsbyrån för 
kulturprogram, vars verksamhet mångdubblats under 70-talets senare 
del, som tidigare nämnts.29 

Statens bidragsgivning — kort historik 

Dagens studieförbund härstammar från den folkbildningsverksamhet 
som startade på 1800-talet, dels i form av sockenbibliotek och dels i 
form av föreläsningsverksamhet.30 

Redan på 1840—50-talet förekom enstaka bildningscirklar men det 
var genom folkrörelsens framväxt som behovet av bildningsverksam
het ökade. Frikyrkorörelsen härstammar från 1800-talets mitt, 
nykterhetsrörelsen kommer något senare och från 1800-talets senare 
hälft härstammar arbetarrörelsen. 

Den första studiecirkeln enligt dagens definition anses initierad 
1902 av lektor Oscar Olsson inom nykterhetsrörelsen.31 

1912 antogs en bibliotekslag, som innebar att studiecirklar kunde 
erhålla statsbidrag till bokinköp under förutsättning att den sökande 
var ett riksförbund med minst 20.000 medlemmar och med samman
lagda bokinköp för minst 6.000 kronor. Partipolitiska organisationer 
erhöll inte bidrag.32 

1920 tillsattes den första folkbildningsutredningen vars effekter på 
grund av det kärva ekonomiska läget blev små.33 

1944 års folkbildningsutredning34 fick större betydelse, eftersom 
den medförde att riksdagen beslutade om generella statsbidrag till 
studieförbundens allmänna folkbildningsarbete, till cirkelledare, 
studiematerial och administration. Detta medförde ett uppsving för 
studieförbundens verksamhet (se figur 5 s 27). Tidigare hade endast 
enstaka statsbidrag utgått. 
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1960 års folkbildningsutredning35 skulle ta hänsyn till att den 
tekniska utvecklingen på bildområdet utvecklats starkt och att TV 
vunnit inträde i hemmen. Den föreslår att större vikt skall läggas vid 
studieförbundens interna pedagogiska verksamhet. I statsbudgeten 
utgör dessa bidrag en särskild post, från denna tid och framåt. 

Utredningen resulterar också i Folkbildningskungörelsen SFS 
1963:463, som utgör grunden för dagens folkbildningsverksamhet. I 
§ 2 och 3 i Folkbildningskungörelsen kan läsas: 

»2 § Verksamheten inom det fria och frivilliga folkbildningsarbetet skall 
utformas så att det föreligger förutsättningar för en objektiv och allsidig 
belysning av studieämnena. Arbetet skall bedriv as i en anda av tolerans och 
respekt för oliktänkande och på sådant sätt att självständigt tänkande och 
ställningstagande främjas. 
3 § Det fria och frivilliga folkbildningsarbetet skall stå under tillsyn av 
skolöverstyrelsen.»36 

Under 60- och 70-talet ökar studieförbundens verksamhet stort, se 
figur 5, detta trots att den allmänna bildningsnivån successivt höjts 
genom längre obligatorisk skolgång och genom möjligheter till kom
munal vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning. 

1975 tillsattes sakkunniga till 70-talets folkbildningsutredning som 
lade fram sitt betänkande 1979 — Folkbildning för 80-talet.37 Betän
kandet och den debattskrift som utredarna gav ut 1977 refereras 
längre fram,38 se s 44—46. 

De fyra största studieförbunden 

En pådrivande faktor för bildandet av studieförbund och dess utveck
ling har varit statens bidragsgivning till studieförbundens verksamhet. 

Bo Andersson redogör ingående för de olika studieförbundens 
tillkomst och ideologiska bakgrund i sin avhandling »Folkbildning i 
perspektiv».39 De fyra största studieförbunden ges därför här endast 
en kort presentation. 

Kort historik 

ABF - 1912 

1912 års bibliotekslag var ett tungt vägande skäl till att Arbetarnas 
Riksförbund bildades detta år ur sju arbetarförbund av vilka de största 
var Kooperativa förbundet (116.012 medlemmar), Landsorganisatio
nen (85.522 medlemmar) och Socialdemokratiska partiet (61.898 
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medlemmar). Förbundet erhöll 1913 namnet Arbetarnas bildnings
förbund, riksförbund för arbetarnas föreläsnings- och biblioteks
verksamhet .4° 

ABF är det klart största studieförbundet med drygt 500.000 
cirkeldeltagare i början av 70-talet (1969/70) och som ökat till drygt 
920.000 1979/80 (se figur 1 s 16). 

TBV - 1935 

Enstaka riksorganisationer för tjänstemannagrupper hade funnits 
sedan 1900-talets början. Först i och med folkräkningen 1930 och 
företagsräkningen 1931 avskiljdes tjänstemannagrupperna från andra 
samhällsskikt. Detta var en bidragande orsak till bildandet av De 
anställdas centralorganisation, en sammanslutning av nio tjänste
mannaföreningar. Behovet av funktionärsutbildning inom Daco för 
facklig verksamhet bidrog till bildandet av Tjänstemännens bildnings
verksamhet (TBV) 1935.41 TBV hade 1969/70 143.142 cirkeldel
tagare, som till 1979/80 hade ökat till 296.537 (se figur 1 s 16). 

Medborgarskolan — 1940 

Tankarna på en fastare organisation för studieverksamhet för konserva
tiv ungdom, väcktes redan 1915. De resulterade i s k medborgarkurser 
runt om i landet och 1935 inköptes Gimo herrgård för att användas 
som kursgård. 

De förväntade ökade bidragen till cirkelverksamheten var en orsak 
till bildandet av en fastare studieorganisation 1940. Den kallades 
Medborgarnas studieförbund men döptes senare om till Studieför
bundet Medborgarskolan (SFM senare förkortat Mbsk). Bildare av 
Medborgarskolan var Högerns riksorganisation, Högerns kvinno
förbund och Högerns ungdomsförbund.42 

Medborgarskolan hade 1969/70 178.131 cirkeldeltagare och 
1979/80 312.397 (se figur 1 s 16). 

Vuxenskolan -- 1967 

Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 genom sammanslagning 
av Svenska Landsbygdens Studieförbund (SLS) och Liberala Studie
förbundet (LiS).43 

1900-talets effektivare jordbruksmetoder skapade behov av större 
teoretiskt kunnande bland jordbruksbefolkningen och då speciellt 
bland ungdomen. Redan 1918 bildades jordbruksungdomens förbund 
(JUF) som till att börja med bedrev bildningsverksamhet i samverkan 
med nykterhetsrörelsen. JUF utgör grunden för Studiefrämjandet, 
som bildades 1959, ett politiskt och religiöst neutralt studieförbund. 
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Bonde förbundets ungdomsorganisation, Svenska landsbygdens 
ungdom (SLU), var ett annat av bondebefolkningens organisationer 
som bedrev eget folkbildningsarbete från 20-talet. Först 1930 bildades 
Svenska Landsbygdens Studieförbund (SLS), som en opolitisk 
studieorganisation till SLU. Bondeförbundet anslöt sig till SLS först 
vid sammanslagningen med LiS 1967. 

Den statliga bidragsgivningen till studieförbunden från 1947 var en 
påtryckande faktor till bildandet av Liberala Studieförbundet (LiS), 
1948. Folkpartiets ungdomsförbund som var den drivande organisa
tionen för bildandet av LiS, hade tidigare oberoende av statens 
bidragsnormer bedrivit egen studieverksamhet. Vid bildande ingick 
också Folkpartiet, Folkpartiets kvinnoförbund, Karl Staff-skolan och 
Sveriges Liberala Studentförbund som medlemsorganisationer. 

Vuxenskolan hade 1969/70 234.788 cirkeldeltagare som ökade till 
drygt 500.000 vid 70-talets slut (se figur 1 s 16). 

Målsättning enligt stadgar och program 

Olle Edelholm skriver i »Studieförbundens mål, nu och i framtiden» 
från 1972 om studieförbundens mål som de framträder i stadgar och 
annat tryck.44 Stadgarna är mycket kortfattade och har i stort varit 
oförändrade under 1970-talet. 

ABF's målsättning 

I ABF's stadgar, § 1, beskrivs studieförbundets ändamål. 

»Arbetarnas bildningsförbund (ABF) är en sammanslutning av riksorganisatio
ner inom och närstående den svenska arbetarrörelsen med uppgift att i över
ensstämmelse med ABF's grundsatser främja studie- och annan bildnings
verksamhet.» 

I grundsatserna som gällde vid 70-talets böljan står följande: 

»ABF vill genom en fri och frivillig partipolitiskt obunden och religiöst neutral 
bildningsverksamhet på demokratisk grund fostra sina medlemmar för arbe
tarrörelsen och samhället samt göra kulturvär den tillgängliga för alla med
borgare.»45 

Under 70-talet har inom ABF arbetats fram ett handlingsprogram, 
som fastställdes vid ABF's årsmöte 1978. Grundsatserna omformule
rades då med starkare betoning av arbetarrörelsens värderingar och 
medlemsorganisationernas betydelse.46 Genom de nya grundsatserna 
framstår ABF's primära uppgift att vara ideologisk missionering för 
arbetarrörelsen genom att »främja en samhällsomdaning i överens
stämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värdering». Därmed 
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deklarerar ABF klart sin politiska hemvist inom arbetarrörelsen. 
Därefter nämns utbildning av medlemsorganisationernas medlemmar 
för uppgifter inom föreningsliv och samhälle, vilket bör innebära 
studier i huvudsakligen sammanträdesteknik och samhällskunskap. 
Som sista punkt i grundsatserna, och därmed också som mindre ange
läget än de två första, nämns att »skapa förutsättningar för delaktighet 
och valfrihet i utbildning och kulturliv för alla människor». 

Medborgarskolans målsättning 

I Medborgarskolans mycket kortfattade program pointeras att vårt 
samhälle kräver välinformerade, självständigt tänkande människor 
varför god grundutbildning och fortbildning är nödvändig.47 

Medborgarskolan vänder sig i sitt program inte till någon särskild 
målgrupp men visar sin ideologiska hemvist genom att i programmet 
ange ett fritt näringsliv och fria organisationer som naturliga grund
valar för Medborgarskolans arbete. 

Som en löst inkastad mening säger man att »teoretiska och praktis
ka studier har båda betydelse för personlighetsdaningen», vilket 
innebär att man i sitt program deklarerar en positiv inställning även 
till praktiska studier. 

Estetiskt bildande ämnen nämns sist i raden av ämnen som har sin 
berättigade plats i ett nutida fritt bildningsarbete — sam hälls- och 
livsåskådningsstudier nämns först. 

Medborgarskolans internationella intressen speglas också i program
met då Medborgarskolan vill »främja ett vidgat samarbete mellan 
folken, grundat på kunskap, förståelse och ömsesidig respekt». 

Vuxenskolans målsättning 

Vuxenskolans stadgar är lika allmänt formulerade som ABF's och 
Medborgarskolans.48 I Vuxenskolans utförliga program från 1979 
presenteras de övergripande målen för verksamheten.49 Där pointerar 
Vuxenskolan sin roll som »kulturskapande och kulturförmedlande 
kraft i det svenska samhället». Man säger att man som grundläggande 
utgångspunkt för sin folkbildningsinsats har följande tre satser: 

»1. Alla mä nniskors lika värde, rättigheter och skyldigheter. 
2. Medvetenhet om att jordens begräns ade resurser nödvändiggör hushållning 

och resurssnål användning av våra tillgångar. 
3. Solidaritet med fattiga och förtryckta människor i världen.»50 

Att arbeta för solidaritet och jämlikhet är alltså väsentliga områden 
för Vuxenskolan. 
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I programmet påpekar man medlemsorganisationernas betydelse 
som skapare av studieförbunden och man säger också att Vuxen
skolans viktigaste uppgift är att tillgodose medlemsorganisationernas 
behov, men att dess allmänna studieverksamhet riktar sig till alla 
människor. 

TBV's målsättning 

Det är genom att främja och leda studiearbete bland tjänstemän i 
första hand som TBV skall verka.51 Man säger också i stadgarnas första 
paragraf att särskild vikt skall läggas vid facklig och samhällsoriente
rande studieverksamhet. Sist i uppräkningen nämns personlighets-
danande studieverksamhet samt andra ämnen av speciellt intresse för 
tjänstemän. 

TBV har ingen programförklaring men av stadgarna framgår klart 
att TBV's ideologiska hemvist är tjänstemannarörelsen och att det är 
för tjänstemännen matnyttiga ämnen man vill erbjuda. 

Sammanfattningsvis kan sägas att ABF's bildningsverksamhet syftar 
till att stärka kollektivet inom arbetarrörelsen i motsats till Medborgar
skolans bildningsmål som är att nå individen och syftar till person-
lighetsdaning. TBV vill framför allt utbilda och bilda tjänstemän och 
Vuxenskolan vill bilda medlemsorganisationernas medlemmar men 
vänder sig också till allmänheten. 

Kulturfrågor pointeras på inget sett i Medborgarskolans kortfattade 
program eller i TBV's stadgar. ABF och Vuxenskolan har däremot i 
sina utförliga program mer ingående deklarerat sin kultursyn och 
även kommenterat amatörverksamheten, se vidare s 55—58. 

Estetiska cirklar 

Studiecirkeln som pedagogisk situation 

I S FS 1963:463 kan vi läsa att med studiecirkel förstås »en kamrat
krets för gemensamma planmässigt bedrivna studier över ett på 
förhand angivet ämne eller problemområde».52 Det speciella med en 
studiecirkel i jämförelse med andra studieformer är alltså att den 
skall vara en kamratkrets. Studierna skall vara gemensamma och skall 
bedrivas enligt demokratiska principer och ha en på förhand bestämd 
och godkänd studieplan. 

Forskningsprojektet »Studiecirkeln som pedagogisk situation» som 
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Utforts vid institutionen för pedagogik vid Stockholms universitet, 
1973—77, har behandlat just cirkelns speciella pedagogik.53 Projektets 
syfte var att sammanställa erfarenheter från cirkelstudier samt att 
pedagogiskt analysera studieformen. Finns det en studiecirkelpedago
gik och vad är utmärkande för denna — var en fråga som ställdes. 

Undersökningsmetoden har huvudsakligen varit analys av egna 
erfarenheter som deltagare i cirklar liksom analys av intervjuer med 
deltagare och cirkelledare. 

I slutrapporten del 254 kan man läsa: 

»Trots att studiecirkeln är et t välkänt begrepp och trots att årligen en till en 
och en halv miljon människor beräknas delta i studiecirklar och trots att 
studiecirklar funnits i Sverige i tre kvart s sekel, är det uppenbart att många 
människor har en oklar uppfattning om vad denna studieform egentligen inne
bär. 
Studiecirklar arbetar dessutom på de mest skiftande sätt. Variationerna i 
utformning av studierna och det gemen samma arbetet i cirkeln är också något 
som skall känneteckna denna studieform. Det är emellertid långt ifrån alla 
studiecirklar som arbetar så som den ideala studiecirkeln är tänkt, nämligen 
som ett gemensamt sökande efter kunskap, där utgångspunkten är deltagarnas 
egna behov, intresse och förutsättningar.» 

Begreppen »skolklass» och »kafferep» används som exempel på icke 
önskvärda cirkelformer. I en »skolklass» är det gemensamma sökandet 
efter kunskap försummat beroende på en för dominant cirkelledare. 
En cirkel, vars ledare inte förmår stimulera sina deltagare till ämnes-
inriktad aktivitet, kan urarta till ett rent »kafferep». Då dominerar 
cirkelns sociala värden helt över bildningsvärdet. 

Forskningsresultaten belyser också cirkelledarens centrala roll för 
studiecirklars utveckling. Man säger: 

»Cirkelledarens centrala betydelse f ör hur studiecirklar utvecklas har här klart 
framgått vid våra un dersökningar. Detta innebär i sin tur att det i första hand 
är genom ledaren vi skulle kunna skapa förutsättningar för att allt fler studie
cirklar skall närma sig idealet.»55 

I rapporten om estetiska cirklar, rapport nr 6 i forskningsprojektet 
»Studiecirkeln som pedagogisk situation», påpekas att trots att den 
estetiska cirkelverksamheten är så omfattande finns mycket litet 
dokumenterat.56 

Rapporten bygger framför allt på tre tidigare undersökningar: 

Solveig Johansson: Undersökning av estetiska cirklar inom studieför
bunden, från 197457 

Roland Johansson: Studiecirkel 197058 

Peggy Faith-Ell: Undersökning av ABF:s studiecirkelverksamhet — 
en beskrivning av deltagare och cirkelledare i ABF :s verksamhet 
hösten 1971.59 
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Den första av dessa undersökningar utgår ifrån en enkätundersök
ning till ett urval av cirkelledare i tre ämnen i alla studieförbund : var 
sjätte keramikcirkel, var femte konstsömcirkel och var tionde piano
cirkel. Totalt urval var 973 stycken med en svarsprocent på 90. Även 
ett litet urval cirkeldeltagare besvarade en enkät (131 st). Tillförlitlig
heten i ledarenkäten anses som stor, medan deltagarenkäten mer 
syftade till en orientering. Undersökningens syfte var att beskriva de 
undersökta ämnena i avseende på vilka som var ledare, vilka studie
material som användes och hur de användes. 

Den andra undersökningen gäller hela cirkelverksamheten och 
bygger på data från ca 500 studiecirklar vid de då tolv studieförbun
den. Den har som underrubrik »Social bakgrund, begåvning, person
lighet. Deskriptiv deltagarundersökning inom studieförbundens 
studiecirkelverksamhet». 

Den sista uppsatsen bygger på data från 327 cirklar, 327 ledare 
och 2.907 deltagare. Urvalet har skett slumpmässigt och motsvarar ca 
1 % av ABF's totala verksamhet. Beskrivningen gäller ålder, skolut
bildning, kön, yrke, facklig aktivitet, rekryteringsvägar, ämnesval 
m m. Undersökningen får anses tillförlitlig vad gäller ledarsvaren, där 
bortfallet var 1 % medan deltagarbortfallet var 14% vilket gör den 
undersökningen mindre tillförlitlig. 

I forskningsrapporten om estetiska cirklar säger man: 

»Deltagarna vill jobba/tillverka saker i cirklar, medan arrangörer/bidrags
bestämmelser vill ge något utöver detta. Hur ska detta 'något' på bästa sätt 
förmedlas? Via material eller via ledare, eller på annat sätt? Om man e nbart 
vill brodera dukar, kan man bilda en syjunta. Väljer man en studiecirkel, ska 
man få något utöver den rent tekniska färdigheten.»60 

Ovannämnda frågor försökte man besvara genom att referera till 
de tre undersökningarna ovan. Genom att relatera till verkligheten, 
beskriven i Roland Johanssons undersökning, försöker man belysa 
för- och nackdelar med cirkelledare som ämnesexpert. Svaren blir 
långt ifrån entydiga varför det fanns en hel del frågetecken kvar. 
Inom projektet valde man att komplettera bilden genom en special
studie av vissa musikcirklar sojn presenteras i rapporterna nr 10, 11, 
12 och 13.61 

Estetisk cirkelverksamhet - definition och omfång 

Till studieförbundens estetiska cirkelverksamhet räknas idag cirklar 
i konst, dans, teater, film, konsthantverk, slöjd och musik. Begrep
pet estetisk cirkel infördes vid rapportering verksamhetsåret 1975/76. 
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Tidigare bildade ämnena litteratur, konst, teater och film en rappor
teringsgrupp medan musik bildade en egen grupp.62 

Studiecirkelverksamheten kan statistiskt beskrivas på olika sätt: i 
antal cirklar, i antal deltagare i cirkelverksamhet eller i antal studie
timmar. Ska den totala omfattningen av cirkelverksamheten beskri
vas sker detta bäst i antal studietimmar som i tabell 2 och figur 7. 

Tabell 2. Studieförbundens totala antal studietimmar och antalet studietimmar i 
estetiska ämnen rapporterade verksamhetsåret 1969/70 tom 1979/80.63 

Verksam
hetsår 

Totala antalet 
studietimmar = A 

Antal studietimmar 
i estetiska ämnen = B % B av A 

1970/71 4.508.535 
1971/72 5.494.210 
1972/73 6.115.464 
1973/74 6.498.003 
1974/75 7.415.519 
1975/76 8.106.464 3.144.368 38.8 
1976/77 8.828.852 3.465.617 39.3 
1977/78 9.867.944 3.910.439 39.6 
1978/79 10.192.118 4.326.721 42.5 
1979/80 10.901.549 4.792.814 44.0 

Av tabell 2 framgår att samtidigt som hela verksamheten ökat, så 
har den procentuella andelen estetisk cirkelverksamhet successivt 
ökat. Estetisk cirkelverksamhet mätt i antal studietimmar svarar 
1979/80 för 44% av hela cirkelverksamheten. 

Figur 7 visar de nio olika huvudämnenas utveckling under senare 
delen av 70-talet i form av stapeldiagram. Figuren visar klart de este
tiska ämnenas dominans och successiva volymökning. Här kan denna 
markerade ökning också jämföras med andra ämnens utveckling som 
under motsvarande tid har varit i stort sett oförändrad. 

Musik har varit det dominerande ämnet inom estetiska sektorn 
under hela 70-talet. Verksamhetsåret 1969/70 utgjorde antalet del
tagare i musikcirklar 55 % av totala antalet deltagare i estetiska 
ämnen. Deltagare i KOSKO-cirklar svarade för ca 35 % vid samma tid. 
1979/80 svarade musikcirkeldeltagarna för 43% och deltagarna i 
KOSKO-cirklar för 39% av estetiska sektorns deltagare.64 KOSKO-
cirklar har alltså ökat sin andel av estetiska sektorn under 70-talet. 
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Figur 7. Antal cirke lstudietimmar per huvudämnesgrupp 1975/76—1979/80.65 

Miljoner studietimmar. 

Beteendevetenskap 
Humaniora 

•  n  n  n n  
75/76 77/78 79/80 

Matematik 
Naturkunskap 

Estetiska 
ämnen 

F öretagsekonomi, 
handel, kontor 

Medicin, hälso-
och sjukvård 

Samhällsvetenskap, 
information 

75/76 77/78 79/80 

Språk Teknik övrigt 

n n n n n n n n n n  
75/76 77/78 79/80 
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1944 års folkbildningsutredning och estetiskt folkbildningsarbete 

1944 års folkbildningsutredning ägnas här särskilt intresse eftersom 
det är den enda utredning som omsorgsfullt behandlat studieförbun
dens estetiska verksamhet. 

I uppdraget till 1944 års folkbildningsutredning ingick bla att 
pröva möjligheter att från statens sida främja en folklig konstuppfost
ran genom förmedling av den bildande konsten, teatern, musiken och 
sången. Utöver förslag till allmänna bestämmelser för folkbildnings
arbete (SOU 1946:68)66 presenterade utredningen sina förslag 
angående estetiskt folkbildningsarbete i ett särbetänkande 1948 
(SOU 1948:30). Där motiverades varför det estetiska folkbildnings
arbetet intar en särställning inom folkbildningen. Orsakerna är 

»att det består av två huvudmoment, dels i fostran till förståe lse för skönhets
värden, dels i instruktion i förvärvande av tekniska färdigheter 

att boken, som i vanliga fall, spelar en stor roll i folkb ildningens arbete, spelar 
en mindre roll i träning av teknisk färdighet. Fordringarna på ledarens rent 
fackliga kompetens bör därför främjas. 

att deltagande i estetiskt inriktat bildningsarbete är ekonomiskt mer betungan
de än deltagandet i allmänt folkbildningsarbete, vilket skulle motivera 
andra grunder för anslagsbeloppen. 

att beträffande den folkliga verksamheten på det estetiska bildningsområdet 
kvalitetsproblemet måste ägnas större uppmärksamhet. På vissa områ den 
finns ett saneringsbehov.»67 

Inom den bildande konstens område definieras i utredningen en 
konstcirkel som en kamratkrets för utövande av teckning, skulptur 
och målning i samband med studium av den bildande konstens historia 
och gestaltningsmöjligheter.68 

Konsthantverk och slöjd räknas i detta sammanhang inte till den 
bildande konstens område. I utredningen sägs: 

»Vad slutligen angå r den kvalificer ade slöjden, studiet av heminredningsfrågor 
od, så är det obestridligt, att sådan verksamhet inrymmer ett betydande 
nyttoinslag. Slöjdalstren avses i regel skola placeras i cirkeldeltagarnas hem 
och den smakfostran som förmedlas av cirkla r i heminredning, 'bokunskap' 
och liknande ämnen, når företräd esvis personer, som själva stå i begrepp att 
sätta bo och som sålunda kunna nyttja de inhämtade kunskaperna till eget 
gagn.»69 

Smakfostran som kan utnyttjas för eget gagn rekommenderas 
alltså inte att omfattas av de särskilda bestämmelser som föreslås 
gälla den bildande konstens område. För dessa ämnen skulle allmänna 
bestämmelser gälla. 

Enligt utredningen rapporterades den första studiecirkeln på den 
bildande konstens område 1921 i ABF's regi. Vid 1940-talets mitt 
hade ABF det största antalet cirklar inom området med ca 2.000 del
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tagare. Kursverksamheten hade bedrivit ett livligt studiearbete inom 
den bildande konstens område i samarbete med konstföreningar och 
konstvårdande institutioner. De övriga studieförbundens verksamhet 
på området var liten eller obefintlig.70 

För 1944 års utredare var teoretiska studier, inriktade på konst
förståelse, det väsentliga men man nämner också att röster höjts för 
att därtill uppmuntra amatörmässigt skapande. Från vissa håll re
kommenderas en skolning av dugande amatörer för att ge dessa 
möjlighet att fungera som lärare i konstcirklar. Man föreslår att 
medel avsätts till Samverkande Bildningsförbundet för utbildning av 
lärare. 

Sammanfattningsvis kan sägas att utredningen, som ägnar största 
utrymmet åt musikens område, tar fasta på att estetiskt bildnings
arbete har en stor bildande och personlighetsdanande betydelse som 
måste skattas mycket högt, vilket omfattar även den praktiska verk
samheten. 

Utredningen om det estetiska folkbildningsarbetet ger inga effekter 
i statsverkspropositionen utöver de allmänna bidrag enligt 1947 års 
proposition, som tidigare nämnts. 

1950-talets »svartlistning» av vissa cirkelämnen 

Det generella statliga bidraget till folkbildningen, som infördes 1947, 
medförde en markant ökning av cirkelverksamheten de närmast 
följande åren. Detta framgår av figur 5 s 27 som visar totala antalet 
studiecirklar under åren 1931/32—1979/80. 

Redan 1951 ville staten införa vissa restriktioner och i besparande 
syfte ger Kungl Maj:t Skolöverstyrelsen i uppdrag att göra en översyn 
av grunderna för anslaget till studiecirkelverksamheten. Skolöversty
relsen föreslår bla följande: 

»Statsbidrag till allmänna studie cirklar i hobbybetonade ämnen bör i fortsätt
ningen icke utgå. Med anledning av vad studieförbunden anfört på denna 
punkt vill överstyrelsen påpeka, att statsbidrag fortfarande kommer att utgå 
till ungdomscirklar samt att överstyrelsen har för avsikt att i samråd med 
studieförbunden fastställa en förteckning på ämnen som icke kunna godkännas 
för statsbidrag.»71 

I 1952 års statsverksproposition72 stöder departementschefen 
Skolöverstyrelsens förslag som bygger på en överenskommelse med 
studieförbunden om vissa frivilliga begränsningsåtgärder och han 
säger: »En dylik åtgärd avses drabba vissa cirklar med lågt bildnings
värde.» 

Under Skolöverstyrelsens ansvarsområde bildades en gränsdrag
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ningsnämnd — Fo lkbildningsbyråns gränsdragningsnämnd (FGN) — 
som skulle avgöra vilka cirklar som borde få statsbidrag och vilka som 
inte borde få det och därmed »svartlistas».73 Som en följd av detta 
utarbetades de i kapitel 1 nämnda särskilda målsättningsbestämmel
serna för praktiska cirklar som skulle uppnås för att få statsbidrag. 
Kraven var ställda för att värna om att cirklarna uppfyllde ett bild
ningskrav och inte enbart producerade alster. 

Denna begränsning av statliga bidrag riktar sig inte direkt mot 
estetisk bildningsverksamhet men denna sektor drabbas hårt, vilket 
även påtalas i projektet »Studiecirkeln som pedagogisk verksamhet».74 

Vissa av dessa »svartlistningsbeslut» har också medfört tråkiga 
konsekvenser ur kulturhistorisk synvinkel. Ämnen av kulturhistoriskt 
väsentlig betydelse har utestängts från statsbidrag, något som bla 
museifolk påtalat.75 

I rapport nr 6 i forskningsprojektet »Studiecirkeln som pedagogisk 
situation»76 utreds bl a statens syn på estetiska cirklar. Man påpekar 
att skärpningen av bestämmelserna på 50-talet kom att kasta sin 
skugga över de estetiska cirklarna, speciellt inom slöjd och konsthant
verksområdet, där verksamheten i vissa fall kunde upplevas som 
hobbybetonad. Man påpekar också att »svartlistningshotet» fort
farande finns kvar och citerar flera av Skolöverstyrelsens anvisningar 
som visar detta. 

19 70-talets folkbildningsutredning 

1975 tillsattes en folkbildningsutredning bestående av tio sakkunniga 
för att utreda vissa folkbildningsfrågor såsom gränsdragnings-, stats
bidrags- och målfrågor. 1977 ger den ut en debattskrift »Folkbildning 
i framtiden».77 I debattskriften vill man framhäva det unika med 
svenskt folkbildningsarbete, nämligen studieförbundens anknytning 
till folkrörelser och medlemsorganisationer. Det huvudsakliga bud
skapet i debattskriften var att studiearbete inom medlemsorganisa
tionerna skulle anslagsprioriteras. 

Den borgerliga regeringen reagerar mot detta och 1977 tillsätts 
ytterligare fyra sakkunniga till folkbildningsutredningen. I tilläggs
direktiven från 1978 framhålls att den folkrörelseanknutna verksam
heten inte bör prioriteras genom medelstilldelning eller anvisningar. 
Detta skulle kunna få negativ effekt på annat folkbildningsarbete.78 

I utredningens slutbetänkande SOU 1979:85 »Folkbildning för 80-
talet» påpekas att folkrörelseanknytningen visserligen är mycket 
viktig, men att den verksamhet som riktas mot en bred allmänhet är 
lika viktig.79 Man menar också att studieförbundens verksamhet, i 
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högre grad än samhällets mer yrkesinriktade vuxenutbildning, skall 
vara en del av människors naturliga vardagsaktivitet, att det skall 
innebära livslångt lärande. Vidare sägs: 

»Till folkbildningsarbetets huvuduppgifter hör att stimulera människor till 
självinsikt och självförtroende, att öka deras kommunikationsförmåga och 
utveckla deras skapande förmåga.80 

I framtidsperspektiven,81 som utredningen ägnar en hel del intresse, 
ingår en teori om fortsatt produktionstillväxt som kan medföra 
arbetstidsförkortning. Detta skulle innebära ökad fritid och en primär 
uppgift för studieförbunden blir då att hjälpa människor att välja 
stimulerande och utvecklande fritidsaktiviteter, såsom studier och 
andra kulturaktiviteter. En annan teori är »nolltillväxt-samhället» och 
därmed ändrade värderingar och omställning av levnadsmönster. 
Därmed förväntas psykiska påfrestningar uppstå och behovet öka att 
genom uttryck och känslor bearbeta dessa. Studieförbunden kan då 
fylla denna viktiga funktion. 

I utredningen sägs vidare att för att stå emot »reklamsamhället», 
där företagens inflytande över hushållens behov är stort, krävs en 
konsument som är sakligt kritisk och besitter ett självständigt tänkan
de, kunskaper som studieförbunden kan bistå med. 

Trots att man i flera sammanhang pekar på situationer i vårt sam
hälle där skapande kulturell verksamhet täcker och kan komma att 
täcka väsentliga behov, berörs estetisk cirkelverksamhet endast margi
nellt. Med tanke på att den svarar för 44% av verksamheten 1979/80 
(se s 40) är detta något förvånande. Andra arbetsformer än studie
cirkeln för fri kollektiv skapande verksamhet diskuteras däremot, 
varför utredningen måste anse studiecirkelformen mindre intressant 
för skapande verksamhet, även om det inte klart uttalas. 

I debattskriften sägs däremot att av amatörcirklar anses uppskatt
ningsvis 40 % vara verksamma inom redan etablerade föreningar eller 
kultursammanslagningar, vilket skulle gälla musikgrupper men också 
hantverksgrupper, där studieplaner ofta är »ett rapporttekniskt doku
ment». För dessa föreslås ändrade bidragsformer som är bättre 
anpassade till verksamheten, från cirkelform till annan arbetsform.82 

KOSKO-cirklar som elementär estetisk bildningsverksamhet diskuteras 
inte. 

I debattskriften sägs om utövande kulturcirklar att de ofta kostar 
mer än andra ämnen. Vidare sägs: 

»Med den motiveringen borde skillnaden mellan prioriterade och icke priorite
rade studiecirklar upphöra. Snara re finns det behov av ökat stöd till utövande 
kulturcirklar.»82 

Men direkt därefter tillägges : 
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»Tyvärr var den senaste höjningen av statsbidraget redan intecknat av den 
löne- och kostnadsstegring studieförbunden haft under senare tid. Utvecklingen 
av de estetiska cirklarna har därför v arit måttlig och syftet med satsningen på 
en ökad amatörverksamhet via cirklarna har därför inte uppnåtts.» 

Med tanke på den faktiska ökningen av estetiska cirklar redovisad i 
tabell 1 (s 3) och figur 7 (s 41) är detta uttalande något förvånande. 

Som ett resultat av folkbildningsutredningen presenteras i 1980/81 
års proposition83 nya förenklade regler för de statliga bidragen till 
studieförbunden. Man föreslår två schablonbidrag i stället för de 
differentierade bidrag som tidigare utgått till bl a arvode och material, 
resor, fackmannamedverkan mm. Schablonbidragen föreslås till 
80 kronor/studietimme för de första 6,7 miljoner studietimmarna 
och däröver 25 kronor/studietimme. Vissa tilläggsbidrag skall finnas 
kvar för t ex handikappscirklar och samhällsstudier. Tilläggsbidrag 
utgår också till vissa s k stödområden, där regionala skäl medför dyrare 
verksamhet. Svenska, engelska och matematik upp till grundskole
nivå intar däremot inte längre någon särställning inom cirkelverksam
heten. Schablonbidragen innebär en förenklad administration för 
både bidragsgivare och bidragstagare. 

Vikten av den pedagogiska verksamheten pointeras och bidraget 
ökas till 20 miljoner kronor. 

För kulturverksamheten sägs i propositionen att vissa cirkelbidrag 
till kör-, musik-, teater- eller danscirklar kommit att fungera som 
aktivitetsstöd på kulturområdet. Man föreslår därför en ny bidrags
form till det man i utredningen kallat »annan bildningsverksamhet» 
och som i propositionen benämns »kulturverksamhet i folkbildningen». 
Det nya bidraget skall kunna användas »dels för anordnandet av 
kulturprogram i folkbildningen och det övriga föreningslivet, dels för 
förberedelser — i vid mening — för sådana arrangemang». »Kulturverk
samhet i folkbildningen» skall vara en mindre reglerad arbetsform än 
cirkeln och studieförbunden får själva avgöra till vilken bidragsform 
en aktivitet skall räknas. 

Bidrag till »kulturverksamheten i folkbildningen» som föreslås 
uppgå till 70 miljoner 1981/82, fördelas mellan studieförbunden 
efter tidigare redovisad verksamhet under tre år. 

Det nya bidragssystemet ger studieförbunden en större frihet att 
disponera bidragen. De kan själva avgöra var bidragen bäst behövs 
och vilket bidrag som lämpar sig bäst. Det innebär att angelägna 
ämnen kan stödjas mer än tidigare och känns målsättningskraven 
betungande för KOSKO-verksamheten kan man välja en annan verk
samhetsform än cirkeln och därmed slippa kraven. 
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Konst- och konsthantverkscirklar 

Målformuleringar 

Den enda del av studieförbundens statsbidragsberättigade allmänna 
cirkelverksamhet som har haft speciella ämnesinnehållsliga krav ställda 
på sig under 1970-talet har varit cirklar i konst, slöjd och konsthant
verk, folklig dans och jazzdans. Som tidigare nämnts medförde 
restriktioner i bidragsgivningen på 50-talets början en »svartlistning» 
av vissa ämnen, som var att betrakta som hobbyverksamhet och som 
ansågs ha lågt bildningsvärde. 

Cirklar i praktiska estetiska ämnen kunde uppfattas som hobby
verksamhet. Även om de inte hamnade på listan över icke stats
bidragsberättigade ämnen, kvarstod osäkerheten om deras bildnings
värde. För att försäkra sig om att cirklarna gav något mer än praktiskt 
handlag enades Skolöverstyrelsen och studieförbunden om en särskild 
målformulering för cirklar i konst, slöjd och konsthantverk, folklig 
dans och jazzdans. Som tidigare nämnts skulle cirklarna för att få 
statliga bidrag uppfylla följande målsättning: 

»att föra deltagarna i kontakt med konst och kultur 
att väcka och utveckla intresse för och förmåga till egen skapande aktivitet 

och konstnärlig gestaltning 
att ge insikt i konstnärliga problem och intresse fö r yrkesverksamma konst

närers arbete samt 
att i d etta syfte genom integrerade praktis ka och teoretiska studier ge delta

garna i utövande cirklar tillfälle att efter egen förmåga öva färdighet och 
teknik.»84 

Dessa mål ställde också speciella krav på cirkelledaren för att denne 
skulle godkännas av studieförbunden. I anvisningarna sägs: 

»Med hänsyn till att ovanstående målsättning ställer särskilda krav på ledaren, 
skall denna ha följande kvalifikationer: 
a) äga fackkunskap och väl behärska ämnets teknik 
b) äga pedagogisk förmåga att genomföra en riktig studiemetodik i enlighet 

med denna målsättning. 
Cirklar i konst, slöjd och konsthantverksämnen som uteslutande har till ända
mål att ge kunskaper för framställning av produkter kan inte få statsbidrag. 
Informationen om studiecirklar på det estetiska området bör ge tydliga upp
lysningar om cirkelns innehåll och får inte ge deltagarna en förhandsuppfatt
ning om att verksamheten endast syftar till tillverkning av föremål eller teknisk 
inlärning.»85 

Målformuleringen infördes i Skolöverstyrelsens anvisningar på 60-
talet för att sedan gälla under hela 70-talet. 

En cirkelledare i KOSKO-ämnen skall med andra ord ha goda 
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kunskaper i det egna ämnet, och i övrigt ha sådana kunskaper att hon 
(KOSKO-cirkelledaren är oftast en kvinna) kan stimulera deltagarna 
till att nå de uppsatta målen. 

En första förutsättning för att cirkelverksamheten i KOSKO-
ämnen skall kunna uppfylla kraven vad gäller de innehållsliga målen 
är att de närmast berörda, lokalavdelningens organisatörer och cirkel
ledarna i dessa cirklar, är informerade om målen och är motiverade 
att arbeta efter dem. En andra förutsättning är att cirkelledarna har 
kunskap och förmåga att förverkliga målen. 

Intresset från allmänhetens sida för KOSKO-cirklar är som framgått 
stort och har ökat under hela 70-talet. Det beror sannolikt på vårt 
behov av skapande aktivitet, vilket är en viktig förutsättning för vårt 
psykiska välbefinnande.86 För många människor ger vårt moderna 
samhälle färre naturliga tillfällen till skapande processer i deras dagliga 
arbete, jämfört med i det gamla bondesamhället, varför de idag måste 
tillfredsställa detta behov på fritiden. 

Det är i många fall den skapande aktiviteten som lockar deltagarna 
till KOSKO-cirklarna, inte den estetiska bildningen, som cirklarna 
enligt målsättningen skall ge. Om målsättningen uppfylls eller inte är 
ofta likgiltigt för cirkeldeltagarna.87 De är nöjda bara de får tillfreds
ställa sitt skapande behov. Enligt cirkelformens pedagogik, vilken 
innebär att stor hänsyn bör tas till deltagarnas önskemål, borde en 
sådan cirkel vara acceptabel. Men nu har studieförbunden tillsammans 
med Skolöverstyrelsen enats om att för att få statsbidrag så skall 
praktiska cirklar även innehålla ett mått estetisk bildning. Därför kan 
inte cirklar med enbart skapande verksamhet accepteras. Ansvaret 
vilar alltså tungt på cirkelledaren. 

Här nedan ges några exempel på vad målkraven kan innebära för 
KOSKO-ledaren. Hon skall stimulera till skapande verksamhet och 
till konstnärlig gestaltning för att undvika plagiat och massproduk
tion. Hon skall se till att deltagarna vidgar sina kulturella kontakter. 
Detta kan ske genom besök på muséer eller andra kulturinstitutioner 
och genom att stimulera till diskussion kring aktuella kulturfrågor 
eller frågor i anslutning till det egna arbetet. Genom att stimulera till 
och arrangera studiebesök av eller hos professionella konstnärer kan 
cirkeldeltagarna få möjlighet till närmare insikt i konstnärers arbets
förhållanden. Detta skall göras med bibehållande av cirkelformens 
pedagogik, där ledaren endast är en i kamratkretsen. Hon får inte 
hemfalla till att bli katederlärare, som styr allt arbetet utan skall 
endast stimulera och ta vara på deltagarnas egna önskemål, idéer och 
kunskap. 
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Målinformation till KOSKO-cirkelledare 

Studieförbundens svar på statsmakternas tveksamhet på 50-talet 
inför praktisk inriktad estetisk cirkelverksamhet, som speciellt 
drabbade konst och konsthantverksämnena, var att arbeta fram ett 
underlag för mål och metoder för cirkelledare i dessa ämnen. Mate
rialet var sammanställt av Stina Carlsson och Allan Malmgren på 
uppdrag av Konstkommittén i Samverkande bildningförbundet88 och 
skriftens titel var »Mål och metoder i konsthantverk». Skriften utkom 
1968 och var aktuell i sin ursprungliga version under hela 70-talet. 
Smärre justeringar gjordes dock vid nytrycken 1970, 1973 och 
1974.89 

Skriften orienterar om studiecirkelns idé, om begreppet »fritt och 
frivilligt» och om konsthantverkscirklars mål liksom om medel och 
metoder i cirkelarbetet och ger praktiska tips. Skriften ger en god 
orientering helt i enlighet med Skolöverstyrelsens anvisningar, men 
den är kompakt och säkert svårläst för cirkelledare med mindre vana 
vid teoretiska studier. 

Ambitionen var att alla cirkelledare i konsthantverk skulle erhålla 
skriften, men denna viktiga information har nog inte alltid nått fram. 
Det framgår bl a av Solveig Johanssons undersökning90 där en punkt 
gällde »Kännedom om skriften Mål och metoder i konsthantverk». 
47 % av keramikledarna svarade ja till skriften liksom 54% av ledarna 
i konstsöm. En annan fråga var i vilken utsträckning ledaren hade 
glädje och nytta av »Mål och metoder» i cirkelarbetet. Endast 10% 
av keramikledarna och 17 % av konstsömsledarna ansåg att den var 
nödvändig som handbok för cirkelledare i respektive ämne. 20% av 
keramikledarna och 27 % av konstsömsledarna hade fått några goda 
uppslag. Johansson säger vidare: 

»Kännedom om att 'Mål och metoder' finns sammanhänger med om ledaren 
fått en allmän pedagogisk utbildning genom sitt studieförbund eller ej. Bland 
dem som inte fått sådan utbildning ä r det bara 2 7 % av kera mikledarna och 
21% av konstsömsledarn a som känner till 'Mål och metoder'. Motsvarande 
andel för dem som gått flera veckolå nga kurser eller kombinationer av kor ta 
och långa kurser är 68 % av keramikledarna och 69 % av konstsömsledarna.» 

Att informationen till cirkelledare kan vara bristfällig framgår också 
av pilotundersökningen i Umeå 197891 (se s 8). 

1977 gav Skolöverstyrelsen, i samråd med Folkbildningsförbundet, 
ABF i uppdrag att utarbeta ett nytt förslag till målskrift för studie
cirklar i konsthantverk.92 Enligt direktiven skulle arbetsgruppen ta 
de statliga kulturpolitiska delmålen till utgångspunkt för sitt arbete. I 
slutet av 1978 förelåg ett förslag som skulle prövas ute på fältet. 

I förslaget orienteras om studiecirkelns mål och man pointerar det 
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nödvändiga för samhället att stimulera skapande förmåga. Man pre
senterar de kulturpolitiska delmålen, varefter man förtydligar vad de 
olika målen innebär och ger exempel på hur man inom cirkelns ram 
kan nå dessa. Förslaget avslutas med ett kapitel »att vara cirkelledare» 
där medel och metoder i konst och konsthantverkscirklar behandlas. 
Man påpekar det väsentliga i regelbundna träffar för cirkelledare för 
diskussion av gemensamma problem liksom man framhåller möjlig
heten för cirkelledare att få utbildning. Förslaget är betydligt mer 
lättläst än den tidigare målskriften men saknar den stringens som den 
gamla skriften har. 

Under 1979 skulle de olika studieförbundens erfarenheter samlas 
in till slutlig utvärdering och 1982 var skriften färdig för distribution 
med titeln »Om mål och arbete i konsthantverkcirklar».93 Den var 
sammanställd av en arbetsgrupp för konsthantverksfrågor inom 
Folkbildningsbyråns gränsdragningsnämnd (FGN), Skolöverstyrelsen. 
1982 års målskrift är en god kombination av de båda nämnda mål
skrifterna. Den är centrerad kring cirklarnas målsättning som upprepas 
i olika versioner. Språket är lättfattligt, utformningen överskådlig och 
råd och anvisningar är goda och allmänpedagogiska. 

Särskilt studiematerial för KOSKO-cirklar 

I 1963 års statsverksproposition som ingående diskuterar folkbild
ningsarbetet, finns en ambition att förbättra studiematerialet för 
konsthantverkscirklar. Man säger: 

»I vissa konsthantverkscirklar har studieförbunden genom en inom Samver
kande bildningsförb unden verksam kommitté sedan några år t illbaka bedrivit 
en ganska omfattande försöksverksamhet, som givit till resultat att en helt ny, 
på aktivitetsped agogiska prin ciper baserad metodik, utarbetats. Genom denna 
metodik och det arbetsmaterial som framställts för den har studiec irklarnas 
deltagare i en rad konsthantverksämnen fått tillfälle att i direkt anslutnin g till 
den utövande verksamheten tillägn a sig kunskape r i färglära och komposition 
och självständigt arbeta med och lösa estetiska problem. Därmed ha r denna 
gren av folkbildnin gsarbetet fått en mera ambitiös och konstnärligt syftande 
inriktning än tidigare.»94 

De färg- och kompositionshäften, som sedan 60-talets mitt varit i 
bruk, kan ses som en fortsättning på det i propositionen nämnda 
arbetet.95 Dessa har ingått i konst- och konsthantverkscirklar som ett 
komplement till det mera ämnesrelaterade studiematerialet för att 
tillgodose det teoretiska kravet. Dessa häften i färg och komposition 
var ämnade för alla studieförbund och alla konsthantverkscirklar och 
bestod av arbetsövningar. 
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Färg- och kompositionslära ingår oftast i nyproducerat studie
material för KOSKO-cirklar, varför betydelsen av färg- och komposi
tionshäftena har minskat under 70-talets senare del.96 

KOSKO-cirklar — kvinnocirklar 

Cirkeldeltagarna i konst, slöjd och konsthantverk är till övervägande 
delen kvinnor. Som framgår av tabell 3 är mer än 97 % av deltagarna i 
cirklar med textil inriktning kvinnor. I keramikcirklar och »övriga 
konsthantverkscirklar» är 85—86% av deltagarna kvinnor och i prak
tiska konstcirklar 64—65 %. I alla KOSKO-ämnen utom trä- och 
metallslöjd är procenten kvinnor högre än genomsnittet för hela 
studiecirkelverksamheten, som är 60% kvinnor. Cirklar i trä- och 
metallslöjd har övervägande män som deltagare. 

Tabell 3. %-andel kvinnor i stud ieförbundens cirkelverksamhet 1978/79 i vissa 
utvalda ämnen.97 

Ämnesgrupper %-andel kvinnor 

Klädsömnad, klädvård 99 
Konstsömnad 98 
Vävning 98 
Porslinsmålning 98 
Övrig textilslöjd 97 
Keramik 86 
Övriga konsthantverk 85 
Målning 65 
Teckning 64 
Övriga ämnen inom bild och form 63 
Fackliga frågor 46 
Metallslöjd 45 
Politiska ideologier 42 
Träslöjd 30 
Teknik 20 
Elektronik 3 

Denna uppdelning i kvinnligt och manligt hantverk går långt till
baka i tiden, till det gamla bondesamhället. Kvinnorna vävde och 
sydde de textilier som familjen behövde och männen smidde och 
slöjdade möbler, verktyg och husgeråd 98 

I industrialismens spår följde självhushållets successiva upplösning 
och därmed försvann det påträngande behovet att tillverka för eget 
bruk, men uppdelningen i manlig och kvinnlig slöjd bestod. 
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Tabell 4 visar totala fördelningen av deltagare i praktiska KOSKO-
cirklar 1979/80 för de fyra största studieförbunden liksom fördel
ningen av kvinnliga deltagare. 

Av tabellen framgår att inom praktiska KOSKO-området utgjordes 
deltagarna inom ABF till 80% av kvinnor, inom Vuxenskolan till 
85 % av kvinnor, inom Medborgarskolan 86% och inom TBV utgjor
des 76 % av kvinnor. 

Av tabell 4 framgår också att största ämnesområdet inom ABF 
1979/80 var vävning och keramik. Inom Vuxenskolan och Medborgar
skolan var vävning och övrig textil verksamhet de klart största ämnes
områdena. TBV hade jämnare spridning av antalet deltagare i praktis
ka KOSKO-cirklar med flest deltagare i träslöjd och keramik och som 
tredje största ämne vävning. 

Tabell 4 visar också att inom Medborgarskolan svarar praktiska 
KOSKO-cirklar för hela 23 % av hela verksamheten och inom Vuxen
skolan för 21 %. 

KOSKO-cirklar och den professionella konsten 

KOSKO-cirklar skall enligt målsättningen »föra deltagarna i kontakt 
med konst och kultur» och »ge insikt i konstnärliga problem och 
intresse för yrkesverksamma konstnärers arbete», vilket borde ge 
respekt och förståelse för professionellt konstnärligt arbete. 

Men KOSKO-cirklar kan också stimulera till egen mer yrkesinriktad 
verksamhet, vilket särskilt gäller för cirkelledarna i KOSKO-cirklar. 
Genom de särskilda krav, som ställs på dem, auktoriseras de genom 
studieförbunden som ledare och får då en form av status inom sitt 
område. Om de inte själva har verkstad, har de genom sitt cirkel
arbete tillgång till en verkstad, där de kan förkovra sig vilket ofta 
innebär produktion av alster, som också kan försäljas. Den åstad
komna produkten kan efter långvarig träning vara god, både ur teknisk 
synpunkt och som unik estetisk produktion, oberoende av tidigare 
utbildning. Men alstren kan också vara av dålig kvalitet och därmed 
skapa förvirring om kvalitetsaspekten bla för de drabbade cirkel
deltagarna. De skickliga, mer eller mindre självlärda eller genom 
studieförbunden utbildade cirkelledarna,100 som ger sig ut på kultur
marknaden innebär en konkurrens till de professionella konstnärerna 
och ett hot mot deras redan tidigare smala marknad. De mindre 
skickliga cirkelledarna kan skapa en förvirring om kvalitetsaspekten. 

En lösning på detta problem vore att cirkelledare i KOSKO-cirklar 
vore professionella konstnärer, konsthantverkare eller slöjdare. Enligt 
en rapport från Statens Kulturråd om konsthantverk och konsthant
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verkare101 finns det endast ca 1000 konsthantverkare i Sverige och 
de räcker ju inte långt till de ca 50.000 cirklarna. Dessutom visar 
rapporten och en utställning om konsthantverkare på Kulturhuset i 
Stockholm 1980,102 att konsthantverkarna ibland inte vill offra tid 
på pedagogisk verksamhet eller så tycker de att de är olämpliga för 
det. 

I utställningen på Kulturhuset 1980 gick också konsthantverkarna 
till angrepp mot den nya kulturpolitiken och kritiserade bl a det som 
man tyckte alltför rikliga stödet till amatörverksamheten i relation 
till stödet till de professionella konstnärerna.103 

Att en viss konflikt föreligger mellan KOSKO-cirklar och professio
nell konst, mellan amatörer och professionella konstutövare, visar bl a 
flera artiklar i studieförbundens tidskrifter, se vidare kapitel 5 s 132. 

Studieförbundens inställning till KOSKO-cirklar i egna 
publicerade skrifter och i annan press 

ABF har givit ut flera småskrifter under 1970-talet, som information 
eller underlag för debatt, Vuxenskolan har publicerat några skrifter 
medan TBV och Medborgarskolan inte publicerat någon debatt- eller 
informationsskrift under 1970-talet, som är aktuell i detta samman
hang.104 

»Folkbildning i stöpsleven — en partsinlaga från ABF» 1977 är den 
första utgåvan i ABF's nya serie småskrifter, ABF Forum.105 ABF's 
förbundsordförande Inge Johansson och studierektor Bo Toresson 
har sammanställt materialet och säger trots underrubriken i titeln att 
de ensamma svarar för faktamaterial och de åsikter som redovisas. 
Den nyligen utkomna debattskriften »Folkbildning i framtiden» från 
Folkbildningsutredningen sägs ha initierat skriften.106 

Begrepp som folkrörelse och folkrörelseförankring diskuteras. I 
motsats till de borgerliga ledamöterna i Folkbildningsutredningen 
betraktar ABF inte sig själv eller något annat studieförbund som folk
rörelse men väl som folkrörelseorgan. För ABF är en stark folkrörelse
förankring en självklarhet liksom att man klart deklarerar sin ideolo
giska hemvist. Författarna ger sin bild av vad de olika studieförbunden 
står för och menar att Vuxenskolan och Medborgarskolan, trots de 
stora politiska medlemsorganisationernas inflytande över förbunden, 
inte klart deklarerar sin ideologiska hemvist.107 

I skriften omnämns amatörverksamheten endast som exempel på 
hur uppfattningar om vad som bör betraktas som statsbidragsberätti-
gad folkbildningsverksamhet kan växla. Man ger exempel på 50-talets 
restriktiva inställning och ställer det mot 70-talets kulturpolitik, som 
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betraktar amatörverksamhet som en mycket väsentlig del av vårt 
kulturliv, så väsentlig att man ifrågasatte om den inte i vissa fall 
borde få ett mera generöst statligt stöd än övrig cirkelverksamhet.108 

Författarna tar inte ställning till vilken uppfattning man anser riktig 
utan säger att en viktig princip för studieförbunden är att folkbild
ningsarbetet inte är låst vid vissa traditionella ämnen och discipliner 
utan att förnyelse och utveckling är möjlig. 

»ABF :s yttrande om 'Folkbildning i framtiden'» utgör nästa skrift i 
serien. Liksom Folkbildningsutredningens debattbok framhåller ABF 
att ett villkor för statsbidrag till studieförbunden borde vara att de är 
folkrörelseförankrade. Under rubriken »Studieförbunden — annan 
fritidsverksamhet» med underrubriken »Den estetiska sektorn» hän
visar man till 1974 års kulturproposition och dess pointering av 
amatörskapandet. Man säger att kulturpropositionen innebar ekono
misk stimulans till hela cirkelverksamheten vilket var välbehövligt 
men »minst lika viktigt var emellertid att den estetiska verksamheten 
tillerkändes en viktig kulturpolitisk roll».109 Här noterar man alltså 
uppvärderingen av estetisk cirkelverksamhet genom den nya kultur
politiken. 

Man säger vidare att delar av den estetiska cirkelverksamheten av 
och till kritiseras för att innehålla moment av tillverkning. Man 
påpekar att det är viktigt att både ABF och Skolöverstyrelsen »noga 
följer denna fråga och ingriper i de fall då tillverkningsmoment 
fjärmar cirkelarbetet från dess mål och inriktning». Under rubriken 
»Gränsdragning mellan bildning och tillverkning av föremål» kommen
teras också konsthantverksområdet. Man säger: 

»Det finns en medveten strävan från studieförbundens sida att undanröja miss
tänksamhet mot folkbildningsarbetet om att otillbörligt utnyttja statsbidrag 
och andra samhälleliga medel för tillverkning av olika föremål.»110 

Genom denna rädsla för tillverkningsmomentet visar ABF sin tvek
samhet inför skapande cirkelverksamhet. Om man i stället tog fasta 
på bildningskraven i KOSKO-cirklarna och pointerade dessa skulle 
inte tillverkningen av föremål orsaka sådana farhågor. Skapande verk
samhet ger oftast som resultat någon typ av tillverkade föremål, varför 
ju dessa är oundvikliga i praktiska konst- och konsthantverkscirklar. 

I remissyttrandet säger man vidare att reglerna för studiecirkel
verksamheten inte bör luckras upp utan verksamhet som inte faller 
inom ramarna bör ges en annan typ av bidrag, t ex kulturprograms
bidrag eller bidrag till experiment och utveckling. 

I handlingsprogrammet från 1979 betonas ABF's djupa förankring 
i arbetarrörelsen. Man skall verka för att alla deltagare görs medvetna 
om att ABF är en del av den svenska arbetarrörelsen. Man säger: 
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»En grundförutsättning för valet av meda rbetare är a lltså att de ska ll ställa sig 
solidariska med ABF :s grundsatser och kultursyn och vara beredda att arbeta 
i överensstämmelse med dem. Det gäller i princip alla medarbetare .. .»'ll 

Man säger vidare: 

»Valet av studiemate rial o ch hjälpmedel är därför ett väsentligt led i förbun
dets strävanden att leva upp till sina grundsatser och sin kultursyn.»112 

ABF's kultursyn är präglad av ett brett kulturbegrepp som vuxit 
fram som en protest mot den traditionella borgerliga kulturuppfatt
ningen som mer är präglad av »andlig odling». Man ger i handlings
programmet en kulturdefinition och säger att: 

»Kultur är med andra ord alla de föreställningar, värderingar, aktiviteter, 
vanor, kunskaper och konstformer som vi förvärvar genom vår miljö, vår upp
fostran och vårt samspel med andra människor. Kultur i denna betydelse är 
alltså något i sig sjä lvt värdefullt.»113 

ABF's kultursyn skall präglas av arbetarrörelsens grundvärderingar 
som solidaritet och jämlikhet. Man menar att till skillnad från liberalt 
tänkande, som lägger tyngdpunkten på individens egen förmåga till 
personlig utveckling vill ABF framhålla kollektivets betydelse för 
individen. I arbetarrörelsens kultursyn ingår också att kulturen skall 
skapas för människor av människorna själva.113 

I handlingsprogrammet sägs att en förkortning av arbetstiden 
framstår som en viktig och angelägen reform. Trots att man säger att 
fritiden redan nu är starkt styrd av kommersiella intressen, ger man 
i detta sammanhang inget mera konkret förslag till att motverka 
detta genom t ex skapande cirkelverksamhet. Senare under rubriken 
amatörverksamhet säger man dock: 

»En ökad satsning på amatör ism och kollektivt skapande är också e tt medel 
för att förhindra kommersiella krafters utbredning och exploatering av männi
skor. Därför är amatörismen viktig för arbetarrörelsen.»1 

De tre refererade skrifterna har behandlat studieförbundets hela 
verksamhet och därvid snuddat vid estetisk verksamhet och KOSKO-
cirklar. ABF's remissvar på kulturbetänkandet, som också berör 
KOSKO-verksamheten, refereras senare i kapitel 3 s 72. 

Studieförbundet Vuxenskolan utgav inför det planerade kulturåret 
1975/76 med temat »Se, höra, göra, bevara, förnya», skriften »Kultur 
idag — imorgon?». I f örordet säger studierektor Olle Edelholm, att de 
arrangemang som planeras under året syftar till att föra människor 
samman till något gemensamt görande och att bokens syfte var att 
stimulera till debatt i kulturfrågor.115 

Matts Balgård har skrivit sex av de tio avsnitten i boken. Han ger 
först olika tolkningar av kulturbegreppet och relaterar några teorier 
om kultur och säger att med kultur i denna bok menas det samlade 
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uttrycket för ett folks liv, ett kulturbegrepp som därmed även 
Vuxenskolan får anses stå för. Balgård refererar riksdagspartiernas 
kulturpolitiska program, sammanfattar den nya kulturpolitikens mål 
och berör också massmedias viktiga roll inom kulturlivet. 

Matts Balgård behandlar allmänna kulturfrågor liksom tre av de 
övriga författarna. Karl Högemark går däremot närmare in på studie
förbundens kulturinsatser.116 Han ger historiska aspekter på deras 
betydelse för utvecklingen av vårt demokratiska samhälle. Högemark 
pekar på studiecirklarnas viktiga roll för miljontals människor att 
träna tanke- och slutledningsförmåga, lära sig artikulera mål och 
drömmar, formulera tankar till ord, att lyssna, att ta skäl och ge skäl. 

Högemark värderar KOSKO-cirklar högt och kritiserar statens 
prioriteringssystem, som ger 15 kronor mer i timmen i bidrag om 
man läser matematik än om man spelar teater, tecknar eller målar. 
KOSKO-cirklar liksom andra estetiska ämnen borde vara lika värde
fulla som andra ämnen anser Högemark och tillägger att utan dem 
vore den statliga kulturpolitiken ganska meningslös. 

Högemark säger vidare att de frivilliga insatserna, där människorna 
arbetat utifrån en inre ideologisk övertygelse utan ekonomisk ersätt
ning har utgjort grundvalarna inom folkrörelsearbetet. Därmed har 
också cirklarna präglats av rörelsens idéer. Utvecklingen, som gått 
mot fler heltidsanställda cirkelledare, innebär en fara för själva grund
tankarna inom folkrörelsen, medan man därmed kan få cirkelledare 
som inte står för rörelsens idéer. 

Högemark associerar däremot inte estetiska sektorns cirkelledare 
med anställda cirkelledare, trots att en sådan koppling bör föreligga. 
Det är inte estetiska frågor som ideologiskt engagerade inom fackliga 
eller politiska organisationer i första hand väljer att arbeta med. När 
efterfrågan på estetiska cirklar ändå ökat markant är det därmed just 
inom estetiska sektorn som anställda cirkelledare återfinns. En 
deltagarundersökning inom ABF 1981 bekräftar detta.117 

I Vuxenskolans program från 1979 säger man under rubriken 
»kulturella aktiviteter», att amatörverksamheten och skapande aktivi
tet är en viktig del i verksamheten. Man säger vidare: 

»SV arbetar för att frigöra och utveckla människors förmåga till eget skapande. 
Det ger styrka att kunna hantera konstnärliga uttrycksmedel. Amatörverk
samheten stärke r också deltagarnas förmåga att kritiskt so vra i kulturutbudet 
i samhället och att tillgodogöra sig upplevel ser som förmedlas av konstn ärer 
och kulturarbetare.»118 

Förutom dessa rader om amtörverksamhet uppmärksammar man 
litteraturens roll liksom eftersatta gruppers kulturbehov men största 
utrymme ägnas kulturprogramverksamheten. Längre fram i program
met nämner man att det är viktigt att stödja alternativ till den kom
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mersiella kulturen men nämner i detta sammanhanget inte KOSKO-
cirklarna.119 

Förutom i egna skrifter och i egna tidskrifter (som behandlas i 
kapitel 5) skulle de fyra studieförbunden kunna föra ut sina syn
punkter i annan press. Debatten kring folkbildningsverksamhet i 
konst- och konsthantverksämnen i svensk press under 1970-talet är 
dock ytterst mager.120 Ett nummer av tidskriften Form ägnas åt 
folkbildning och konsthantverk, där Lotta Jonsons kritiska artikel, 
se s 8, väcker en viss debatt. Men Forms artiklar speglar KOSKO-
verksamheten och inte studieförbundens inställning till den. 

Sammanfattningsvis kan sägas att KOSKO-cirklar har ägnats mycket 
lite uppmärksamhet i de tre refererade ABF-skrifterna som alla gäller 
ABF's verksamhet som helhet. I remissyttrandet över debattskriften 
är det tillverkningen av föremål i samband med KOSKO-cirklar som 
oroar ABF. Deras positiva värden tycks endast ligga i att de kan för
hindra den negativa kommersialismen. Man noterar dock i remiss
yttrandet att den estetiska verksamheten tillerkänts en viktig roll 
genom den nya kulturpolitiken. 

I Vuxenskolans debattskrift är Högemarks artikel klart positiv till 
skapande aktivitet. Men genom sinoro för effekterna av en utveckling 
mot fler heltidsanställda cirkelledare, visar han ändå indirekt en tvek
samhet inför estetisk cirkelverksamhet. I Vuxenskolans program 
ägnas däremot amatörverksamheten litet intresse i relation till andra 
områden, även om man säger att den är en viktig del av verksamheten. 

Utöver inlägg i egna tidskrifter debatterar de fyra största studieför
bunden inte den egna KOSKO-cirkelverksamheten i svensk press 
under 1970-talet. 

Noter 

1. SFS 1963:463 s 1080. 
2. SOU 1977:38. Folkbildning i framtiden. Debattskrift av 19 75 års folkbild

ningsutredning, s 9. 
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) bildades 1971 genom 
sammanslagning av de tidigare studieförbunden Blåbandsrörelsens, God-
templarordens och Nationaltemplarordens studieförbund. 

3. Förteckning över studieförbundens medlemsorganisationer finns i SOU 
1972:66 bilaga D s 540—42 och i Andersson, B: Folkbildning i perspektiv, 
s 365. Studieförbundens organisationsstruktur, se SOU 1972:66 s 47—52. 

4. ABF's och TBV's riksorganisationer finns i St ockholm, Medborgarskolans i 
Uppsala och Vuxenskolans i Södertälje. 

5. SOU 1979:85 s 142-144. 
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Folkbildningsförbundet i sin nuvarande form bildades genom sammanslag
ning 1968 av det gamla Folkbildnings förbundet (som i första hand bedrev 
föreläsnings-, kurs-och biblioteksverksamhet) och Samverkande bildningsför
bundet (de folkrörelseanknutna studieförbundens samorganisation). 

6. Folkbildningsarbetet 1970/3—4. Temanummer : Länsbildningsförbundet s 35. 
7. Titel studierektor, som användes under 1970-talet för den utbildnings

ansvarige, har på 80-talet ersatts av and ra titlar, för att inte förväxlas med 
skolsystemets studierektorer. 

8. För närmare information om bidragsregler hänvisas till SOU 1979:85 s 
227—234. Angående sk prioriterade cirklar, cirklar i svenska, engelska, 
matematik och samhällskunskap som i huvudsak sva rar mot läroplanen för 
grundskolan samt cirklar som syftar till att utveckla handikappade s färdig 
heter att meddela sig, utgår tilläggs bidrag. De svarade 1979/80 för 39 pro
cent av studiecirklarna. Statistiska meddelanden U 1981:12 s 3 och 6. 

9. 1931/32-1944/45 från SOU 1946:68, 1945/46-1947/48 saknas och 
1948/49-1978/79 från SOU 1961:44 s 77, Utbildningsstatisk Årsbok 1979 
s 583—585 och 1979/80 från Statistiska meddelanden U 1981:12 s 30. 
Siffrorna gäller samtliga cirklar utom cirklar i svenska för invandrare. 

10. Eklund, S, Backman, J: Till teckningslärarlinjen förberedande konstnärlig 
utbildning. Institutionen för teckningslär arutbildningen. Rapport nr 2 1983. 
Bilaga 4. 

11. Prop 1974:28 s 315-317. 
12. SOU 1979:85 s 123 och Statistiska meddelanden U 1981:12 s 21. 
13. Do s 16-17. I verksamhetsberättelser för 1979/80 uppges procenten este

tiska ämnen inom respektive förbund vara högre än SCB's beräkningar. För 
Medborgarskolan 48,5 % mot 46 % och för Vuxenskolan 46,0% mot knappt 
40%. 

14. Edelholm, O : Studieförbundens mål nu och i framtiden, s 21—32. 
15. Före 1972-07-01 svarade Folkbildningsbyrån för handläggningen. 
16. Uppgifter från konsulent Erik Persson, Skolöverstyrelsen, telefonintervju 

1982-05-05. 
17. Andersson, I: Utarbetande av vägledande studieplaner för studiecirklar - ett 

estetiskt utvecklingsprojekt, s 3. 
18. Do s 2. 
19. Ateljecirkelutredningen - rapport våren 1976. Utgiven av Skolöverstyrelsen 

1976. 
20. Om mål och arbete i kon sthantverkscirklar. Utgiven av Folkbildningsförbun

det 1978. 
21. Folkbildningen och de kulturpolitiska delmålen (FOKUS). 
22. Enligt ovanstående PM för FOKUS-projektet hade under budgetåret 1977/78 

anslagits 130.000 kronor och under 1978/79 230.000 kronor. Under budget
året 1979/80 beräknades projektet få ca 200.000 kronor. 

23. Enligt konsulent Sten Ljungdahl, Skolöverstyrelsen, intervju 1979—10 —22. 
Till ny projektledare utsågs Olle Kylberg, Linköping. Projektet har ännu inte 
redovisats i maj 1984. 

24. Enligt konsulent Sten Ljungdahl, Skolöverstyrelsen, 1979—10—22. 
25. Enligt Stig Johansson, Skolöverstyrelsen, telefonintervju 1983-12-12. 
26. I grupp 1 i FEST-kommittén ingick Ragnar Ehrling, Stina Carlsson, Staffan 

Cullberg, Anne-Marie Elvius och Ulla Poppius. Protokoll över FEST-
kommitténs verksamhet fanns 1979 hos konsulent Sten Ljungdahl, Skol
överstyrelsen. 
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27. Skolöverstyrelsens expertgrupp för ledarutbildning i slöjd och konsthant
verk inom folkbildningsarbetet. Rapport och förslag. Utgiven av Skolöver 
styrelsen 1969. 

28. FEST-kommitténs protokoll, Skolöverstyrelsen. 
29. Prop 1976/77:100 bil 12 s 21. 
30. SOU 1979:85 s 53-61 och ABF's handlingsprogram. Västerås 1979. 
31. ABF's handlingsprogram s 23. 
32. Prop 1912:179 s 60-65. 
33. SOU 1924:5. 
34. SOU 1946:68, SOU 1948:30, Prop 1947:204, SFS 1947:508. 
35. SOU 1961:44. 
36. SFS 1963:463. 
37. SOU 1979:85. 
38. SOU 1977:38. 
39. Andersson, B : Folkbildning i perspektiv, s 102—158. 
40. Do s 102-109. 
41. Do s 109—114. TCO bildades 1937 av stats- och komm unalanställda tjänste

män. 
42. Dos 114-122. 
43. Dos 124-158. 
44. Edelholm, O : Studieförbundens mål nu och i framtiden s 42-49. 
45. Do s 43. 
46. ABF 's handlingsprogram s 41. 
47. Medborgarskolans program o ch stadgar, utgiven av Medborgarskolan 19 79. 

Gäller from 1979—07—01 men antagna 1 969 med endast smärre ändringar 
under 70-talet. 

48. Studieförbundet Vuxenskolans stadgar, Södertälje 1 974. 
49. Edelholm, O: Studieförbundens mål nu och i framtiden s46 och Studieför

bundet Vuxenskolans program, Nacka 1979 s 2. 
50. Studieförbundet Vuxenskolans program s 4—5. 
51. Edelholm, O : Studieförbundens mål nu och i framtiden s 48. 
52. SFS 1963:463 s 1081. 
53. Se not 47, kapitel 1. 
54. Studiecirkeln som pedagogisk situation. Rapport nr 26 s 2. 
55. Do s 27. 
56. Studiecirkeln som pedagogisk situation. Rappo rt nr 6 s 10—13. 
57. Johansson, S : Undersökning av estetiska cirklar inom studieförbunden. 
58. Johansson, R: Studiecirkel 1970. 
59. Faith-Ell, P: Undersökning av ABF's studiecirkelverksamhet. 
60. Studiecirkeln som pedagogisk situation. Rapport nr 6 s 27. 
61. Do s 39. 
62. Övergång till ny tt rapporteringssystem genomfördes verksa mhetsåret 1 975/ 

76. Litteratur räknas efter den nya indelningen till språksektorn. 
63. Utbildningsstatistisk Årsbok 1979 s 584 (1969/70-1978/79) och Statistiska 

meddelanden U 1981:12 s 10 och 49. Tabellen är ofullständig beroende på 
övergång från ett rapporteringssystem till ett annat. 

64. SOU 1972:66 s 344 och Statistiska meddelanden U 1981:12 s 44-49. 
65. Statistiska meddelanden U 1981:12 s 12. 
66. SOU 1946:68 s 11. 
67. SOU 1948:30 s 10-13. 
68. Dos 145. 
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69. Dos 13. 
70. Do s 78-80. 
71. Prop 1952:1 bilaga 10 s 430. 
72. Do s 431. 
73. Fram till 1967 fungerade Samverkande Bildningsförbundens pedagogiska 

nämnd (SPN) i gränsd ragningsfrågor. Därefte r överfördes dessa ärenden till 
en av Skolöverstyrelsen tillsatt nämnd, Folkbildningsbyråns gränsdragnings
nämnd (FGN). Andersson, I: Utarbetande av vägledan de studieplaner för 
studiecirklar s 3. 

74. Studiecirkeln som pedagogisk situation. Rapport nr 6 s 11. 
75. Form 1976/6—7 s 244. Ågren, K: Hantverk — ett sätt att förstå historien. 
76. Studiecirkeln som pedagogisk situation. Rappor t nr 6 s 10-13. 
77. SOU 1977:38. 
78. SOU 1979:85 s 45. 
79. Dos 18-19. 
80. Do s 18. 
81. Do s 63-87. 
82. SOU 1977:38 s 41^3. Man verifierar inte detta påstående. 
83. Prop 1980/81:127 s 28-37. 
84. Se not 6, kapitel 1. 
85. Tillägget att vid information om estetiska cirklar klart skall framgå cirklarnas 

syfte finns inte i UFB del 2 1970/71 men väl i Aktuellt från SÖ, 197 3/74. 
Se not 6, kapitel 1. 

86. Gehl, I Bo-miljo. Köpenhamn 1971, s 56—64. 
87. Studiecirkeln som pedagogisk situation. Rapport nr 6 s 27. 
88. Mål och metoder i konsthantverk. Utgiv en av Samverkande Bildningsförbun

det. Stockholm 1968. Från 1968—07—01 ingå r Samverk ande Bildning sför
bundet i det ombildade Folkbildningsförbun det. 

89. Om mål och arbete i konsthantverkscirklar, en orientering för cirkelledare 
och andra intresserade, sammanställd av FGN:s arbetsgrupp för konsthant
verksfrågor. Utgiven av Skolöverstyrelsen 1982, s 3. 

90. Johansson, S: Undersökning av estetiska cirklar inom studieförbunden, s 
13-14. 

91. Rosén, G-M: PM. Bakgrun d och utkast till undersökning kring studieförbun
dens cirkelledare i estetiska ci rklar samt redovisning av en pilotundersökning 
av hur studieförbundens loka lavdelningar i Umeå ser på och informerar sina 
estetiska cirkelledare. 

92. Om mål och arbete i konsthantverkscirklar. Utgiven av Folkbildningsför
bundet 1978. Ingår i Skolöverstyrelsens estetiska projekt nr 409. 

93. Om mål och arbete i konsthantverkscirklar. Utgiven av Skolöverstyrelsen 
1982. 

94. Prop 1963:36 s 75. 
95. Färg. Utgiven av Brevskolan 1966, 2:a uppl 1967. Omarbetad uppl 1 973: 

Carlsson, S : Färg. Utgiven av Brevskolan 1973. 
Komposition. Utgiven av Br evskolan 1966. 

96. Enligt Stina Carlsson, Brevskolan, skulle fär g- och kompositionshäftena ha 
ingått i alla konsthantverkscirklar. Totalt har färghäftet gått ut i ca 260.000 
ex och kompositionshäftet i ca 205.000 ex. Efter 1976 minskade behovet. 
Telefonintervju 1981-10-19. 
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97. Utbildningsstatistisk Årsbok 1979 s 572—3. Utdrag u r tabell med samtliga 
ämnen med minst 5000 deltagare. 

98. Kvinnor som konstnärer. Red Anna Lena Lindberg och Barbro Werkmäster. 
Stockholm 1975 s 12—13. Englund, G: När Adam plöjde och Eva spann. 

99. Statistiska meddelanden U 1981:12 s 44-49. 
100. Johansson, S: Undersökning av estetiska cirkla r inom studieförbunden s 8. 

Cirkelledarutbildning i keramik: endast 11% hade konstfackutbildning 
medan 5 i <liade keramikcirkel inom studieförbunden som utbildning. 

101. Ziemelis, M: Konsthantverk och konsthantverkare s 28. Ziemelis definierar 
en konsthantverkare s 7 som »en person som efter genomgången utbildning 
på högskolenivå — eller som förvärvat motsvarande kunskaper och erfaren
heter på annat sätt - ägnar sig yrkesmässigt åt en konstnärligt självständig, 
på hantverk byggd och på unika bruksförem ål inriktad produktion i egen 
verkstad». 

102. Konsthantverk 80. Har handen gjort sitt? Utställningskatalog från Kul tur
huset, Stockholm 1980 s 71—72 och Ziemelis, M: Konsthantverk och 
konsthantverkare s 42. 

103. Konsthantverk 80 s 65 och s 69. 
104. Medborgarskolans framtidsutredning »Ko m fram » får anse s som ett internt 

arbetsmaterial i stencilupplaga. 
105. Johansson, I, Toresson, B: Folkbildning i stöpsleven — en partsinlaga från 

ABF. Västerås 1977 s 2. 
106. Do s 7. 
107. Do s 34-39. 
108. Do s 50-51. 
109. ABF:s yttrande om »Folkbildningen i framtiden». Utgiven av ABF 1978 

s 47—48. Skriften ingår i ABF's nya småskriftsserie och är sten cilerad. 
110. Do s 37. 
111. ABF's handlingsprogram s 54. 
112. Do s 52. 
113. Do s 48. 
114. Do s 86. 
115. Balgård, M, Högemark, K, Karlsson, M, Olsson, K E , Skoog, B: Kultur idag 

— imorgon? Falköping 1975 s 7—8. Kultur idag — imorgon? kompletterades 
med en studieplan av Roland Björsne, Falköping 1975. 

116. Do s 90-102. 
117. ABF's deltagarundersökning. Utgiven av ABF 1981 s 13. 
118. Vuxenskolans program s 5. 
119. Dos 11. 
120. Svenska tidningsartiklar 1970-1979 och Svenska tidskrift sartiklar 1 970-

1979. 
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III. DEN STATLIGA KULTURPOLITIKEN 
OCH STUDIEFÖRBUNDEN 

Kort historik över den statliga kulturpolitiken 

Svensk statlig kulturpolitik kan sägas ha sitt ursprung från kung 
Gustav Ill's dagar. Från 1700-talet och Gustav Ill's kulturella intresse 
härstammar de första statliga kulturinstitutionerna såsom Kungliga 
Operan och Kungliga Dramaten, liksom Svenska Akademien. Under 
1800-talet tillkommer Nationalmuseum, men först på 1900-talet 
sätts åtgärder in för att hjälpa och stödja kulturarbetare.1 

1930-talets ekonomiska depression som särskilt drabbade den 
privata kringresande teaterverksamheten, var orsaken till att riks
teaterverksamheten kom i gång 1933. Ernst Wigfors' uttalande:2 

»man vill gärna tro att så fort folk fick det materiellt bra så skulle 
kulturen och ideologierna följa med» belyser väl den inställning man 
då hade till kultursatsningar. Kulturell medvetenhet skulle komma av 
sig själv i och med att människorna fick det materiellt och socialt 
bättre. 40-talets många utredningar inom skol- och kulturområdet 
visade att så inte var fallet.3 De gav insikt i att speciella insatser 
riktade direkt mot kulturområdet behövdes. 

1961 års kulturpolitiska handlingsprogram, som framförallt sträva
de till att förbättra kulturutövarnas situation, hade som långsiktigt mål 
att bredda kulturmiljön och skapa en effektivare kulturdistribution. I 
en analys av 1961 års statliga kulturpolitik skriver Bengt Lindroth 
angående vad slags kultur som skall främjas: 

»... alla citat visar att det är en fråga om kvalitet, högtstående och värdefull 
konst och kultur, i motsats till hötorgskonst, dålig underhållning, spekulativa, 
kommersiellt betingade produkter osv. Alla de fyra punkterna i handlings
programmet har detta som grund när utlä ggningarna över de olika åtgärderna 
och den önskvärda förändringen av kulturmiljön förs fram. Kanske kan vi 
därför sätta ett likhetstecken mellan den eftersträvade kulturpolitiken o ch 
något som vi kunde kalla en konstpolitik.»4 

Under 60-talet pågår en livlig kulturdebatt. Den finns sammanfattad 
i kulturutredningens bakgrundsmaterial5 och har naturligtvis påverkat 
utredarna. 

1968 bestämdes att en heltäckande kulturpolitisk utredning skulle 
göras och 1969 utsågs ledamöterna i Kulturrådet som sakkunniga. 
Tre år senare lade kulturutredningen fram sitt huvudbetänkande »Ny 
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kulturpolitik» - SOU 1972:66 och 1975 kommer delbetänkandet 
»Konstnärerna i samhället» — SOU 1975:14.6 

Efter remissförfarandet fastläggs den nya kulturpolitikens riktlinjer 
i 1974 års kulturproposition (prop 1974:28) och utvecklas i en treårig 
reformplan i de kommande propositionerna 1975 och 1976.7 

70-talets statliga kulturpolitik får sin struktur genom den kultur
utredning som lades fram 1972, »Ny kulturpolitik». Utredarna — 
Kulturrådet — hade arbetat efter följande direktiv: 

»Rådet skall främs t behandla frågo r som samman hänger med den långsiktiga 
inriktningen av de statliga åtgärderna på kulturområdet. I centru m står därvid 
kulturpolitikens roll att främja ökad jämlikhet i samhället. I detta syfte bör 
eftersträvas en fortsatt differentiering av samhällets insatser på kulturområdet 
och en ökad integrering av kulturaktivitet erna med samhällets åtgärder på 
andra områden. Rådet skall till utbildningsdepartementet ge in förslag till 
åtgärder som i dessa avseenden bör vidtas på kulturområdet. 
Rådet skall överväga hur forskningsresultat skall kunna utnyttjas för att 
främja utvecklingen på detta område samt hur forskning på området skall 
kunna stimuleras. 
Rådet skall undersöka samspe let mellan statliga, kommun ala och andra insat
ser på kulturområdet samt behovet av samor dning mellan dessa insat ser och 
föreslå åtgärder som underlättar en sådan samordning. 
Rådet skall utreda hur de nuvarande statliga stödformerna för olika grupper 
av kulturarbetare, såsom stipendier, konstnärsb elöningar mm fungerar oc h 
lägga fram de förslag som denna utredning kan leda till. 
Rådet skall göra sina bedömninga r mot bakgrunden av utvecklingen i andra 
länder.»8 

Den »nya kulturpolitiken» och de kulturpolitiska delmålen 

En väsentlig strävan i den nya kulturpolitiken på 70-talet var att nå 
kulturell jämlikhet. Alla människor skulle ges möjlighet till kulturella 
upplevelser och till egen skapande aktivitet, detta oberoende av var i 
landet de bodde. 

Kulturutredningen säger i sin utredning »Ny kulturpolitik»: 

»Det överg ripande målet fö r kulturpolitiken är att medverka till att skapa en 
bättre samhällsmiljö och bidra till jämlikhet. 
För att detta mål ska ll kunna uppnås krävs: 
a) att verksamheten och beslutsfunktionerna inom kulturområdet i ökad 
utsträckling decentraliseras (decentraliseringsmålet) 
b) att de kulturpolitiska åtgärderna samordnas med samhällets insatser inom 
andra områden och differentieras med hänsyn till olika gruppers förutsätt
ningar och behov (samordnings- och differentieringsmålet) 
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c) att de kulturpolitiska åtgär derna utformas så att de kan förbättr a kommu
nikationen mellan olika grupper i samhället och ge fler människor möjlighet 
till kulturell verksamhet (gemenskaps- och aktivitetsmålet) 
d) att kulturpolitiken medverk ar till att skydda yttrandefriheten och skapa 
reella förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas (yttrande
frihetsmålet) 
e) att konstnärlig och kulturell förnyelse möjliggörs (förnyelsemålet) 
f) att äldre tiders kultur tas till va ra och levandegörs (bevarandemålet) 
g) att samhället har ett övergripande ans var för att främja mångsidighet och 
spridning av kulturutbudet och för att minska eller hindra den negativa 
verkan som marknadsekonomin kan medföra (ansvarighetsmålet).»9 

Efter remissförfarandet presenterar regeringen i kulturpropositionen 
1974 åtta kulturpolitiska delmål. Dessa antas av en enhällig riksdag 
våren 1974 och har varit normgivande för såväl statlig som kommunal-
och landstingspolitik under resten av 1970-talet. 

De statliga kulturpolitiska delmålen, som beslutades 1974, var: 

»l)att medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella förutsätt
ningar för att denna frihe t skall kunna utnyttjas 

2) att ge människor möjlighet till egen skapande aktivitet och frä mja kontakt 
mellan människor 

3) att motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet 
4) att främja en decentralisering av verksamhe t o ch beslutsfunktioner inom 

kulturområdet 
5) att kulturutbudet utformas m ed hänsyn till eftersatta gruppers erfarenhet 

och behov 
6) att möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse 
7) att garantera att äldre tiders kultur tas tillvara och levandegörs 
8) att främja utbyte av erfarenheter och idéer inom kulturområdet över 

nationsgränser.»10 

Kulturbetänkandet innehåller alltså sju delmål vilka efter remissför
farande i kulturpropositionen omformulerats och utökats till åtta 
delmål. 

Fyra delmål är i stort sett oförändrade nämligen decentraliserings
målet — delmål 4, yttrandefrihetsmålet - delmål 1, konstnärliga 
förnyelsemålet — delmål 6 och bevarandemålet — delmål 7. 

Gemenskaps- och aktivitetsmålet omformuleras i delmål 2 och den 
skapande verksamheten ges en större tyngd i kulturpropositionens 
lydelse, en förändring som borde innebära en mer positiv inställning 
till KOSKO-cirklar och annan amatörverksamhet. 

Av utredningens ansvarighetsmål får strävan att minska och hindra 
den negativa verkan, som marknadsekonomin kan medföra, bilda ett 
eget delmål i kulturpropositionen. 
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Samordningsaspekten i samordnings- och differentieringsmålet 
utgår ur kulturpropositionens delmål för att istället ingå i den organi
satoriska strukturen. De eftersatta gruppernas behov ges en större 
tyngd i den nya formuleringen av differentieringsmålet. 

Av remissyttrandena framkom önskemål om markering av ökad 
internationalisering i kulturlivet, som resulterade i det 8:e delmålet. 

Utredningens förslag till ansvarsfördelning inom det kulturpolitiska 
området antogs också av riksdagen. Av förslaget framgår i korta drag 
att: 

Staten bör ta allmänt ansvar — svara för målfrågor, utredningsverk
samhet och viss information. 

Primärkommunerna som bäst kan bedöma det lokala behovet skall 
ta lokalt ansvar. 

Landstingen ansvarar för den regionala verksamheten där kommu
nerna är för små enheter — t ex när det gäller teater- och musikverk
samhet. 

Utredningen pekar också på organisationernas roll. Studieförbunden 
och andra kulturorganisationer har genom sin decentraliserade 
struktur möjlighet att nå flera och andra kategorier än vad statliga 
och kommunala kulturinstitutioner kan göra.11 

Utredningens syn på studieförbundens betydelse i den framtida 
kultursatsningen framgår bl a av följande: 

»Det krä ver bättr e kontakt med olika grupper av människor än vad institutio
nerna själva eller kommuna la styrelser och nämnder som regel kan svara för. 
De nödvändiga kontaktmöjligheterna finns ofta inom föreningar och organisa
tioner. Studieförbunden har genom sin breda uppbyggnad, sina kontakter, 
sina pedagogiska erfarenheter och sin allmänna inriktning en nyckelställning i 
detta sammanhang.»12 

»Ny kulturpolitik» och studieförbunden 

Eftersom min undersökning av studieförbundens reaktion på den nya 
kulturpolitiken till del bygger på analys av remissvaren på kultur
utredningen refereras här utförligt utredningens förslag vad gäller 
studieförbunden. Kulturpropositionen 1974, som kom att bli norm
givande för 70-talets kulturpolitik, följer som ovan framhållits, i stora 
drag betänkandet. 
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Definition av det kulturpolitiska området 

Trots att utredningens uppdrag är att behandla kulturpolitik, definie
rar inte utredningen kulturbegreppet.13 Man påpekar att sociologins 
vida kulturbegrepp, där kultur är beteckningen på den totala uppsätt
ning av beteenden, vanor, roller och normer som ett samhälle har 
gemensamt, har påverkat kulturdebatten på 60-talet och att detta 
också har påverkat utredningens arbete. Det vida sociologiska kultur
begreppet ansågs dock inte möjligt att använda som utgångspunkt för 
en konkret kulturpolitisk reformverksamhet. Kulturutredningen 
avgränsar därför ett kulturpolitiskt område, som kan nås av statliga 
åtgärder. Det skall omfatta de konstnärliga uttryckformerna, medier 
för kommunikation såsom press, radio och TV, verksamhet för 
bevarande av kulturarv samt en del av folkbildningsverksamheten. 

I betänkandet redogörs för vilken del av studieförbundens verk
samhet som man räknar till det kulturpolitiska området. Det gäller 
cirkelverksamhet i kulturämnena — litteratur, konst, teater, film och 
musik — som utgör 31 % av hela cirkelverksamheten och föreläsnings
verksamheten, där 40% av ämnena ligger inom konst- och kultur
området, liksom kursverksamhet och viss experimentverksamhet inom 
kulturområdet.14 

Förslag till åtgärder för måluppfyllelse 

Vid genomgång av de olika delmålen ges förslag till åtgärder för att 
uppnå målen. Kulturutredningen förordar med utgångspunkt från 
gemenskaps- och aktivitetsmålet bl a följande: 

»1 .Den kulturella verksamheten bör i ökad utsträckning förankras i närmiljön. 
Möjligheterna till kulturell verksamhet i bostadsområdena bör ökas. Kultur
institutionernas uppsökande verksamhet bör öka. Fri kollektiv skapande verk
samhet i föreningar och organisationer bör stimuleras. Lokaler för olika former 
av uppsökande verksamhet och fri skapande verksamhet bör finnas i alla 
bostadsområden. Skolornas lokaler och specialutrustning bör i ökad utsträck
ning ställas till den kollektiva skapande verksamhetens förfogande. 
2. Den icke yrkesmässiga skapan de verksamhete n bör få förstärkta och ända
målsenliga bidrag. 
Studiecirkelbidraget är den dominerande formen för stöd till den fria skapande 
verksamheten. Bestämmelserna för dessa bidrag bör ändras så att de bättre 
tillgodoser den kulturella verksamhetens behov. Ett ny tt bidrag, lokalt aktivi
tetsstöd, bör skapas till kulturell verksamhet i friare former utanför studie
cirkelns ram.»15 

Som tredje punkt berörs samspelet kultur och arbetsliv. 
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I samordnings- och differentieringsmålet ger kulturutredningen 
exempel på viktiga insatser som studieförbunden kan göra och gör 
för olika eftersatta grupper i samhället t ex invandrare, pensionärer, 
lågutbildade och glesbygdsfolk.16 Utredningen pointerar också 
studieförbundens ansvar för denna verksamhet. 

Under yttrandefrihetsmålet föreslås bla följande: 

»Kulturell verksamh et o ch skapande aktivitet inom förenin gar och grupper av 
olika slag bör få ökat sam hällsstöd. Den icke yrkesmässiga kollektiva verksam
heten bör på olika sätt stimuleras bl a genom förbättrade verksamhetsbidrag. 
Föreningars och organisationers möjligheter att engagera enskilda eller grupper 
av kulturar betare för program o ch framträdande bör underlättas. Ett stats
bidrag till kulturarrangemang bör inrättas.»17 

Under konstnärliga förnyelsemålet föreslås ökade resurser för att 
kunna anlita kulturarbetare för experiment och utveckling inom folk
bildningsorganisationerna. 18 

I sammanfattningen av åtgärder under decentraliseringsmålet nämns 
däremot ingenting om studieförbundens verksamhet. 

Av utredningens förslag till åtgärder framgår att studiecirkelbidra
get inte anses tillräckligt för fri skapande verksamhet Man föreslår 
nya bidrag såsom t ex lokalt aktivitetsstöd. Man pointerar att kulturell 
verksamhet och skapande aktivitet inom föreningar och grupper är 
väsentlig och föreslår bidrag till kulturarrangemang i föreningslivet. 

Förslag till studiecirkelbidrag 

Kulturutredningen redovisar också sin syn på villkoren för studie
cirkelbidrag. Man säger: 

»Kulturrådet betraktar studiemomentet — d eltagarnas förkovran teoretiskt 
och tekniskt - som viktigt. Men lika lite som inom andra studieområden får 
de tekniska fä rdigheterna bli ett ändamål i sig. Inom kultur området är det av 
helt avgörande betydelse att övningen från början syftar till att väcka och 
utveckla förmågan till konstnärlig gestaltning. 
Kulturrådet anser det värdefullt att kla rt kunna definiera den verksamhet vars 
huvudsyfte är studier. I stu dier innefattas då även praktiska övningar .. .»19 

Utredningen föreslår att den allmänna bidragsnivån höjs i takt med 
kostnadsutveckling och att det indexregleras. Man föreslår också att 
bidraget höjs för hela cirkelverksamheten och inte bara för den del 
som man räknar till det kulturpolitiska området. Bidraget kan erhållas 
till 75 % av ledararvode och studiematerial och man föreslår en gene
rell höjning med 10 kronor från högst 30 kronor/studietimme som 
gällde 1970/71 till högst 40 kronor/studietimme.20 

För att befrämja kvaliteten bör möjligheter till medverkan av 
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expert eller fackman ökas liksom möjlighet att göra studiebesök. De 
bör kunna omfatta 25 % av totala antalet studietimmar till expert
besök och 30 % till studiebesök. 

Angående ledartillgång och ledarutbildning säger utredningen 
att ett tillräckligt antal väl utbildade ledare är en grundförutsättning 
för den kollektiva skapande verksamheten. Man säger också: 

»Det statliga stödet till organisati onernas ledarutbildning bör höjas väsentligt. 
Inom folkbildningen bör utbildningen liksom hittills huvudsakligen bedr ivas 
av folkbildningsorganisationerna själva. Det bör också övervägas om det är 
fördelaktigt att avdela någon större del för centrala insatser genom Folkbild
ningsförbundet.»21 

För att underlätta tillgången på ledare, i speciellt glesbygd, föreslås 
ekonomiska möjligheter att hämta ledare från centralorten. 

Förslag till andra bidrag 

Utredningen föreslår att en försöksverksamhet startas med bidrag till 
fri skapande verksamhet i grupp, då denna inte uppfyller cirkelbidra
gets fordringar, ett s k lokalt aktivitetsstöd.22 

Utredningen föreslår också att föreläsningsbidraget omvandlas till 
statligt bidrag för kulturarrangemang. Bidraget skulle ge möjligheter 
att sprida program till nya grupper och i nya miljöer. Man föreslår 
en ökning med ca 2 miljoner per år — en betydande anslagshöjning — 
vilket skulle innebära att anslaget 1981/82 uppgår till 18 miljoner 
kronor.23 

Utbildning eller kultur? 

Eftersom en större del av studieförbundens verksamhet berör kultur
området har utredningen prövat tanken att föra över ärenden om 
stöd till verksamheten från Skolöverstyrelsen till det planerade nya 
Kulturrådet. Tills vidare föreslår man dock att Skolöverstyrelsen 
behåller huvudansvaret. Studieförbunden föreslås själva få avgöra 
vilket huvudmannaskap man väljer, beroende på var man lägger tyngd
punkten i sin verksamhet, kulturell verksamhet eller bildningsverk
samhet.24 
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Kulturbetänkandets dubbla budskap om det 
kulturpolitiska området 

Det kulturpolitiska området är som tidigare nämnts, i utredningen 
klart avgränsat till den estetiska sektorn. Det område av studieför
bundens verksamhet som berörs av betänkandets åtgärder är däremot 
mycket vidare. I betänkandet föreslåsju ökade bidrag till hela cirkel
verksamheten och inga särskilda åtgärder för just de estetiska cirklarna. 
Genom kulturrådets dubbla budskap i fråga om kulturpolitiskt 
område får studieförbunden ingen entydig information om att just de 
estetiska cirklarna skulle ha någon särskild betydelse inom den statliga 
kulturpolitiken. Det verkar också som estetisk bildning inte är lika 
väsentlig för utredarna, som skapande aktivitet, för att nå kulturell 
jämlikhet. I betänkandet föreslås och betonas mer andra bidrags
former än dem till cirkelverksamheten. Kulturpropositionen följer i 
dessa fall betänkandets förslag. Uttalandet i propositionen om 
användningen av bidrag till pedagogisk verksamhet, som ökas väsent
ligt, visar hur lite man värnar om just den estetiska cirkelverksam
heten. I den s k kulturpropositionen sägs: 

»När bidraget till pedagogisk verksamhet infördes genom statsmakternas beslut 
år 1963 motiverades det bl a med behovet av pedagogisk upprustning och för
nyelse inom det estetiska området (prop 1963:36 s 75, SU 1963:74 rskr 
1963:190). ... 
En allmän höjning av bidraget till pedagogisk verksamhet påverkar också 
kvaliteten på verksamhet en i kulturämnen. Till skillnad från kulturrådet anser 
jaginte att särskildamedel inom ramen för bidraget bör anvi sas för pedagogiskt 
utvecklingsarbete inom kulturområdet. Jag anse r inte heller att Kungl. Ma j:t 
bör föreskriva att vissa medel bör disponeras centralt av Folkbildningsförbun
det. Studieförbunden bör själva få avgö ra hur bidrag et skall fördelas på olika 
områden och bedöma behovet av centrala insatser genom Folkbildningsför
bundet.»25 

Kulturutredningen föreslår starkt ökat bidrag till kulturprogram i 
föreningslivet, något som studieförbunden mottar med stort intresse. 
Här kan man vidga sin verksamhet med »friska» pengar. I f lera sam
manhang har också framkommit att det som studieförbunden för 
egen del först tänker på i samband med den nya kulturpolitiken är 
just kulturprogrammen. 

Bidrag till kulturprogram i föreningslivet är avsett att stimulera till 
programverksamhet på föreningsmöten och därmed nå ut med kultur
aktiviteter till grupper i samhället som annars inte nås av den typen 
av kultur. Bidraget skulle också öka kulturarbetarnas arbetsfält. 
Utvärderingen av kulturprogramverksamheten visar att det är framför
allt musikartister som engagerats och att de av ekonomiska skäl i de 
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flesta fall varit amatörer.26 Bidragen har alltså stimulerat till den typ 
av amatörism som det i olika sammanhang framförts kritik emot och 
som skapat konflikt mellan professionella och amatörer. Kultur
programmen har också till övervägande del varit av traditionell typ, 
ett passivt mottagande från några få aktiva, ett passivt mottagande 
som i bästa fall ger nöje och stimulans för stunden men sällan någon 
bestående kunskap. 

KOSKO-cirklar och de kulturpolitiska delmålen 

För att förtydliga hur väl KOSKO-cirklars målsättning sammanfaller 
med flera av den nya kulturpolitikens delmål och hur KOSKO-cirklars 
innehåll och arbetssätt är medel att uppnå andra, ges här några exem
pel med utgångspunkt från de åtta kulturpolitiska delmålen. 

1:a delmålet — yttrandefrihetsmålet 
Ett sätt att yttra sig är bl a att forma sina känslor och meddelanden i 
2-dimensionell eller 3-dimensionell bild, för en del människor ett 
lättare sätt att uttrycka sig än i ord. Här kan KOSKO-cirklar vara ett 
medel att lära sig teknik till detta och träna uttrycksformer. 

2:a delmålet — skapande- och gemenskapsmålet 
Cirkelverksamheten som helhet främjar kontakt mellan människor 
och arbetet i KOSKO-cirklar ger många möjligheter till skapande 
aktivitet. 

3:e delmålet — målet mot negativ kulturkommersialism 
Genom större bildmedvetenhet kan förmågan att avläsa bilder och 
bilders budskap ökas, vilket kan medföra ökad möjlighet att genom
skåda t ex reklambilders budskap. 

4:e delmålet — decentraliseringsmålet 
Studieförbundens vidsträckta verksamhetsområde kan bidra till att 
kulturella inslag når ut till landets alla delar. 

5:e delmålet — målet att nå eftersatta grupper 
Studieförbunden samarbetar med organisationer för eftersatta grupper 
vilket innebär att cirkelverksamheten kan anpassas efter deras speciella 
behov. 

6:e delmålet — förnyelsemålet 
»ökad insikt i konstnärliga problem och intresse för yrkesverksamma 
konstnärers arbete» bör ge bättre förutsättningar för att förstå beho
vet av och att stödja konstnärlig och kulturell förnyelse. 
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7:e och 8:e delmålet — målet att bevara äldre tiders kultur och inter
nationaliseringsmålet 
»Att föra deltagarna i kontakt med konst och kultur» kan bl a inne
bära dels större insikt i kulturhistoriska skeenden och därmed ökad 
medvetenhet om äldre kulturer och deras värden och dels internatio
nella utblickar inom det egna ämnesområdet. 

Av ovanstående exempel framgår att KOSKO-cirklar, med den 
målsättning som gäller för dem, borde vara av särskilt intresse ur 
kulturpolitisk synvinkel. Den kulturpolitiska utredningen nämner 
deras särställning men varken i utredningen eller i kulturpropositio
nen 1974 pointeras KOSKO-cirklarnas värde. Frågan är om studie
förbunden själva har uppmärksammat vilket verkningsfullt medel 
KOSKO-cirklar skulle kunna vara att nå de kulturpolitiska målen och 
om de gjort några extra ansträngningar för att uppfylla målsättningen 
för KOSKO-cirklarna. 

Studieförbundens remissvar på kulturbetänkandet 

Samtliga studieförbund utom Frikyrkliga studieförbundet och Studie
främjandet har avgivit remissyttrande över kulturbetänkandet. 
Vuxenskolan och Medborgarskolan publicerar sina remissvar i sina 
respektive tidskrifter.27 ABF's remissvar är en liten skrift, »Ny 
kulturpolitik»28 som distribueras inom organisationen. I Folkbild
ningsarbetet, Folkbildningsförbundets tidskrift, redovisas en samman
fattning av remissyttrandena som studieförbunden själva redigerat 
och »där man redovisar de delar av sina egna yttranden var och en 
särskilt önskar trycka på och som anger organisationens speciella håll
ning i frågor kring vilka inga gemensamma deklarationer avgivits».29 

Folkbildningsförbundet avger ett eget yttrande som redovisas i sin 
helhet i Folkbildningsarbetet.30 

Inom ABF har en rad konferenser anordnats i anslutning till 
kulturbetänkandet för information och diskussion av kulturfrågor. I 
remissvaren ger ABF först en allmän beskrivning av sin syn på kultur 
och kulturpolitik och man säger att ABF vill hänföra hela folkbild
ningsverksamheten samt utbildning och bildningsverksamhet över 
huvudtaget till kulturområdet men respekterar också kulturutred
ningens avgränsning av det kulturpolitiska området.31 

ABF ansluter sig till kulturutredningens förslag till övergripande 
mål och till de sju delmålen men vill dela upp det sjunde delmålet i 
ett ansvarsmål och ett mångsidighetsmål. Man finner mycket i utred
ningens förslag bra men man vill ändå göra vissa kompletteringar.32 
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Den jämlikhet som utredningen talar om måste enligt ABF över
ensstämma med arbetarrörelsens definition av jämlikhet. Jämlikhet 
och valfrihet kan lättast tillgodoses i ett samhälle där kulturen är 
mångsidig och lättåtkomlig. Man säger vidare att »det ojämlika sam
hället består så länge väsentliga delar av produktion och verksamhet 
lämnas åt de fria marknadskrafterna».33 

Angående delmålen menar ABF att yttrandefriheten är en själv
klarhet i ett demokratiskt samhälle varför särskild lagstiftning för 
konstnärliga områden inte är motiverad. I gemenskaps- och aktivitets
målet är det framför allt stärkt gemenskap man pointerar. Angående 
bevarande av äldre tiders kultur, menar ABF att man särskilt bör 
värna om hantverks- och industriepokernas kultur. 

ABF tycker att kulturutredningen ägnat för lite uppmärksamhet åt 
kvalitetsfrämjande åtgärder på det konstnärliga området. Man fram
håller att internationella kontakter underlättar konstnärlig förnyelse, 
vilket är ett skäl till att kulturlivets internationalisering bör utgöra ett 
eget delmål. Samhällets kulturansvar bör därför uppdelas i två delmål, 
dels ett för vidgat internationellt kulturutbyte och dels ett för att 
hindra den negativa verkan som marknadsekonomin medför. Åtgärder 
mot kommersialismens negativa effekter pointeras starkt i samman
fattning av remissvaret i Folkbildningsförbundets tidskrift.34 

ABF vill också fästa uppmärksamheten på ett problem som man 
tycker kulturutredningen helt har bortsett ifrån, nämligen det kom
mersiella inflytandet över amatörismen och tar då som exempel 
instrumentköp till musikskolan.35 Vidare tycker ABF att utredningen 
alltför knapphändigt har behandlat de handikappades situation och 
möjligheter att delta i kulturell verksamhet.36 

Angående ledarutbildningen för den fria skapande verksamheten 
påpekar ABF att den är viktig och bör ligga hos studieförbunden. I 
fråga om prioritering av bidrag till kollektiv skapande verksamhet vill 
ABF föreslå att bidraget till studiecirkelverksamhet ges samma höga 
prioritering som arrangemangsbidraget.37 

Angående huvudmannaskapet för studieförbundens verksamhet 
anser ABF att eftersom huvuduppgiften för ABF är vuxenutbildning, 
bör cirkelverksamheten ligga kvar hos Skolöverstyrelsen. Arrange
mangsbidraget bör däremot överföras till det nya kulturrådet.38 ABF 
avslutar sin sammanfattning i Folkbildningsarbetet med att säga: 

»Det är nödvänd igt att samhället kraftigt ökar sina insatser på kulturområdet. 
Det gäller såväl stat som kommun .. . 
ABF håller med Kulturrådet om att det fria kollektiva skapandet måste 
komma först, inom denna sektor vill ABF sätta arrangemangsbidraget och 
studiecirkelbidraget främst. Dessa bidrag måste böija höjas nu!»39 
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Studieförbundet Vuxenskolan har inom studieförbundet ordnat 
ett 100-tal studiecirklar, som efter särskild studieplan arbetat med 
kulturutredningens betänkande.40 Frågor, som dessa studiecirklar 
besvarat i anslutning till studiematerialet, har använts vid utarbetandet 
av Vuxenskolans remissvar. 

Vuxenskolan kan i huvudsak ansluta sig till de av utredningen 
formulerade övergripande målen och delmålen. Några av delmålen vill 
dock studieförbundet särskilt gå in på. 

Vuxenskolan pekar på det väsentliga i att samhället skapar möjlig
heter för en jämnare geografisk spridning på kulturområdet. Man 
säger bla: 

»SV stöder alltså förslaget om en decentralisering av kulturutbudet och detta 
gäller bland annat också för radions del. Produktionsresurserna bör i väsentlig 
grad flyttas från central till regional och lokal nivå. Det lokala kulturlivet 
kommer på så sätt att stimuleras och arbetstillfällena för kulturar betare för
delas bättre över landet.» 

Vuxenskolan säger vidare: 

»Ett viktigt mål för kulturpolitiken är att skapa tillfä llen för människorna att 
träffas, att diskutera och agera tillsammans. Samhället bör verksamt und er
stödja åtgärder för att samla människor till gemensamma aktiviteter och 
studieförbunden skall ges starkt stöd att bedriva uppsökande verksamhet.» 

Studieförbundet Vuxenskolan vill värna om invandrarnas kulturliv 
och säger att samhället bör skapa garantier för att olika grupper ges 
handlingsfrihet på det kulturella området. 

Förslaget till studiecirkelstöd finner Vuxenskolan i huvudsak till
fredsställande, men man vill ha större möjlighet att blanda olika 
åldersgrupper i en och samma studiecirkel. 

Angående det lokala aktivitetsstödet, föreslår Vuxenskolan att 
studieförbunden administrerar det, vilket då skulle ge större variation 
i kulturutbudet än om kommunen administrerar det. Vuxenskolan är 
också positiv till arrangemangsbidraget men föreslår Skolöverstyrelsen 
som förmedlingsorgan. 

Vuxenskolan ventilerar ingående utredningens förslag att eventuellt 
föra över ärenden om stöd till studiecirkelverksamhet från Skolöver
styrelsen till det kulturadministrativa området. Man tycker det är 
olyckligt att studieförbundens verksamhet får två tillsynsmyndigheter 
och säger: 

»Om ett kulturråd inrättas kommer erfarenhete rna från dess verksam het på 
sikt att ge studieförbunden et t bättre informationsunderlag för att bedöma 
frågan om tillsynsmyndighet.» 
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Medborgarskolan vill i sitt yttrande anföra följande: 

»Medborgarskolan instämmer i att kulturpolitiken har stor betydelse för sam -
hällsmiljön i vid mening. Den bör också söka mildra den ofrånkomliga ojämn
het i kulturkontakterna som skilda geografiska, sociala och ekonomiska förut
sättningar medför. Kulturpolitikens betydelse för jämlikhet i samhället är 
dock egentligen föga meningsfullt att diskutera. A tt uppleva kultur, att själv 
vara aktiv som amatör eller yrkesma n på detta område är innerst inne mindre 
en fråga om jämlikhet än om att utveckla de individuella möjligheterna.»41 

Medborgarskolan menar att decentralisering av kulturaktiviteter 
inte får innebära en uttunning av de kulturinstitutioner som nu 
arbetar med en omfattande personal och med höga kvalitetskrav. 
Angående samordnings- och differentieringsmålet vill Medborgar
skolan varna för att inskränka mångfalden. Man säger: 

»En långtgående samordning kan leda till att endast vissa former eller vissa 
riktningar kommer att kunna göra sig gällande.» 

Yttrandefriheten kan riskera att begränsas från två håll, »dels 
genom statsmakternas och institutionernas inskridande och genom 
att bestämda åsiktsgrupper skaffar sig ett dominerande inflytande 
över massmedia, kulturinstitutioner, stipendienämnder och andra 
beslutande grupper». Medborgarskolan vill att man tar hänsyn till 
detta när man utformar kulturpolitiken. Medborgarskolan hälsar med 
tillfredsställelse den nya kulturpolitikens strävan att garantera att 
äldre tiders kultur tas tillvara. 

Medborgarskolan vill införa ytterligare två delmål, nämligen kravet 
på kvalitet och behovet av en internationell attityd. Svårigheter att 
bedöma estetisk produktion får inte hindra att kvalitetskrav ställs. 
Den internationella attityden är väsentlig då kulturyttringar till sin 
karaktär är internationella. 

Angående fri kollektiv skapande verksamhet vill Medborgarskolan 
starkt understryka behovet av denna satsning. Man säger: 

»Denna typ av aktivitet utgör traditionellt huvuddelen av studieförbunden s 
insatser på den estetiska bildningens område. De positiva erfarenheter som 
genom åren vunnits pekar på att fortsatt arbete utefter den linje kommer a tt 
ge goda resultat.»42 

Men stödet till icke yrkesmässig kollektiv verksamhet får inte öka på 
bekostnad av den yrkesmässiga verksamheten. 

När det gäller den långsiktiga ökade satsningen på fri kollektiv 
skapande verksamhet anser Medborgarskolan att den huvudsakligen 
bör kanaliseras genom folkbildningsorganisationerna för att därigenom 
bäst värna om mångfalden. 

Medborgarskolan instämmer helt i utredningens förslag om ett 
enhetligt studiecirkelbidrag men påpekar att indexreglerade bidrag 
kan ha sina fördelar framför de mer punktvisa höjningarna. Angående 
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arrangemangsbidrag är Medborgarskolan också positiv till dessa men 
föreslår att de administrativa formerna ytterligare utreds. Medborgar
skolan är positiv till det lokala aktivitetsstödet och tycker att det bör 
förmedlas av studieförbunden, inte av kommunala enheter. 

TB V ansluter sig till de allmänna målformuleringarna och kommen
terar endast delmålet om yttrandefrihet.43 Man säger att ett viktigt 
komplement till yttrandefriheten är att tillfälle ges att bemöta olika 
åsikter, att möjlighet ges till fri debatt, vilket arrangemangsbidraget 
bör ge förutsättningar för. 

TBV är också förvånad över »att kulturutredningen endast ägnat 
fyra sidor åt etermedias roll i samhället». Detta med tanke på den 
enorma räckvidd som radio och TV har. Publikundersökningar får 
dock inte vara normgivande för programverksamheten utan vissa 
kvalitetskriterier måste finnas som riktpunkt. 

Angående fri kollektiv skapande verksamhet säger TBV : 

»Den s. k. amatörismen är ett av de vik tigaste medlen för förverkligande av de 
kulturpolitiska mål som utredningen uppställt, nämligen kulturell aktivitet. 
Med rät ta konstaterar utredningen att denna form av fri skapande verksamhet 
tillgodoser behovet av både geografisk och social sprid ning.» 

Man säger också att särskilt viktigt är medverkan av expert och 
fackman i estetiska cirklar. TBV anser därför att bidragsförbättringar 
för dessa är väsentliga. 

Bevakningen av den nya statliga kulturpolitiken 
i studieförbundens tidskrifter 1972—74 

För att ytterligare belysa studieförbundens reaktion på kulturutred
ningens nya kulturpolitik enligt betänkandet har en studie gjorts av 
artiklar i studieförbundens tidskrifter under remisstiden. 

ABF's tidskrift — Fönstret 

I en kort ledare i sista numret av Fönstret 1972 kritiseras betänkandet 
för att vara smalt avgränsat.44 I artikeln behandlas framförallt för
hållandet mellan offentliga och privata kulturutgifter och riskerna för 
att de kommersiella krafterna får ett starkt inflytande över privat-
finansierat kulturutbud. Ledaren avslutas med: 

»Av en utredning, som i sina målformuleringar använt ganska klara socialistiska 
och demokratiska för tecken, hade man nog på den här punkten väntat mer 
analys och lite klarare besked.» 
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Denna ledare föranleder kulturutredningens ordförande Paul Lind
blom att komma med ett debattinlägg, där utredningens förslag till 
åtgärder för att främja mångfald relateras. Lindblom säger: 

»på teater och musikområdet har man lyckats erbjuda nya och bättre alternativ 
gentemot kommersiella utb ud. På film och litteraturområdet har man där
emot inte lyckats lika bra och vill gärna ha förslag till åtgärder.»45 

Inlägget besvaras direkt av tidskriftens redaktör med exempel från 
instrumentalmusikens område, där kommersiella krafter kommer in 
vid instrumentköp och val av studiematerial. Det är den typen av 
kommersiell kultur som kulturutredningen inte berört i sitt betänk
ande och som kritiseras i ledaren, menar redaktören. 

I ett ledarstick 1973/6 kritiseras borgerliga pressorgans reaktion på 
utbildningsministerns förslag till en treårsplan, som framförallt syftar 
till att bygga ut stödet till regionala kulturinstitutioner, ökad satsning 
på amatörverksamhet och att förbättra villkoren för studieförbunden. 
Man säger om den borgerliga pressen : 

»Två saker lyser särskilt starkt igenom: den vänliga inställningen till den 
kommersiella kulturmarknaden och den fientliga synen på folkrörelsernas 
insatser.»46 

Inlägget avslutas med : 

»Vi häller för vår del avgjort på princip erna i betänkandet 'N y kulturpolitik' 
som ligger till grund för regeringens förslag.»47 

Under rubriken — »Stoppa kulturmonopolet!» — k ommenteras 
ABF's yttrande till utredningens betänkande där man säger att ABF 
instämmer i grundsynen på kulturpolitiken, men det hindrar inte att 
ABF är kritisk till vissa punkter.48 Kommersiella krafter får inte 
dominera över det kulturella utbudet. Utredningen har inte lagt fram 
konkreta förslag för att minska möjligheterna att prångla ut skräp
kultur för dyra pengar, vilket gäller t ex delar av pressbyråns verksam
het och delar av filmbranschen. 

Under rubriken »Hur går det med kulturen i framtiden?» intervjuas 
ABF's studierektor Inge Johansson med anledning av att remisstiden 
för kulturbetänkandet gått ut.49 Han menar att det som är bra med 
betänkandet är »att man klart markerat vikten av en fri kollektivt 
skapande verksamhet. Vidare att kulturinstitutionerna régionaliseras». 
Han tycker dock att folkbildningsarbetets roll i den framtida kultur
politiken är oklar. Han efterlyser också bättre analys av insatser mot 
den kommersiella kulturen. 

Kulturpropositionen kommenteras i Fönstrets ledare i mars 1974 
och man är inte särskilt imponerad.50 Av den totala resursförstärk
ningen på 102 miljoner blir efter diverse beräkningar inget över till 
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kulturpolitisk giv. Det är, trots alla regeringsuttalanden på senare 
tiden, institutionskulturen som fått mest. Ledaren avslutas med: »Man 
skulle kunna säga att Kulturrådet var berget som födde en råtta.» 

Fördelningen av det nya bidraget till kulturprogram inom förenings
livet ägnas en lång artikel av Bo Toresson, som vill väcka debatt i 
ämnet.51 

I Fönstret rapporteras också om en konferens för ombud från 
ABF-distrikten och storavdelningar från hela landet där första dagens 
eftermiddag helt ägnats åt kulturpropositionen.52 

ABF's yttrande har getts ut i tryckt form för att ge spridning åt 
ABF's synpunkter på kulturbetänkandet och för att vara ett inlägg i 
den pågående kulturdebatten.53 Den separata publiceringen av ABF's 
yttrande kan till en del förklara det relativt knappa utrymme som ges 
till genomgång av den nya kulturpolitikens innehåll i Fönstret. Den 
kategori inom studieförbunden som framförallt drabbas av detta är 
cirkelledarna. Cirkulärskrivelser och annan central information når 
inte dem annat än genom lokalavdelningarna medan Fönstret distri
bueras till alla cirkelledare inom ABF. 

Innan kulturbetänkandet lades fram hade Fönstret ett stort debatt
nummer om kulturpolitik.54 Det inleddes med en historisk återblick 
av gästredaktören Lars Ulvenstam. Frågor som belystes var konstens 
frihet gentemot makthavare, snedfördelning i kulturdistributionen, 
de centrala kulturinstitutionernas övervikt i statsbudgeten i relation 
till svenska folkets intressen, amatörismens betydelse och en lång rad 
exempel på kulturella orättvisor. 

Vuxenskolans tidskrift — Impuls 

I ledaren i sista numret av Impuls 1972 presenteras kulturbetänkandet 
mycket kort. Speciellt har man fastnat för utredningens förslag till 
huvudmannaskap för studieförbundens verksamhet.55 Utredningens 
förslag att arrangemangsbidrag och biblioteksverksamhet skall sortera 
under det nya Kulturrådet och resten av verksamheten under Skol
överstyrelsen kan medföra en rad komplikationer, påpekas i ledaren. 
Ledaren refererar utredningens förslag som går ut på att om utbild
ningsfrågor är det väsentliga för studieförbunden bör Skolöver
styrelsen vara huvudman och om kulturfrågor är det väsentliga, bör 
Kulturrådet vara det. I ledaren tas inte ställning till förslaget. 

»Invandrarna och Kulturrådet» är en underrubrik på ledaren där 
utredningens behandling av invandrarfrågor anses alltför knapphändigt 
utredda. 

I Impuls refereras också en konferens kring kulturbetänkandet för 
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representanter för distrikten och företrädare för olika kulturinstitu
tioner och kulturorgan m fl, med utredningens ordförande som inled
ningstalare.56 

Kulturutbudets decentralisering berörs, liksom invandrarnas kultur
behov och administrativa frågor som berör kulturområdet. 

Vuxenskolans remissvar presenteras i sin helhet i Impuls.57 Det 
refereras på annan plats i denna undersökning, se s 74. 

I första numret 1974 kommenteras i ledaren årets statsverkspropo
sition,58 som den minst intressanta på många år. Anslag till studie
cirklar och till de handikappades kulturella verksamhet kommer 
senare i en särproposition, som då inte föranleder några kommentarer 
i Impuls. 

Senare under året kommenteras på ledarplats fördelningar av 
pengar till kulturarrangemang i föreningslivet.59 Bo Toresson, ABF, 
har föreslagit att bidraget skall fördelas efter antal medlemmar i 
studieförbundens medlemsorganisationer vilket andra studieförbund 
motsatt sig. I en artikel har Toresson uttryckt sig så att det kan upp
fattas som om Vuxenskolan och andra studieförbund tagit avstånd 
från hela syftet med bidraget till kulturprogram. Att så inte är fallet 
framförs i ledaren. 

Medborgarskolans tidskrift — Tidsspegel 

Tidsspegel har liksom Fönstret ett temanummer kring kulturfrågor 
med anledning av det aviserade kulturbetänkandet.60 Numret omfattar 
huvudsakligen en presentation av det slutliga betänkandet från 
Medborgarskolans kulturkommitté, daterat i november 1971. Kom
mittén tillsattes våren 1969 och avgav rapporter vid såväl 1969 års 
som 1970 års förbundsstämma. Betänkandet innehåller dels en 
nulägesrapport och dels målbeskrivning för Medborgarskolans kultur
sektor. Studiecirkelverksamhetens roll, former för övriga kultur
aktiviteter och vilka ämnen kulturområdet omfattar diskuteras liksom 
marknadföring, organisation och ekonomi för verksamheten. Nuläges
rapporten är till del byggd på en enkätundersökning vid en organisa
tionskurs med representanter för såväl storstad som landsbygd. 
Betänkandet ger en god bild av Medborgarskolans syn på sin kultur
verksamhet och målbeskrivningarna sammanfattas enligt följande: 

»I det föregåe nde har kulturkommittén pekat på fyra egenskaper i det svensk a 
kulturklimatet : ett nationalistiskt synsätt, en vilja att styra in kulturaktivi te
terna i politiskt bestämda banor, en negativ hållning till kvalitetskravet samt 
en undervärdering av kulturtraditionen. Kommittén har underkänt dessa 
synsätt och mot dem velat ställa en internationell attityd, rätt till valfrihet, 
kvalitetstänkande och känsla för kulturens beroende av en levande tradition.» 
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Kulturbetänkandet presenteras endast rapsodiskt i tre kortare 
artiklar,61 en i form av anteckningar från en sammankomst med 
moderata representanter för Stockholms läns kulturnämnder och två 
mycket personligt präglade inlägg. 

Vidare redovisar en rådsgrupp i Linköping arbetsmetoder och infor
mationskällor för att få underlag för ett kommunalt program för 
Moderata Samlingspartiet,62 Under samma rubrik framförs en bister 
kritik av utredningens syn på kulturens produkter som 

»påverkbara för åtgärder som stimulerar produktion, distribution och konsum
tion av dessa produkter, vilket innebär att kulturen jämställs med andra 
varor som medborgarna antas äga behov av. Vilken seger för det praktiska 
kalkylerandet — och vilken undergång för kulturlivet som självständig mänsk
lig sfär».63 

Tidsspegel publicerar Medborgarskolans remissyttrande över kultur
betänkandet i sin helhet.64 Det refereras på annan plats i denna 
undersökning, se s 75. 

Kulturpropositionen behandlas i en ledare i Tidsspegel, under 
rubriken »Smulor till Kulturen».65 Man är missnöjd med utfallet som 
innebär en höjning med endast 2 kronor per studietimme och säger 
vidare : 

»Stödet inskränker sig till några cirkelorganisatoriska bagateller. Det enda 
radikala - ett tilläggsbidrag till kulturcirklar — avvisas.» 

Ledaren i nästa nummer uppmanar till ett vidgat utbud av cirklar i 
kulturämnen.66 Här finns intresse och efterfrågan och »Medborgar
skolan har städse, icke alltid utan motstånd, hävdat de estetiska ämne
nas hemortsrätt i den statsbidragsberättigade cirkelverksamheten». 

TBV's tidskrift — TBV-kontakt 

I ledaren i sista numret i TBV-kontakt 1972 påtalas den centrala och 
avgörande roll som tilldelats studieförbunden för förverkligandet av 
kulturpolitiken, därför att de kan ge en bättre geografisk spridning 
och större social bredd än andra kulturinstitutioner. Kulturutred
ningens syn på cirkelverksamhet i kulturämnen, föranleder följande 
uttalande i TBV-kontakt: 

»Mot denna bakgrund före drar Kult urrådet en långsiktig satsning till förmån 
för den icke yrkesmässiga kollektiva (dvs i studiecirklar bedrivna ) verksam
heten. Detta innebär i sak en auktorisering av den omfattande ama törismen i 
1000-tals cirklar i t ex målning, teckning, vävning, konstsömnad, sång och 
instrumentalmusik, givetvis under förutsättning att kvalitetskravet i fråga om 
handledare, metodik och material uppfylls.»67 
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Man säger också att kulturutredningens synpunkter på kulturför
medling stämmer väl med TCO's synpunkter i kulturrapporten 
»Kulturaktivt samhälle».68 

I samma nummer ges en kort sammanfattning av kulturbetänkan
det,69 där man förutom att presentera de övergripande målen fram
häver vikten av decentralisering av kulturell verksamhet liksom 
behovet av att nå nya deltagargrupper. Mest utrymme ägnas utred
ningens syn på den fria kollektiva skapande verksamheten och dess 
behov av väl utbildade ledare. 

Utöver denna korta presentation återkommer TBV-kontakt först 
1974 till den nya kulturpolitiken och nu i form av den statliga kultur
propositionen.70 De åtta kulturpolitiska delmålen presenteras liksom 
ansvarsfördelningen och föreningslivets betydelse pointeras. Särskilt 
påpekas kommersialismens skadeverkningar och amatörismens bety
delse inom kulturområdet. Bidraget till kulturprogram inom före
ningslivet kommenteras liksom det nya statliga organet — Sta tens 
kulturråd. Till frågor kring kulturprogram inom föreningslivet åter
kommer ledaren i andra numret 1974.71 

Sammanfattning och analys av studieförbundens 
reaktion på »Ny kulturpolitik» 

Studieförbunden och de övergripande målen 

Den nya kulturpolitiken, som sätter kulturell jämlikhet som ett över
gripande mål, borde bejakas särskilt av ABF och Vuxenskolan, som 
i sina program sätter jämlikhet och solidaritet högt. Ser man till 
ABF's program sätter man dock som första punkt i sina grundsatser 
att »främja en samhällsomdaning i arbetarrörelsens anda». Först som 
tredje punkt nämns »valfrihet och delaktighet i kulturlivet». En sam
hällsomdaning kan mycket väl främjas av kulturella studier men det 
är nog inte detta som arbetarrörelsen ser som bästa medel. Fackliga, 
politiska och samhällsorienterande studier är mer matnyttiga för 
detta syfte. ABF är dock positiv till utredningen i sin helhet. I en 
ledare i Fönstret sägs ju också att utredningen i sina målformuleringar 
använt ganska klara socialistiska och demokratiska förtecken. 

Vuxenskolan betonar i sitt program solidariteten starkare än jäm
likheten. Vuxenskolan är det studieförbund som vid sidan om den 
medlemsinriktade utbildningen i sitt handlingsprogram särskilt starkt 
betonar den kulturella verksamheten. I remissyttrandet ansluter man 
sig också till de övergripande målen. I Impuls kommenteras de 
däremot inte. 
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Medborgarskolan vill inte diskutera kulturpolitikens betydelse för 
jämlikhet i samhället, säger man i remissyttrandet. I sitt program 
säger Medborgarskolan att man eftersträvar en personlighetsdanande 
verksamhet, att utveckla de individuella möjligheterna. En höjning av 
den allmänna kulturella nivån i landet är man tydligen inte intresserad 
av att åstadkomma. 

TB V ansluter sig i remissyttrandet till de allmänna målformuleringar
na. I sina stadgar sätter TBV den fackliga och samhällsorienterande 
studieverksamheten före personlighetsdanande studieverksamhet. I 
Folkbildningsförbundets tidskrift Folkbildningsarbetet, där studie
förbunden själva fick göra en sammanställning av sina remissyttranden, 
visar TBV genom den knappa presentationen av sitt yttrande att den 
nya kulturpolitiken inte är särskilt viktig för studieförbundet. 

Studieförbundens reaktion på delmålen 

Av den statliga kulturpolitikens delmål anser ABF, i sitt remissvar 
och genom artiklar i Fönstret, att målet att mildra och förhindra den 
negativa verkan som marknadsekonomin kan medföra på kulturlivet, 
är det viktigaste. I samtliga artiklar i Fönstret om den nya kultur
politiken under 1972—74 berörs kulturkommersialismen. I remissvaret 
efterlyses också kvalitetsfrämjande insatser. De handikappades kultu
rella behov bör bättre tillgodoses. Dessutom anses ett bevarande av 
arbetarmiljöer och därmed hörande historia som väsentligt. Studie
rektor Inge Johansson säger i Fönstret att han är glad över att utred
ningen ser positivt på fri skapande verksamhet men i remissvaret 
pointeras mer gemenskapen i samband med gemenskaps- och aktivitets
målet. 

Vuxenskolan säger i sitt remissvar att man i huvudsak ansluter sig 
till målformuleringarna, men vill kommentera några punkter. Decent
ralisering, bl a av radions och TV's produktionsresurser, är något man 
vill betona värdet av men man vill också påpeka att decentralisering 
inte får innebära styrning. 

I Vuxenskolans program från 1979 påtalas studieförbundens 
vidgade funktion att utöver bildning också ge människor en menings
full gemenskap liksom frigöra människors resurser till eget skapande. 
I remissvaret betonas också speciellt gemenskaps- och aktivitetsmålet 
— at t ge människor möjlighet att delta i kulturverksamhet allt efter 
intresse och förutsättningar. Däremot nämns inget om kvalitetskrav 
i detta sammanhang eller i övrigt. 

Vuxenskolan säger sig särskilt värna om alla människors rättig
heter vilket också framgår i remissvaret. Invandrarnas kulturella 
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Situation uppmärksammas med önskemål om förbättringar och man 
stödjer förslaget att yttrandefriheten bör regleras i lag. 

Impuls' presentation av kulturbetänkandet är magert. I ett försök 
till sammanfattning redogörs endast för punktvisa nedslag i betän
kandet och för betänkandets huvudprinciper. De övergripande målen 
saknas och av de kulturpolitiska delmålen berörs endast decentralise
ringsmålet. 

Medborgarskolan anser att yttrandefriheten har central betydelse 
för kulturarbetarna men man anser att genom lagstiftning måste 
också individers och gruppers integritet skyddas. 

I remissvaret vill Medborgarskolan varna för att decentralisering 
kan medföra kvalitetsförsämring av centrala institutioner men man 
säger också att för stor samordning kan beskära den mångfalden, som 
man anser viktig. 

Med tanke på att drygt 45 % av Medborgarskolans verksamhet (se 
figur 6 s 29) ligger inom estetiska sektorn är det förvånande att de 
delmål, som i kulturbetänkandet framförallt berör denna verksamhet, 
gemenskaps- och aktiveringsmålet och decentraliseringsmålet, inte 
föranlett några särskilda kommentarer i remissvaret till utredningen 
eller i Tidsspegel. Vad som betonas är i stället kvalitetskravet på 
kulturutbudet, de centrala institutionernas behov av starkt stöd, 
bristen på internationella aspekter i målformuleringarna och bevaran
deaspekter på miljön. 

TB V ansluter sig i sitt remissvar till de allmänna målformuleringarna. 
Man säger om yttrandefriheten att den bör gynnas av arrangemangs
bidraget, som bör ge ökade möjligheter till fri debatt. I TBV-kontakt 
ger man en kort sammanfattning av betänkandet med dess över
gripande målsättning och betonar decentraliseringens betydelse och 
behovet att nå eftersatta grupper. 

Sammanfattningsvis kan studieförbundens reaktion på de kultur
politiska delmålen presenteras i tabellform, se tabell 5. I tabellen har 
intresset för de olika delmålen markerats: + = starkt betonat delmål, 
+ = viktigt delmål, 0 = inte kommenterat delmål och — = delmål för 
vilket varning har utfärdats. I tabellen har även noterats studieför
bundens inställning till Skolöverstyrelsen som huvudman för verk
samheten och reaktionen på förslaget om arrangemangsbidrag. 

Parentesen kring +-tecknet i andra delmålet för Medborgarskolan 
anger att i dess måldiskussion framförs inga synpunkter på skapande-
och gemenskapsmålet medan man under rubriken »fri kollektiv 
skapande verksamhet» pointerar vikten av densamma. 

Vuxenskolan betonar, i samband med eftersatta grupper i samhället, 
invandrarna medan ABF särskilt pointerar de handikappades problem. 
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ABF betonar att när det gäller äldre tiders kultur är det framförallt 
hantverk- och industrikulturen man värnar om. 

Tabell 5. Sammanställning av de fyra största studieförbundens reaktion i rem iss
yttranden och i respektive tidskrifter på den nya kulturpolitikens åtta fastställda 
delmål liksom synpunkter på huvudmannaskap och inställning till bidraget till 
kulturarrangemang. + = starkt betonat delmål, + = viktigt delmål, 0 = inte kom
menterat delmål, - = delmål för vilket varning utfärdats. 

Studie
förbund 1 2 3 4 5 6 7 8 SÖ Arr 

ABF ± + * + + + + + + + 
VS + * 0 + + 0 0 0 + + 
Mbsk ± (+) 0 — 0 * + + + + 
TBV + * 0 + + 0 0 0 0 + 

Synpunkter på huvudmannaskap för studieförbunden 

Kulturutredningen ger i betänkandet studieförbunden chansen att 
välja huvudman för sin verksamhet. Man rekommenderar Skolöver
styrelsen men man menar att om de kulturella insatserna bedöms mer 
väsentliga kunde en ny statlig kulturmyndighet få ansvaret. 

Vuxenskolan accepterar kulturutredningens avgränsning av det kul
turpolitiska området men man ser hela sin verksamhet som kulturell, 
som tillhörig kulturområdet. Trots detta vill man att Skolöverstyrelsen 
skall ha huvudmannaskapet över studieförbunden. Man ser alltså sin 
uppgift huvudsakligen som utbildare och inte som kulturspridare. 

De övriga studieförbunden betonar inte lika starkt kulturverksam
heten i sina stadgar och program, varför det är mer naturligt att de 
ser sin huvudsakliga verksamhet på utbildnings område och därmed 
väljer Skolöverstyrelsen som huvudman. Att Medborgarskolan har 
nästan hälften av sin verksamhet inom det kulturpolitiska området 
gör ingen skillnad. Endast ABF följer kulturutredningens förslag och 
vill ha det planerade Statens Kulturråd som huvudman för arrange
mangsverksamheten. 

Synpunkter på arrangemangsbidraget för kulturprogram 

Arrangemangsbidraget, eller bidrag till kulturprogram i föreningslivet, 
som det benämns i kulturpropositionerna, ägnar studieförbunden 
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mycket intresse åt. I remissvaren är alla fyra studieförbunden positiva 
till arrangemangsbidraget. TBV menar att det bör öka människors 
möjlighet att framföra sina åsikter. I tidskrifterna ägnas flera artiklar 
åt kulturprogram i föreningslivet. Det har framkommit i samtal med 
anställda på både riksnivå och lokalnivå att inom studieförbunden är 
det just kulturprogrammen som man i första hand associerar till den 
nya kulturpolitiken. 

Genom bidrag till kulturprogram i föreningslivet öppnas en ny 
lockande marknad för studieförbunden, en marknad som enligt 
utredningens förslag förväntades expandera starkt. 

Studieförbunden och amatörismen 

I remissvaret stöder TB V utredningens åsikter om att amatörverksam
heten är ett viktigt medel att nå de kulturpolitiska målen. I TBV-
kontakt omtalas studieförbundens centrala roll i förverkligandet av 
den nya kulturpolitiken, beroende på den goda geografiska sprid
ningen och sociala bredden i verksamheten. TBV-kontakt uppmärk
sammar också kulturutredningens, som man säger, »auktorisering» 
av »amatörismen i 1000-talet cirklar» i praktiska estetiska ämnen. 
Man betonar att kvalitetskravet på handledare, metodik och material 
i amatörcirklar dock bör beaktas. 

ABF har inte associerat betänkandet till sin egen amatörcirkel verk
samhet på samma sätt som TBV. Man nämner bl a bidraget till kultur
arrangemang före studiecirkelbidraget vid uppräkning av viktiga 
insatser inom det fria kollektiva skapandet, men säger att man priori
terar dem lika högt. I remissvaret under gemenskaps- och aktivitets
målet pointeras också gemenskapen mer än aktiviteten. 

Vuxenskolan ser gemenskaps- och aktivitetsmålet som mycket 
viktigt, men utan att ange några speciella kvalitetskrav. Man betonar 
mer gemenskap än aktivitet och skapande. 

Medborgarskolan associerar fri kollektiv skapande verksamhet till 
egen estetisk verksamhet och framhåller dess betydelse. Man bedriver 
redan sin verksamhet på ett tillfredsställande sätt och betänkandet 
verkar inte föranleda några ändringar. 

Av remissvar och artiklar i tidskrifterna kan sammanfattningsvis 
sägas att TBV verkar mest medveten om KOSKO-cirklars betydelse 
för att nå de kulturpolitiska målen. ABF ser dem som medel framför
allt i kampen mot den negativa kulturkommersialismen. Vuxenskolan 
ser mer till cirkelgemenskapen än till den estetiska bildningen som 
KOSKO-cirklar enligt målsättningen skall ge. 

I Medborgarskolans remissvar, där kulturbetänkandets förslag mer 
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ställs i relation till hela samhällets kultursektor än till dess egen verk
samhet, vill man understryka behovet av en satsning på fri kollektiv 
skapande verksamhet. Den egna estetiska verksamheten, som man har 
positiva erfarenheter ifrån, relateras dock inte till några av de kultur
politiska målen. 

Information om »Ny kulturpolitik» 

Ett mått på den vikt man lägger vid utredningen kan i viss mån korre
leras till förbundens ambition att informera om den. 

Medborgarskolan och Vuxenskolan har i sina tidskrifter publicerat 
remissvaren till betänkandet, vilket ju är en form av information om 
kulturpolitiken. Själva utredningen behandlas dock mycket summa
riskt i tidskrifterna. 

TBV-kontakt ger en kort presentation av betänkandet i sin helhet 
med betonar just betydelsen av skapande cirkelverksamhet. TBV 
redovisar inte sitt remissvar i tidskriften. 

ABF's presentation av betänkandet i Fönstret är också mycket 
kortfattad, detta trots att Fönstret är den av studieförbundens tid
skrifter, som har de bästa ekonomiska resurserna och trots ABF's, 
enligt remissvaret, positiva inställning till betänkandet. Det presenteras 
dock i en separat skrift utgiven av ABF 1973. Skriften har gått ut 
som cirkulärskrivelse till ABF's distrikt- och lokalavdelningar samt 
till anställda funktionärer men har därmed i allmänhet inte nått 
cirkelledare.72 

Sammanfattningsvis kan sägas att information om den nya kultur
politiken är mager i studieförbundens tidskrifter trots att den nya 
kulturpolitiken så påtagligt berör studieförbunden, dels genom betän
kandets pointering av studieförbundens viktiga roll att sprida kultur
verksamhet och att aktivera människor kulturellt och dels genom 
kulturpropositionens förslag till förbättrade anslag till studieför
bunden. ABF's information genom distribution av det utförliga remiss
svaret på kulturbetänkandet som cirkulärskrivelse visar dock på 
ABF's goda vilja att internt informera om kulturbetänkandet. 
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Hur förverkligades kulturbetänkandet beträffande 
studieförbundens verksamhét under 1970-talet? 

Vad blev det av kulturutredningens förslag beträffande studieför
bunden under 1970-talet? Jag har valt att beskriva vad den nya statliga 
kulturpolitiken innebar för studieförbunden genom att studera stats
verkspropositioner och förordningar under 1970-talet och då särskilt 
anslagsutvecklingen ,73 

Anslagsökningen är betydande från 1974 och framåt, vad gäller 
bidragen till studieförbundens verksamhet som helhet. Den positiva 
inställning till studieförbundens estetiska verksamhet som utredningen 
i sitt betänkande förde fram, accepterades helt och i den sk kultur
propositionen sägs: 

»Kulturrådets förslag till ny kulturpolitik präglas av en stark inriktning på 
insatser som syftar till att öka människors möjligheter till eg et skapande och 
som främjar gemenskap ... 
Jag ansl uter mig till kulturrådets allmänna syn på dessa frågor . Stimulans till 
fritt kollektivt skapande - såsom jag definierat begreppet - måste vara ett av 
de dominerande inslagen i den framtida kulturpolitiken ... 
I likhet med kulturrådet anser jag att bidrag till allmänna studi ecirklar bör 
vara enhetligt med undantag av det särskilda tilläggsb idraget till vuxenutbild
ning i vissa ämnen. En förstärkn ing av stödet till kulturcirklar bör därför ut
formas som en generell höjning av st atsbidraget till allmänna studiecirklar.»74 

Bidrag till studieförbundens verksamhet rubriceras i statsverkspro
positionerna som bidrag till studiecirkelverksamhet, bidrag till studie
förbunden och bidrag till kulturprogram i föreningslivet. Dessutom 
ges bidrag till studieförbunden för undervisning av invandrare i 
svenska språket, ett bidrag som mycket litet berör studieförbundens 
kulturverksamhet och därför inte preciseras här.75 

Bidrag till cirkelverksamheten 

Till studieförbundens allmänna cirklar har utgått bidrag som till 
75 % skulle täcka kostnaderna för cirkelledararvode och material. 
Bidraget har dock begränsats uppåt till 30 kronor vid 70-talets början 
för att stiga till 52.50 verksamhetsåret 1979/80, se tabell 6. Utöver 
detta har staten bekostat studieförbundens sociala avgifter som 
1977/78 utgjorde ca 30% av statens utgifter för cirkelledararvoden.76 

I tabell 6 har genomsnittliga bidraget per studietimme beräknats 
utifrån totala bidraget och redovisat antal cirkelstudietimmar, för att 
ge underlag för en jämförelse under 1970-talet. Bidraget är i realiteten 
inte jämnt fördelat per studiecirkeltimme. Sk prioriterad verksam
het,78 cirklar i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap 
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Tabell 6. Statliga bidrag till studiecirkelver ksamheten, antal studiecirkeltimmar 
under 19 70-talet, beräknat bidrag per studietimme och maximerat bidragsbelopp 
till allmänna studiecirklar i kronor per studietimme under 1970-talet. Siffrorna 
inom parentes anger bidragen omräknade i 197 0 års penningvärde.77 

Antal Beräknat Max 
cirkel- bidrag/ bidrag/ 

Bidrag i studie studie studie
tusental timmar timme timme 

År kronor tusental kronor kronor 

1970/71 121.043 (116.388) 4.508 26.85 (25.82) 30.00 (28.85) 
1971/72 139.778 (125.926) 5.494 25.44 (22.92) 30.00 (27.03) 
1972/73 210.832 (178.671) 6.115 34.48 (29.22) 30.00 (25.42) 
1973/74 246.867 (192.865) 6.498 37.99 (29.70) 30.00 (23.44) 
1974/75 297.676 (211.869) 7.415 40.01 (28.48) 32.00 (22.78) 
1975/76 418.736 (271.026) 8.106 51.66 (33.44) 38.00 (24.60) 
1976/77 505.800 (294.927) 8.828 57.29 (33.41) 42.00 (24.49) 
1977/78 613.500 (322.895) 9.867 62.18 (32.73) 46.00 (24.21) 
1978/79 644.400 (312.816) 10.192 63.22 (30.69) 50.50 (24.51) 
1979/80 732.319 (321.898) 10.901 67.18 (29.53) 52.50 (23.08) 

som svarar mot läroplan i grundskolan, cirklar för handikappade och 
cirklar i facklig utbildning för medlemmar i arbetstagarorganisationer, 
har sedan 1 juli 1970 fått tilläggsbidrag med 10 kronor per studie
timme.79 Bidraget höjdes 1972 till 15 kronor för att sedan vara oför
ändrat under resten av 1970-talet.80 I relation till det maximerade 
grundbidraget var tilläggsbidraget således stort 1972/73—1973/74 
och svarade då för 33,3 % av hela bidraget för att endast svara mot 
22,2 % av hela bidraget 1979/80. Prioriterad verksamhet har omfattat 
från 34% 1971/72 till 39% 1979/80 av studieförbundens cirkelverk
samhet.81 

När prioriteringen av cirklar infördes 1970 var ca 50 % av de priori
terade cirklarna språkcirklar och drygt 30 % samhällscirklar.82 1979/ 
80 var förhållandena omkastade, 50% av de prioriterade cirklarna var 
samhällsvetenskapliga cirklar och knappt 30% var språkcirklar.83 

Vidare beviljades bidrag för fackmannamedverkan och för rese
kostnader, med högst 30 kronor per studietimme fram till 1974, då 
bidraget höjdes till 40 kronor per studietimme. Detta belopp behölls 
som maximibelopp under resten av 70-talet, trots Skolöverstyrelsens 
upprepade försök att höja beloppet. Bidragets reella värde har därmed 
minskat sedan 1974 beroende på inflationen. Bidrag till fackmanna
medverkan och resebidrag svarade för en ytterst liten del av totala 
bidraget, ca 2 %.84 

Fram till 1978 har staten tillåtit studiecirkelverksamheten att öka 
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obehindrat inom nämnda ramar men inför budgetåret 1978/79 
infördes vissa restriktioner. Totala antalet studietimmar fick öka med 
högst 2 % jämfört med det faktiska antalet redovisade studietimmar 
under budgetåret 1977/78.85 Under verksamhetsåret 1978/79 sjönk 
tom cirkelverksamheten mätt i antal deltagare för några studieför
bund bl a för ABF, se tabell A bilaga 1. 

Bidrag till studieförbunden 

Bidrag till studieförbunden innefattar bidrag till studieförbundens 
administrationskostnader och bidrag till studieförbundens pedagogiska 
verksamhet. För den pedagogiska verksamheten gäller: 

»Bidrag till pedagogisk verksam het fördelas i proportion till genomsnitt antal 
studiebidragsberättigade studietimmar under de 3 senaste verksamhetsåren. 
De skall i första hand användas till utgifter för utbildning av ledare för studie
cirklar, framställning av studie material och pedagogiska hjälpmedel, apparater 
för pedagogiskt bruk samt pedagogisk försöksverksamhet.. ,»86 

Den statliga myndighetens positiva inställning till pedagogisk verk
samhet åren efter 1974 framgår av att man beviljade mer medel än de 
av Skolöverstyrelsen sökta. 1975 äskade Skolöverstyrelsen 1.000.000 
kronor i bidrag men beviljades 3.000.000.87 Under slutet av 70-talet 
har däremot Skolöverstyrelsens väl tilltagna äskanden prutats ner. 
För verksamhetsåret 1980/81 äskade Skolöverstyrelsen en ökning av 
bidraget till studieförbunden med 15 miljoner kronor medan riksdagen 
endast beviljade en ökning med 2,3 miljoner, för pedagogisk verksam
het äskades en ökning med 3,6 miljoner kronor medan endast en 
ökning med 990.000 beviljades.88 

Tabell 7. Statliga bidrag till studieförbunden under 197 0-talet. Siffrorna inom 
parentes anger bidragen omräknade i 1970 års penningvärde.89 

Bidrag till studie- Bidrag till pedagogisk 
Är förbunden - tusental verksamhet — tusental 

1970/71 8.400 (8.077) 
1971/72 8.895 (8.014) 
1972/73 9.400 (7.966) 4.100 (3.475) 
1973/74 10.400 (8.125) 4.600 (3.594) 
1974/75 14.400 (10.249) 6.600 (4.698) 
1975/76 21.100 (13.657) 9.600 (6.214) 
1976/77 24.700 (14.402) 10.400 (6.064) 
1977/78 29.700 (15.632) 12.900 (6.789) 
1978/79 33.123 (16.079) 13.932 (6.763) 
1979/80 35.580 (15.640) 14.378 (6.320) 
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Av tabell 7 framgår att bidragen ökat väsentligt från 1974 och 
framåt. Detta innebär att studieförbunden fått större resurser att 
bygga ut sin administration och även förbättra sin pedagogiska verk
samhet. Eftersom Skolöverstyrelsen inte kräver detaljredovisning av 
bidragen till pedagogisk verksamhet, går det inte att närmare studera 
hur de har använts. 

Bidrag till kulturprogram inom föreningslivet 

Bidrag till kulturprogram inom föreningslivet infördes 1 juli 1974 
och ersatte det tidigare bidraget till föreläsningsverksamhet. Frågor 
om statsbidrag för kulturprogram prövas av Förmedlingsbyrån för 
kulturprogram. I styrelsen för Förmedlingsbyrån, som består av åtta 
ledamöter, utses sex av Folkbildningsförbundet och två av Konstnär
liga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd. Tillsyn över bidrags-
givningen utövas av Statens Kulturråd.90 

Av bidraget går ca 5 % till Förmedlingsbyråns administration, 
Länsbildningsförbundet och Folkbildningsförbundet. 

Tabell 8. Statliga bidrag till kulturprogram inom föreningslivet under 1970-talet. 
Siffrorna inom parentes anger bidragen omräknade i 1 970 års penningvärde.91 

År Bidrag — tusentals kronor 

1972/73 2.490 (2.110) (föreläsningsbidrag) 
1973/74 2.790 (2.180) » 
1974/75 6.000 (4.270) 
1975/76 9.000 (5.825) 
1976/77 12.100 (7.055) 
1977/78 15.665 (8.245) 
1978/79 16.824 (8.167) 
1979/80 19.903 (8.749) 

Av tabell 8 framgår att önskemålet som kulturutredningen fram
förde i sitt betänkande att bidraget till kulturprogram inom förenings
livet 1981 /82 skulle uppgå till 18 miljoner kronor har mer än infriats,92 

om man ser till det faktiska bidraget. 
Bidrag till kulturprogram inom föreningslivet går genom Förmed

lingsbyrån för kulturprogram till stor del vidare till studieförbunden 
efter ansökan. 

Utvärdering av kulturprogram i föreningslivet genomfördes i slutet 
av 70-talet på uppdrag av Statens Kulturråd.93 Syftet med bidragen 
var att ge kulturarbetare sysselsättning samtidigt som man ville ge 
nya grupper av individer kulturella upplevelser genom kulturprogram 
på t ex föreningsmöten. 
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Under 1977/78 anordnades kulturprogram för nio miljoner deltaga
re. Även om åtskilliga personer deltog i flera program måste spridningen 
anses som mycket god. Däremot visade det sig att framförallt amatö
rer anlitats till programmen därför att det medförde lägre kostnader 
för studieförbunden. För de professionella kulturarbetarna har 
bidraget därmed inte inneburit den stimulans det var tänkt att ge. 

I rapporten framkom att ca hälften av programmen utgjordes av 
sång- och musikprogram, ca 25 % av föreläsningar, där endast en liten 
del hade estetiskt innehåll och ca 5 % utgjordes av utställningar. 
Kulturprogrammen har haft stor betydelse för musiksektorn men de 
utgör en mycket liten del av studieförbundens verksamhet inom 
KOSKO-området. 

Slutsatser 

Statens bidrag till studieförbundens cirkelverksamhet har ökat avse
värt under 1970-talet från 121 miljoner till drygt 700 miljoner kronor. 
En anledning till bidragsökningen är att antalet cirkelstudietimmar 
har mer än fördubblats under motsvarande tid. En annan anledning 
till ökningen är inflationen som, enligt konsumentprisindex, medfört 
mer än fördubblade kostnader under 70-talet. 

Det maximerade statliga bidraget per studietimme för allmänna 
cirklar har de närmaste åren efter 1974/75 i stort sett följt prisut
vecklingen men mot 70-talets slut har bidraget försämrats i relation 
till prisutvecklingen. 

Det beräknade genomsnittliga bidraget per studietimme är dock 
högre än det maximerade bidraget till allmänna cirklar, beroende bl a 
på tilläggsbidraget till prioriterad verksamhet, en verksamhet som 
endast marginellt berör estetiska sektorn. En annan anledning till att 
det genomsnittliga bidraget är högre är att de sociala avgifterna har 
ökat under 1970-talet, vilket har bidragit till ökade kostnader för 
studieförbunden, en kostnad som staten bistått med att täcka. 

Det statliga bidraget till studiecirkelverksamheten har ökat stegvis 
med två markanta steg. 1971/72 till 1972/73 ökar bidraget med i 
genomsnitt drygt 9 kronor per studietimme, beroende på höjt tilläggs
bidrag till prioriterade cirklar, vilket som ovan sagts marginellt berör 
estetiska cirklar. 1974/75 till 1975/76 ökar bidraget med i genom
snitt 12 kronor, orsakat huvudsakligen av förbättrade bidrag till hela 
cirkelverksamheten. Det kommer alltså estetiska sektorn till godo 
lika väl som annan verksamhet. 

Kulturutredningens och kulturpropositionens särskilda insatser för 
studieförbundens estetiska verksamhet, den del av verksamheten som 
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räknats till det kulturpolitiska området, utgjordes av bidrag till kultur
program inom föreningslivet. Om dessa bidrag jämföres med bidraget 
till cirkelverksamheten 1979/80 kommer man fram till att det 
utgöres av endast 2,7 % av cirkelbidraget. Bidraget till kulturprogram, 
vilket studieförbunden mottog så positivt, var en betydligt billigare 
lösning att sprida kulturverksamhet än att ekonomiskt jämställa 
studieförbundens estetiska cirkelverksamhet med prioriterade cirklar, 
vilket borde ha varit ett effektivt alternativ om man verkligen ville 
stimulera estetisk cirkelverksamhet. Om så skett skulle estetiska 
studiecirkeltimmar som 1979/80 uppgick till 4,8 miljoner, se tabell 2 
s 40, ha kostat staten 15 kronor mera per studietimme. Det är lika 
med 72 miljoner kronor, vilket är bra mycket mer än bidraget till 
kulturprogramverksamheten 1979/80 som kostade staten ca 20 
miljoner kronor. 

Efter 1976 års val sker regimskifte i Sverige från socialdemokratisk 
till borgerlig regim. Om man tar hänsyn till inflationen genom omräk
ning av bidragen till 1970 års penningvärde framgår av tabell 6, 7 och 
8 att den kraftiga ökningen av bidragen åren 1972/73—1975/76 
stannar av vid 70-talets slut och att bidragen tom minskar i värde för 
det beräknade bidraget per studietimme liksom till pedagogisk verk
samhet och kulturprogram inom föreningslivet. Den borgerliga 
regeringen stödjer alltså inte lika starkt studieförbunden som den 
socialdemokratiska. 

Noter 

1. Gamby, E, Lindroth, B, Nilsson, S: Idéer i kulturpolitiken. Studier utgivna 
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än annan cirkelverksamhet (SOU 1979:85 s298). 1977/78 utgjorde bidragen 
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bildningsavgiften och vuxenstudiestödet. Skattemedlen utgjorde 1975/76 = 
27.600.000, 1976/77 = 62.800.000, 1977/78 = 106.500.000, 1978/79 = 
106.500.000 och 1979/80 = 58.300.000 kronor. 
Uppgifter om antal studiecirkel timmar är hämtade från tabell 2 s 40. Cirklar 
i svenska för invandrare ingår inte i angivet antal cirkeltimm ar eller i det 
statliga bidraget. 
Konsumentprisindex är hämtade från Statistisk Årsbok för Sverige 1982 
s 225 och är beräknade till: 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

100 108 114 122 134 147 162 181 199 213 242 

70/71 71/72 72/73 73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 

104 111 118 128 140.5 154.5 171.5 190 206 227.5 
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78. Statistiska meddelanden U 1981:12 s 6. 
79. Prop 1970:35 s 46. 
80. Prop 1972:26 s 74. 
81. 1971/72 från Utbildningsstatistisk Årsbok 1979 s 571 och 1979/80 från 

Statistiska meddelanden U 1981:12 s 3. 
82. Prop 1971:37 s 53. 
83. Statistiska meddelanden U 1981:12 s 29—32. 
84. SOU 1979:85 s 298. 
85. Prop 1977/78:100 bil 12 s 568. 
86. Prop 1975:23 s 233. 
87. Prop 1975:23 s 234. 
88. Prop 1979/80:100 bil 12 s 599. 
89. Prop 1972:26 s 85, Prop 1973:54 s 82, Prop 1974:28 s 475, Prop 1975:23 

s 233, Prop 1975/76:100 bü 10 s 467, Prop 1976/77:100 bü 12 s 430-431, 
Prop 1977/78:100 bü 12 s 570-571, Prop 1978/79:100 bü 12 s 626, Prop 
1979/80:100 bil 12 s 598. Från 197 5/76 till 1979/80 utgjorde en del av 
bidraget till studieförbunden anslag från vuxenutbildn ingsavgifter och be
skattade vuxenstudiestöd. Andelen bidrag från anslaget var 1975/76 = 
4.800.000 kronor, 1976/77 = 8.400.000, 1977/78 = 13.400.000, 1978/79 = 
13.400.000 och 1979/80 = 6.700.000 kronor. 
Utöver allmänna pedagogiska bidrag utdelas bidrag till pedagogisk ve rksam
het för handikappade. Dessa har stigit från 40 0.000 kronor 1972/73 till 
3.487.000 kronor 1980/81 med en kraftig ökning 1978/79 med drygt 1 
miljon. 
1980/81 infördes ett nytt bidragssystem varvid 70-talets bidragsrubriker 
ändrades och bidrag till kulturprogram ingår i e tt större block. Konsument
prisindex, se not 77. 

90. SFS 1974:454 och Prop 1976/77:100 bil 12 s 21. 
91. Prop 1974:28 s 465, Prop 1975:1 bil 10 s 83, Prop 1975/76:100 bil 10 

s 110, Prop 1976/77:100 bil 12 s 21, Prop 1977/78:100 bü 12 s 22, Prop 
1978/79:100 bü 12 s 22, Prop 1979/80:100 bü 12 s 17. Konsumentpris
index, se not 77. 

92. SOU 1972:66 s 490—491. 
93. Kulturprogram i föreningslivet. Rapport från Statens Kulturråd 1979:3. 
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IV. NUMERISK ANALYS AV STUDIE
FÖRBUNDENS TIDSKRIFTER 

Syftet med den numeriska analysen av studieförbundens tidskrifter 
under 1970-talet har varit dels att se hur tidskrifternas innehåll präg
lats av den nya kulturpolitiken och dels se hur man behandlat amatör
verksamhet inom KOSKO-området i sina tidskrifter. 

Tidskrifterna är studieförbundens officiella organ för information, 
och debatt, huvudsakligen för interninformation, från riksnivå till 
distrikts- och lokalnivå, till medlemsorganisationer och i vissa fall till 
cirkelledare, som tidigare nämnts i kapitel 1. Men tidskrifterna är 
också studieförbundens ansikte utåt mot allmänheten. 

Om studieförbunden intar en positiv inställning till den nya statliga 
kulturpolitiken, vars principer antogs 1974 av samtliga politiska 
partier och som kom att gälla under resten av 70-talet, skulle man 
kunna förvänta sig en strävan att arbeta utifrån den, att sprida infor
mation i den andan. 

Den nya kulturpolitiken ser amatörverksamhet i form av sk fri 
kollektiv skapande verksamhet, som ett väsentligt medel att nå kultu
rell jämlikhet. Bland delmålen avspeglar sig detta framför allt i det 
andra delmålet. Eftersom statsmakterna upphöjt praktisk skapande 
verksamhet till verkningsfullt medel i kulturpolitiken från att tidigare 
sett på praktisk verksamhet med en viss skepsis i folkbildningssam
manhang, skulle man kunna förvänta sig att också studieförbundens 
attityder till denna verksamhet förändrats. En sådan omvärdering 
borde också avspeglas i tidskrifterna, då den berör en så stor del av 
studieförbundens verksamhet. 

Den numeriska analysen kan också göra det möjligt att jämföra 
tidskrifterna sinsemellan liksom att studera attitydförändringar från 
tidigt 70-tal till sent 70-tal. 

Av tidskrifterna kan, som tidigare nämnts, Impuls och TBV-
kontakt anses som representativa för respektive studieförbunds 
värderingar. Tidsspegel och Fönstret kan däremot misstänkas för att 
ha starkare prägel av kulturtidskrifter än vad deras roll som folk
bildningsorgan skulle motivera. 
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Tidskrifternas format, omfång, upplaga och bidrag 

De fyra studieförbund, som har regelbundet utkommande tidskrifter 
under hela 70-talet, är som tidigare nämnts ABF, Vuxenskolan, Med
borgarskolan och TBV. I kapitel 1 har de olika tidskrifternas mål
grupper redovisats liksom respektive tidskrifts målsättning.1 

Tidskrifterna varierar mycket i omfång och innehåll, delvis bero
ende på olika ekonomiska förutsättningar. Av tabell 9, som visar 
tidskrifternas format, omfång, upplaga och bidrag under 1970-talet, 
framgår att Fönstret är den största av de fyra tidskrifterna med 16 
nummer per år och drygt 400 sidor i A4-format och med en upplaga 
på ca 40.000 exemplar under 70-talets senare hälft. TBV-kontakt är 
den till omfånget minsta tidskriften med fyra nummer per år och 
med drygt 100 sidor i A5-format medan Tidsspegel har den minsta 
upplagan. 

ABF har haft det största statliga bidraget till sin tidskrift under 
hela 70-talet. Vuxenskolan och Medborgarskolan har fått ungefär lika 
stora bidrag tom 1976, varefter Vuxenskolan fått högre bidrag än 
Medborgarskolan. Dessa bidrag har dock varit betydligt lägre än 
ABF's. TBV-kontakt har inte haft något statligt bidrag under 70-talet. 

Analysmetod 

Undersökningen av studieförbundens tidskrifter har genomförts som 
en frekvensanalys. De olika artiklarnas innehåll har klassificerats efter 
11 kategorier, varav de åtta första satts i relation till de åtta kultur
politiska delmålen. 

En årsvis sammanställning av alla noteringar har gjorts, som åter
finns i bilaga 1, tabell C : 1 —F : 10, och som utgör grundmaterialet i 
den numeriska undersökningen. 

Eftersom tidskrifterna har olika omfång, Fönstret registreras för 
närmare 600 artiklar per år vid 70-talets slut och TBV-kontakt endast 
för ca 50, har för varje år den procentuella fördelningen av antalet 
noteringar inom kategorierna för varje tidskrift räknats fram. Den 
procentuella fördelningen inom kategorierna över hela 70-talet har 
sedan sammanställts och finns presenterade i tabell G—J i bilaga 1, 
en för vaije tidskrift. 

Vidare har den genomsnittliga procentuella fördelningen 1970/71, 
1974/75 och 1978/70 beräknats och finns presenterade i tabell K, 
bilaga 1. 
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Tabell 9. Beskrivning av studieförbundens tidskrifter genom angivande av 
format, omfång, upplaga och statliga bidrag under 1970-talet.2 

Är Nr 
Format 

mm 
Omfång 

s/år 
Upplaga 

ex 
Bidrag 
kronor 

Fönstret3 1970 10 210 X 297 344 23.491 35.000 
1971 10 » 336 25.206 50.000 
1972 10 » 336 27.699 57.000 
1973 10 » 340 29.717 50.000 
1974 10 » 320 27.246 50.000 
1975 16 » 416 26.881 20.000 
1976 16 » 404 33.335 35.000 
1977 16 » 456 40.920 181.021 
1978 16 » 486 41.400 227.765 
1979 16 » 448 40.071 227.000 

Impuls;4 1970 6 165 X 240 152 10-12.000 10.000 
1971 6 » 156 » 10.000 
1972 8 » 224 » 5.000 
1973 8 » 196 » — 

1974 9 » 244 » 15.000 
1975 8 » 212 » 10.000 
1976 6 » 188 » 15.000 
1977 12 210 X 2 70 284 23-25.000 97.718 
1978 12 » 418 30-32.000 122.830 
1979 12 » 432 » 119.102 

Tidsspegel5 1970 6 148X 210 258 4-5.000 10.000 
1971 6 » 250 » 10.000 
1972 6 » 218 » 5.000 
1973 6 » 184 » — 

1974 6 » 292 » 15.000 
1975 6 » 230 » 10.000 
1976 6 » 224 » 15.000 
1977 6 » 264 5-6.000 60.000 
1978 6 205 X 205 228 » 70.000 
1979 6 » 244 » 75.000 

TBV- 1970 4 148X 210 136 9.991 — 

kontakfi 1971 - 4 » 128 7.848 -

1972 4 » 128 8.959 -

1973 4 » 128 9-10.000 -

1974 4 » 128 » -

1975 4 » 128 » -

1976 4 » 148 » -

1977 4 » 96 » -

1978 4 210X 197 52 ca 14.000 -

1979 4 » 72 » -
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För bättre överskådlighet har tabellerna i bilagan illustrerats i 
texten i grafisk form, som cirkeldiagram eller som stapeldiagram. 

Den genomsnittliga fördelningen av de 11 kategorierna under hela 
70-talet bör ge en allmän helhetsbild av tidskrifternas innehåll. 
Tidskrifterna kan då jämföras sinsemellan och klart framträdande 
drag inom respektive tidskrift kan studeras. 

Om den nya kulturpolitiken hade påverkat studieförbunden skulle 
man i deras tidskrifter ha kunnat förvänta sig en strävan att ventilera 
ämnen som har samband med de kulturpolitiska delmålen. Man 
skulle då avläsa detta som en högre andel noteringar inom kategori 
1—9 v id 70-talets mitt och slut än vid 70-talets böljan. Ett kortvarigt 
intresse för de kulturpolitiska frågorna skulle resultera i ökad andel 
kulturartiklar just vid 70-talets mitt. 

För att få en mer detaljerad bild av hur noteringarna inom de olika 
kategorierna varierat under 1970-talet har dessa presenterats kategori
vis, uppdelat på respektive tidskrift. Genom analys av dessa note
ringar kan man studera tendenser i tidskrifternas bevakning av ämnen 
i relation till de olika delmålen under 70-talet. I samband därmed har 
också antecknats vilken typ av artiklar som förorsakat vissa topp
noteringar. Noteringar inom kategori 2 (skapande- och gemenskaps
målet) har detaljstuderats och finns redovisade i tabell L, bilaga 1, 
liksom i figur 14 och tabell 11. 

Noteringarna har följt kategoridefinitionerna så gott det varit möj
ligt. Vissa artiklar har dock varit ämnesmässigt svåra att placera men 
har efter viss tvekan noterats där så ansetts bäst. Vid alla noteringar 
har ett personligt val gjorts. En hundraprocentig reproducerbarhet av 
resultaten är därför inte tänkbar, men noteringarna förutsätts gjorda 
med en genomgående konsekvens. Resultaten bör därför inte använ
das som absoluta värdemätare, men de kan nyttjas för olika jämförel
ser och för studier av tendenser. 

Vidare bör påpekas att TBV-kontakts antal artiklar per år är så 
litet att varje enskild notering ger utslag i procenttal med ca 2 enheter, 
medan en notering i Fönstret endast svarar mot några tiondels procent. 
Samtliga artiklar i de bearbetade tidskrifterna har antecknats på nål
kort, med artikelrubrik och kategorinoteringar, ett nålkort för varje 
nummer. De förvaras hos författaren. 

Indelning i kategorier 

För tidskriftsanalysen har artiklarna indelats i 11 kategorier. Kategori 
1—8 relateras till de åtta delmålen i statens nya kulturpolitik, se s 65. 
Dessa kan kortfattat beskrivas som 
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1. yttrandefrihetsmålet 
2. skapande- och gemenskapsmålet 
3. antikommersialismmålet 
4. decentraliseringsmålet 
5. målet att nå eftersatta grupper 
6. konstnärliga förnyelsemålet 
7. historieförståelse- och bevarandemålet 
8. internationaliseringsmålet 

Utöver dessa åtta kategorier relaterade till den nya kulturpolitiken 
har ytterligare tre kategoriindelningar med tagits, en för kulturpolitiska 
ämnen, en för partipolitiska ämnen och fackföreningsämnen och en för 
pedagogiska ämnen. Kategorierna presenteras mer utförligt i tabell 10. 

Tabell 10. Presentation av ämnesområden under de 11 kategorie rna. 

Kategori Ämnesområde 

1 Yttrandefrihet 
Åsiktsfrihet — vissa TV-frågor 
Tryckfrihet — vissa pressfrågor 
Förtryck 

2 Skapande och gemenskap 
Amatörverksamhet inom t ex hantverk, slöjd, teater, dans, 

musik 
Relation mellan människor, t ex föräldraproblem, pensionärs

problem, människor i kris 

3 Kulturkommersialism 
Skräpkultur 
Reklam-TV 
Reklammakt 
Alternativ press 

4 Decentralisering 
Landsortsreportage 
Information om decentraliserad verksamhet 

5 Eftersatta grupper 
Invandrare 
Människor i glesbygd 
Handikappade 
Barn (i vissa sammanhang) 
Kvinnor (i vissa sammanhang) 
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Kategori Ämnesområde 

6 Konstnärlig förnyelse 
Konstnärspresentationer 
Konstverkspresentationer av t ex skönlitteratur, konstbilder, 

musik, teater, dans 
Professionell konst 

7 Bevarande av äldre tiders kultur 
Bevarandefrågor 
Äldre tiders kultur 

8 In ternationalisering 
Utlandsreportage 
Reseberättelser 
U-lands- och I-landsfrågor 

9 Kulturpolitik 

10 Partipolitik 
Fackföreningsrörelse 

11 Pedagogik 
Undervisningsverksamhet inom studieförbund och annan 

utbildningsverksamhet 
Pedagogiska teorier 

Urvalsprinciper 

Varje artikel liar registrerats med minst en notering. De flesta artiklar
nas innehåll omfattar flera kategorier, varvid de då fått flera note
ringar. Noteringarna skall svara mot artikelns huvudinnehåll. Enstaka 
stycken eller meningar skall inte orsaka noteringar. Stor hänsyn har 
tagits till artiklarnas rubriker, som ju ofta täcker artikelns huvudinne
håll. Är rubriken in tetsägande eller missledande får innehållet avgöra. 
För att ta några exempel: 

»Förlåt oss Tolstoj - du är den största» av Helge Cohn, Impuls 
1979/12, får en notering i vardera kategori 6, 7 ocfy 8. Den behandlar 
en utländsk professionell konstnär och artikeln är historiskt inriktad. 

»När blev Ådalpn röc}» ^v pifgej- Norman, Fönstret 1970/1, får 
noteringarna 4, 7 pch IQ. Artikeln är historisk och har ett partipoli
tiskt budskap. Händelsen tiljcjrar sig på landsbygden-

»Målet för svensk u-lands}ijälp», Fönstret 1974/1, får noteringarna 
5, 8 och 10. U-landsfrågpr får alltid parkering 5 och 8, internationellt 
problem bland eftersatt^ grupper, och artikeln rör svensk politik. 
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»Bokmaskinen ger alla chansen att bli utgivna» av Ulf Nilsson, 
Fönstret 1976/7, får noteringarna 2, 3 och 6. Bokmaskinen är ett 
vapen mot den negativa kommersialismen och både professionella 
författare och amatörer har möjlighet att utnyttja den. 

En kulturartikel kan noteras i kategori 1—8 eller i kategori 9. Är 
innehållet allmänt kulturpolitiskt noteras artikeln endast i kategori 9. 
Noteringar till varje artikel har oftast varit två, ibland en eller fler än 
två. Som artiklar har räknats ledare, ledarstick, dikter, noveller, 
recensioner, intervjuer, brev, reportage, debattinlägg mm. 

Notiser från riks-, distrikts- eller lokalkontor, har däremot inte 
registrerats. De är ofta korta rapporter från cirkelverksamhet, perso
nalmeddelanden eller meddelande om konferenser eller kurser. 

I Fönstret rubriceras de i innehållsförteckningen som »notiser och 
klipp», »från distrikt och avdelning» och »kurser och konferenser» 
fram till 1973, då de samlas under rubriken »innercirkeln». »Inner-
cirkeln» omfattar oftast två sidor men kan variera från en till fyra 
sidor. 

I Impuls har denna typ av notiser samlats under rubriken »landet 
runt, notisen), som omfattat två à tre sidor, en i början och en à två i 
slutet av tidskriften. Vissa nummer saknar notiser. I och med över
gången till nytt format 1977 samlades dessa notiser under »gula 
bilagan» som trycktes på gult papper. Den växte till att omfatta oftast 
fyra sidor med relativt fylliga texter. Vissa av artiklarna i »gula 
bilagan» är egentligen mer utförliga än rapporter eller meddelanden. 
De har ändå för konsekvensens skull inte föranlett noteringar i pro
tokollet. 

I Tidsspegel är gränsdragningen svårare. Tidsspegel har under 
rubriken »personalnytt» i några enstaka nummer samlat notiser under 
en rubrik. I övrigt förekommer konferensmeddelanden och personal
meddelanden mycket sällan före övergången till nytt format 1978, 
men finns ibland insmugna i slutet av tidskriften av det nya formatet. 
Där klart framgår att de är notiser har de inte noterats. 

TBV-kontakt har under rubriken »aktuellt» samlat notiser och 
interna meddelanden. »Aktuellt» finns inte i alla nummer och varierar 
mellan en och fyra sidor. »Aktuellt» ger inga noteringar i protokollet. 

Recensioner noteras, men var för sig endast om det är en mer 
omfattande recension. Som exempel kan nämnas: i Fönstret 1970/71 
sammanfattas 10—12 recensioner på en sida under rubriken »bok
fönstret», vilket ger endast en markering under kategori 6. 

Annonser noteras inte. I Fönstret förekommer i nästan alla num
mer en sida med information från Brevskolan. Den har inte föranlett 
någon notering utan klassificerats som annons. 

Fönstret härunder 70-talet också producerat specialnummer utöver 
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de löpande numren. 1970 producerades ett specialnummer för 
skolornas avgångsklasser, 1971 ett för skolorna — nionde årskursen — 
och 1974 ett specialnummer med titeln »Din och vår skola». Åren 
1971—74 producerades vidare varje år ett specialnummer för cirkel
deltagare i ABF. Dessa specialnummer har inte behandlats i under
sökningen, då de direkt vänder sig till målgrupper utanför den egna 
organisationen och snarare kan uppfattas som reklamnummer för 
studiecirkelverksamheten. 

Analysresultat 

Jämförelse av innehållet mellan de fyra tidskrifterna 

Studieförbundens tidskrifter är innehållsmässigt olika, vilket framgår 
av figur 8, som är en grafisk presentation av den genomsnittliga för
delningen av noteringar för de 11 kategorierna under 1970-talet. 
Underlaget är hämtat från tabell G—J, se bilaga 1. Cirkelsektorerna 
svarar mot den procentuella andelen för de 11 kategorierna och 
siffrorna anger respektive kategori. 

Kategori 1 —9 — kulturämnen 

Av figur 8 framgår att av de fyra tidskrifterna har Tidsspegel procen
tuellt flest noteringar relaterade till den nya kulturpolitiken och dess 
delmål och att TBV-kontakt procentuellt har minst (69,5% mot 
30,7 %). Impuls och Fönstret har i genomsnitt under 1970-talet unge
fär lika stor andel noteringar relaterade till den nya kulturpolitiken 
(57,5% resp 58,6%). 

ABF betonar starkt tredje delmålet i sitt remissvar till kulturbetän
kandet och Fönstret är den tidskrift som procentuellt har den största 
andelen artiklar ägnade åt kulturkommersialismen av de fyra tid
skrifterna. Den tredje sektorn hör dock till Fönstrets smalare. I övrigt 
är noteringar för Fönstrets artikelinnehåll relativt jämnt fördelat 
mellan de olika kulturkategorierna vilket stämmer med ABF's positiva 
inställning till kulturbetänkandet i remissvaret, se tabell 5 s 84. 
Kategori 6 svarar för den största sektorn av de nio i Fönstret. Kvali
tetsaspekten på kulturen pointeras också i ABF's remissvar. 

Impuls har den största andelen noteringar inom kategori 5 av de 
fyra tidskrifterna, vilket överensstämmer med Vuxenskolans program, 
där medmänsklig solidaritet pointeras och med remissvarets betoning 
av eftersatta gruppers behov, särskilt invandrarnas. Decentraliserings-
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Figur 8. Genomsnittliga fördelningen av kategoriern a 1—11 under 1970-talet, 
baserade på tabell G—J. 

Fönstret Impuls 

Tidsspegel TBV-kontakt 

målet är väsentligt för Vuxenskolan vilket också avspeglar sig i att 
Impuls har den största sektorn av de fyra tidskrifterna vad gäller 
kategori 4. Däremot avspeglas inte i Impuls Vuxenskolans starka 
betoning i remissvaret av skapande- och gemenskapsmålet. Impuls' 
sektor för kategori 2 är endast något större än de andra tidskrifternas. 

Medborgarskolan värnar om den professionella konsten och kvali
teten inom kulturen och betonar de internationella aspekterna och 
bevarandet av äldre kulturer. I Tidsspegel är också andelen artiklar 
noterade under kategori 6—8 klart dominerande i jämförelse med de 
övriga kulturinriktade kategorierna inom Tidsspegel och är i jäm
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förelse med de andra tidskrifterna, mer dominerande i Tidsspegel. De 
svarar för nära hälften av Tidsspegels alla noteringar. 

Kategori 10 — partipolitiska och fackliga ämnen 

Studieförbunden skall vara politiskt neutrala men av deras medlems
organisationer har flera fackliga och partipolitiska intressen. Studie
förbunden bedriver därför fackliga och politiskt samhällsorienterande 
cirklar. ABF betonar starkt i sina stadgar den ideella bakgrunden — 
anknytningen till arbetarrörelsen. Bland de fyra tidskrifterna har 
Fönstret också den största andelen artiklar inom kategori 10. TBV's 
mål är enligt stadgarna i första hand att betjäna tjänstemannarörelsen, 
vilket motiverar att också TBV-kontakts andel fackliga artiklar är 
stort. 

Kategori 11 — pedagogiska ämnen 

Studieförbunden bedriver pedagogisk verksamhet varför det är natur
ligt att de i sina tidskrifter ventilerar pedagogiska spörsmål. Andelen 
pedagogiska artiklar varierar dock betydligt mellan tidskrifterna. I 
TBV-kontakt utgör andelen pedagogiska noteringar mer än 50% av 
totala antalet noteringar. Det stämmer väl med TBV-kontakts huvud
sakliga mål, som är att skildra det inre arbetet inom TBV. Tidskriften 
Impuls' mål är också i första hand att skildra det inre arbetet, vilket 
avspeglar sig i Impuls' relativt stora andel pedagogiska noteringar, 
29,4%. Fönstret och Tidsspegel, som båda mer kan karakteriseras 
som kulturtidskrifter, har den minsta andelen pedagogiska noteringar, 
Fönstret 17,9% och Tidsspegel 20,0% i genomsnitt under 1970-talet. 

Förändring av innehållet i respektive tidskrift under 1970-talet 

Figur 9—12 ger en grafisk presentation av genomsnittliga fördelningen 
av de 11 kategorierna åren 1970/71, 1974/75 och 1978/79 förvar 
och en av de olika tidskrifterna, enligt tabell K, se bilaga 1. 

Figurerna 9—12 vill bla visa förändringen i den totala andelen 
kulturella artiklar under 70-talet, varför kategori 1—9 har samman
förts till en cirkelsektor. 

Fönstret visar ett successivt ökat intresse för artiklar relaterade till 
de kulturpolitiska delmålen och kulturpolitiken under 70-talet. 
Intresset är som högst vid 70-talets slut. Detta skulle kunna tyda på 
att man inom Fönstret och ABF reagerat positivt på de kulturpoli-
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Figur 9. Den genomsnittliga fördelningen av innehållet i Fönstret åre n 1970/71, 
1974/75 och 1978/79. 

1970/71 1974/75 1978/79 

tiska intensionerna och varit motiverade att ta upp dessa ämnen till 
belysning och debatt. Att ABF reagerat positivt på kulturbetänkandet 
framgår av remissvaret. Att reaktionen tycks ha fördröjd effekt kan 
bero på den tröghet som finns, och som ofta påtalas, inom studie
förbundens decentraliserade verksamhet. 

Det fackliga och partipolitiska intresset är nära nog konstant i 
Fönstret, med en något avtagande tendens, även om det hela tiden är 
högre än hos de andra tidskrifterna. 

Det starka pedagogiska intresset vid 70-talets böljan avtar. 

Figur 10. Den genomsnittliga fördelningen av innehållet i Impuls åren 1970/71, 
1974/75 och 1978/79. 

1970/71 1974/75 1978/79 

1-9 1-9 

Impuls har en relativt oförändrad procentuell fördelning av sitt 
innehåll från tidigt 70-tal till mitten av decenniet. Däremot sker en 
markant förändring mot 70-talets slut. 

Impuls visar en procentuell nergång av noteringar relaterade till de 
kulturpolitiska delmålen vid 70-talets slut. Den procentuella ökningen 

106 



av fackliga och politiska artiklar är också markant från 1974/75 till 
1978/79 (11,8 % till 22 %). Den ökade andelen fackliga och politiska 
artiklar kan vara orsakad av regimskiftet 1976. Mer troligt är att 
tidskriftens ändrade utseende och nya redaktion har påverkat inne
hållet. 

Figur 11. Den genomsnittliga fördelningen av innehållet i Tidsspegel åren 1970/71, 
1974/75 och 1978/79. 

1970/71 1974/75 1978/79 

1-9 1-9 

Tidsspegel är den klart jämnaste tidskriften under 1970-talet med 
minst skillnader i innehållsfördelningen. Detta kan till en del bero på 
att Medborgarskolan är det studieförbund som har varit mest likgiltigt 
inför den nya kulturpolitiken, se kapitel 3. I reaktionen på den nya 
kulturpolitiken har man allmänna synpunkter men relaterar de kultur
politiska målen mycket lite till sin egen verksamhet. 

Tidsspegels jämna innehållsfördelning under 1970-talet kan dess
utom bero på att tidskriften har haft samma redaktör under hela 
70-talet, något som ingen annan tidskrift haft. 

Figur 12. Den genomsnittliga fördelningen av innehållet i TBV-kontakt åren 
1970/71,1974/75 och 1978/79. 

1970/71 1974/75 1978/79 

1-9 1-9 1-9 
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TBV-kontakt har de procentuellt flesta noteringarna för artiklar 
relaterade till de kulturpolitiska delmålen och kulturpolitiken 1974/ 
75. Detta indikerar att tidskriften i samband med kulturpropositionen 
reagerat med ett ökat intresse för kulturämnen. TBV deklarerar ju 
i TBV-kontakt och i remissvaret till kulturbetänkandet att man är 
klart medveten om den nya kulturpolitikens positiva inställning till 
amatörverksamhet och till estetisk verksamhet. 

I Folkbildningsutredningens debattskrift 1978 föreslås prioritering 
av medlemsanknutet studiearbete, vilket för TBV innebär att det 
fackliga arbetet starkare skulle stödjas. Detta kan ha bidragit till den 
ökade andelen av fackliga och politiska artiklar mot 70-talets slut 
medan andelen kulturartiklar samtidigt sjunker. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Fönstret visar ett ökande intresse för 
artiklar relaterade till den nya kulturpolitiken, Impuls ett avtagande 
och Tidsspegel ett i stort sett konstant stort intresse. TBV-kontakts 
andel av noteringar inom de nio första kategorierna är lågt men med 
en påtaglig ökning vid 70-talets mitt. 

Förändringar inom kategorierna under 1970-talet 

En grafisk presentation av noteringarna inom de olika kategorierna ger 
en bild av förändringarna av innehållet inom tidskrifterna under 
1970-talet. Figur 13—23 som baserar sig på tabell G—J i bilaga 1, 
visar procentuella andelen inom vaije kategori under 70-talet för 
respektive tidskrift. För varje tidskrift ges kommentarer till vilken 
typ av artiklar som bidragit till noteringarna, särskilt de år då procen
tuella andelen varit extremt hög. 

Kategori 1 — yttrandefrihetsmålet 

Fönstret har en markerad ökning — en hög stapel — 19 73, vilket 
till stor del är orsakad av ett debattnummer om massmedia (1973/2). 
I övrigt är Fönstrets antal artiklar som kan relateras till yttrandefri
heten procentuellt avtagande mot 70-talets slut. 

I Impuls är intresset lågt men något ökande under 70-talet för 
artiklar relaterade till det första kulturpolitiska delmålet medan 
intresset i Tidsspegel varierar starkt. Av de två topparna i Tidsspegel 
är den första 1972 orsakad bl a av artiklar i samband med riksdagens 
radio- och TV-debatt. 1977 pågår en debatt om demokrati inom 
cirkelarbetet i Tidsspegel, vilket ger utslag i noteringar för det året. 
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Figur 13. Procentuella fördelningen av noteringar under 1970-talet inom kate
gori 1. 

Fönstret 
25 

20 

15 

10 

Impuls Tidsspegel TBV-kontakt 

70-79 70-79 70-79 70-79 

TBV-kontakt visar ett visst intresse för yttrandefrihetsfrågor i 
slutet av 70-talet och då i samband med cirklar om medbestämman
delagen. 

Kategori 2 — skapande- och gemenskapsmålet 

Fönstret har en klart ökande tendens av artiklar relaterade till det 
andra kulturpolitiska delmålet under slutet av 70-talet. ökningen är 
framför allt beroende av att intresset för medmänskliga problem ökar. 
Serierna »Leva ihop men hur?» och »Människor i kris» är exempel från 
1979. Dessutom ökar intresset för amatörforskning relaterad till 
arbetarrörelsen. Även skapandets betydelse för vårt välbefinnande 
observeras och önskemålet att estetiska studier också skall ingå i 
facklig utbildning påtalas, såsom under rubriken i ledaren 1979/5 
»Metall satsar på konsthantverk». 

I Impuls är tendensen stigande för artiklar relaterade till det andra 
delmålet fram till och med 1977 för att åter falla. Under 1977 ägnas 
intresse åt medmänskliga problem såsom psykoterapi, familjerelationer 
och pensionering. »Aktivt föräldraskap» är ett ämne som Vuxenskolan 
satsar på 1976—77 och som behandlas i Impuls. 

Tidsspegels starkt markerade ökning 1979 av artiklar i kategori 2 
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Figur 14. Procentuella fördelningen av noteringa r under 1970-talet inom kate
gori 2. Streckad stapel anger procentuella andelen av endast skapande aktivitet. 

Fönstret Impuls Tidsspegel TBV-kontakt 

70-79 70-79 70-79 70-79 

är främst orsakad av intresset för silhuettklipp, som bedöms som 
skapande amatörverksamhet. 

TBV-kontakt visar ett stigande intresse för skapande- och gemen
skapsmålet fram till och med 1975, ett intresse som är lågt 1976—77, 
högre 1978 och obefintligt 1979, dvs högst varierande. 

Tabell L, bilaga 1, ger en detaljerad redovisning av fördelningen av 
noteringar inom kategori 2 under 1970-talet. I figur 14 markeras den 
procentuella andelen noteringar om skapande aktivitet med ett 
streckat fält och av den framgår att Fönstrets andel av noteringar för 
artiklar om skapande aktivitet aldrig når över 4% av totala antalet 
noteringar. 1976 överväger artiklar om amatörverksamhet i allmänhet, 
medan 1978 ger musikartiklar de flesta noteringarna och 1979 teater
artiklar. 

Impuls noteringar inom kategori 2 orsakas i början av 1970-talet 
till stor del av artiklar om skapande aktivitet, medan artiklar om 
samlevnadsfrågor dominerar vid 70-talets slut. Folkets poesi, som är 
en återkommande rubrik under 1978 och 1979 föranleder de flesta 
amatörnoteringarna under denna tid. 

Tidsspegel har den största procentuella andelen noteringar relate
rade till skapande aktivitet av de fyra tidskrifterna. Särskilt åren efter 
kulturpropositionen är andelen hög. Silhuettklippning bidrar till den 
högsta noteringen 1979. 
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Av tabell 11, som visar andelen KOSKO-artiklar i studieförbundens 
tidskrifter under 70-talet, framgår att andelen KOSKO-artiklar är 
mycket låg i samtliga tidskrifter. 

Tabell 11. Procentuella an delen KOSKO-noteringar i studieförbundens tidskrifter 
under 1970-talet från tabell L, b ilaga 1. 

StudieXår 
förbund 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 70-79 

Fönstret 0.3 1.4 1.1 1.0 0.7 0.6 0.4 0.2 0.3 0.4 0.6 
Impuls — 1.7 1.9 0.9 0.6 1.4 0.8 0.3 0.2 0.4 0.7 
Tidsspegel — 1.1 3.1 1.0 3.4 2.2 - 0.6 2.6 5.1 1.9 
TBV-kontakt — — — 1.6 1.8 0.3 

Kategori 3 — antikommersialismmålet 

Figur 15. Procentuella fördelningen av noteringa r under 1970-talet inom kate
gori 3. 

Fönstret Impuls Tidsspegel TBV-kontakt 

70-79 70-79 70-79 70-79 

Intresse för kommersialismens negativa följder för kulturlivet visar 
Fönstret starkast 1974, alltså samtidigt som den nya kulturpolitiken 
beslutas. Exempel på rubriker under 1974 är »Folkrörelserna borde 
stoppa kommersialismen i radio och TV» (1974/6) eller ledaren 
1974/9 »Kulturkommersialismens mest utsatta är de minsta». 
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Övriga studieförbunds tidskrifter ägnar mycket lite intresse åt 
ämnen som berör det tredje delmålet. 

Kategori 4 — decentraliseringsmålet 

Figur 16. Procentuella fördelningen av noteringar under 1970- talet inom kate
gori 4. 

Fönstret Impuls Tidsspegel TBV-kontakt 
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Fönstret har en något ojämn fördelning av artiklar relaterade till 
decentraliseringsmålet. Under 1972, som utgör en topp, ägnas bla 
kulturen i Malmö stort intresse (1972/7) liksom presentationer av 
kursgårdar och folkhögskolor runt om i landet. 

Impuls innehåller en serie artiklar 1971 om hur man arbetar vid 
olika distrikt. Man refererar också kulturevenemang på olika platser i 
landet, vilket gör att andelen artiklar som berör decentraliserad 
verksamhet är stor. Därefter avtar intresset för att mot 70-talets slut 
vara lågt. 

I Tidsspegel ökar andelen artiklar med decentraliserat innehåll mot 
70-talets slut från att ha haft ett klart minimum vid decenniets mitt. 
Artiklar angående Rikskonserters verksamhet liksom beskrivning av 
egen decentraliserad verksamhet utgör underlag för den markerade 
toppen 1977. 

TBV-kontakt visar en ökande tendens.att ge utrymme åt decentra
liseringsartiklar med en toppnotering 1977 för att därefter åter falla. 
1977 svarar olika distriktsrapporter för den stora andelen. 
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Kategori 5 — målet att nå eftersatta grupper 

Figur 17. Procentuella fördelningen av noteringar und er 1970-talet inom kate
gori 5. 

Fönstret Impuls Tidsspegel TBV-kontakt 

70-79 70-79 70-79 70-79 

Som framgår av figur 17 har både Fönstret och Impuls visat ett 
relativt stort intresse för eftersatta grupper. Fönstret har en topp 
1972 orsakad bla av inlägg om invandrarundervisning och olika 
handikapproblem. Under 1975 och 1979, som utgör mindre toppar, 
ägnas många artiklar åt kvinnor och barn, i egenskap av eftersatta 
grupper i samhället. Det stora intresset för kvinnofrågor 1975 sam
manfaller med det internationella kvinnoåret. 

Av artiklar om eftersatta grupper i samhället riktar Impuls 1970 
intresset framför allt mot u-landsproblem och olika handikapp
problem. Under åren 1971—73 är intresset svagt för att under resten 
av 70-talet vara relativt jämnt och stort. I Impuls 1974/5, ett nummer 
som gick ut i extra stor upplaga (80.000 ex), presenterades Karibu-
projektet. Det var ett informationsprojekt som riktade sig mot all
mänheten genom radio och TV, genom Rikskonserter, Riksteatern 
och Riksutställningar med bidrag från SIDA i samarbete med studie
förbunden. Målet för projektet var att ge kunskap om och möjlighet 
till inlevelse i u-ländernas situation och därmed ökad förståelse. 
Samernas situation i Sverige ägnas flera artiklar under 1977, och under 
1979 är intresset för kvinnofrågor stort liksom det var i Fönstret. 

Tidsspegel visar klart mindre intresse för eftersatta grupper. 1973 — 
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74 är intresset störst och är framför allt inriktat mot u-landsproblem, 
t ex Karibu-projektet och invandrarundervisning. 

TBV-kontakts intresse för eftersatta grupper är mycket ojämnt. 
1973 och 1977 tycks intresset vara obefintligt och 1975 års topp
notering orsakas av bla artiklar med rubriken »Kvinnoåret» (1975/1) 
och »Barn och våldspåverkan» (1975/4). 

Kategori 6 — konstnärliga förnyelsemålet 

Figur 18. Procentuella fördelningen av noteringar und er 1970-talet inom kate
gori 6. 
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Tidsspegel är den tidskrift som har det klart största intresset för 
nyskapande konstnärlig verksamhet och professionell konstnärlig 
utövning. Under 70-talets början är den procentuella andelen högst. 
Artiklarna gäller då liksom under resten av 70-talet musik, dramatik, 
litteratur och framför allt konst. Musikartiklar behandlar så gott som 
uteslutande klassisk musik, litteraturartiklar traditionell skönlitteratur 
som t ex under 1979 serien »moderna klassiker». Konstartiklarna har i 
många fall österrikisk anknytning, vilket antagligen har sin grund i att 
redaktören har österrikiskt ursprung, men utgörs också av recensioner 
av aktuella utställningar, såsom Jesu liv i konsten och 1700-talsutställ-
ningen på Nationalmuseum. 

Fönstret visar avtagande intresse för konstnärligt nyskapande fram 

Impuls Tidsspegel TBV-kontakt 

70-79 70-79 70-79 
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mot 1973 för att öka och vara som högst 1976 och därefter åter avta. 
1976 förekommer »musik- och filmfönstret» i varje nummer vilket ger 
noteringar inom kategori 6 liksom noveller i de flesta nummer och 
»lyrikfönster». Artiklar om bildkonst är sällsynta. 

Impuls visar en avtagande trend från att ha haft ett större intresse 
för nyskapande och professionellt konstnärligt skapande vid 70-talets 
början. Litteratur- och konstartiklar svarar för största delen av 1973 
års toppnotering med litteraturartiklar i klar övervikt. Även 1979 års 
toppnotering är till övervägande del baserad på litteraturartiklar 
såsom bokrecensioner av skönlitteratur och författarpresentationer 
men också filmrecensioner som finns i varje nummer 1979. Konst 
och musikintresset är svagt. 

TBV-kontakts intresse för konstnärligt nyskapande är lågt eller 
obefintligt under hela 1970-talet. 

Kategori 7 — historieförståelse- och bevarandemålet 

Figur 19. Procentuella fördelningen av noteringar under 1970 -talet inom kate
gori 7. 

Fönstret Impuls Tidsspegel TBV-kontakt 

70-79 70-79 70-79 70-79 

Fönstret har ett mycket svagt intresse vid 70-talets början för 
historiska aspekter och bevarandefrågor men har en något stigande 
tendens under 70-talet. Det är framför allt arbetarnas egen historia 
som väcker intresse och de flesta noteringarna härrör från 1977 och 
1978. 
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Impuls visar ett något större och jämnare intresse för historiska 
spörsmål förutom en svacka 1975. 

Tidsspegel har här en jämnare och högre bevakning än de övriga 
tidskrifterna med ett högsta värde 1975, då flera artiklar berör det 
europeiska byggnadsvårdsåret. I övrigt noteras intresse för klassisk 
kultur som nämnts under kategori 6. 

TBV-kontakt visar endast intresse för historiska aspekter 1975—76 
och då i samband med tillbakablickar inom den egna organisationen 
i samband med 40-årsjubileum och studierektor Per Sandbergs pen
sionering. 

Kategori 8 — internationaliseringsmålet 

Figur 2 0. Procentuella fördelningen av noteringar under 1970-talet inom kate
gori 8. 
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Tidsspegel är klart internationellt inriktad och de internationella 
inslagen svarar för i genomsnitt drygt 18% av artikelnoteringarna 
fördelade relativt jämnt över hela 70-talet. Medborgarskolan väljer 
årets stad, som blir extra attraktiv som studiemål och eventuellt 
också som resmål. Årets stad, oftast en europeisk huvudstad, presen
teras i Tidsspegel liksom även reseberättelser från studieresorna. 
Många artiklar berör utländska artister och då ofta österrikiska. 

Impuls visar avtagande intresse för internationella ämnen från 70-
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talets mitt. Impuls internationella intresse är framför allt knutet till 
u-landsfrågor. 1974/75 presenteras Karibu-projektet, som tidigare 
nämnts, vilket ger en toppnotering 1974. 

Fönstret visar också ett avtagande intresse från 70-talets mitt och 
har procentuellt ett mindre antal noteringar av artiklar med interna
tionell inriktning än Impuls. 1974 ger även för Fönstret en toppnote
ring huvudsakligen orsakad av artiklar om det politiska läget i Chile, 
artiklar om Norden samt endast ett fåtal u-landsartiklar. 

TBV-kontakt visar ett ojämnt intresse för internationella frågor. 
1976 ägnas hela nummer tre åt internationella frågor, liksom i första 
numret 1979 som har temat »TBV och det internationella — et t 
problem». 

Kategori 9 — kulturpolitik 

Figur 21 . Procentuella fördelningen av noteringa r under 1970-talet inom kate
gori 9. 

Fönstret Impuls Tidsspegel TBV-kontakt 
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Maximum för Fönstrets kulturpolitiska intresse infaller i samband 
med remisstiden för »Ny kulturpolitik». Intresset för kulturpolitiska 
frågor är sammanfattningsvis större i Fönstret än i de andra tidskrif
terna. 

Impuls har en klart markerad topp 1972 då tidskriften innehåller 
några artiklar som direkt berör den statliga kulturutredningen. 
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I 1970 års Tidsspegel skriver arkitekt Hans Erland Heinemann en 
artikelserie i sex avsnitt om Miljösituationen, en serie av allmänt 
kulturpolitiskt intresse, som bidrar till toppnoteringen 1970. 1973—74 
berör de flesta kulturpolitiska artiklarna direkt den statliga utred
ningen. 

Det kulturpolitiska intresset är lågt eller obefintligt i TBV-kontakt. 
1978 sätts den estetiska verksamheten i relation till de nya kultur
politiska delmålen. 

Kategori 10 — partipolitiska och fackliga ämnen 

Figur 22 . Procentuella fördelningen av noteringa r under 1970-talet inom kate
gori 10. 
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Fönstret har en jämn, stor andel artiklar med politiskt eller fackligt 
innehåll. Valår eller regimskifte påverkar inte den procentuella andelen 
noteringar inom kategori 10, men under valåret 1976 var några ledare 
och flera andra artiklar ägnade åt valet. 

Impuls har en klart ökande andel artiklar inom kategori 10, särskilt 
from 1977, då Impuls byter redaktion och layout. Impuls över 20-
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procentiga andel noteringar av partipolitiska eller fackliga artiklar 
1979 har allmänpolitisk och partipolitisk karaktär och mycket lite 
fackligt innehåll. 

Tidsspegels maximum 1972—73 orsakas framför allt av artiklar i 
anslutning till riksdagens arbete med folkbildningsfrågor men också 
av artiklar om brott och narkotika och andra samhällsfrågor. 

TBV-kontakt visar markerade toppnoteringar valåren 1970, 1973, 
1976 och 1979 men noteringarna har övervägande sin grund i artiklar 
med fackligt innehåll. 

Kategori 11 — pedagogiska ämnen 

Figur 2 3. Procentuella fördelningen av noteringar und er 1970-talet inom kate
gori 11. OBS! Ändra d skala. 
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Då studieförbundens huvudsakliga uppgift är pedagogisk, är det 
naturligt att samtliga tidskrifter har ett stort antal artiklar med peda
gogiskt innehåll, vilket framgår av figur 23. Både Impuls och Fönstret 
visar en avtagande tendens när det gäller artiklar med pedagogiskt 
innehåll. Impuls har procentuellt fler än Fönstret, Impuls i genomsnitt 
ca 29 % och Fönstret ca 18 % under 1970-talet. 
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Tidsspegels pedagogiska innehåll är i stort sett konstant under 70-
talet med i genomsnitt 18%, medan TBV-kontakt har den högsta 
andelen pedagogiska artiklar, mer än 50% i genomsnitt. Noteringarna 
i TBV-kontakt baseras huvudsakligen på artiklar om handledar- och 
studieorganisatörsutbildning samt facklig utbildning. 

Slutsatser av tidskriftsanalysen 

Allmänna faktorers inverkan på tidskrifterna 

De ekonomiska förutsättningarna för en tidskrift spelar naturligtvis 
en stor roll. Små resurser innebär litet spaltutrymme och därmed 
snävare urval av artiklar. Stort spaltutrymme medger bredare utbud. 

Fönstret som har haft det största statliga stödet under 1970-talet, 
har också haft störst upplaga och omfång. Därmed har Fönstret haft 
bättre möjlighet till en bredare bevakning. 

TBV-kontakt har under hela 70-talet utkommit utan statligt stöd, 
vilket bidragit till att TBV-kontakt har haft minst spaltutrymme av 
de fyra studieförbundens tidskrifter. 

Impuls och Tidsspegel har haft ungefär lika stort statligt stöd 
under 70-talet. Impuls har utnyttjat det starkt ökade statliga bidraget 
from 1977/78 till större upplaga och mer spaltutrymme, medan 
Tidsspegel framför allt satsade på en exklusiv utformning bl a i form 
av omslag i flerfärgstryck. 

Studieförbundens ideologiska bakgrund återspeglas i tidskrifternas 
innehåll, vilket framgår genom exempel på artiklars innehåll i före
gående avsnitt. Medborgarskolans konservativa bakgrund kan bla 
spåras i hur Tidsspegel behandlar professionell konst. Artiklarna inom 
kategorin »nyskapande konstnärlig verksamhet» behandlar huvudsak
ligen klassisk konst, musik och litteratur. Fönstret, med rötter inom 
arbetarrörelsen, ger mer utrymme åt folklig konst, populär musik och 
film liksom noveller med anknytning till arbetarrörelsen och mycket 
sällan konstartiklar. 

I artiklar med internationellt innehåll skildrar Fönstret mer poli
tiskt inriktade artiklar från utlandet medan Tidsspegel innehåller 
beskrivande och kulturorienterande reseberättelser. Impuls inter
nationella artiklar behandlar framför allt u-landsfrågor, vilket avspeg
lar Vuxenskolans starkt uttalade solidaritet med världens folk. 

I tidskriftsinnehållet kan också olika tidstendenser noteras. Statliga 
utredningar aktualiserar debatten inom vissa områden. Ett exempel 
är kulturutredningen som under remisstiden tas upp och diskuteras i 
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samtliga fyra tidskrifter. Internationella temaår avspeglas också, 
såsom kvinnoåret 1975 och barnåret 1979, liksom europeiska bygg
nadsvårdsåret 1975. Andra samhällstrender som kan noteras är det 
ökade intresset för samlevnadsfrågor mot 70-talets slut, som speciellt 
avspeglar sig i Fönstret och Impuls. 

En tidskrifts redaktion har naturligtvis betydelse för en tidskrifts 
innehåll. 

Fönstret har under 1970-talet skiftat chefredaktör några gånger 
(se not 3) vilket inte direkt kan avläsas i påtagliga brott i innehålls
strukturen. 

Tidsspegel har haft samma redaktör under hela 70-talet och är 
också den tidskrift vars innehållsstruktur varierat minst. Detta kan 
bero på redaktören men kan också bero på Medborgarskolans svaga 
reaktion på kulturbetänkandet och Medborgarskolans konservativa 
ideologiska hemvist. 

Impuls byter chefredaktör 1977 och därmed sker också en marke
rad förändring av innehållet. Nu sammanhänger redaktörsskiftet 
dessutom med ändrade ekonomiska villkor och därmed också ökad 
upplaga och nya målgrupper. Impuls ändring av innehållsstrukturen 
behöver därför inte enbart bero på redaktörsskiftet. 

Att chefredaktörens intressen kan påverka innehållet i tidskriften 
är Tidsspegel ett gott exempel på. Redaktör Paul Patera är av öster
rikiskt ursprung och ägnar sig bla åt silhuettklippning, vilket flera 
alster i Tidsspegel bär vittnesbörd om. I Tidsspegels internationella 
belysning spelar Österrike en mer dominerande roll än vad kulturella 
och samhälleliga skäl skulle motivera. Artiklar om amatörverksamhet 
behandlar vid 70-talets slut också övervägande silhuettklippning, som 
svarar mot en bråkdel av Medborgarskolans samtliga amatörcirklar. 

Studieförbundens information relaterad till den 
nya kulturpolitikens mål 

Av en tidskrift som har som sitt enda mål att skildra det inre arbetet 
inom ett studieförbund, kunde förväntas en procentuellt hög andel 
pedagogiska artiklar. Dessutom borde ämnesfördelningen inom verk
samheten också avspegla sig i innehållet, under förutsättning att de 
värderas lika. Väger någon del av verksamheten tyngre kunde man då 
förvänta sig ett större intresse i tidskriftsbevakningen. 

TBV-kontakt har i stort sett som enda mål att skildra det inre 
arbetet. De pedagogiska noteringarna för TBV-kontakt i den numeris
ka analysen svarar också vid beräkning av genomsnittet för 1970-
talet för drygt hälften av noteringarna. Noteringar för artiklar relate-
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rade till de kulturpolitiska målen svarar för ca 30 % och fackliga och 
politiska artiklar för ca 15 %. Av de senare, som faller inom kategori 
10, gäller att de flesta av artiklarna har fackligt innehåll, vilket svarar 
väl mot TBV's pointering i sina stadgar av rollen att betjäna tjänste
mannarörelsen. 

Av de nio första kategorierna är sektorn för noteringar i anslutning 
till internationaliseringsmålet den största, men dessa noteringar är 
ojämnt fördelade genom åren beroende på vissa temanummer kring 
internationaliseringsfrågor. 

TBV-kontakts information i enlighet med de kulturpolitiska del
målen måste anses som mindre bra. Då TBV-kontakt kan förutsättas 
vara representativ för TBV, måste TBV också anses informera mindre 
bra när det gäller områden i anknytning till de kulturpolitiska del
målen. Detta överensstämmer med TBV's svala reaktion på kultur
betänkandet. 

Fönstret har genomsnittligt för 70-talet närmare 60% av notering
arna i den numeriska analysen inom kategorier relaterade till den nya 
kulturpolitiken. Noteringarna är relativt jämnt fördelade över de 9 
kategorierna, möjligen med en viss övervikt för den sjätte, som om
fattar det konstnärliga förnyelsemålet. 

Fönstret får därmed anses ge en god information vad gäller den 
nya kulturpolitiken. Men Fönstret har inte enbart som mål att skildra 
det inre arbetet utan har också den av ABF sanktionerade rollen som 
arbetarrörelsens enda kulturtidskrift. Fönstret får därmed en starkare 
prägel av kulturtidskrift än om den enbart vore ABF's officiella organ. 

Om tidskriften skulle spegla det inre arbetet i proportion till verk
samheten borde ämnen inom sektorn »samhällsvetenskap och infor
mation» dominera (se figur 6 s 29) vilket också är fallet. Drygt 23 % 
av noteringarna i genomsnittet för 70-talet gäller artiklar med fackligt 
och politiskt innehåll. 

Andelen pedagogiska artiklar är låg i förhållande till TBV-kontakts. 
De är dessutom avtagande medan andelen noteringar inom kultur
sektorerna ökat mot 70-talets slut, vilket skulle verifiera att Fönstrets 
roll som kulturtidskrift för arbetarrörelsen förstärkts mot 70-talets 
slut, vilket också antyds i ABF's handlingsprogram. Ett ökat intresse 
för de kulturpolitiska delmålen i Fönstret behöver därför inte inne
bära ett ökat kulturintresse inom ABF. 

Impuls har en ungefär lika stor genomsnittlig andel noteringar 
inom kategorierna relaterade till de kulturpolitiska delmålen, som 
Fönstret, nära 60%. De är relativt jämnt fördelade över de kultur
politiska delmålen med undantag för det första och det tredje del
målet. Impuls får därmed anses ge en relativt god information vad 
gäller de kulturpolitiska delmålen. 
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Impuls målsättning är framför allt att skildra Vuxenskolans inre 
arbete men också att initiera samhällsdebatt. En hög kulturbevakning 
i Impuls borde därmed också avspegla Vuxenskolans inställning. 
Impuls anses ju också i studierektorsenkäten representativ för Vuxen
skolans värderingar. 

Nedgången i andelen kulturartiklar i Impuls vid 70-talet slut är 
något förvånande. Vuxenskolan har som övergripande mål att »verka 
som en folkligt förankrad kulturskapande och kulturförmedlande 
kraft». I Impuls är andelen kulturartiklar ökande fram till 1974 (se 
tabell H, bilaga 1) för att därefter sjunka. Vad som orsakat nedgången 
är minskad andel av artiklar om decentraliserad kultur, ett förhållande 
som är förvånande då just decentralisering av kulturen betonades 
starkt i remissvaret till kulturbetänkandet. Även andelen artiklar om 
professionell konst minskar mot 70-talets slut, vilket dock överens
stämmer med betoningen av folkligheten i stadgarna och med fram
hållandet av amatörgemenskap utan direkta kvalitetskrav i remiss
svaret. 

Från 1977 distribueras Impuls till samtliga cirkelledare vilka därmed 
utgör den största målgruppen. Impuls får samtidigt också väsentligt 
ökat statligt bidrag. Den mest påtagliga skillnaden efter 1977 i fördel
ningen av artiklar är den ökade andelen artiklar inom kategori 10, 
framför allt med partipolitiskt innehåll. Vill man genom detta göra 
Impuls till ett vapen för politisk indoktrinering av cirkelledare? 

Den numeriska tidskriftsanalysen visar att Tidsspegel är den mest 
utpräglade kulturtidskriften av de fyra med nära 70 % av noteringarna 
inom de till den nya kulturpolitiken relaterade kategorierna. Nära 
hälften av samtliga noteringar (47 %) orsakas dock av artiklar om 
konstnärligt nyskapande och om bevarande av äldre tiders kultur 
liksom av artiklar med internationellt innehåll. Med tanke på den 
sneda fördelningen av intresse inom de kulturpolitiska delmålen, kan 
ändå inte Tidsspegel anses informera särskilt väl i överensstämmelse 
med den nya kulturpolitiken. 

Tidsspegels bevakning av kultursektorn stämmer väl med Med
borgarskolans interna kulturprogram, där man just pointerar kvalitets
aspekten på kulturlivet, bevarandet av äldre tiders kultur och inter
nationaliseringsaspekter. Även om Tidsspegel av Medborgarskolan 
bedöms som mer kulturtidskrift än folkbildningsorgan, så förefaller 
dock Tidsspegel mycket väl spegla Medborgarskolans värderingar. 

I den numeriska analysen har också Tidsspegel i jämförelse med 
andra tidskrifter den minsta andelen fackliga och politiska noteringar. 
Av de fyra studieförbunden är också Medborgarskolan det förbund 
som i stadgar och program minst framhållit arbetet inom medlems
organisationerna: 
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Tidskrifternas belysning av cirkelverksamheten 

Om tidskrifterna hade som mål att skildra studieförbundens inre 
arbete skulle man förvänta sig att ämnen belystes i den omfattning 
som var representativ för studieförbundens verksamhet, detta under 
förutsättning att alla ämnen tillmättes lika stort värde. 

Jämföres resultaten av den numeriska analysen av tidskrifternas 
innehåll med studieförbundens verksamhet (figur 6 s 29) bör den 
estetiska sektorn jämföras med framförallt amatörverksamheten, andra 
delmålets skapande aktivitet (tabell L, bilaga 1), men också med 
professionell konstutövning, det sjätte delmålet. Sektorn för samhälls
vetenskap och information bör jämföras med noteringar för fackliga 
och politiska artiklar. 

ABF har som största sektor »samhällsvetenskap och information», 
vilken svarar för ca 3 5 % av cirklarna. Därefter kommer den estetiska 
sektorn med drygt 30% varav praktiska KOSKO-cirklar svarar för 
14 % (se tabell 4 s 52). Jämföres detta med fördelningen av noteringar 
i den numeriska analysen för Fönstret så svarar fackliga och politiska 
noteringar också där för den största kategoriandelen, vilket tyder på 
en stor överensstämmelse. 

Kategori 2 (enbart den del som gäller skapande aktivitet) och 6 
svarar i genomsnitt för ca 16% av noteringarna under 70-talet för 
Fönstret, vilket skulle tyda på en relativt god överensstämmelse med 
ABF's estetiska sektor. Men noteringen inom kategori 6 har sina 
högsta värden under senare delen av 70-talet, vilket mycket troligt 
sammanhänger med Fönstrets roll som arbetarrörelsens kulturtidskrift, 
en roll som förstärks mot 70-talets slut. Därmed skulle Fönstrets 
andel inom kategori 6 vara högre än vad tidskriften som enbart 
ABF's organ skulle påkalla. 

Ser vi till KOSKO-cirkelverksamheten (tabell 11 s 111 ) är den 
delen av ABF's verksamhet starkt underrepresenterad i Fönstret — 
0,6% mot 14%. 

Vuxenskolan har den estetiska sektorn som den klart största 
sektorn inom cirkelverksamheten. Den svarar för ca 40% av hela 
cirkelverksamheten. Sektorn för samhällsvetenskap och information 
är något större än sektorn för språk och båda svarar vardera för ca 
15% av verksamheten. Impuls har trots detta som största kategori, 
näst efter den pedagogiska, kategori 10, som omfattar fackliga och 
politiska noteringar. Genomsnittet för 70-talet är 13,2% men ser 
man till de sista åren på 70-talet svarar den för drygt 20% och är 
alltså i förhållande till cirkelverksamheten klart överrepresenterad. 
Nu sägs i målsättningen för Impuls att man vill stimulera samhälls
debatt vilket kan vara en anledning till överrepresentationen. 
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Kategori 2 (enbart skapande aktivitet) och 6 svarar för i genom
snitt ca 14 % av noteringarna, vilket på inget sätt svarar mot den 
estetiska sektorns dominans inom Vuxenskolan. 

Ser vi till KOSKO-cirkelverksamheten är avvikelsen ännu större. 
Vuxenskolans praktiska KOSKO-cirklar svarar för 21% (tabell 4 
s 52) av hela verksamheten medan artiklar om KOSKO-cirklar svarar 
för endast 0,7 % av 70-talets noteringar. 

Inom Medborgarskolan svarar den estetiska sektorn för nära nog 
halva verksamheten (48 %). Sektorn för »samhällsvetenskap och infor
mation» svarar för ca 15 % och språksektorn för ca 10 %. 

För Tidsspegel gäller att en av de största kategorierna är den sjätte, 
som tillsammans med kategori 2 (enbart skapande aktivitet) svarar 
för 23 % av noteringarna. Men Tidsspegel anses vara mer kulturtid
skrift än folkbildningsorgan, varför även denna relativt låga andel är 
troligen för hög för att vara representativ för Medborgarskolan. Este
tiska sektorns dominans motsvaras alltså inte av tidskriftens innehåll. 

Vad gäller praktiska KOSKO-cirklar är dock avvikelserna stora. 
Endast 1,8% av noteringarna under 70-talet orsakas av artiklar om 
KOSKO-cirkelämnen medan 23 % av Medborgarskolans verksamhet 
faller inom detta område. 

TBV har tre stora sektorer i sin verksamhet, där den största är den 
estetiska sektorn med drygt 30% av verksamheten, följd av språk
sektorn (25 %) och sektorn för »samhällsvetenskap och information» 
(23 %). 

I TBV-kontakt överväger de pedagogiska inslagen så kraftigt att 
övriga kategorier representerar endast smala sektorer med undantag 
av kategori 10, som svarar mot fackliga och politiska artiklar, som är 
näst störst (15%). Den stora andelen inom kategori 10 överens
stämmer mer med TBVs starka betoning av tjänstemannarörelsen i 
stadgar än med cirkelverksamhetens faktiska omfattning. 

Kategori 2 (endast skapande aktivitet) och kategori 6 svarar för 
endast 3,4% av noteringarna i TBV-kontakt och är därför starkt 
underrepresenterade. TBVs praktiska KOSKO-cirklar svarar för 13% 
av hela verksamheten men endast 0,3 % av noteringarna för TBV-
kontakt orsakas av artiklar om KOSKO-cirkelämnen. 

Noter 

1. Ytterligare två tidskrifter finns vid 70-talets böljan, nämligen Folkuniversi
tetet, Vuxenundervisning och forskning, vilken grundades 1949 men upp
hörde 1973 (Svensk tidskriftsförteckning 1973/74 s 24) samt KV-nytt, 
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Kursverksamhetens informationsblad, som grundades 1971 och upphörde 
1973 (Svensk tidskriftsförteckning 1976 /77 s 56). 
Under 1979. startade ytterligare en tidskrift, utgiven av e tt studieförbund, 
nämligen FU-bladet, medarbetartidning för studieförbundet Folkuniversi
tetet. FU-bladet utkom med 4 nummer 1979 och hade dessförinnan utkom
mit med 3 provnummer under 1978 o ch 1979 (Svensk tidskriftsförteckning 
1979/80). 

2. Format 14 8 X 2 10 mm = A 5,210 X 297 mm = A 4. Uppgifterna till tabell 
10 är hämtade från Tabell C-F i bilaga 1 och genom information från 
respektive tidningsredaktion. Bidragsuppgifterna för Fönstrets och Impuls 
tre sista år är baser ade på Presstödsnämndens uppgifter och de överensstäm
mer inte helt med de egna uppgifterna. 

3. Fönstret grundades 1954 och hade som föregångare 1922-53 ABF, Tidning 
för Arbetarnas bildningsförbund (Svensk tidskriftsförteckning 1970/71 s 20). 
Fönstrets redaktörer och ansvariga utgivare under 1970- talet har varit Allan 
Malmgren 1 970/1-1974/1, Ulla Tengling 1 974/2-1974/10 och Bengt Olov 
Linder 1975/1-1979/16. 
Redaktionssekreterare under 1970-talet har var it Gunilla Boethius 1970/1 — 
1972/8, Ulla Tengling 1972/9-1974/1, Ann-Marie Bergström 1974/2— 
1979/8 och Eva Swedenmark 1979/9— 16. 

4. Impuls ansva riga utgivare under 1970-talet har varit Olle Edelholm 1970/1— 
1978/7—8 och Allan Sundqvist 1978/9-1979/12. 
Chefredaktörer har under 70-talet varit Sten Jacobsson 1970/1—1977/1 och 
Per-Erik Persson 1977/24-1979/12. 
Impuls grundades 1967 och hade som föregångare Studiekontakt och LiS-
Cirkeln (Svensk tidskriftsförteck ning 1970/71 s 26). Impuls 1974/5 utgavs i 
extra stor upplaga, 80.000 exemplar, i format 297 X 420 mm (A 3). 

5. Tidsspegel grundades 1957 och hade som föregångare 1941—48 Gimo-
kamraten, 1949-56 Studienytt (Svensk tidskriftsförteckning 1970/71 
s 69). 
Tidsspegels ansv ariga utgivare har va rit Åke Norén och redaktör Paul Patera 
under hela 70-talet. 

6. TBV-kontakt grundades 1945 (Svensk tidskriftsförtec kning 1970/71 s 66). 
TBV-kontakts ansvariga utgivare under 70-talet har varit Per Sandberg 
1970/1-1976/4, Sten Deurell 1977/1-1978/4 och Britt Ramm 1979/1— 
1979/4. 
Redaktörer har var it Torbjörn Båth 1970/1— 1974/2, Sten Deurell 1974/3— 
1976/4, Sten Deurell och Margareta Sahlberg 1977/1-1977/3 och Britt 
Ramm 1978/4-1979/4. 
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V. ARTIKLAR OM KONST- OCH KONSTHANTVERKSCIRKLAR 
I STUDIEFÖRBUNDENS TIDSKRIFTER 

Bedömningen av bildningsvärdet hos estetiska cirklar och då särskilt 
praktiska skapande cirklar, som KOSKO-cirklar, har genom åren 
varierat. Folkbildningsbyråns gränsdragningsnämnd gjorde på 60-talet1 

en lista över icke bidragsberättigade cirklar, en sk »svartlistning» av 
ämnen som ansågs sakna bildningsvärde. För de sk »grålistade» 
ämnena,2 de som skulle kunna urarta till ren hobbyverksamhet, 
infördes som tidigare nämnts särskilda målbeskrivningar. Dessa ämnen 
var konst, slöjd och konsthantverk, folklig dans och jazzdans, se s 47. 

I projektet »Studiecirkeln som pedagogisk situation» antyds att 
statens tveksamhet gentemot dessa cirklar fortfarande lever kvar vid 
70-talets mitt,3 trots de särskilda målkraven. Denna tveksamhet kan 
ha vidarebefordrats till studieförbunden och påverkat deras vilja att 
helhjärtat satsa på denna verksamhet. 

Genom den nya kulturpolitiken ges från statens sida det praktiska 
skapande arbetet ett klart positivt värde. Att ge människor tillfälle 
till egen skapande verksamhet ingår ju som ett delmål i den nya 
kulturpolitiken. Har denna omvärdering av skapande verksamhet 
noterats av studieförbunden? 

Av tidskriftsanalysen i föregående kapitel framgår att andelen 
artiklar om amatörverksamhet inom kategori 2 (skapande- och 
gemenskapsmålet) är låg. I Fönstret, Impuls och TBV-kontakt är 
andelen KOSKO-noteringar konstant låg under hela 70-talet, mindre 
än 2 %. Tidsspegels andel KOSKO-noteringar är något högre, men för
orsakas av en smal ämnesbelysning. 

I remissvaren och i kommentarerna till den nya kulturpolitiken i 
tidskrifterna har TBV som enda förbund direkt kommenterat upp-
värderingen av konst- och konsthantverkscirklar. Man har då också 
framhållit de redan tidigare fastslagna kvalitetskraven för dessa 
cirklar. Vuxenskolan noterar med tillfredsställelse kulturutredningens 
pointering av gemenskap och aktivitet, som ett delmål. Vuxenskolan 
tar dock mest fasta på gemenskap och nämner inget om att kvalitets
kravet också bör eftersträvas för KOSKO-verksamheten. Även ABF 
pointerar i sitt remissvar stärkt gemenskap mer än skapande aktivitet. 

Genom granskning av artiklar om amatörverksamhet och cirkel
verksamhet i KOSKO-ämnen publicerade i studieförbundens tid
skrifter bör man kunna få viss uppfattning om studieförbundens syn 
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på denna verksamhet. En genomgång av artiklar om KOSKO-cirklar 
har därför gjorts. 

Av resultaten framgår vilken information om mål och metoder i 
KOSKO-cirklar som tidskrifterna förmedlat liksom hur artiklar 
behandlat hjälpmedel till och utbildning för KOSKO-ledare under 
70-talet. KOSKO-cirklars roll som kvinnocirklar och hobbycirklar har 
berörts liksom amatörverksamhetens förhållande till den professionella 
verksamheten. I flera artiklar kan direkt eller indirekt studieförbun
dens attityder till KOSKO-cirklar avläsas. 

Artiklar om mål och metoder i KOSKO-cirklar 

Av Fönstrets artiklar om KOSKO-cirklar är det tre som fördjupar sig 
i cirklarnas mål och metoder, dels »Varför studier i konsthantverk» 
1970/6,4 dels »Konsthantverksstudier; fruntimmerspyssel eller medel 
till större medvetenhet», 1971/95samt Maiken Banner-Wahlgrens 
kritiska inlägg 1975/12, »Ledare i konsthantverk anklagar studieför
bunden för grovt hyckleri».6 

Den första artikeln presenterar de för konsthantverkscirklarna 
gällande målen och ger genom några erfarna ledare exempel på hur 
dessa kan nås. Artikeln är framförallt informativ och bör ge pedago
gisk hjälp åt andra cirkelledare inom området. Framställningen ger 
dock en något idealiserad bild av cirkelverksamheten i konsthantverk. 

I den andra artikeln redogörs för den för alla studieförbund till
gängliga instruktionskursen vid Skinnskattebergs folkhögskola, som 
gavs under två år, 1970/71 och 1971/72.7 Speciellt betonas det 
glädjande stora intresset för kulturorientering som visade att kurs
deltagarnas egna ambitionsnivåer var högt över »fruntimmerspyssel». 
Eftersom kursen vände sig till redan tidigare erfarna cirkelledare, 
utbildade tecknings- och slöjdlärare eller konsthantverkare och 
slöjdare, var det breda kulturintresset inte så förvånande. Dessa kurs
deltagare hade ju redan genom tidigare verksamhet eller utbildning 
fått viss insikt i kulturfrågor och kunde förväntas vilja fördjupa 
denna. I artikeln påtalas också att cirklar i konsthantverk skall syfta 
till att ge större allmän medvetenhet och skapa möjligheter till egna 
ställningstaganden. Artikeln ger pedagogisk hjälp till andra cirkel
ledare och bör kunna fungera som en väckarklocka till ökade ambi
tioner i den egna cirkeln. 

Maiken Banner-Wahlgrens artikel, som nämnts i kapitel 1, är en 
rungande kritik av studieförbunden och Skolöverstyrelsen för deras 
brist på ambition att försöka nå de mål som man gemensamt har satt 
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för KOSKO-cirklarna. Speciella krav ställs på ledarnas kvalifikationer 
men man gör mycket lite för att kontrollera eller förbättra dessa. 
Cirklar med okvalificerade ledare riskerar snarare att befästa fördomar 
än att öka cirkeldeltagarnas medvetenhet och självkänsla. Kritiken 
riktas mot studieförbundens lokalavdelningar, studieförbundens 
utbildningsverksamhet och Skolöverstyrelsen. 

En ombudsman på en lokalavdelning undrar om Banner-Wahlgren 
vill ha elitutbildning i stället för folkbildning och försvarar sig mot 
kritiken.8 Han tror att hennes statistik inte stämmer liksom hennes 
kritiska bild av lokalavdelningarnas ointresse och brist på ambition 
beträffande KOSKO-cirklar. Han anser att verksamheten på hans 
avdelning inte stämmer med den bild som Banner-Wahlgren målar 
upp. Ombudsmannen ser mer till deltagarnas tillfredsställelse i cirkel
arbetet medan Banner-Wahlgren vill nå det bildningsmål som är satt 
för att cirklarna skall vara bidragsberättigade. Ombudsmannens 
information av handledare verkar fungera till synes bra och utbild
ningsfrekvensen av konsthantverksledare på hans avdelning verkar 
god. Vad ombudsmannen däremot inte tycks ha förstått är att en 
mer kvalificerad cirkelledare oftast är en mer stimulerande ledare, 
som bättre kan uppfylla målen för KOSKO-cirklar. Det är inte 
Banner-Wahlgren som vill ha elitutbildning utan studieförbunden och 
Skolöverstyrelsen har själva ställt vissa kvalifikationskrav på KOSKO-
cirkelledare, vilka skall uppfyllas för att cirklarna skall vara bidrags-
berättigade. 

Studieförbunden eller Skolöverstyrelsen besvarar inte kritiken, 
vilket kan, som tidigare nämnts, tas som ett tecken på att kritiken var 
befogad. Resultatet från pilotundersökningen bland studieförbunden 
i Umeå, se s 8, tyder också på att Maiken Banner-Wahlgrens kritik 
av informationen till nya ledare sannolikt var befogad. Maiken 
Banner-Wahlgrens artikel får starkt stöd av en annan cirkelledare i 
konsthantverk som önskar en fortsatt debatt i ämnet. Debatten 
uteblir tyvärr.9 

Impuls har endast en artikel under hela 70-talet som behandlar 
KOSKO-cirklars mål och metoder. Maivor Karlsson, konsulent på 
Skolöverstyrelsen och tidigare anställd på Vuxenskolan, påpekar i 
en ledarkommentar i Impuls 1978,10 att i knappa ekonomiska tider 
ifrågasätts studieförbundens kulturverksamhet, dess kvalitet och 
ledarkvalifikationer. Kritiken framförs trots det positiva stöd som 
den nya kulturpolitiken gett amatörverksamheten och den centrala 
roll som studieförbunden därmed givits. I artikeln formulerar hon i 
lättfattlig form de särskilda bestämmelser som gäller för KOSKO-
cirklar. Hon påpekar också de stora krav som ställs på ledare att styra 
cirkeldeltagarnas önskan att tillverka alster över till kreativ verksam
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het. Hon ger en uppmaning till lokalavdelningarna att inte falla för 
den stora efterfrågan på cirklar med skapande verksamhet om man 
saknar därtill kompetenta ledare. 

Hennes artikel ger en mycket saklig och initierad information till 
både cirkelledare och studieorganisatörer och hon påtalar också 
statens positiva inställning till skapande verksamhet. 

I TBV-kontakt 1978/4 presenterar projektgruppen BOTS (Bild— 
Ord—Ton—Scen) sin verksamhet.11 Ingrid Folke, som är ämnesledare 
inom TBV i konst och konsthantverk, pekar på människors skapande 
behov genom tiderna från grottmänniskorna och framåt och de stora 
förändringar som industrialismen förde med sig. Det mesta finns idag 
att få tag på i färdigt skick ofta i nya material. Den skapande tradi
tionen är bruten. Hon säger: 

»Genom att återupptaga gamla tekniker och därmed återknyta till det gamla 
kulturarvet, träna färg och formspråk på ett sådant sätt att det leder till att 
frigöra deltagarnas egen skapande förmåga och som för till en större med
vetenhet för att kunna bekämpa den kommersiella skräpkulturen som alltmer 
breder ut sig omkring oss. Allt skapande förlöser och beri kar och ger därmed 
stimulans åt hela vardagen. Här kan studieförbunden hjälpa till att föra kultur
arvet vidare och i någon mån reparera vad skolan missar.» 

Hon ger därmed en målbeskrivning för TB V's arbete inom KOSKO-
området, den enda artikel i TBV-kontakt som kan sägas behandla 
KOSKO-cirklars mål. 

Tidsspegel har ingen artikel som belyser KOSKO-cirklars mål och 
metoder. 

Artiklar om hjälpmedel till KOSKO-cirkelledare 

En KOSKO-cirkelledare kan få metodiska råd genom andra KOSKO-
cirkelledares beskrivning av arbetssätt och metoder och de kan också 
informeras och stimuleras av t ex historiska beskrivningar av det egna 
ämnet eller närliggande ämnen. 

Under 1971 presenterades olika konsthantverk i Fönstret som 
bildreportage. Bildserierna beskriver olika arbetsmoment vid fram
ställningen och bilderna kommenteras med en kortare text. De 
ämnen som presenteras är keramik,12 textiltryck—tygtryck13 och 
mosaik.14 

Under rubriken »Köp inte — måla porslinet själv!» ger Marlén Lind
qvist en historisk beskrivning av porslinsmålarkonsten med rötter i 
den mycket gamla kinesiska konsten.15 

En cirkelledare berättar också i Fönstret16 om hur hans cirklar 
fungerar under rubriken »Studera konst! Det lär oss förstå samhället». 
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I hans cirklar ser man på och diskuterar konst och lär sig konsthistoria, 
vilket är viktigt för att uppleva kontinuitet och sammanhang i vårt 
kulturella arv. 

Impuls har två artiklar i början på 70-talet där cirkelledare berättar 
om arbetssätt och positiva resultat i sina cirklar.17 TBV-kontakt har 
också några artiklar där handledare berättar om sina intentioner och 
om hur de planerar arbetet i cirkeln.18 Impuls och TBV-kontakt har 
inga historiskt inriktade artiklar inom KOSKO-området. 

Tidsspegel har flera informativa artiklar med historiska aspekter på 
konsthantverksområdet. Den estetiskt ansvariga vid Medborgarskolan, 
Anne-Marie Elvius, har besökt Etiopien och Mexiko och ger i båda 
fallen i Tidsspegel historiska perspektiv på respektive lands hantverk 
och hur hantverket fungerar i vår tid.19 Hon har också i samband 
med resorna samlat material till utställningar. Andra artiklar med 
informativt material till cirkelledare är »Bonad förr och nu»,20 en 
artikel om bl a bonadens historia, liksom en artikel om tillverkning av 
mjuka dockor.21 

I T idsspegel kommenterar en cirkelledare i grafik uppläggningen av 
sina cirklar och deltagarna vittnar om den ökade förståelsen för grafik 
genom cirkelarbetet.22 

Flera artiklar i Tidsspegel ägnas åt silhuettklippning av en entusias
tisk redaktör.23 De ger historiska återblickar, beskriver enskilda 
klippare och ger praktiska råd till hur man själv ska kunna åstad
komma klipp. 

Utbildning av KOSKO-cirkelledare 

En information som skulle kunna vara nyttig för cirkelledare i 
KOSKO-ämnen är att den utbildning som är avsedd för dem belyses i 
tidskrifterna. 

Fönstrets artikel om instruktörskursen i Skinnskatteberg, som 
också redovisar KOSKO-cirklarnas mål, är ett bra exempel på sådan 
kursinformation.24 I artikeln »Varför studier i konsthantverk», som 
framför allt behandlar målfrågor, berörs också ABF's utbildnings
kurser Ml, M2 ochM3.25 En konstnär kritiserar i en artikel skillnaden 
mellan arbetsförhållandena på metodkurser och i cirkelarbetet.26 På 
kurserna finns variationsrikt, bra material att arbeta med, medan 
materialet som cirkeldeltagarna får utgöres av »en rutten tapet» och 
en barnakvarellåda. Fritz Karlsson, ansvarig för det estetiska ämnes
området på ABF's förbundsexpedition, bemöter kritiken och menar 
att resurserna kan variera mellan de 154 ABF-avdelningarna i landet, 
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men program, stadgar och riktlinjer skall naturligtvis följas. En 
ombudsman vid ABF, där konstnären arbetar som cirkelledare, 
bemöter också artikeln. Han säger att konstnären arbetar bra och bör 
få det stöd han behöver. 

1976 gjordes en intervjuundersökning bland cirkelledare inom 
ABF för att belysa deras arbetssituation. Sammanlagt 65 cirkelledare 
i svenska för invandrare, främmande språk, konsthantverk och facklig/ 
politiska ämnen ingick i undersökningen, som presenterades i en 
artikel i Fönstret 1977/7.27 Av undersökningen framgick att drygt 
hälften av konsthantverksledarna hade cirkelledarskapet som huvud
sysselsättning inom ABF och att många cirkelledare arbetade mycket 
isolerat. 

I Impuls finns några ytliga presentationer av cirkelledarutbildning, 
dels en artikel om en experimentkurs 197028 och dels en rapport om 
kurser vid Leksands folkhögskola i olika estetiska ämnen.29 Den 
senare artikeln kompletterades med ett fotoreportage. 

I Tidsspegel berättas om en studieresa till Ryssland för cirkelledare 
i konsthantverk.30 Trots att man inte kom i kontakt med så mycket 
konsthantverk var syftet att ge inspiration. I Tidsspegel finns också 
en kortare rapport från ett målarsymposium i form av en weekend-
kurs.31 

Trots att TBV-kontakt ägnar ett stort utrymme åt pedagogiska 
artiklar som behandlar cirkelledarutbildning har man inte berört 
KOSKO-cirkelledares speciella problem. 

Amatörverksamheten kontra professionellt utövande 

Den nya statliga kulturpolitiken ger amatörverksamheten en större 
betydelse än vad den haft tidigare. Cirkelverksamheten i konstnärliga 
ämnen måste klassificeras som amatörism. Sandro Key-Åberg talar 
varmt för amatörismen i sin artikel i Fönstrets debattnummer om 
kulturpolitik 1972/6,32 om betydelsen och nödvändigheten av att 
kunna uttrycka och formulera livsvärderingar och livsinnehåll. Det är 
samhällets angelägenhet att se till att detta är en möjlighet, fritt från 
kommersiell inblandning. Sandro Key-Åberg menar att amatörismen 
bör öka efterfrågan på de professionellas produkter. Ju mer insikt, 
ju större förståelse och uppskattning av det som är bra. 

I en artikel 1977 framförs andra synpunkter på amatörverksam
heten.33 Vid ett seminarium med konstnärer och folkbildningsfolk 
framförde konstnärerna kritik mot ABF för uppmuntran av deltagare 
i konst- och konsthantverkscirklar till konkurrens med professionella 
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konstnärer på arbetsmarknaden. Så sker, anser konstnärerna, när 
ABF anordnar elevutställning och låter elever försälja sina alster till 
relativt låga priser. De närvarande konstnärerna var dock intresserade 
av att nå ut till konstovan publik, gärna med ABF's hjälp. 

I en ledare i Fönstret 1976/10 uppmanas »amatörer i hela Norden 
förenen eder».34 Ett nordiskt ABF-samarbete har startat — AB F i 
Norden — oc h inom dess verksamhetsområde borde initiativ tas för 
att dra igång en nordisk giv inom amatörkulturen. De områden som 
nämns i ledaren är litteratur, musik och teater — konst och konsthant
verk nämns inte alls. 

Maiken Karlsson påtalar i sin ledarkommentar i Impuls 1978,35 att 
cirkelverksamhet inte är ämnad att ge yrkesutbildning och att avsikten 
inte är att amatören ska konkurrera med yrkesverksamma konstnärer 
och hantverkare om arbetstillfällen. Hon anser att de båda grupperna 
snarare behöver varandra. 

I en annan ledare i Impuls 1979/936 refereras en artikel i Kvälls
posten som visar att amatörernas verksamhet kan irritera de profes
sionella konstnärerna. Impuls artikelförfattare vill emellertid mena 
att med mer kunskap om konst, bör man snarare kunna skilja hobby
målare från professionella, vilket därmed snarare borde vara en till
gång för de professionella än ett hinder. 

Med anledning av en artikel om »finkultur» och amatörism i Svenska 
Dagbladet av arkitekt Hans Erland Heinemann ställer Michaela 
Reutersvärd i Tidsspegel 1970 frågan »Vart leder amatörismen?».37  

Heinemann menar att mellan »finkultur» med artistisk kvalitet och 
den ur jämlikhetssträvandena uppväxande amatörismen finns ingen 
motsättning, en åsikt som framförts i andra sammanhang. Reutersvärd 
håller med Heinemann och menar att de har samma intresseområde 
om än på olika nivåer. Hon undrar om man inte genom att spela ut 
amatören mot konstnären begår en lika stor orätt mot dem båda. 

TBV-kontakt har på intet sätt ställt amatörverksamheten i relation 
till det professionella utövandet. 

KOSKO-cirklarnas huvudsyfte är att ge estetisk bildning och ge 
möjlighet till skapande aktivitet. Alstren borde endast vara en bi
produkt. Genom att i tidskrifterna presentera och recensera elev
utställningar på ett likvärdigt sätt som professionella utställningar 
kan cirkelns produkter få ett för stort intresse. Cirkeldeltagare och 
även blivande cirkeldeltagare kan därmed vilseledas om cirklarnas mål. 

I Tidsspegel finns flera sådana presentationer av elevutställningar, 
i några fall tillsammans med professionella konsthantverkares alster.38 

I en artikel säger anmälaren att eleverna lärt sig förvånansvärt mycket 
på kort tid, men påpekar också att resultatet inte skall jämföras med 
professionella konstnärers verk utan målet för cirklarna är att nå för
djupad förståelse för konst. 
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Även i Impuls och i TBV-kontakt har några elevutställningar 
presenterats.39' ^ 41 

KOSKO-cirklar — kvinnocirklar 

Av tabell 4 s 52 framgår att KOSKO-cirklar ofta är kvinnocirklar. Av 
ABF's cirkeldeltagare i KOSKO-cirklar var 80% kvinnor 1979/80, 
och inom Vuxenskolan och Medborgarskolan var procenttalet ännu 
högre (85% resp 86%). I några artiklar bland tidskrifterna påtalas 
också att KOSKO-cirklar är kvinnocirklar men då i negativ betydelse. 

En artikel i Fönstret har, som tidigare nämnts, rubriken »Konst
hantverksstudier: fruntimmerspyssel eller medel till större medveten
het».42 Stina Carlsson, Brevskolan, som intervjuas i artikeln påpekar 
att konsthantverk domineras av kvinnor. Hon säger vidare att det är 
en verksamhet som inte ger materiella fördelar, men trots detta är 
många av konsthantverksdeltagarna yrkeskvinnor, som väljer dessa 
cirklar av andra orsaker. 

I en artikel 1979 säger en kvinnlig ABF-ordförande i Lomma43 

»Det är bra att ABF har svängt i sin inställning till konsthantverk. För inte 
länge sedan kunde man ofta höra speciellt män föraktfullt tala om 'knyppel
kurser'.» 

Detta bör indikera att ett visst förakt mot konsthantverk tidigare 
funnits inom ABF. 

Maivor Karlsson, Skolöverstyrelsen, påpekar också i Impuls44 

könsuppdelningen inom den estetiska verksamheten vilken helt följer 
traditionella mönster. Hon undrar om vi vill ha det så eller vad man 
kan göra för att bryta den trenden. 

KOSKO-cirklar — hobbycirklar 

De särskilda bestämmelser, som gäller för KOSKO-cirklar, är ju till
komna för att skilja bildning från hobby. Trots detta ställs frågan 
»vad är studier och vad är hobby», med tillhörande tveksamhet till 
vad som egentligen skall bekostas med allmänna medel. I ledaren i 
Impuls 1975/445 berörs problemet och det sätts i relation till den 
pågående kulturdebatten som vill stimulera människors egen skapande 
verksamhet. Studieförbunden får en uppmaning att slå vakt om 
konsthantverkssektorn, som är en »riktig verksamhet». Ledaren 
avslöjar en viss tveksamhet gentemot avgränsningen studier—hobby 
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men avslutar med ett klart positivt ställningstagande för KOSKO-
verksamheten! 

I TBV-kontakt omnämns konsthantverkscirklar som hobbykurser 
bla i rubriken »TBV:s hobbykurser — int e 'bara' tidsfördriv».46 I 
artikeln omtalas vilken viktig funktion dessa kurser har och författa
rinnan säger att visst är dessa värda att satsa på, »vi behöver våra 
hobbykurser både TBV och deltagarna». Eftersom statsmakterna vill 
skilja hobby från bildning och inte ger bidrag till hobbyverksamhet är 
det olämpligt att kalla cirklarna för hobbycirklar och samtidigt prisa 
deras betydelse. Benämningen skulle kunna ha sin grund i TBV's 
allmänna inställning till KOSKO-cirklar. 

KOSKO-cirklar och den nya kulturpolitiken 

Att det skulle finnas något samband mellan den nya statliga kultur
politiken och KOSKO-cirklar framgår inte av KOSKO-artiklarna i 
Fönstret under 1970-talet. Inte ens Maiken Banner-Wahlgren stödjer 
sig på den nya kulturpolitiken,47 vilket skulle gett hennes kritik ännu 
större tyngd. I en artikelserie48 under 1979, »ABF synar kulturpoliti
ken» säger förbundsordförande Inge Johansson att 1979 års kultur
budget försummat amatörismen. Av denna artikelserie framgår annars 
att Inge Johansson framförallt kopplat studieförbundens förmedling 
av kulturprogram i föreningslivet till den nya kulturpolitiken — den 
verksamhet inom studieförbunden som genom den nya kulturpolitiken 
fått nya bidrag. 

I Tidsspegel sätts inte heller speciellt KOSKO-cirklar i relation till 
den nya kulturpolitiken. I samband med kulturutredningen uppmanas 
dock till ökat cirkelutbud i estetiska ämnen (se s 80). Medborgar
skolan har enligt en ledare alltid hävdat att dessa har sin hemortsrätt 
i den statsbidragsberättigade cirkelverksamheten. 

Impuls ledare 1975/4 deklarerar en viss kluvenhet till KOSKO-
cirklar49 och annan skapande verksamhet beroende på kulturpoliti
kens positiva inställning och andras skepsis mot cirklar med lågt bild
ningsvärde. Maivor Karlsson tar däremot i sin artikel upp den nya 
kulturpolitikens positiva inställning till skapande verksamhet och till 
KOSKO-cirklar.50 

I TB V-kontakt relateras den nya kulturpolitiken direkt till KOSKO-
cirklar och en utbildningssekreterare frågar om TBV är beredd att 
följa kulturutredningens intention att arbeta för en god KOSKO-
cirkelverksamhet.51 Även projektgruppen BOTS stöder sig på den 
nya kulturpolitiken i sin artikel om de estetiska ämnena.52 
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Sammanfattningsvis kan sägas att genom sina tidskrifter har Vuxen
skolan och TBV framhållit den nya kulturpolitikens positiva inställ
ning till KOSKO-cirklar och noterat en förändring i attityd från 
statens sida. ABF och Medborgarskolan har inte i sina tidskrifter 
uppmärksammat detta. 

Attityder till KOSKO-cirklar 

ABF's attityd till kulturfrågor och till KOSKO-cirklar framgår av 
några artiklar i Fönstret. En negativ attityd till KOSKO-cirklar vid 
70-talets början, i synnerhet från fackliga medlemsorganisationer, 
kan spåras i några artiklar. Av en ledare med rubriken »Metall satsar 
på konsthantverk» 197953 framgår att metallarbetarnas fackförbund 
tidigare inte ansett keramik och konstsöm som facklig kamp och 
därmed inte intresserat sig för dessa ämnen. 

Under rubriken »Syn på kultur», i ett specialnummer för cirkel
deltagare 1974, redovisas en intervjuundersökning som syftade till att 
mäta intresset för kulturfrågor inom arbetarrörelsen.54 Ett 20-tal 
ABF-funktionärer intervjuade sina arbetskamrater. Resultatet visade 
att intresset för kulturfrågor var tämligen svagt och flera av de 
utfrågade menade att de förtroendevalda tom var mer skeptiska till 
kultur än de fackliga medlemmarna. Ett exempel ges och man säger: 

»Om man försöker samla folk till en cirkel som inte han dlar om facket, så blir 
fackstyrelsen lite hätsk för det är ju det man är vald för ...» 

Fritz Karlsson, ABF's ansvarige för den estetiska verksamheten 
inom riksförbundet, menar att ABF inte är helt oskyldigt till denna 
attityd. Det är först på senare tid som ABF aktivt verkat för kultur
inslag på föreningsmöten. 

Förändringen tycks dröja men under 1979 har flera artiklar temat 
ABF's och arbetarrörelsens ändrade syn på konsthantverk.55 I ovan 
nämnda ledare deklarerar metallarbetarnas fackförening att man 
ändrat inställning till konsthantverk. Fackförbunden måste också bry 
sig om medlemmarnas fritid och inte enbart deras arbetssituation och 
man skall i fortsättningen ge stöd åt medlemmarna även vid konst-
och konsthantverksstudier. Andra artiklar från 1978—79 som visar 
på samma tendens har rubrikerna »Musik, tyska och batik skulle 
stärka facket», »Hon gisslar kommungubbar i dikter och vävnader», 
»Teater och måleri sporrar till facklig kamp» och »Facket satsar på 
keramik är det något att fnysa åt».56 

I Impuls är det få artiklar som belyser Vuxenskolans eller tidskrif
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tens attityder till KOSKO-cirklar. I en ledare 1975 sägs att konst
hantverkssektorn är en verksamhet man bör slå vakt om, vilket visar 
en positiv attityd till KOSKO-cirkelverksamheten, se s 134. En 
rapport från 1979 års stämma har rubriken »Är det rimligt att 40% 
av all cirkelverksamhet ska behandla estetiska ämnen?». Utbildnings
minister Jan-Erik Wikström frågar, enligt rapporten, om detta är 
resultatet av en »medveten angelägenhetsgradering» eller har det »lätt-
sålda» fått företräde. Wikström säger vidare att »den ekonomiska 
situationen nödvändiggör en skärpt angelägenhetsgradering», vilket 
ger en antydan om att minska delen »lättsålda» cirklar. Deras värde 
diskuteras inte i rapporten utan förutsätts tydligen lätt vägande i 
jämförelse med ideologiskt mer matnyttiga ämnen. 

Rapporten ger, om den rätt citerat Wikström, besked om att 
Wikström helst ser en åtstramning av den estetiska sektorns tillväxt. 
Någon protest mot detta framförs inte i Impuls, varför man får anta 
att det är en policy som Vuxenskolan och Impuls accepterar. 

I Tidsspegel finns ingen artikel som direkt belyser Medborgarsko
lans attityder till KOSKO-cirklar. En artikel i Tidsspegel om den 
estetiska folkbildningens roll i framtiden, kan möjligen spegla Med
borgarskolans attityder, trots att den är skriven av en österrikisk 
minister, Dr Hans Altenhuber, på tillfälligt besök i Sverige 1973. 
Han utgår från begreppet livskvalitet och ser då främjandet av 
konsten och främjandet av konstförståelsen som väsentliga samhälle
liga mål. Konstförståelse kan nås antingen på receptiv väg genom 
föredrag, utställning osv eller genom att återuppväcka den skapande 
förmågan och aktivera till estetisk lekmannaverksamhet. Dr Alten
huber anser att i vårt rationella samhälle har det senare sättet en stor 
framtid. Att skapa meningsfull sysselsättning under den tilltagande 
fritiden, som tillika ger konstförståelse, blir en viktig uppgift för 
framtidens bildningsverksamhet. 

TBV's attityder till KOSKO-cirklar kan avläsas i några artiklar i 
TB V-kontakt. Under 1970 debatterades just behovet av fackliga studier 
och TBV's policy. Under rubriken »Nej! — TB V är inte keramik
målning och spanska för semestern» tas klart avstånd till andra ämnen 
än fackliga studier. 

I samband med presentationen av Kulturrådets betänkande 1972 
efterlyses TBV-policy inom kultursektorn.57 Utbildningssekreteraren 
i Västerås, Lennart Ekholm, frågar om TBV-are är beredda att följa 
kulturutredningens klara och entydiga betänkande som föreslår ökad 
satsning på studieförbunden och på den »fria kollektiva skapande 
verksamheten». Han säger: 

»Tyvärr finns idag e n relativt utbredd uppfattning inom TBV att cirkelverk
samheten inom t ex konsthantverksområdet utgör en slags »mjölkkossa» åt 
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den fackliga och yrkesinriktade verksamheten. Det är ett känt faktum att det 
finns ett stort behov hos allmänheten av kurser med skapande verksam het, 
och att d et är lätt att sälja nästan 'hur mycket som helst' av konsthantverks
kurser utan några speciella ansträn gningar. De tta är naturligt vis en felaktig 
inställning. Skall vi ägna oss åt denna sektor, skall vi också sat sa på att utveckla 
och förbättra verksamheten.» 

Artikeln pekar på TBV's svaga intresse för konsthantverksområdet 
samtidigt som efterfrågan är stor. Författaren efterlyser skärpta 
insatser från TBV's sida. 

I TBV-kontakt 1978 nr 4 ställs frågorna »har de estetiska verksam
heterna något berättigande i folkbildningsarbetet, och har de någon 
framtid inom TBV?».58 Deltagarna i projektgruppen BOTS berättar 
utifrån sina respektive ämnesinriktningar hur de ser på estetisk cirkel
verksamhet. Lieselotte Ginsburg, som är projektledare och huvud
ansvarig för TBV's estetiska sektor på riksplanet, relaterar estetiska 
verksamheten till de kulturpolitiska delmålen, och visar på den 
kontinuerliga ökningen inom estetiska sektorn. Hon berör projekt
gruppens intentioner och avslutar med följande: 

»Vi behöver en samlad syn på hur alla dessa möjligheter användas. 
Kulturen är en viktig del av vårt liv. Den kan ge oss glädje, stimulera vår fantasi, 
öka vår medvetenhet; de diskr iminerade grupperna kan använda kulturen i sin 
kamp för rättvisa — bl a rättvisa i arbetslivet; kultur i arbetslivet kan vara ett 
av sätten att närma oss jämlikhet mellan kulturerna — kulturell demokrati. 
I vårt stress ade samhäll e måste vi ge människor tillfälle till både ett menings
fullt arbete och en meningsfylld fritid!» 

Även TBV med sina fackliga intressen tycks börja värna om männi
skors fritid, och därmed få ökat intresse för KOSKO-cirklar. 

Noter 

1. Protokoll från Folkbildningsbyråns gränsdragningsnämnds arbete 1968, 
Skolöverstyrelsen, Stockholm. 

2. Studiecirkeln som pedagogisk situation. Rapport nr 6 s 13. 
3. Dos 12. 
4. Fönstret 1970/6 s 20-21. Varför studier i konsthantverk. Sign Gia. 
5. Fönstret 1971/9 s 16-17 Olsson, B: Konsthantverk sstudier: fruntimmers

pyssel eller medel till större medvetenhet? 
6. Fönstret 1975/12 s 16—17 Banner-Wahlgren, M: Leda re i konsthantverk 

anklagar studieförbunden för grovt hyckleri. 
7. Se kapitel 2 s 32. 
8. Fönstret 1975/13 s 8—9 Johansson, S: Vill Maiken ha elitutbildning? replik 

Banner-Wahlgren, M: Sten bekräftar min kritik. 
9. Fönstret 1976/2 s 15 Lagercrantz, I: Konsthantverksdeba tten: Fusk och 

sabotage mot seriösa ledare. 
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10. Impuls 1978/5 s 2 Karlsson, M: Amatörer och konstnärer behöver varandra. 
11. TBV-kontakt 1978/4 s 10-13 Kommunikationsträning i cirklar i Bild-Ord-

Ton-Scen (BOTS). 
12. Fönstret 1971/4 s 16—17 Carlsson, S: Keramik. 
13. Fönstret 1971/5 s 18—19 Carlsson, S: Textiltryck — Tygtryck. Foto Bo 

Sparrstedt. 
14. Fönstret 1971/6 s 16-17 Mosaik. 
15. Fönstret 1979/6 s 21 Lindqvist, M: Köp inte - måla porslinet själv! 
16. Fönstret 1979/8 s 37 Berglund, H: Studera Konst! D et lär oss förstå sam

hället. 
17. Impuls 1971/4 s 10 Målarcirkeln på Skaftö och Impuls 19 73/3 s 13 Gull-

strand, C: Nio batikelever ställer ut i Helsingborg. 
18. TBV-kontakt 1974/1 s 21—24 Tretow, L: Att använda händerna, TBV-

kontakt 1974/1 s 25 Metallslöjd i TBV. Sign MIO och TBV-kontakt 1975/3 
s 12—13 Under huvudrubri ken: Hur fungera r studiecirkeln i verkligheten? 
berättar Eva Wallen, Stockholm. 

19. Tidsspegel 1973/4 s 114—122 Elvius, A-M: Konsthantverk i Etiopien och 
Tidsspegel 1974/5 s 161-169 Elvius, A-M : Konsthantverk i Mexiko. 

20. Tidsspegel 1979/1 s 18-20 Johansson, B: Bonader från förr och nu. 
21. Tidsspegel 1979/2 s 4-7 Neuschütz, K: Mjuka dockor. 
22. Tidsspegel 1972/5 s 166-168 Deltagare i en grafikcirkel vittnar. 
23. Tidsspegel 1977/4 s 147—151 En sann folklig konst! — silhuettklippning. 

Sign P P-a, Tidsspe gel 1977/6 s 248-251 Patera, P: Mera om silhuettklip p
ning, Tidsspegel 1977/5 s 179-188 Mästare i silhuettklippning - Johan 
Leksell och Torsten Föllinger. Sig P P-a, Tidsspegel 1978/3 s 108—112 
Patera, P: Silhuett — r enässans för en folklig konst?, Tidsspegel 1979/2 
s 8-9 Hallenberg, C: Iris — stj ärnklippare, Tidsspegel 1979/3 s 25—26 
Renässans för en bortglömd folkkonst? Sign P P-a , Tidsspegel 1979/4 s 10— 
15 Patera, P: Silhuettkursen i Älvkarleby och Tidsspegel 1979/6 s 39 Silhuett
vänner skriver brev. Sign P P-a. 

24. Fönstret 1971/9 s 16-17 Olsson, B: Konsthantverksstudier : fruntimmers
pyssel eller medel till större medvetenhet? 

25. Fönstret 1970/6 s 20—21 Varför st udier i konsthantverk. Sing Già. 
26. Fönstret 1979/14 s 6-7 Nilsson, B: I praktiken svi ker ABF sina egna idéer. 
27. Fönstret 1977/7 s 24—25 Tynderfeldt, B: Vi är ensamma vargar. 
28. Impuls 1970/6 s 19 Tvärs över det estetiska fältet. 
29. Impuls 1975/6 s 14-15 Besök på Leksands folkhögskola: Konsthantverk 

i centrum och Impuls 1977/2 s 1 Konsthantverkare på kurs. Foto John 
Johnsson. 

30. Tidsspegel 1977/1 s 39—41 Elvius, A- M : Konsthantverk i Ryssland. 
31. Tidsspegel 1979/3 s 39 Rendahl, E : Målerisymposium i Gagnef. 
32. Fönstret 1972/6 s 14-15 Key-Åberg, S: Konst av al la på likars mark. 
33. Fönstret 1977/8 s 9 ABF Forum: Konkurrera inte ut konstnärerna. 
34. Fönstret 1976/10 s 2 Amatörer i hela Norden förenen eder! 
35. Impuls 1978/5 s 2 Karlsson, M: Amatörer och konstnärer behöver varandra. 
36. Impuls 1979/9 s 2 Amatörismen ska vi slå vakt om Ulf R, sign CJ W. 
37. Tidsspegel 1970/5 s 194 Reutersvärd, M: Vart leder amatörismen? 
38. Tidsspegel 1972/2 s 82-83 Konsthantverk i Alvesta. Sign P P-a, Tids spegel 

1972/6 s 204-207 Rinde-Ramsbäck, M, Wallin, B, Holmberg, G: Konstnär
lig verksamhet i Västsverige och i Nordsverige och Tidsspegel 1978/1 s 30—31 
Konsthantverk med kvalitet och finess. 
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39. Impuls 1971/3 s 19 Konsthantverk i Södra Älvsborg. 
40. Impuls 1973/3 s 13 Gullstrand, C: Nio batikelever ställer ut i Helsingborg. 
41. TBV-kontakt 1973/1 s 10—11 Tretow, L: TBV:s hobbykurser — inte »bara» 

tidsfördriv. 
42. Fönstret 1970/6 s 20—21 Varför studier i konsthantverk. Sign Gia och 

Fönstret 1971/9 s 16—17 Olsson, B: Konsthantverksstudier: fruntimmers
pyssel eller medel till större medvetenhet? 

43. Fönstret 1979/4 s 7 Magni-Olsson, A: Hon gisslar kommungubbarna i dikter 
och vävnader. 

44. Impuls 1978/5 s 2 Karlsson, M: Amatörer och konstnärer behöver varandra. 
45. Impuls 1975/4 s 2-3 Studier och hobby. 
46. TBV-kontakt 1973/1 s 10-11 Tretow, L: TBV :s hobby kurser - inte »bara» 

tidsfördriv. 
47. Fönstret 1975/12 s 16—17 Banner-Wahlgren, M: Leda re i konsthantverk 

anklagar studieförbunden för grovt hyckleri. 
48. Fönstret 1979/5 s 4-5 Johansson, I: Motto för Wikström (fp): Mycket till 

få — lite till många, Fönstret 1979/6 s 8—9 Johansson, I: Nu får inte kulturen 
snålas bort, Fönstret 1979/8 s 16—17 Johansson, I: Borgarna och sossar lika 
njugga mot folkrörelserna och Fönstret 1979/7 s 8-9 Wikström, J-E: Staten 
kan omöjligen låta cirklarna öka hejdlöst i kristider. 

49. Impuls 1975/4 s 2-3 Studier och hobby. 
50. Impuls 1978/5 s 2 Karlsson, M: Amatörer och konstnärer behöver varandra. 
51. TBV-kontakt 1972/4 s 21—22 Ekholm, L: TBV-policy inom kultursektorn 

efterlyses. 
52. TBV-kontakt 1978/4 s 10—13 Kommunikat ionsträning i cirklar i B ild—Ord 

-Ton-Scen (BOTS). 
53. Fönstret 1979/5 s 2 Bergström, AM: Metall satsar på konsthantverk. 
54. Fönstret 1974 Specialnummer för cirkeldeltag are, s 17 Tengling, U: Syn på 

kultur. 
55. Fönstret 1979/5 s 2 Bergström, AM: Metall satsar på konsthantverk. 
56. Fönstret 1978/4 s 16 Joehn, B: Musik, tyska och batik skulle stärka facket, 

Fönstret 1979/4 s 7 Magni-Olsson, A: Hon gisslar kommungubbarna i dikter 
och vävnader, Fönstret 1979/5 s 12—13 Gustafsson, S G: Teater och måleri 
sporrar till facklig kamp och Fönstret 1979/10 s 8 Strömberg, L: Facket 
satsar på keramik, är det något att fnysa åt? 

57. TBV-kontakt 1972/4 s 21-22 Ekholm, L: TBV-policy inom kultursektorn 
efterlyses. 

58. TBV-kontakt 1978/4 s 10—13 Kommunikat ionsträning i cirklar i B ild—Ord 
-Ton-Scen (BOTS). 
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VI. ENKÄT TILL STUDIEFÖRBUNDENS STUDIEREKTORER 

1 de tidigare redovisade undersökningarna, i kapitel 2, 3, 4 och 5 har 
jag utgått ifrån tryckta offentliga källor från 1970-talet, studieför
bundens egna skrifter, remissvar och studieförbundens tidskrifter, för 
att studera studieförbundens inställning till KOSKO-cirklar och deras 
reaktion på den nya kulturpolitiken. Som ett komplement till dessa 
undersökningar riktades under våren 1983, till de fyra studieförbun
dens dåvarande studierektorer,1 en enkät angående KOSKO-cirklar 
och den nya kulturpolitiken. Under våren 1984 kompletterades 
undersökningen med att enkäten sändes även till dem, som fungerat 
som studierektorer i dessa studieförbund under 1970-talet. 

Sju frågor ställdes i enkäten, se bilaga 2 s 224. Den första och 
andra frågan gällde studieförbundens inställning till huvudmannaskap 
för verksamheten och hur studieförbunden uppfattade den nya 
kulturpolitiken. Den tredje frågan gällde hur bidragen till pedagogisk 
verksamhet användes. Den fjärde och sjätte frågan gällde studieför
bundens syn på sin egen KOSKO-verksamhet och hur man såg på 
information och utbildning inom den sektorn. Dessutom gällde en 
fråga prioriteringar inom studieförbunden och en om studierektorer
na ansåg förbundets tidskriftsinnehåll som representativt för studie
förbundet. 

Frågeformulär och medföljande brev, som finns redovisade i bilaga 
2 s 224—226, avsändes i april 1983 och adresserades då till respektive 
studieförbunds studierektor.2 Till de f d studierektorerna avsändes 
dessutom ett följebrev med motivering till utökningen av undersök
ningen. Enkätsvaren finns återgivna i bilaga 2, s 227—236. 

Vilka besvarade enkäten? 

Av 1983 års enkät besvarade Vuxenskolans förbundsrektor Allan 
Sundqvist i stort sett omgående enkäten. 

TB F's nya förbundsrektor Lennart Larsson vidarebefordrade brevet 
till informationsenheten, till Gustaf von Gertten. Efter överenskom
melse besvarades frågorna muntligt, som ett bandat gruppsamtal. 
Närvarande var Gustaf von Gertten, Lieselotte Ginsburg, som är 
enhetsansvarig för TBVs kultur/fritidssektor och Barbro Liljhammar 
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som är sekreterare och medlem i en rådgivningsgrupp. Samtalet 
sammanfattades i en utskrift som accepterades som dokument från 
samtalet men inte som underlag för direktcitat.3 

Hos ABF sändes enkäten från »studierektor» förbundsordförande 
Bo Bergnér till utredaren och remisskrivaren Thord Fjällström för att 
slutligen hamna på Fritz Karlssons skrivbord. Fritz Karlsson, som är 
ansvarig för estetiska sektorn inom ABF, besvarade brevet och gav 
allmänna kommentarer till enkäten men sade också att frågorna 
krävde tid att besvara, vilket han tyvärr saknade.4 Vid telefonkontakt 
föreslog han att ett exemplar av enkäten skulle skickas till hans privat
adress, där han eventuellt skulle kunna få tid att besvara frågorna 
under semestern. De är ännu inte besvarade, i maj 1984. 

Medborgarskolans studierektor Åke Norén verkade vid telefon
kontakt mycket tillmötesgående och skulle besvara frågorna när han 
fick tid. Han påpekade att våren är en stressig tid för förbundsfolk. 
Före semestern, i början av juli, meddelade han per telefon att enkäten 
sänts vidare till Christer Fagerlund, informationsansvarig, och i augusti 
besvarade Christer Fagerlund enkäten. 

Denna något omständiga beskrivning av mottagande och besvarande 
av 1983 års enkät visar att den ansvarige för hela verksamheten endast 
i ett fall besvarat frågorna, nämligen Vuxenskolans studierektor. De 
övriga tre »studierektorerna» (titlarna varierar), har lämnat fråge
formuläret vidare till andra tjänstemän. 

Det var just den ansvarige för hela verksamheten som frågorna var 
avsedda för, då flera frågor kräver en överblick över hela verksam
heten för att kunna vederhäftigt besvaras. Anställda inom estetiska 
sektorn vid respektive studieförbund har jag tidigare intervjuat och 
därvid fått en god bild av hur de ser på sin verksamhet i relation till 
hela verksamheten.5 De ser sin verksamhet som mycket väsentlig och 
inser dess betydelse för den nya kulturpolitiken och de framför också 
visst missnöje med det stöd de får från sitt förbund. 

Skickas enkäten vidare av studierektor till andra tjänstemän indi-
kerar detta att frågor om KOSKO-cirklar och kulturpolitik av honom 
prioriteras lågt i relation till annat arbete. Orsakerna till den låga 
prioriteringen kan vara flera. Frågorna uppfattas som ointressanta 
eller felställda och är präglade av att de ställs av en akademiker som 
verkar inom ett för studieförbunden ovanligt ämne — konstvetenskap. 
Den låga prioriteringen kan också bero på en negativ inställning till 
enkäter överhuvudtaget eller möjligen på ett ointresse för kultur
politik i allmänhet och KOSKO-området i synnerhet. 

1984 års enkät besvarades av Vuxenskolans fd studierektor Olle 
Edelholm och av ABF's f d studierektor Inge Johansson. ABF's f d 
studierektor Bo Toressons tid räckte inte till att besvara enkäten och 
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TBV's f d studierektor Per Sandberg, som pensionerades 1976, tyckte 
att verksamheten låg för långt tillbaka i tiden. 

Olle Edelholm var under större delen av 70-talet verksam som 
studierektor inom Vuxenskolan (till 1978). Hans svar bedöms därför 
som representativt för Vuxenskolans verksamhet under 70-talet. Inge 
Johansson var studierektor 1972—1975 för att därefter leda ABF's 
verksamhet som förbundsordförande under resten av 70-talet. Hans 
svar bör därför väl svara mot ABF's officiella inställning under 70-
talet. 

Hur besvarades enkäten? 

Den nya kulturpolitiken och studieförbunden 

Vuxenskolans förbundsrektor Allan Sundqvist hänvisar, som svar på 
första frågan om huvudmannaskap för studieförbunden, till yttranden 
över »Ny kulturpolitik» och »Folkbildningsutredningen». Där framgår 
att Vuxenskolan inte vill dela på cirkelbidragen i en kulturdel och en 
utbildningsdel. I yttrandet till »Ny kulturpolitik» säger man att man 
vill ha en tillsyningsmyndighet och då lämpligen Skolöverstyrelsen. I 
yttrandet till »Folkbildningsutredningen» i början av 80-talet, vill 
man fortfarande ha en tillsyningsmyndighet men föreslår att man 
särskilt prövar vilken myndighet. 

Olle Edelholm menar att samverkan med Skolöverstyrelsen funge
rat bra och att man inte skall se ställningstagandet för Skolöverstyrel
sen som en fråga om identitet. Han tillägger »studiecirkeln är ju i hög 
grad kultur». 

I svaret på andra frågan »Hur uppfattades den nya statliga kultur
politiken i Ert studieförbund?» påpekar Allan Sundqvist att »konkret 
innebar det förändrade bidraget till föreläsningsverksamhet/kultur
program inledningen till en mera aktiv insats på kulturområdet». 
Särskilt angelägna delmål för Vuxenskolan är att ge människor 
möjlighet till egen skapande aktivitet, att ta hänsyn till eftersatta 
gruppers erfarenhet och behov, att ta vara på äldre tiders kultur och 
att decentralisera kulturverksamheten. 

Konsekvenserna inom Vuxenskolan av den nya kulturpolitiken 
blev dels en ökad verksamhet inom konsthantverksområdet och dels 
en ökad verksamhet i andra former än studiecirkeln — i första hand 
kulturprogramverksamhet. 

Information om den nya kulturpolitiken spreds genom cirkel
studier av utredningens betänkande och 1975 anordnades av Vuxen
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skolan ett temaår med kultur som tema. I anslutning till temaåret 
arrangerades kurser, konferenser och evenemang. En debattbok, 
»Kultur idag — imorgon», gavs också ut.6 

Olle Edelholm säger att det viktigaste resultatet av den nya kultur
politiken var att diskussionen om kultur och kulturaktiviteter ökade 
inom studieförbunden och han nämner också betydelsen av bidraget 
till utvecklingsarbete. I ett längre perspektiv har effekterna blivit 
ökad mängd kulturarrangemang och nya arbetsformer menar han. 
Dokumentation av seder och bruk i äldre tider, vilket ledde till 
samverkan med muséer och universitetsinstitutioner, är ett exempel. 

I samtalet med TBV s tjänstemän framkom att första frågan i 
frågeformuläret — a tt välja huvudman för studieförbundet — va r 
ointressant för förbundet. Inom TBV var intresset nämligen mycket 
trögt för den nya kulturpolitiken delvis beroende på bristande tradi
tion inom området. Gustaf von Gertten påpekar också att trögheten 
allmänt är stor inom de traditionella folkrörelserna. Det tar tid för 
nya idéer att fortplanta sig inom studieförbundens decentraliserade 
organisationer. När kulturpolitiken presenterades fanns endast 
mycket små öar av kulturdebatt inom TBV. Vid mitten av 70-talet 
var det till 90 % ett kompakt motstånd från medlemsorganisationerna 
mot att arbeta med kultur och många var kulturpolitiskt omedvetna. 
Gustaf von Gertten menar att cirkelverksamheten har i samband med 
den nya kulturpolitiken i stort sett inte alls diskuterats inom TBV 
utan endast kulturarrangemangen. 

På första frågan hänvisar Medborgarskolans Christer Fagerlund, 
liksom Vuxenskolan, till yttrande över »Ny kulturpolitik» och »Folk
bildningsutredningen» men tillägger att man av tradition upplevde 
Skolöverstyrelsen som naturlig tillsyningsmyndighet, även om intres
set för kulturverksamheten och kulturfrågor ökat. På delfrågan om 
»vad anser Ni var viktigast för studieförbundens del» svarar Fagerlund 

»Möjligheterna till ökad bredd oc h ökat djup — till innehåll och form. Kvali
tetskultur — gärna o ch naturligen i kontakt och samverkan med de yrkes
utövande kulturarbetarna.» 

Informationen om den nya kulturpolitiken har endast spritts de 
vanliga vägarna inom Medborgarskolan. 

ABF''?, f d studierektor Inge Johansson, hänvisar också till ABF's 
remissyttrande över kulturbetänkandet. Han tillägger att folkbild
ningsarbetet ligger i gränsområdet mellan vuxenutbildning och kultur. 
Därför föreslår ABF delat huvudmannaskap, cirkelbidragen under 
Skolöverstyrelsen och bidragen till kulturprogram under Statens 
Kulturråd, och säger att det är angeläget för ABF att kunna uppe
hålla nära kontakt med båda förvaltningsområdena. Den nya kultur
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politiken var viktig för studieförbunden av flera skäl, säger Inge 
Johansson, den innebar dels en sanktion åt det sk vidgade kultur
begreppet, dels sociala och gränsöverskridande mål, dels betoning av 
folkrörelsernas roll och betydelse i kulturlivet och dels erkännande av 
amatörverksamheten som ett betydelsefullt led i kultursträvandena. 
På frågan om vilka konsekvenser den nya kulturpolitiken fick för 
studieförbunden svarar Inge Johansson: 

»Beslutet innebar en kraftig stimulans åt stora delar av ABFs verksamhet, 
främst på det estetiska området. Genom det nya samhällsstödet till »Kultur
program i föreningslivet» gav det också en rejäl skjuts åt denna verksamhets
gren. ABF har av tradition och på grund av si n förankring i stora sociala folk
rörelser alltid prioriterat samhällsstadierna mycket högt. Förbundets expansion 
på det estetiska området blev därför mindre än inom flertalet andra förbund.» 

Informationen om den nya kulturpolitiken skedde »på alla de 
kanaler som stod förbundet till buds». Det tryckta remissyttrandet 
var ett exempel, säger Inge Johansson. 

Bidrag till pedagogisk verksamhet 

Av de tre som besvarat enkäten 1983, Vuxenskolan, TBV och Med
borgarskolan, framgår att någon redovisad uppdelning av hur det 
statliga bidraget till pedagogisk verksamhet delades finns inte inom 
deras förbund, i varje fall vill man inte lämna ut sådana uppgifter. 

Lieselott Ginsburg, TBV, anser emellertid att det satsas betydligt 
mindre på att underbygga den pedagogiska verksamheten inom este
tiska sektorn, framför allt från distriktens sida. Till utbildning i 
fackliga ämnen betalar fackförbunden avgiften. För utbildning av 
estetiska ledare måste förbundet och distrikten betala och de är då 
ganska snåla. Hon anser att satsningen borde ske i proportion till 
antal studietimmar men att så inte sker. 

Gustaf von Gertten menar att i böljan av 70-talet var inte estetiska 
sektorn diskriminerad, men den dåliga ekonomin vid 70-talets mitt 
drabbade särskilt den estetiska sektorn. Detta medförde en diskrimi
nering mot 70-talets slut av just den estetiska verksamheten. Nu på 
80-talet har de återvunnit mark, då bla genom projektet »kultur i 
arbetslivet». 

Olle Edelholm hänvisar på denna fråga till Vuxenskolans kansli, då 
han inte själv har uppgifterna till hands. 

ABF's f d studierektor Inge Johansson har däremot omsorgsfullt 
besvarat frågan om bidrag till pedagogisk verksamhet. Av bifogade 
redogörelser för pedagogisk verksamhet 1979/80 framgår att 3,4 
miljoner utgjorde bidrag till handledarutbildning. Av dessa användes 
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drygt 920.000 till estetisk verksamhet och 257.000 till KOSKO-
verksamhet. Inge Johansson menar också att fördelningen av bidraget 
till pedagogisk verksamhet varit i stort sett oförändrad under 1970-
talet. 

Praktiska cirklar i konst, slöjd och konsthantverk 

Allan Sundqvist, Vuxenskolan, anser att cirklar i praktiska KOSKO-
ämnen »fungerar i stort sett bra, men det finns undantag och ingenting 
är så bra att det inte kan förbättras». Han säger vidare att det är fram
förallt genom cirkelledarutbildning och studiematerial som verksam
heten kan påverkas och förbättras. Angående målsättningen tycker 
Allan Sundqvist att den är viktig och man till vaije pris bör eftersträva 
att förverkliga målen. Han påpekar att det finns 

»brister i studieförbundens sätt att informera om måls ättningen i sin annonse
ring/inbjudan till allmänheten. Detta leder till svårigheter eftersom deltagarnas 
förväntningar på verksamheten i cirkeln ibland strider mot målsättningen.» 

Allan Sundqvist säger vidare att KOSKO-cirklar spelar 

»en viktig roll dels för att förverkliga en rad av de delmål som Riksdagen 
antog i sitt beslut 1974 och dels leder den omfattande estetiska verksamheten 
i form av studiecirk lar och andra kulturarrangemang till en ökad kunskap om 
och ett ökat intresse för konstnärlig verksamhet så som den utövas och 
presenteras av yrkesverk samma konstnärer. I detta fall fungerar cirkelledarna 
(ofta yrkesverksamma konstnärer) som en viktig inspirationskälla.» 

Olle Edelholm anser också att KOSKO-cirklar i stort sett fungerar 
bra, men att utbildningen av cirkelledare kan förbättras liksom infor
mation till deltagare och att materialet kan bli bättre. Han anser vidare 
att ökningen av KOSKO-cirklar är bra och hänvisar till undersökningar 
som säger att deltagare väljer KOSKO-cirklar dels av intresse för 
ämnet dels av socialt behov. Angående målsättningen för KOSKO-
cirklar säger Olle Edelholm att han tror att den är i stort bra, men att 
den medför en hämmande effekt. Han säger: 

»I v åra målbeskrivningar talar vi ofta om konsten som något som skall ge upp
levelser, utveckla människan som människa, öka tolerans etc. Öka och stimu
lera kreativiteten. Denna utveckling menar jag hä mmas av regelverket och jag 
är rädd a tt den hämmande eff ekten förstärks på grund av studieförbundens 
rädsla att göra fel.» 

På delfrågan om till vilket pris målsättningen i KOSKO-cirklar bör 
eftersträvas, svarar Olle Edelholm: 

»Utan statsbidrag skulle cirklarna kunna arbeta helt fritt och utan dåliga 
samveten hos de ansvariga funktionärerna inom studieförbunden. Men bortfall 
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av statsbidra g skulle sannolikt leda till att studieförbundens aktivitet skulle 
minska, och därigénom skulle en starkt kulturstimu lerande faktor försvinna i 
det svenska samhället. Det priset vill jag inte betala.» 

För TBV svarar Lieselotte Ginsburg att hon hoppas att KOSKO-
verksamheten furfgerar bra. Mycket beror på cirkelledarna, om de 
jobbar inom ramen för studiecirkelns idé och inte prioriterar den 
tekniska sidan. Målsättningen anser Lieselotte Ginsburg vara lite för 
hög. Vid samtalet framkom att man var medveten om att kravet att 
följa studieplaner har funnits i minst 20 år men en rejäl uppstramning 
på detta område har däremot inte skett förrän på 80-talet. Det var 
egentligen inte förrän man började förlora bidrag som allvaret i 
bestämmelserna gick upp för förbundet. 

Christer Fagerlund säger att konsekvensen av den nya kulturpoli
tiken för Medborgarskolan blev en stark ökning av verksamheten, 
vilket innebar administrativa bekymmer. Han anser vidare att KOSKO-
cirklarna fungerar bra men att cirkelledarnas förmåga och studie
materialets metodik bör kunna ytterligare förbättras. Anledningen 
till KOSKO-cirklarnas påtagliga ökning beror enligt Fagerlund på 
»behovet av personlig utveckling/bildning och sysselsättning liksom 
avkoppling från högt tempo i arbetsliv och samhälle». KOSKO-
cirklarnas teoretiska värde överbetonas och ambitioner och målsätt
ningar sätts väl högt i anvisningar och förordningar. 

På frågan om vilken roll tycker Ni att cirklar i konst, slöjd och 
konsthantverk har i den nya politiken svarar Christer Fagerlund: 

»En oerhört viktig roll m en kanske minst lika viktigt att befordra respekten 
för kunskap och professionalism som att befordra en okritisk amatörism.» 

Angående information och utbildning till KOSKO-ledare omtalar 
Gustaf von Gertten att man inom TBV diskuterat en central skrift 
som skulle distribueras direkt till cirkelledarna. Man är medveten om 
att det finns bromsar i den administrativa apparaten som man på 
detta sett skulle kunna komma förbi. 

Allan Sundqvist, Vuxenskolan, säger att studieförbunden skall 
informera sina cirkelledare och då i första hand om det egna studie
förbundets mål. Han förutsätter att dessa stämmer väl med det över
gripande beslutet som Riksdagen tog 1974. 

Angående information till cirkelledarna svarar Olle Edelholm att 
studieförbunden är ansvariga för informationen och att informationen 
bör vara sådan att den reducerar rädslan att göra fel och stimulera till 
kreativt estetiskt studiearbete. Angående utbildning av cirkelledare 
bör studieförbundet tillhandahålla utbildningen, som alltid kan bli 
bättre, men att Olle Edelholm skulle se det som en tillgång med 
samverkan mellan universitet och andra högskolor. Han anser annars 
att Vuxenskolan har ett väl utbyggt system för ledarutbildning. 
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Medborgarskolan anser också att man själv får ta ansvar för infor
mation och utbildning, då »främst utbildning så att målförverkligandet 
— metodiken — används av cirkelledarna i praktiken». 

Inge Johansson tror personligen att flertalet KOSKO-cirklar fungerar 
bra inom ABF. Förbättrad kvalitet kan erhållas genom cirkelledarut
bildning och framställning av genomarbetat material, men tillräckliga 
resurser saknas. På frågan om det är bra att KOSKO-cirklar fortsätter 
att öka svarar Inge Johansson: 

»Bra för vad? Studieförbunden är inga självänd amål. Om många människ or 
finner mening i arbetet, får möjlighet att efter var och en sina förutsättningar 
delta i en kulturellt skapan de verksamhet och uppöva sin känsla för konst och 
kultur, då är det b ra.» 

På delfrågan om målsättningen för KOSKO-cirklarna är riktig, 
svarar Inge Johansson: 

»Enligt vedertagen folkbildningssyn är det deltagarna som skall bestämma 
målet för verksamheten i respektive studiecirklar. Det finns inga fastställda 
läroplaner för studiecirkelve rksamheten och då kan det knap past heller finnas 
några av samhället eller studieförbunden fastställda mål. Däremot kan man 
tala om att både samhälle t och studieförbunden har et t syfte med verksam
heten, nämligen att bereda människor möjligheter - var och en efter sin för
måga - att delta i ett aktivt skapand e arbete, att utveckla sin känsla för färg 
och form, att stifta bekantskap med det professionella konstlivet, att uppleva 
gemenskap bl a.» 

På delfrågan vilken roll KOSKO-cirklar har i den nya kulturpoliti
ken ger Inge Johansson svaret: 

»De är en möjlighet för hundratusentals människor att delta i en kollektivt 
skapande verksamh et, pröva sina egna förutsättningar att forma, arbeta konst
ruktivt med sina händer, utveckla känslan för konst och konstnärligt arbete, 
få kontakt och gemenskap med andra människor.» 

Prioriteringar inom förbunden 

På frågan om alla sektorer är lika väsentliga för förbunden svarar 
Allan Sundqvist, Vuxenskolan, att: 

»alla områd en är i och för sig lika viktiga men det krävs mera insatser för att 
lyfta fram och väcka intresse för vissa angeläg na verksamhetsområden. I SV 
känner vi ett särskilt ansvar för att samhällsfrågorna (nationellt och inter
nationellt) uppmärksammas och att människor med olika studiehinder ges 
möjlighet att delta i verks amheten.» 

Olle Edelholm svarar på samma fråga: 
»Svårt att svar a på frågan. Ibland framskymtar uppfattningen att den este tiska 
sektorn drar uppmärksamheten från de mer samhällsinriktade studierna. Detta 
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är en uppfattning som kommer från de politiska medlemsorganisationerna. 
På det lokala planet värd eras ämnena på annat säu. Det deltagarna efterfrågar 
är viktigt. Det är deltagarna som bestämmer vad som är värt att studera.» 

Gustaf von Gertten, TBV, påpekade att studieförbundens huvud
sakliga uppgift är att betjäna sina medlemsorganisationer. Vid 70-
talets slut innebar detta att den fackliga sidan och den yrkesinriktade 
verksamheten prioriterades medan vid 80-talets början pendeln 
svänger tillbaka till kulturens förmån. Vid 70-talets mitt var med
lemsorganisationernas intresse för kultur mycket lågt. 

Christer Fagerlund besvarar frågan undvikande. Han säger att sam-
hällsämnen (som är understruket) utgjorde grunden vid Medborgar
skolans bildande. En förskjutning har sedan skett över språk till 
estetiska ämnen. Om de anses väsentliga för studieförbundet framgår 
inte. Han påtalar däremot att tekniska och naturvetenskapliga ämnen 
anses viktiga. 

Inge Johansson, ABF's f d studierektor, säger: 

»Jag är osäker om vad du menar med 'sektorer'. Som tidiga re nämnts har ABF 
alltid prioriterat samhällsst udier hög t. Inom det estetiska området har ABF 
aldrig värderat den ena genren högre än den andra.» 

Tidskriften som representativt organ för förbunden 

Sista frågan i formuläret var »anser Ni att innehåll och värderingar i 
Er tidskrift ger en rättvis bild av Ert studieförbund?». Som svar på 
frågan, som redan tidigare berörts i kapitel 1, säger Allan Sundqvist, 
Vuxenskolan, ett kort ja och Olle Edelholm har inte besvarat denna 
fråga. 

Gustaf von Gertten, TBV, anser att förbundets värderingar speglas 
i stort sett i tidskriften. Däremot speglar den inte hela verksamheten 
mycket beroende på den lilla volymen på tidskriften. 

Christer Fagerlund, Medborgarskolan, säger »Ja, i stort sett, även 
om den mer är en kulturtidskrift än en folkbildnings-/organisations-
tidskrift». 

Inge Johansson, ABF, säger nej och tillägger: 

»Tidningen redigeras huvudsakligen med utgångspunkt från journalistiska 
principer och värderingar. Om tidningens bild av ABF inte kan karakteriseras 
som orättvis så är den i v art fall mycket ofullständig.» 
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Vad innebär enkätsvaren? 

Studieförbundens inställning till huvudmannaskapet för verksamheten 
i enkäten överensstämmer helt med kulturbetänkandets remissyttran
den, till vilka man också hänvisar liksom till remissyttranden över 
folkbildningsutredningen. 

I TB F's stadgar och av reaktionen på kulturbetänkandet framgår 
att den kulturella verksamheten kommer långt ner på prioriterings
listan inom studieförbundet. Av tidskriftsanalysen framgår också 
TBV's starka fackliga intresse och kulturens svaga ställning. Svaren på 
enkäten förstärker om möjligt intrycket av TBV's bristande kulturella 
engagemang. Vidare framkommer att TBV's huvudsakliga uppgift är 
att betjäna medlemsorganisationerna och deras behov, som framför 
allt är facklig utbildning. Projektet »Kultur i arbetslivet» tycks dock 
ha stimulerat även de fackliga organisationerna till kulturellt uppvak
nande vid 70-talets slut. 

Vuxenskolan deklarerar i sina stadgar ett starkt kulturintresse, 
kultur i vid bemärkelse. Av enkäten framgår också att Vuxenskolan 
i sin verksamhet beaktat och bejakat den nya kulturpolitiken, dels 
genom en omfattande informationsverksamhet och dels genom att 
utlysa ett särskilt kulturår 1975. 

På frågan om någon sektor prioriterades inom studieförbundet 
skulle man mot denna bakgrund förvänta sig att kulturen skulle 
nämnas. Men nej, alla områden är lika viktiga men det som man 
finner särskilt angeläget är samhällsfrågor och att nå eftersatta grupper. 
Av Olle Edelholms svar framgår att bland de politiska medlemsorga
nisationerna finns en viss misstänksamhet mot estetiska sektorn för 
att den drar uppmärksamhet från samhällsanknutna studier. Då de 
politiska medlemsorganisationerna har ett stort inflytande i styrel
serna på alla förbundets nivåer, kan detta få allvarliga följder för t ex 
estetiska sektorns utbildningsverksamhet. Tidskriftsanalysen visar 
också att andelen kulturartiklar i Impuls är i avtagande under senare 
delen av 70-talet medan samhällsartiklar — partipolitiska och fackliga 
artiklar — ök ar liksom intresset för medmänskliga relationer. Detta 
trots att Vuxenskolans största sektor är den estetiska sektorn, som 
svarar för ca 40% av hela dess cirkelverksamhet 1979/80, se figur 
6 s 29. 

Medborgarskolan, som har en ännu större andel estetiska cirklar, 
närmare hälften av hela verksamheten, har enligt enkäten inte funnit 
den nya kulturpolitiken värd några extra ansträngningar i form av 
information eller uppbackning. Man ställer ju inte heller, enligt 
remissvaret på kulturbetänkandet, upp på det övergripande målet att 
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nå kulturell jämlikhet. Vad man pointerar i remissvaret och i enkäten 
är kvalitetskultur och man värnar särskilt om den professionella 
konsten och konstnärerna. 

Cirkelverksamheten i praktiska KOSKO-ämnen måste även enligt 
Medborgarskolans sätt att se vara amatörverksamhet. Den svarar för 
hela 23 % av hela verksamheten, se tabell4 s 52. Ett syfte med dessa 
amatörcirklar skall enligt målsättningen vara att skapa förståelse för 
professionella konstnärers situation och arbete. Detta mål bör ligga i 
linje med Medborgarskolans allmänna inställning. I enkäten pointeras 
just KOSKO-cirklars viktiga roll att skapa respekt för kunskap och 
professionalism. Men man vill också »befordra en okritisk amatörism», 
ett förvånande yttrande som stämmer så dåligt med Medborgarskolans 
policy för övrigt att det föranleder en undran om man verkligen 
menar vad man säger. Skulle detta gälla KOSKO-cirklar innebär det 
ju att man tar klart avstånd från målsättningen för cirklarna. KOSKO-
cirklar skall ju förutom möjlighet till eget skapande också ge en 
allmän kulturorientering och kunskap om konstnärers situation och 
därmed definitivt inte »befordra en okritisk amatörism». 

Inte ens Medborgarskolan, med sin stora andel estetiska cirklar, ser 
denna verksamhet som viktigast inom förbundet. I enkätsvaret sägs 
istället att man pointerat samhällsämnen liksom att man anser tekniska 
och naturvetenskapliga ämnen som viktiga. 

Vuxenskolan och Medborgarskolan tycker att KOSKO-cirklarna 
fungerar bra medan TB V hoppas att de fungerar bra. Allan Sundqvist 
på Vuxenskolan anser att brister i annonsering kan skapa vissa fel
aktiga förväntningar. I annonser under 70-talet sattes oftast tekniken 
i förgrunden hos de flesta förbund medan informationen om den 
kulturkunskap, som också borde ingå i cirkeln, sällan nämndes. Han 
säger vidare, att Vuxenskolan ofta har yrkesverksamma konstnärer 
som cirkelledare, varför ledarproblemen är små, då yrkesverksamma 
konstnärer genom sitt yrke besitter den kulturella vidsyn som behövs 
för att målsättningen skall kunna uppfyllas. Min erfarenhet från 
Vuxenskolan i Umeå under 1970-talet bekräftar inte detta påstående. 
Ytterst få av cirkelledarna i KOSKO-ämnen var då också yrkesverk
samma konstnärer i den bemärkelsen att deras huvudsakliga arbete 
var konstnärlig produktion. Enligt rapporten från Statens Kulturråd 
om konsthantverk och konsthantverkare finns, som tidigare nämnts, 
endast 1000-talet professionella konsthantverkare i Sverige, vilket 
inte alls räcker till att ens täcka Vuxenskolans behov.7 

Av ABF's enkätsvar framgår med all tydlighet, liksom i stadgar och 
program, att ABF alltid prioriterat samhällsstudier högt, vilket även 
avspeglat sig i verksamheten. Av Inge Johanssons svar på enkäten 
framgår också att hela ABF's verksamhet berörts och stimulerats av 
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den nya kulturpolitiken, även om den främst gällt den estetiska 
sektorn. Inom denna nämns som stimulerande faktor speciellt bidrag 
till kulturprogram i föreningslivet. Inge Johansson säger också att 
expansionen inom estetiska sektorn inte har blivit så stor inom ABF, 
som hos andra förbund. 

Den av studieförbunden och Skolöverstyrelsen gemensamt formu
lerade målsättningen för KOSKO-cirklar är väl hög, hävdar både TB V 
och Medborgarskolan. Medborgarskolan, som så starkt betonar 
kvalitetskulturen, borde ju snarare applådera en målsättning som 
syftar till bla förståelse för professionell konst. TBV är kulturellt 
mindre intresserade och har inget uttalat kvalitetskrav och kan därför 
mer förståeligt uppleva målsättningen som betungande. 

Allan Sundqvist vill eftersträva den till varje pris, vilket egentligen 
är mer förvånande då Vuxenskolan i reaktionen på den nya kultur
politiken inte alls betonade kvalitetsaspekter utan snarare tryckte på 
de sociala aspekterna i KOSKO-cirklarna och den gemensamma 
aktiviteten. 

Av Olle Edelholms enkätsvar om målsättningen för KOSKO-cirklar 
framgår att de tycks skapa problem och dåligt samvete hos funktio
närerna. Detta måste bero på svårigheten att leva upp till den. Han 
skulle gärna se att cirklarna hade större frihet men inte på bekostnad 
av förlorat statsbidrag. Vuxenskolans syn på målsättningen är enligt 
svaren splittrad, vilket ytterligare förstärker intrycket av att osäkerhet 
finns inom Vuxenskolan kring målsättningskraven. 

Vid intervju med TBV-anställda framkom att man länge känt till 
målsättningskraven för KOSKO-cirklar men man deklarerade också, 
att full insikt i att målsättningskraven bör efterlevas, fick man först 
i och med att vissa bidrag drogs in vid 70-talets slut för cirklar som ej 
höll måttet. Är TBV's reaktion unik eller har de andra studieför
bunden reagerat på samma sätt? 

Inge Johansson, ABF, tycks förneka att det finns fastställda mål 
för att få statsbidrag för KOSKO-cirklar. Han anser att cirklarna bara 
har ett bestämt syfte. Det är ju också denna inställning som Maiken 
Banner-Wahlgren påtalar i sin kritiska artikel i Fönstret 1975, där 
hon anklagar alla studieförbund och Skolöverstyrelsen för att blunda 
för målkraven. Pilotundersökningen i Umeå 1978, visar ju också att 
man inom ABF inte heller där var medvetna om några målsättnings
krav. 

När det gäller bidraget till pedagogisk verksamhet ger ABF en 
ordentlig redovisning för 1979/80. Av den framgår att 7,6% av bidra
get användes till utbildning inom KOSKO-området och 27,1 % inom 
estetiska sektorn. Om bidraget till handledarutbildningen skulle för
delas efter deltagarantalet i ABF borde 14% av bidraget tillfallit 
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KOSKO-området och 31,6% estetiska sektorn. KOSKO-området är 
alltså klart missgynnat i förhållande till andra områden. 

Fördelningen av de statliga bidragen till pedagogisk verksamhet får 
förbli en hemlighet för TBV, Medborgarskolan och Vuxenskolan. De 
har inte deklarerat fördelningen och misstanken om att denna inte 
sker i proportion till verksamheten styrks av Lieselotte Ginsburg. 
Däremot framkommer att också medlemsorganisationerna ekono
miskt stöder den pedagogiska verksamheten inom ämnesområden 
som de prioriterar. 

Kommentarer till sista frågan i enkäten, om tidskrifterna är repre
sentativa organ för förbunden, har redan givits i kapitel 1, varför de 
inte behandlas här. 

Noter 

1. Titeln studierektor, som användes under 1970-talet, har på 80-talet ersatts 
av annan titel, för att inte förväxlas med skolsystemets studie rektorer. 

2. Förbundens telefonväxel informerade om till vem brev ti ll studierektor skall 
ställas. För ABF till förbundsordföranden Bo Bergne'r, för VS till förbunds
rektor Allan Sundqvist, för Mbsk till studierektor Åke Norén, för TBV till 
förbundsrektor Lennart Larsson. 
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VII. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

Det primära syftet med detta arbete har varit att undersöka studie
förbundens inställning till den egna estetiska verksamheten och fram
förallt till cirkelverksamheten i KOSKO-ämnen. Genom analys av 
studieförbundens stadgar och program liksom av uttalanden i egna 
tidskrifter och i egna publicerade skrifter har studieförbundens offi
ciella inställning studerats. En enkätundersökning, där frågor om den 
nya statliga kulturpolitiken och om inställningen till KOSKO-cirklar 
ställdes till studieförbundens studierektorer, har kompletterat bilden. 
Eftersom informationen genom de officiella kanalerna är relativt 
mager har dessutom en indirekt metod använts för att registrera 
studieförbundens officiella inställning till estetisk verksamhet och till 
KOSKO-cirklar. Därvid har studieförbundens reaktion på den nya 
statliga kulturpolitiken studerats. Den nya kulturpolitiken grundar 
sig på en utredning, som till det kulturpolitiska området avgränsar 
just studieförbundens estetiska verksamhet. Utredningen ser mycket 
positivt på studieförbundens estetiska verksamhet som ett medel att 
nå de kulturpolitiska målen och vill därför också ge dem ett större 
kulturansvar än tidigare. 

För ett studieförbund, som ser sin estetiska verksamhet som en 
väsentlig kulturinsats, borde kulturutredningens förslag vara av 
största vikt. Utredningen pointerar skapande verksamhets betydelse 
för att nå kulturell jämlikhet. Genom att studera studieförbundens 
reaktion på detta, kan man indirekt se deras inställning till KOSKO-
cirkelverksamheten. Genom att studera studieförbundens reaktion på 
den nya kulturpolitiken som helhet, kan man enligt min mening 
avläsa studieförbundens intresse för kulturverksamhet i allmänhet 
och sin egen estetiska verksamhet i synnerhet. 

De tre första frågorna ställda i kapitel 1 (s 10) skall först besvaras 
för att ge underlag för en diskussion om studieförbundens inställning 
till den egna estetiska verksamheten. Därefter skall de övriga två 
frågorna besvaras och kommenteras. Dessa frågor gäller studieför
bundens inställning till den egna KOSKO-cirkelverksamheten. 
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Hur har studieförbunden mottagit den nya kulturpolitiken? 

Kulturutredningen »Ny kulturpolitik» som utgör grunden för 1974 
års kulturproposition, sägs enligt en ledare i ABF's tidskrift Fönstret 
ha socialistiska och demokratiska förtecken, varför det tycks naturligt 
att ABF med sina rötter inom arbetarrörelsen bejakar huvuddragen i 
utredningens förslag. I remissvaret pointeras gemenskap mer än akti
vitet i gemenskaps- och aktivitetsmålet och i syftet att bredda och 
sprida kulturen varnar ABF för att detta kan innebära avsteg från 
kvalitetskrav, då kvalitet är något man vill värna om. ABF vill också 
starkare betona bekämpandet av kommersialismens negativa verk
ningar inom kulturlivet, mer än vad kulturutredningen gör. 

I Fönstret innehåller samtliga artiklar om den nya kulturpolitiken 
1972—74 kommentarer till kulturkommersialismens negativa verk
ningar. 

Kulturpropositionen föranleder i Fönstret endast en missnöjd 
kommentar om det dåliga ekonomiska utfallet. 

Av Inge Johanssons svar på enkäten framgår att den nya kultur
politiken berört och stimulerat hela ABF's verksamhet. Bidragande 
orsak till detta var naturligtvis att det ekonomiska utfallet av den nya 
kulturpolitiken berörde hela cirkelverksamheten, liksom att ABF har 
en bred kulturdefinition dit inte endast estetisk verksamhet räknas. 

Vuxenskolan, som i sitt program betonar kulturverksamheten 
starkt, liksom solidaritet och jämlikhet, bejakar också kulturutred
ningens förslag. Man pointerar vikten av att decentralisera kulturverk
samheten, att ge människor möjlighet till gemensam aktivitet och 
att ta hänsyn till eftersatta gruppers behov och erfarenheter. I svaren 
på studierektorsenkäten framhålls även målet att ta vara på äldre 
tiders kultur som väsentligt för förbundet. 

Informationen i Impuls är mager och efter kultrupropositionens 
antagande kommenteras i Impuls endast fördelningen av bidrag till 
kulturprogram i föreningslivet. 

Av studierektorsenkäten framgår att den nya kulturpolitiken 
resulterade i en ökad verksamhet inom konsthantverksområdet, 
liksom ökad diskussion om kultur och kulturaktiviteter. Nya bidrags
former fick också stor betydelse. 

Inom Medborgarskolan vill man inte diskutera den nya kultur
politikens betydelse för att nå kulturell jämlikhet. Medborgarskolan 
ser mer till individens personlighetsdaning. Inom kulturlivet värnar 
man särskilt om kvalitetskravet och betonar de centrala institutioner
nas behov av starkt stöd liksom man betonar bevarande av äldre tiders 
kultur. Medborgarskolan anser också i sitt svar på kulturbetänkandet 
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att internationella aspekter på kulturlivet bättre bör stödjas av den 
nya kulturpolitiken. 

I Tidsspegel är behandlingen av den nya kulturpolitiken mager 
utöver presentationen av hela remissvaret på kulturbetänkandet. I en 
missnöjd kommentar till kulturpropositionen, i en ledare i Tidsspegel, 
säger man att den inte gav mycket för studieförbundens del och 
beklagar att det enda radikala — ett tilläggsbidrag för kulturcirklar — 
har avvisats. 

Konsekvenserna för Medborgarskolan av den nya statliga kultur
politiken blev, enligt studierektorsenkäten, en stark ökning av verk
samheten med tillhörande administrativa bekymmer. 

27?F-tjänstemännens svar på enkäten visar att den nya kultur
politiken mycket lite berört TBV. Kulturintresset och kulturdebatten 
var marginell inom förbundet och vid 70-talets mitt var tom mot
ståndet mot kulturverksamhet inom förbundet stort. TBV's mycket 
kortfattade sammandrag av remissvaret i tidskriften Folkbildnings
arbetets presentation av samtliga studieförbundens remissvar tyder 
också på litet engagemang. 

I TBV-kontakt ges en saklig kortfattad presentation av den del av 
kulturpropositionen som berör studieförbunden. Särskilt påpekas 
amatörverksamhetens betydelse och vikten av åtgärder mot den 
negativa kulturkommersialismen. 

Som sammanfattning kan sägas att ABF och Vuxenskolan mottar 
den nya kulturpolitiken positivt. Medborgarskolan mottar den i vissa 
avseenden snarare negativt, beroende på den starka betoningen av 
individualismen och av professionell konstnärlig verksamhet. TBV är, 
enligt enkäten, mer ointresserad av den nya kulturpolitiken än vad 
den sakliga informationen i TBV-kontakt skulle kunna tyda på. 

Hur har studieförbunden försökt att sprida information 
om den nya statliga kulturpolitiken? 

ABF sammanfattar sina synpunkter på den nya kulturpolitiken enligt 
utredningens förslag i en liten skrift »Ny kulturpolitik», som också 
utgör remissyttrande till kulturbetänkandet. Denna skrift distribueras 
som cirkulärskrivelse, vilket är det vanligaste sättet för intern informa
tion inom studieförbunden. 

I Fönstret ägnas kulturbetänkandet några artiklar, där kulturkom
mersialismen står i centrum. En helhetspresentation av betänkandet 
saknas dock. Bidrag till kulturprogram i föreningslivet tilldrar sig visst 
intresse. I Fönstret redovisas också en konferens för ombud från 
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ABF-distrikten och storavdelningar, som ägnat en halv dag åt kultur
propositionen. 

Enligt ABF's studierektor under remisstiden, informerade ABF 
inom sitt förbund med »alla de kanaler som stod till buds». 

Vuxenskolan diskuterar betänkandet internt i bl a cirkelform, innan 
man avger sitt remissvar. Man anordnar också ett temaår 1975/76, 
som förlängs ett år till att omfatta även 1976/77, som ägnas åt kultur. 
Under dessa år arrangeras både kurser och konferenser i ämnet för
utom alla kulturarrangemang. Man ger också ut en bok om kultur, 
för att stimulera debatten inom sitt förbund. 

I Impuls presenteras betänkandet mycket kort. Remissvaret presen
teras däremot i sin helhet, vilket ju är en form av indirekt information. 
I samband med antagandet av kulturpropositionen diskuteras endast 
bidraget till kulturprogram i föreningslivet i Impuls. 

Medborgarskolan gör inga extra insatser för att sprida information 
om den nya kulturpolitiken inom förbundet utan utnyttjar endast de 
ordinarie vägarna för information. 

Medborgarskolans information om den nya kulturpolitiken genom 
sin tidskrift Tidsspegel, är också mager. Det sker endast genom några 
personligt präglade inlägg. Däremot presenteras yttrandet över 
kulturbetänkandet i sin helhet. Innan kulturbetänkandet lades fram 
publicerades i Tidsspegel Medborgarskolans framtida kulturpolitik, 
där man betonar internationella attityder, rätt till valfrihet, kvalitets
tänkande och känsla för kulturens beroende av en levande tradition. 

Under rubriken »Smulor till kulturen» kommenteras kulturpropo
sitionen, varvid man uttrycker sitt missnöje över utfallet. 

Som enda ansträngning att sprida information om den nya kultur
politiken anordnar TBV, enligt enkäten, några konferenser om hur 
man informerar om kultur. Det är kulturprogramverksamheten man 
vill introducera. 

Kulturbetänkandet och kulturpropositionen presenteras kortfattat 
och sakligt i TBV-kontakt. Man verkar väl medveten om den centrala 
roll som studieförbunden tilldelats genom den nya kulturpolitiken. 
Amatörverksamhetens värde och betydelse samt bidraget till kultur
program inom föreningslivet är de delar av den nya kulturpolitiken 
som särskilt omnämns. 

Sammanfattningsvis kan sägas att informationen om kulturbetänkan
dets och kulturpropositionens innehåll och betydelse för studieför
bunden är kortfattad och förhållandevis knapphändig i tidskrifterna. 
TBV-kontakt är dock den mest informativa. Något initiativ till debatt 
förekommer inte i någon tidskrift. Fönstret, Impuls och TBV-kontakt 
ägnar särskild uppmärksamhet åt bidraget till kulturprogram i före
ningslivet. 
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Vuxenskolan är annars det studieförbund som mest påtagligt 
reagerat på den nya kulturpolitiken, dels genom god intern bearbet
ning och dels genom att utlysa ett särskilt temaår gällande kulturen. 
Genom den lilla skriften »Ny kulturpolitik» ger ABF en god intern 
information, som dock inte generellt når cirkelledare. TBV och 
Medborgarskolan har inte gjort några extra insatser för intern infor
mation om den nya kulturpolitiken. 

Hur har innehållet i studieförbundens tidskrifter 
präglats av den nya kulturpolitiken? 

Dennya kulturpolitikens mål skulle kunna stimulera ett studieförbund, 
som accepterar de övergripande målen, att verka medvetet utifrån 
delmålen för att nå kulturell jämlikhet. Detta skulle då också kunna 
styra debatt och innehåll i tidskrifterna. 

Naturligtvis dyker andra ämnen upp i samhällsdebatten som 
påverkar även studieförbundens tidskrifter. Exempel på detta är de 
internationella temaåren som FN initierar, såsom kvinnoåret 1975 
och barnåret 1979 eller andra temaår såsom europeiska byggnads
vårdsåret 1975. Innehållet i statliga utredningar är faktorer som 
påverkar samhällsdebatten och som också ger effekter i studieför
bundens tidskrifter. Dessutom kan journalisters personliga val och 
intressen sätta sin prägel på en tidskrift, vilket Fritz Karlsson, ABF, 
påpekar i sitt brev i samband med enkäten till studierektorerna. 
Tidsspegel är ett exempel på detta. 

Den numeriska tidskriftsanalysen i kapitel 4 ger en bild av hur 
innehållet i studieförbundens tidskrifter har präglats av den nya 
statliga kulturpolitiken under 1970-talet. 

De fyra studieförbundens tidskrifter är sinsemellan mycket olika 
vad gäller både omfång och innehållsfördelning. Andelen noteringar 
för kulturartiklar är störst i Tidsspegel och minst i TBV-kontakt. 
Båda dessa tidskrifter har under största delen av 70-talet varit interna, 
dvs tidskrifter som når framförallt anställd personal och representan
ter för medlemsorganisationerna. Tidsspegel har en ojämn fördelning 
av noteringar inom de åtta kategorierna relaterade till de kultur
politiska delmålen. Att värna om konstnärlig och kulturell förnyelse, 
om professionell konstnärlig verksamhet, om bevarande av äldre 
tiders kultur och om information om internationella förhållanden — 
kategori 6, 7 och 8 i analysen — sv arar i genomsnitt för nästan 
hälften av det totala antalet noteringar under 1970-talet. Tidsspegels 
fördelning av »kulturartiklar» stämmer väl med Medborgarskolans 
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remissvar på kulturbetänkandet, som pointerar just dessa delmål. 
Även Kulturkommitténs uttalande i Tidsspegel 1972, om Medborgar
skolans framtida kultursatsning, betonar dessa tre ämnesområden. 
Tilläggas kan att Tidsspegels innehållsfördelning har förändrats 
mycket lite under 1970-talet. 

Fönstret är till omfånget störst och har under hela 70-talet distri
buerats internt och till cirkelledare. Fönstret har en jämnare fördel
ning av noteringar inom de nio första kategorierna. Professionell 
konstnärlig verksamhet dominerar något över de övriga. ABF's starka 
engagemang för insatser mot den negativa kulturkommersialismen, 
som framförts i remissvaret och i kommentarer i Fönstret i anledning 
av den nya kulturpolitiken, avspeglas framförallt i artiklar under 
1974, och är därefter tydligen inte lika aktuell. Nästan en fjärdedel 
av Fönstrets noteringar orsakas av fackliga eller politiska artiklar. 
Detta stämmer väl med ABF's starka betoning av sin funktion som 
arbetarrörelsens bildningsorgan, där strävan att främja en samhälls-
omdaning sätts i första rummet. Antalet noteringar för »kulturartik
lar» har dock under 1970-talet haft en ökande tendens i Fönstret. 

I TBV-kontakt, som under hela 70-talet varit den till omfånget 
minsta tidskriften, svarar den genomsnittliga andelen kulturnote
ringar under 1970-talet för endast 30% av alla noteringar. Artiklar 
med pedagogiskt innehåll är i klar majoritet, vilket i och för sig är 
naturligt för ett studieförbundsorgan med intern spridning. Att 
kulturfrågor inte var angelägna frågor inom studieförbundet framgår 
klart av studierektorsenkäten. 

I TBV-kontakt är andelen »kulturartiklar» störst vid 70-talets mitt, 
en tendens till vilken den nya kulturpolitiken kan ha bidragit. I sam
band med folkbildningsutredningens debattskrift 1978 föreslås att 
det ideologiska studiearbetet skall ges prioritet, en tendens som kan 
ha bidragit till den ökade fackliga andelen noteringar för artiklar mot 
70-talets slut. 

Vuxenskolans tidskrift Impuls har upplagemässigt vuxit starkt 
under 70-talet och når efter 1977 också ut till alla cirkelledare. 
Kulturartiklar svarar för drygt hälften av antalet noteringar under 
1970-talet, men de är inte jämnt fördelade över de nio kategorierna. 
Artiklar som behandlar kulturkommersialismen saknas helt och 
yttrandefriheten är heller inte ett ämne som väcker intresse för 
belysning i Impuls. Intresset för decentralisering och internationella 
aspekter avtar under 70-talet medan andelen politiska artiklar ökar. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Tidsspegel inte helt kan anses 
präglad av den nya statliga kulturpolitiken, därtill är innehållet för 
ojämnt fördelat mellan de nio kategorierna även om andelen »kultur
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artiklar» är stor. Fönstret måste, trots den stora andelen noteringar för 
fackliga och politiska artiklar, anses ge en god information i enlighet 
med den nya kulturpolitiken, vilket däremot inte TBV-kontakt kan 
anses ge. TBV-kontakt synes dock ha tagit ett visst intryck av den 
nya kulturpolitiken vid decenniets mitt. Impuls kan sägas ge en 
relativt god information i enlighet med den nya statliga kulturpoliti
ken, speciellt fram till decenniets mitt. 

Som framgått av utredningen i kapitel 1 om tidskrifternas repre
sentativitet för studieförbunden, bör Impuls och TBV-kontakt anses 
representativa för förbunden liksom även Tidsspegel, vilken dock är 
mer kulturtidskrift än ren folkbildningstidskrift. Fönstret däremot 
anses enligt studierektorsenkäten inte helt representativ för ABF's 
verksamhet. Man kan anta att Fönstrets, av ABF accepterade, roll 
som arbetarrörelsens enda kulturtidskrift vid 70-talet slut, inneburit 
en starkare kulturell prägling av Fönstrets innehåll, än om Fönstret 
enbart vore ABF's organ, kulturell enligt ABF's breda definition av 
kulturbegreppet. 

Några slutsatser av den numeriska tidskriftsanalysen är att 

• TBV har ett svagt intresse för kulturfrågor 
• Vuxenskolan har ett starkare och bredare intresse för kulturfrågor 
• TBV och Vuxenskolan synes ha påverkats av folkbildningsdebatten 

vid 70-talets slut, enligt vilken medlemsanknytningen starkare 
skulle pointeras av studieförbunden 

• Medborgarskolan inte kan anses ha informerat i enlighet med den 
nya statliga kulturpolitiken utan har en snävare inställning till 
kultur 

• Fönstrets breda och goda bevakning av kulturfrågor inte behöver 
vara representativt för ABF, utan snarare sammanhänger med 
Fönstrets roll som arbetarrörelsens kulturtidskrift. 

Studieförbundens inställning till den egna estetiska verksamheten 

Det finns många faktorer i de genomförda undersökningarna som 
pekar på studieförbundens bristande intresse för den egna verksam
heten på det estetiska området. 

• I ABF's, Vuxenskolans och TBVs stadgar pointeras att medlems
organisationernas önskemål skall prioriteras. För de fyra under
sökta studieförbunden är de största medlemsorganisationerna 
fackliga eller politiska grupper, som av naturliga skäl prioriterar 
fackliga och politiska eller samhällsinriktade ämnen. Dessa cirklar 
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räknas till sk prioriterad verksamhet, som fått högre bidrag än 
andra cirklar. ABF hade 1979/80 drygt 50% av sina cirklar som 
prioriterade cirklar.1 

• Kulturell verksamhet nämns bland de sista i raden av uppräknade 
verksamhetsområden i stadgarna. 

• Särskilt angelägna områden för ABF, Vuxenskolan, TBV och Med
borgarskolan är enligt studierektorsenkäten samhällsämnen och 
tekniska ämnen, inte ämnen inom den estetiska sektorn. 

• Av reaktioner på kulturbetänkandet kan slutsatsen dras att ABF 
och Vuxenskolan är positiva till kulturpolitiken medan TBV är 
ointresserad och Medborgarskolan snarast negativ, i varje fall när 
det gäller det övergripande målet. 

• Inget studieförbund går i remissvaret på kulturbetänkandet emot 
utredningens förslag genom att begära prioritering av bidragen till 
kulturcirklar. Att studieförbunden i sina remissvar inte själva 
krävde särbehandling av kultursektorn, bottnar naturligtvis i att 
det bästa utfallet för deras del var en höjning av bidraget till hela 
cirkelverksamheten och med bibehållande av gällande prioriterings
regler. Det innebar att fackliga cirklar och grundläggande samhälls-
inriktade cirklar fick de bästa bidragen, cirklar som ju alla fyra 
studieförbunden tycks särskilt värna om enligt stadgar och studie
rektorsenkäten. Endast i en enda artikel, i en ledare i Tidsspegel 
sägs att det enda rätta hade varit ett extra stöd till kulturcirklarna. 

• Studieförbunden väljer en utbildningsmyndighet före en kultur
myndighet som huvudman för sin cirkelverksamhet. I kultur
betänkandet föreslås Skolöverstyrelsen som fortsatt huvudman 
för studieförbunden men man säger också att om studieförbunden 
anser att deras verksamhet huvudsakligen är kulturell kan en 
kulturmyndighet vara tillsyningsman. Med tanke på att den este
tiska sektorn är den största för Vuxenskolan, Medborgarskolan 
och TBV vore det senare rätt naturligt. Med ett kulturorgan som 
huvudman skulle antagligen kulturintressen bättre tas till vara. 

• Studieförbunden associerar den nya kulturpolitiken i första hand 
till bidrag till kulturprogram inom föreningslivet, ett nyinrättat 
bidrag som mottogs mycket positivt av alla fyra studieförbunden. 
Men kulturprogrammen utgör en liten del av studieförbundens 
verksamhet i förhållande till den egna cirkelverksamheten inom 
kulturområdet. Kulturprogrammen når många men ofta passiva 
mottagare till skillnad från cirkelverksamheten som aktiverar. 

• Informationen om den nya kulturpolitiken är ytterst bristfällig 
i tidskrifterna. Ansågs den nya kulturpolitiken viktig borde den 
också ha förts ut till anställda och cirkelledare. 

• Av Skolöverstyrelsens medel för pedagogiskt utvecklingsarbete för 
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studieförbunden (PUST) har inte någon del tillfallit estetiska 
sektorn under 1970-talet eftersom inga ansökningar har inkommit 
från studieförbunden. 

Vissa faktorer i de genomförda undersökningarna skulle kunna 
tyda på studieförbundens positiva inställning till den egna estetiska 
verksamheten, såsom ABF's och Vuxenskolans positiva mottagande 
av den nya statliga kulturpolitiken och att Fönstrets och Impuls 
innehåll har så starkt präglats av den nya kulturpolitikens delmål, 
liksom Medborgarskolans påtagliga intresse för kvalitetskultur. Dessa 
faktorer skall här närmare beröras. 

En anledning till att ABF, med sin förankring inom arbetarrörelsen, 
bejakar kulturbetänkandet kan vara att den nya kulturpolitiken sätter 
jämlikheten som övergripande mål, vilket ju även arbetarrörelsen gör. 

I reaktionen på de kulturpolitiska delmålen pointeras starkt målet 
att motverka den negativa kulturkommersialismen. I Fönstret är det 
endast detta delmål som kommenteras och det kommenteras i samt
liga artiklar om den nya kulturpolitiken under 1972—74. Andelen 
artiklar som berör den negativa kulturkommersialismen sjunker 
däremot påtagligt efter 1974, vilket skulle kunna indikera att intresset 
var flyktigt. Hur starkt var då intresset för de övriga delmålen som 
inte alls nämndes i Fönstret? 

Att Fönstrets innehåll så starkt präglats av den nya kulturpolitikens 
delmål skulle kunna innebära att ABF har ett starkt intresse också 
för sin egen estetiska verksamhet. Men som tidigare sagts kan Fönstret 
ha en starkare kulturell prägel än vad som skulle gälla om tidskriften 
enbart vore studieförbundet ABF's organ. Vidare är ABF's kultur
begrepp präglat av det vida sociologiska kulturbegreppet som omfattar 
ett samhälles totala uppsättning av beteenden, vanor, roller och 
normer. Den goda informationen i enlighet med den nya kultur
politiken har därmed mindre värde som mätare av ABF's intresse för 
sin egen estetiska verksamhet. 

Skulle den nya kulturpolitiken ansetts viktig för den egna cirkel
verksamheten borde informationen om den gått ut i Fönstret, som ju 
når alla cirkelledare. Den informationen har däremot varit dålig. Av 
ovanstående framgår att en till synes positiv reaktion på och ett 
positivt mottagande av den nya kulturpolitiken inte entydigt kan 
tolkas som en positiv inställning till den egna estetiska verksamheten. 

Vuxenskolan bejakar i remissvaret kulturbetänkandet i sin helhet, 
då Vuxenskolan ser hela sin verksamhet som »en folkligt förankrad 
kulturskapande och kulturförmedlande kraft». Vuxenskolan har 
också ett kulturbegrepp, som är starkt influerat av sociologins kultur
begrepp. Genom att utlysa ett särskilt kulturår 1975, visar Vuxen
skolan att man vill verka i den nya kulturpolitikens anda. Vad som 
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framförallt initieras under kulturåret är olika kulturarrangemang. 
Kulturåret var alltså bla ett sätt att utnyttja de nyinrättade bidragen 
till kulturprogram i föreningslivet, 

I Impuls är under 70-talets f örra hälft bevakningen av ämnen rela
terade till de kulturpolitiska målen relativt god. Däremot sker en 
förändring mot 70-talets slut. Den numeriska tidskriftsanalysen visar 
att kulturnoteringarna minskar till förm ån för fackliga oc h politiska 
noteringar. Impuls får markant ökade statliga bidrag 1977, vilket gör 
att Impuls nu kan nå alla cirke lledare, som därmed utgör den domi
nerande mottagarkategorin. Förändringen kan dessutom vara bero
ende av a tt man till sina cirkelledare vill fö ra fram de områden som 
man enligt studierektorsenkäten anser som angelägna områden, 
nämligen samhällsfrågor. 

Vuxenskolans positiva mottagande av kulturpolitiken skulle snarare 
kunna ha sin grund i det vida ku lturbegrepp som gäller inom Vuxen
skolan, vilket innebär att man ser all cirke lverksamhet som kulturell 
verksamhet, än i intresse för sin egen estetiska verksamhet. När man 
får de ekonomiska möjligheterna att nå cirkelledare med kultur
information minskar andelen »kulturartiklar» till förmån för fackliga 
och politiska inslag. Vill Vuxenskolan genom Impuls hellre bedriva 
politisk indoktrinering av cirkelledare än ge nyttig information till 
cirkelledare i estetiska ämnen? 

Med b o rgars ko lans reaktion på den nya kulturpolitiken är snarast 
negativ, framförallt beroende på avståndstagande från utredningens 
övergripande mål om kulturell jämlikhet. Däremot har Medborgar
skolan ett uttalat intresse för kvalitetskultur, vilket framgår av remiss
svaret, den numeriska tidskriftsanalysen och studierektorsenkäten. 
I remissvaret relateras den nya kulturpolitiken framförallt till kultur
livet som helhet och mycket lite till den egna verksamheten. 

En viss konfli kt måste föreligga inom förbundet mellan den starka 
betoningen av kvalitetskonst och den egna estetiska cirkelverksam
heten, som ju till stora delar är amatörverksamhet, där inte kvaliteten 
på den egna skapelsen kommer i första hand utan möjligheten att på 
egna vi llkor f å vara kreativ. Cirkelverksamheten som medel för este
tisk fostran borde däremot ligga Medborgarskolan varmt om hjärtat, 
men enligt studierektorsenkäten värnar man inte om kraven på 
KOSKO-cirkelverksamheten. Man anser målsättningen väl hög och 
man vill tom stimulera »en okritisk amatörisrn», om man skall tro 
enkätsvaret. 
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Studieförbunden och KOSKO-cirklarna 

Till det kulturpolitiska området räknas studieförbundens estetiska 
cirkel verksamhet, till vilket KOSKO-cirklarna hör. Den nya kultur
politiken innebär en uppvärdering av dessa KOSKO-cirklar, av amatör
verksamhet som helhet. Man bedömer den som ett verkningsfullt 
medel att nå kulturell jämlikhet, vilket var en av orsakerna till det 
ökade stödet till studieförbundens verksamhet. En annan orsak var 
studieförbundens decentraliserade verksamhet. 

KOSKO-cirklar, som är övervägande praktiska cirklar, har tidigare 
ansetts ha ett tvivelaktigt värde ur bildningssynpunkt. Under 50-talet 
var motståndet mot bidrag till sk hobby cirklar stort. Deras bildnings
värde ifrågasattes, vilket resulterade i en »svartlistning» av vissa icke 
bidragsberättigade cirklar, liksom en »grålistning» av andra. De »grå-
listade» ämnena, vilka utgjordes av konst, slöjd och konsthantverk, 
folklig dans och jazzdans, skulle till skillnad från studieförbundens 
övriga ämnen, uppfylla särskilda krav för att få bidrag. De mål
bestämmelser som studieförbunden gemensamt med Skolöverstyrelsen 
då formulerade skulle garantera att cirklarna förutom praktiskt 
kunnande också gav estetisk bildning. 

Genom 70-talets nya kulturpolitik har dessa KOSKO-cirklar från 
statens sida klart omvärderats. En indikation på om studieförbunden 
har observerat detta och hur de överhuvudtaget ser på den egna 
KOSKO-verksamheten kan erhållas genom analysen av artiklar om 
KOSKO-cirklar i studieförbundens tidskrifter och i egna skrifter, 
genom svaren i studierektorsenkäten och genom den numeriska tid
skriftsanalysen. 

Studieförbundens inställning till KOSKO-cirklar 

ABF har i egna skrifter endast snuddat vid KOSKO-cirkelverksam-
heten. I remissvaret till debattskriften »Folkbildning i framtiden» 
noterar man att den estetiska verksamheten genom kulturpropositio
nen har tillerkänts en viktig kulturpolitisk roll men man påpekar 
samtidigt att bidraget till hela verksamheten förstärkts. I remiss
svaret säger man också att studieförbunden är observanta på tillverk
ning av föremål i cirkelverksamhet, så attinte statsbidrag otillbörligen 
utnyttjas, vilket kan skapa misstänksamhet mot folkbildningsarbete. 
Mot detta kan sägas att KOSKO-cirklar som uppfyller målkraven 
också ger som resultat tillverkade alster. Ett annat och kanske bättre 
sätt att motverka missutnyttjande av bidrag vore därför att värna om 
bildningsaspekten i KOSKO-cirklarna. 
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I ABF's handlingsprogram från 1979 sägs endast att amatörcirklar 
är viktiga för arbetarrörelsen som medel att förhindra negativ kultur
kommersialism. 

Också Vuxenskolan ägnar KOSKO-cirkelverksamheten lite upp
märksamhet i sitt program. I Karl Högemarks artikel i Vuxenskolans 
debattbok »Kultur idag — imo rgon?» värderas dock KOSKO-cirklar 
högt. Där framförs synpunkter på att de borde likställas med priori
terad cirkelverksamhet, vad gäller statliga bidrag. Men i nästa stycke 
framför Högemark sin oro överutvecklingen mot flera heltidsanställda 
cirkelledare, som kan innebära en fara för själva grundtankarna inom 
folkrörelserna. Inom just estetiska sektorn är sannolikheten stor att 
återfinna heltidsanställda cirkelledare, varför den positiva inställningen 
till KOSKO-cirklar neutraliseras. 

Av artiklar i studieförbundens tidskrifter om KOSKO-cirklar kan 
man utläsa attityder till verksamheten. Av artiklar i Fönstret liksom i 
stadgarna framgår medlemsorganisationernas starka inflytande över 
ABF's verksamhet. Deras intresse för KOSKO-cirklar synes ha varit 
lågt i början av 1970-talet. Mot 1970-talets slut visar fackförenings
organisationerna mer intresse för medlemmarnas fritid och därmed 
också ökat intresse för KOSKO-cirkelverksamheten. TBV-kontakt 
ger en liknande bild av TBV, ett mycket svagt intresse för KOSKO-
cirklar i början av 70-talet med en ökning mot 70-talets slut. I en 
ledare i Impuls uttalar man sig positivt för KOSKO-verksamheten vid 
70-talets mitt men kommenterar inte eller protesterar mot utbildnings
minister Jan Erik Wikströms ifrågasättande av det riktiga i den 
estetiska sektorns ökning vid 70-talets slut. I Tidsspegel finns ingen 
artikel som direkt avspeglar Medborgarskolans attityder till KOSKO-
cirklar. 

I kapitel 1 (s 10) ställdes två frågor om den nya kulturpolitiken 
och KOSKO-cirklar, nämligen: har studieförbunden insett hur väl 
målsättningen för KOSKO-cirklar överensstämmer med de statliga 
kulturpolitiska delmålen och därmed tilldelat dem ett högt värde 
samt har studieförbunden noterat den omvärdering av praktisk, 
skapande cirkelverksamhet som uttrycks i den nya statliga kultur
politiken. 

Inget studieförbund har i remissvaret eller i sin tidskrift kommen
terat hur väl KOSKO-cirklarnas målsättning stämmer överens med de 
kulturpolitiska delmålen. I 1978 års förslag till målskrift för konst
hantverkscirklar, som utarbetades av ABF på uppdrag av Skolöver
styrelsen, utgjorde däremot de statliga kulturpolitiska delmålen 
utgångspunkt för arbetet. Det visar att det trots allt fanns en viss 
medvetenhet om överensstämmelsen inom Skolöverstyrelsen och 
studieförbunden. 
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Uttalanden som visar på att studieförbunden noterat en omvärde
ring av KOSKO-cirklar är få. I ABF's debattskrift, se s 54, nämns 
amatörverksamheten som exempel på hur uppfattningar om vad som 
bör betraktas som statsbidragsberättigad verksamhet har ändrats från 
50-talet till 70-talet. I TBV-kontakt säger en tjänsteman att den nya 
kulturpolitiken innebär en auktorisering av amatörcirklarna och han 
undrar om TBV därmed är villig att satsa på dem. Några kommentarer 
till den nya kulturpolitikens positiva inställning till KOSKO-cirklar 
finns också i Impuls och TBV-kontakt liksom i Inge Johanssons 
enkätsvar. 

För Vuxenskolan och Medborgarskolan är den estetiska sektorn 
den klart dominerande, se figur 6 s 29. KOSKO-cirklar utgör en del 
av den estetiska sektorn och svarar för 23 % av Medborgarskolans 
cirkeldeltagare och 21 % av Vuxenskolans 1979/80. Jämföres andelen 
KOSKO-cirklar med andra sektorer så framgår att för både Medborgar
skolan och Vuxenskolan är KOSKO-cirklarnas andel större än de andra 
sektorernas. För dessa studieförbund är alltså KOSKO-verksamheten 
klart dominerande. 

För ABF dominerar samhällsvetenskapliga och språkliga ämnen 
medan estetiska ämnen kommer först som tredje område inom verk
samheten. KOSKO-cirklarna svarar för 14 % av ABF's cirkeldeltagare. 
TB F's största sektor är den estetiska, där KOSKO-cirklar utgör en 
mindre andel och svarar för ca 13 % av cirkeldeltagarna. 

Av tabell 11 (s 111) framgår att för samtliga tidskrifter är andelen 
noteringar för artiklar om KOSKO-cirklar mycket låg, för Fönstret 
i genomsnitt under 1970-talet 0,6% av noteringarna, för Impuls 
0,7 %, för Tidsspegel 1,9 % och för TBV-kontakt 0,3 %. Bevakningen 
i tidskrifterna av KOSKO-cirkelområdet står alltså långt ifrån i 
proportion till cirkelverksamhetens omfattning. Detta kan bara tyda 
på att redaktionen för tidskrifterna inte anser KOSKO-cirkelområdet 
värt mer plats i tidskrifterna, inte vara ett område som är intressant 
och att studieförbunden tycks acceptera denna värdering. 

Om intresset hade funnits inom studieförbunden och hos de 
ansvariga för tidskrifterna, skulle t ex följande ternata kunnat belysas 
inom KOSKO-området : 

• Målsättningsfrågor (formulering, krav, metoder) 
• Materialfrågor (information om bra material, debatt kring material) 
• Utbildningsfrågor (referat av och information om befintlig utbild

ning av cirkelledare, debatt kring innehåll och former för cirkel
ledarutbildning) 

• Den nya kulturpolitikens innehåll och betydelse 
• Amatörverksamhet kontra professionell utövning. 
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Mycket litet av detta förekommer i tidskrifterna under 70-talet. 
Fönstret har några få artiklar om mål och metoder för KOSKO-cirklar, 
Impuls och TBV-kontakt har en artikel vardera och Tidsspegel ingen. 
Några beskrivningar av cirklars arbetssätt i form av reportage i positiv 
anda finns i samtliga tidskrifter. Tidsspegel innehåller också några 
informativa historiska ämnesbeskrivningar. 

Fönstret behandlar 1971 instruktörskursen, i Folk bildningsförbun
dets regi, i Skinnskatteberg medan utbildningsverksamheten inom 
studieförbunden i övrigt är dåligt belyst. Några artiklar behandlar 
amatörverksamheten, allmänt och i relation till professionell utövning. 

Sammanfattningsvis indikerar den numeriska tidskriftsanalysen och 
genomgången av artiklar om KOSKO-cirklar i tidskrifterna liksom 
kommentarer i egna skrifter om KOSKO-cirklar att samtliga fyra 
studieförbund har ett mycket svalt intresse för den egna KOSKO-
cirkelverksamheten. 

Studieförbundens inställning till målsättningskraven 

Faktum är att av studieförbundens verksamhet så har estetiska sektorn 
ökat mest under 70-talets senare del, se figur 7 s 41. Till ökningen 
har också KOSKO-cirklarna bidragit. Denna ökning skulle kunna ha 
sin orsak i studieförbundens stora intresse för och aktiva satsning på 
detta område men det kan också ha orsakats av andra faktorer. 
Människors behov av skapande verksamhet har genom vår moderna 
samhällsmiljö blivit så stort att cirklar fylls utan någon större an
strängning från studieförbundens sida. 

Eftersom cirkeldeltagarna oftast inte har samma höga mål för sina 
cirkelstudier som den gällande målsättningen, blir få besvikna om den 
inte uppfylls. Projektet »Studiecirkeln som pedagogisk situation» har 
konstaterat detta. Studieförbunden har alltså ingen större press på sig 
från cirkeldeltagarna att försöka eftersträva målsättningen. 

Det var studieförbunden och Skolöverstyrelsen som en gång enades 
om målsättningskraven för att KOSKO-cirklar överhuvudtaget skulle 
få statliga bidrag. Det är också på dem som ansvaret måste ligga att 
målen uppfylls. Målen skulle garantera att cirklarna gav estetisk 
bildning och inte endast innebar produktion av alster. 

Av studierektorsenkäten framgår att de fyra studieförbunden har 
olika syn på målsättningskraven. ABFs Inge Johansson förnekar att 
det finns fastställda mål för cirklarna. Han anser att det är deltagarna 
som sätter upp målen och att samhället och studieförbunden endast 
har ett allmänt formulerat syfte med verksamheten. Om ABF inte 

167 



ens på riksnivå var medveten om att krav finns på KOSKO-cirklar för 
att få statliga bidrag, då kan man inte förvänta sig att man inom 
ABF's decentraliserade verksamhet heller försökte efterleva dem. 
Pilotundersökningen bland studieförbunden i Umeå 1978 styrker 
detta, då ABF inte ansåg att någon särskild information behövdes till 
estetiska cirkelledare. 

Svaren på studierektorsenkäten ger inte en enhetlig bild av Vuxen
skolans inställning till KOSKO-cirklarnas målsättning. Allan Sundqvist 
tycker att målen till varje pris skall försöka eftersträvas. Av Olle 
Edelholms svar däremot framgår att målen skapar problem och 
osäkerhet hos funktionärerna, vilket måste bero på svårigheter att nå 
målen. Han såg gärna att cirklarna hade större frihet men inte på 
bekostnad av indragna bidrag. 

TB V och Medborgarskolan anser båda enligt studierektorsenkäten 
målen satta väl högt. 

Maiken Banner-Wahlgrens kritiska artikel i Fönstret, där hon 
anklagar både studieförbunden och Skolöverstyrelsen för att blunda 
för målkraven, får i stort sett stå oemotsagd. Det visar att man inom 
ABF och Skolöverstyrelsen inte vill ta strid i ämnet, antingen av 
ointresse eller av dåligt samvete. TBVs enkätsvar stöder hennes kritik. 
Där sägs att man nog varit medveten om kraven men inte helt insett 
att de måste uppfyllas förrän vissa cirkelbidrag drogs in vid 70-talets 
slut. 

Andra indikationer på brister i studieförbundens strävan att upp
fylla målkraven är Solveig Johanssons undersökning av några estetiska 
cirklar, som visar att målskriften endast nått ca 50 % av de undersökta 
KOSKO-cirkelledarna. 

Genom att pruta på kraven för KOSKO-cirklarna värnar man inte 
om den estetiska bildningen som KOSKO-cirklarna är tänkta att ge. 
I den nya kulturpolitikens delmål pointeras inte heller den estetiska 
bildningen utan mer den skapande aktiviteten. Den nya kultur
politiken kan därmed ha bidragit till en sänkning av ambitionsnivån 
vad gäller KOSKO-cirklarnas estetiska bildning, trots den allmänt 
positiva inställningen till skapande aktivitet. 

Då studieförbundens intresse för KOSKO-cirklar enligt tidskrifts
analysen förefaller vara lågt finns risk för att man inte bevakar den 
egna verksamheten så noga. Klagar ingen är allt gott och väl. Dessa 
omständigheter borde den bidragsgivande myndigheten vara medveten 
om och därmed skärpa kontrollen. På Skolöverstyrelsen medger man 
att det är svårt att göra kvalitativa kontroller, vilket antagligen är en 
orsak till de få anmärkningarna mot KOSKO-cirklar. Svårigheter 
borde dock inte avskräcka från att utarbeta instrument för att genom
föra även denna typ av kontroller. 
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Möjliga orsaker till det svaga intresset för KOSKO-cirklar 

Varför är studieförbundens intresse för de egna KOSKO-cirklarna så 
svagt, trots den stora andel de utgör av studieförbundens totala verk
samhet och trots den nya kulturpolitikens positiva inställning till 
amatörverksamhet i största allmänhet? Här nedan listas några möjliga 
orsaker: 

• KOSKO-cirklar = hobbycirklar 

Den tidigare kritiska inställningen till praktiska cirklar, vars bild
ningsvärde kunde ifrågasättas, är en värdering som fortfarande 
lever kvar. Den kan också sammanhänga med att studieförbundens 
ursprungliga verksamhet var att förbättra just den bokliga bild
ningen hos människor med kort eller ingen utbildning. 

• KOSKO-cirklar = kvinnocirklar 

Det är ett faktum att övervägande antalet deltagare i KOSKO-
cirklar är kvinnor och att speciellt konsthantverk är ett traditionellt 
kvinnligt område. Kan det vara så att det finns en manlig rädsla för 
att kvinnor genom stimulerande KOSKO-cirklar skulle få större 
självförtroende och därmed kunna »sticka upp». Låt dem därför 
hålla på med sitt oförargliga pyssel, särskilt som de ofta inte kräver 
mer! 

• KOSKO-cirklar = fritidscirklar 

KOSKO-cirklar är sällan meriterande inom yrkeslivet eller inom 
den fackliga världen. Politiska och fackliga organisationer har 
tidigare framförallt värnat om människors arbetssituation och varit 
mindre intresserade av fritiden. En viss förändring har dock skett 
mot 70-talets slut. 

• KOSKO-cirklar = amatörcirklar 

Om inte bildningskravet uppfylls finns risk för en okritisk amatö-
rism som inte har respekt för den professionella konsten och som 
kan medföra konkurrens om den redan tidigare snäva marknaden. 
För dem som värnar om den professionella konsten kan en sådan 
amatörverksamhet ses som en fara. 

• KOSKO-cirklar = icke prioriterade cirklar 

De flesta KOSKO-cirklar har under 1970-talet varit oprioriterade 
cirklar, d v s de har kostat mer än prioriterad cirkelverksamhet för 
studieförbunden. Prioriterade cirklar erhöll bidrag till 100% upp 
till ett högre tak än icke prioriterade cirklar, som endast fick bidrag 
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till 75 % av kostnaderna. KOSKO-cirklar blev därmed dyrare cirklar 
för studieförbunden än t ex samhällsinformativa cirklar. 

• KOSKO-cirklar = icke traditionella cirklar 

Studieförbundens verksamhet skall vara fri och frivillig, vilket 
innebär att deltagarna i cirkelverksamhet själva har stor frihet att 
forma innehållet i cirklarna och sätta upp mål för arbetet. Men för 
KOSKO-cirklarna är målen redan satta, mål som skall uppnås för 
att cirklarna skall vara bidragsberättigade. KOSKO-cirklar kan 
därmed sägas strida mot gammal folkbildningstradition. 

Not 

1. Sta tistiska meddelanden U 1981:12 s 29. 
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EFTERSKREFT 

I en intervju i Dagens nyheter 1983 säger den avgående chefen för 
Statens Kulturråd, Anders Clason, att han är övertygad om att enda 
motkraften mot »konsumismens alltmer skrämmande effekter» är en 
estetisk fostran som ger oss kriterier för vad som är bra och dåligt.1 

Han tycker att Statens Kulturråd borde starkare betona kvalitets
aspekter och våga stå för dem. 

1970-talets kulturpolitik har betonat amatörverksamhetens viktiga 
roll liksom decentralisering av kulturen. I dessa vällovliga syften har 
kvalitetsaspekterna kommit i andra hand och kvalitetsbegreppen har 
blivit oklara. Det är därför inte så underligt att studieförbunden inte 
har tagit KOSKO-cirklars kvalitetskrav så högtidligt, trots att de är 
krav som skall uppfyllas för att göra cirklarna bidragsberättigade. Att 
Skolöverstyrelsens kvalitetskontroller förblivit outvecklade kan ha 
samma bakgrund. 

För Ellen Key var det självklart att den estetiska fostran var viktig 
för att förstå och ta till sig konst. Anders Clason pointerar också den 
estetiska fostrans betydelse i vårt moderna samhälle. Men studieför
bunden synes under 1970-talet tyvärr inte vara lika klart medvetna 
om den estetiska fostrans betydelse. Resultaten av denna undersök
ning visar att inget studieförbund prioriterar den egna estetiska 
verksamheten högst, trots att den för Medborgarskolan och Vuxen
skolan är den klart dominerande verksamheten, liksom att den är 
TBV's största. Många tecken typer på ett svalt intresse för den egna 
estetiska verksamheten. Vad gäller KOSKO-cirkelverksamheten visar 
studieförbunden enligt undersökningen ett mycket svalt intresse. 
Man ifrågasätter även målsättningskraven som staten ställt för att 
värna om cirklarnas bildningsinnehåll. 

Som Inge Johansson, ABF, sade i sitt remissvar, är det enligt 
folkbildningstradition deltagarna själva som bör bestämma målen för 
cirkelverksamheten. När det gäller KOSKO-cirklarna har målen till en 
väsentlig del redan fastställts, vilket medför att KOSKO-cirklarna 
intar en särställning inom studieförbunden. Detta medför naturligt 
nog en osäkerhet vid hanteringen av verksamheten. 

Under rådande omständigheter bedrivs inte KOSKO-cirklar under 
bästa förhållanden. Här skall ges tre mycket summariska förslag till 
förändringar. 
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1. Det mest drastiska förslaget är att KOSKO-cirklar, eventuellt till
sammans med hela den estetiska verksamheten, administreras av en 
fristående estetisk studieorganisation med Statens Kulturråd som 
huvudman. Verksamheten skulle kunna samordnas med annan verk
samhet inom konst- och konsthantverksområdet, t ex hemslöjden. 

Fördelar 
Ansvariga för verksamheten skulle då vara ämnesmässigt kompetenta 
personer, såsom de nu ansvariga för den estetiska verksamheten inom 
studieförbundens rikskontor, som helhjärtat kan stödja och värna om 
verksamheten. 

Cirklarnas målsättning kunde utgöra riktlinjer för verksamheten 
utan konflikt med folkbildningstraditioner. 

KOSKO-cirklarna skulle då inte behöva konkurrera med för studie
förbunden mer angelägna ämnesområden om medlen. 

Utbildningen av cirkelledare skulle kunna effektiviseras. Även på 
mindre orter skulle kurser vara motiverade att ges, om samtliga 
cirkelledare tillhörde samma organisation. Ämnesvisa sammandrag 
skulle av samma skäl lättare kunna anordnas, i vilka mer ämnes-
relaterade problem skulle kunna ventileras. 

Informationen skulle kunna tillrättaläggas just för dessa cirklar. 
Den kan innehålla aktuell ämnesinformation, planerade kurser, 
aktuell kulturdebatt, tips till studiebesök, information om centrala 
och regionala utställningar m m. 

Nackdelar 
En ny organisation måste byggas upp, vilket kostar pengar. En ny 
organisation skulle inte kunna bli lika förgrenad ut över hela vårt 
avlånga land som studieförbundens organisationer är. 

Medlemsorganisationerna kan stimulera till cirkelverksamhet och 
innebära en trygghet för deltagarna. Detta skulle inte gälla en fristå
ende organisation. 

Den variation i utbudet som den ideologiska bakgrunden ger skulle 
inte förekomma utan verksamheten skulle bli mer likformig. 

2. Studieförbundens ansvar för KOSKO-verksamheten bibehålles men 
KOSKO-cirklarnas särställning markeras starkare. Utbildningsverksam
heten organiseras centralt liksom även informationen. Med de nya 
schablonbidragen försvann de »öronmärkta» bidragen till fackmanna-
medverkan och studiebesök, som är så värdefulla inslag i KOSKO-
cirklarnas arbete. Risken finns, med tanke på studieförbundens svaga 
intresse för KOSKO-cirklarna, att studieförbunden inte stimulerar till 
dessa utåtriktade inslag i cirkelarbetet när medlen måste tas ur gemen
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samma anslag. Studieförbunden bör därför på något sätt förbinda sig 
att informera om att fackmannamedverkan och studiebesök kan 
ordnas och aktivt stödja sådana arrangemang. 

Fördelar 
Tillgång till studieförbundens väl utbyggda kontaktnät, genom den 
starkt decentraliserade organisationen och genom kontakten med 
medlemsorganisationerna, som når så många människor som inte 
andra kulturinstitutioner når. 

Samordnad utbildning, som Folkbildningsförbundet och länsbild
ningsförbunden skulle kunna administrera. Deras roller bör därmed 
förstärkas och statliga medel till pedagogisk verksamhet avsättas 
direkt till dem. Utbildningen skulle därmed kunna bli effektivare. 

Samordnad information, som Folkbildningsförbundet skulle 
kunna ge, skulle riktas direkt till KOSKO-cirkelledare. Informationen 
skulle därmed kunna vara helt ämnesinriktad och den skulle inte 
stanna upp på vägen i studieförbundens organisationsstruktur. 

Nackdelar 
Eftersom studieförbunden inte tycks särskilt värna om den estetiska 
bildningen i allmänhet och KOSKO-cirklar i synnerhet måste en 
skärpning av kontrollfunktionerna införas. Det innebär att Skolöver
styrelsen bör utarbeta metoder för mer kvalitativa kontroller. 

Med skärpt kvalitetskontroll måste studieförbunden antagligen 
förbättra information till KOSKO-cirkelledare och bättre stödja dem. 
Risken finns att man inte är villig att göra detta utan hellre avstår 
från att stimulera till sådan cirkelverksamhet och tom från att 
arrangera dem. 

3. Målsättningskraven tas bort och KOSKO-cirklar likställs med annan 
cirkelverksamhet där cirkeldeltagarna själva ställer upp målen för 
cirkelarbetet. 

Fördelar 
Studieförbunden behöver inte sträva efter något som de inte helhjärtat 
tror på, nämligen att KOSKO-cirklars mål skall vara att ge estetisk 
bildning. De behöver inte blunda längre för kraven eller få dåligt 
samvete om de inte uppfylls. 

Nackdelar 
Eftersom många cirkeldeltagare är nöjda bara de får göra sina alster, 
kan bildningsmomentet försvinna och på sikt finns då risken för att 
bidragen dras in. En verksamhet som kan liknas vid ett »kafferep», kan 

173 



inte i längden stödjas med statliga medel. Den höjning av den estetiska 
bildningen som KOSKO-cirklarna skulle kunna bidra till uteblir och 
svenska folkets möjlighet till estetisk fostran minskar. 

Not 

1. Dagens nyheter 1983—06—26 s 4. Lind I: Anders Clason om kulturpolitiken 
och kulturrådet: Konsten måste ut på marknaden. 
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SUMMARY 

Aims and methods 

The primary goal of this study has been to investigate the attitude of 
educational associations towards their esthetic activities during the 
1970s, with special emphasis on study circles in art and handicrafts. 
This area of activity is henceforth referred to by the Swedish acronym 
KOSKO. The analysis of the educational associations' charters and 
study programmes, together with the views expressed in their own 
journals and publications, form the basis of this study of the edu
cational associations' official attitudes. A questionnaire covering the 
new state cultural policy and the attitude towards KOSKO study 
circles was sent to Directors of Study in the various educational 
associations, and this completed the picture. Since the information 
gathered through the official channels is relatively meagre, an indirect 
method was used in order to register the associations' official 
attitudes towards esthetic activities and KOSKO study circles. In this 
way, the associations' attitudes towards the new state cultural policy 
has been studied. The study has concentrated on the four major 
educational associations: the Workers' Educational Association 
(ABF), the Adult Educational Association (Vuxenskolan), the 
Educational Association of the Citizens' School (Medborgarskolan), 
and the Salaried Employees' Educational Association (TBV). 

The new state cultural policy is based on an Official Government 
Report (SOU 1972:66), which especially deals with the educational 
associations' esthetic activities as a part of overall cultural policy. 
The report is very positive towards the associations' esthetic activities 
as a means of achieving cultural—political goals, and therefore 
recommends giving the associations greater freedom of responsibility 
for these activities than was previously the case. For an educational 
association that sees its esthetic activities as an important cultural 
contribution, the recommendations in the report should be regarded 
as extremely important. 

The report particularly highlights the importance of creative 
activity in the achievement of cultural equality. By studying the 
reactions of the various associations to this, we can observe their 
attitudes towards KOSKO activities. By studying the associations' 
reactions to the new cultural policy as a whole, we can observe the 
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associations' interest in cultural policy in general and in their own 
esthetic activities in particular. 

The following questions have been posed in order to illustrate the 
associations' reaction to the new cultural policy: 

• How have the educational associations received the new cultural 
policy? 

• How have they tried to disseminate information concerning the 
new cultural policy? 

• How has the contents of their journals and publications been 
affected by the new cultural policy? 

• Have the associations viewed the goals for KOSKO study circles as 
being in line with the aims of state cultural policy, and thus seen 
them as being of value? 

• Have the associations seen an increase in the status of practical and 
creative study circle activities as expressed in the new cultural 
policy? 

These questions have been answered through an analysis of the 
replies received in connections with the circulation for comments of 
the proposed legislation, through questionnaires directed to Directors 
of Study, and by a numerical analysis of the associations' journals 
and publications during the 1970s. 

As source material for the study of the associations' reaction to 
the state cultural policy, their journals have been used. The declared 
aims of these journals, their target groups and the replies received 
from the Directors of Study indicate that the journals TBV-kontakt 
and Vuxenskolan's Impuls can be seen as being representative of 
their respective organizations. ABF's Fönstret and Medborgarskolan's 
Tidsspegel are more in the nature of general cultural journals than 
educational publications, and thus can only be regarded as being 
partially representative. 

In order to give a background to the area of study, a brief descrip
tion has been given of the activities of the respective educational 
associations. Here, the emphasis has been placed on esthetic activities, 
and particularly on study circle activities in art and handicrafts. The 
special nature of these study activities has been analysed. 

The number of participants registered in KOSKO study circles has 
more than doubled during the 1970s—from 190,000 to 485,000 
participants. Of this number, the four major educational associations 
answered for 74% in 1979/80. ABF had the most KOSKO study 
circle participants, answering for 27.4%, Vuxenskolan had 22.7%, 
Medborgarskolan had 15.2 %, and TBV had 8.4 %. 

The KOSKO study circles were in 95 % of cases concerned with 
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practical subjects, and female participants were dominant. Of Vuxen-
skolan's and Medborgarskoaln's KOSKO participants, more than 
85 % were women. Of ABF's KOSKO participants, 80 % were women, 
and for TBV the figure was 76%. The relatively low proportion of 
women in TBV's KOSKO circles is a result of the fact that TBV has a 
greater number of courses in metalwork and woodwork—typically 
male-dominated subjects. 

In order to support the educational value of KOSKO study circles, 
and to prevent them from merely being for the production of works, 
a number of demands must be statisfied for KOSKO circles to be 
eligible for state grants. 

Results — Educational associations and esthetic activities 

In answer to the questions posed concerning the reaction of the 
educational associations to the new cultural policy, the study shows 
that: 

• ABF and Vuxenskolan welcomed the new cultural policy. Med
borgarskolan received the new policy, at least in some respects, in a 
negative way, depending on the strong element of individualism and 
of professional artistic activity. TBV is, according to the questionnaire, 
less interested in the new cultural policy than the information 
contained in TBV-kontakt would seem to indicate. 

• The information in the journals examined concerning the report 
and the bill and the effect of the legislation on the educational 
associations is rather meagre. TBV-kontakt, however, was the most 
informative. In none of the journals was there any attempt to initiate 
a debate. Fönstret, Impuls and TBV-kontakt direct particular atten
tion on the newly-established grant for cultural programmes within 
the framework of organizations. Otherwise, Vuxenskolan is the 
educational association that has reacted most energetically to the 
new cultural policy—partly through a comprehensive internal treat
ment of the subject, and partly by announcing a special "cultural 
year". In the little booklet "Ny kulturpolitik" (The New Cultural 
Policy), which also functions as a means of circulating the findings of 
the report for comments, ABF provided good internal information, 
but this did not generally reach the study-circle leaders. TBV and 
Medborgarskolan have not made any special effort to provide internal 
information concerning the new cultural policy. 

• Tidsspegel cannot be considered to bear the stamp of the new 
cultural policy. Also, the distribution of articles is too biased, even 
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if the number of cultural articles is great. Fönstret, despite the large 
number of trade union and political articles, must be considered to 
provide a good level of information in line with the new cultural 
policy. This cannot be said of TBV-kontakt, which nevertheless 
showed indications of having been affected somewhat by the new 
policy by the mid-1970s. Impuls can be said to provide a relatively 
good level of information in line with the new state cultural policy, 
particularly up to the mid-1970s. 

Concerning the attitude of the educational associations to their 
own esthetic activities, there are a large number of factors in the 
study that indicate a lack of interest on the part of the associations 
in these activities. 

• Areas of special interest to ABF, Vuxenskolan, TBV, and Medbor
garskolan are, according to the questionnaire, social and technical 
subjects and not subjects within the area of esthetics. 

• Of funds provided by the National School Board for pedagogical 
development with the educational associations, none have been 
allocated for subjects within the area of esthetics during the 1970s 
because no such applications have been forthcoming from the 
associations. 

• The charters for ABF, Vuxenskolan, and TBV state that the wishes 
of the member organizations are to be given priority. For all four 
educational associations in this study, the largest member organiza
tions are trade unions or political groups which, for obvious reasons, 
give priority to trade union, political or socially-oriented subjects. 

• Cultural activities are mentioned last in the lists of areas of activity 
in the charters. 

• From the reactions to the report, the following conclusions can be 
made: TBV is not interested, and Medborgarskolan is in practice 
negative, at least when it comes to the overall aims. 

• No educational association objected to the reports's recommenda
tions by requesting priority being given to grants for cultural study 
circles. That the associations did not demand separate treatment for 
the cultural sector naturally has its roots in the fact that they had 
most to gain from an increase of the grants to the entire field of 
activities with no change in the order of priorities. This meant that 
trade union study circles and basic socially-oriented circles received 
the best grants, study circles which all four associations seem to 
regard as particularly important, according both to their charters and 
to the questionnaires sent out to the Directors of Studies. Only one 
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circle leader, writing in Tidsspegel, felt that the correct thing to do 
would be to provide extra support to the cultural study circles. 

• The educational associations choose an educational authority in 
preference to a cultural authority to be nominally responsible for 
their activities. Beäring in mind that the esthetic sector is the largest 
for Vuxenskolan, Medborgarskolan and TBV, it would seem natural 
to select a cultural body if this area of activities was regarded as 
important. With a cultural body at the head, the interests of this 
sector would probably be better served. 

• In the first instance, the associations see the new cultural policy as 
connected with the new grant to cultural programmes in organizational 
activities, a new grant that was received with open arms by all four 
educational associations. But cultural programmes constitute only a 
small part of the activities of the educational associations compared 
with their own study-circle activities in the cultural field. 

• Information concerning the new cultural policy is extremely meagre 
in the journals. If the new cultural policy was regarded as being 
important, this information should have been disseminated among 
the associations' employees, and particularly their circle leaders. 

Certain factors in the study could indicate a positive attitude on 
the part of educational associations towards their own esthetic activi
ties. For example: 

• ABF and Vuxenskolan were positive to the new cultural policy 
• Fönstret and Impuls were so greatly influenced by the aims of the 

new cultural policy 
• Medborgarskolan shows considerable interest in high-quality 

culture. 

The new cultural policy bears the stamp of a desire to promote 
equality and solidarity with all groups within our society, which is 
fully in agreement with ABF's and Vuxenskolan's ideologies and 
aims. These two educational associations also have a broad definition 
of culture, an attitude which can also be seen in the new cultural 
policy. ABF's and Vuxenskolan's positive reception of the new 
cultural policy may primarily depend on these similarities rather 
than being an indication of a positive interest in esthetic activities. 
When Impuls received an increase in economic resources at the end 
of the 1970s, there was an upswing in the amount of political informa
tion at the same time as the cultural information actually declined. 

As ABF pointed out in its programme for 1978, Fönstret is the 
working-class movement's only cultural journal. This should give 
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Fönstret a more cultural profile than would be the case if it were 
merely a publication concerning ABF. This could be the reason for 
Fönstret's excellent cultural coverage. 

Medborgarskolan 's great interest in high-quality culture is indicated 
by their response to the report recommendations, by the numerical 
analysis of the journals, and by the answers to the questionnaire sent to 
the Directors of Study. In their response to the circulation for 
comments to the report's recommendations, Medborgarskolan 
primarily related the new cultural policy to cultural activities as a 
whole, rather than to their own activities. There must be a certain 
amount of conflict within the association between the strong favour
ing of high-quality art and their own study-circle activities, which are 
almost entirely on an amateur level, and where quality is in producing 
work is not placed in importance before the opportunity to allow an 
outlet for creativity. Study-circle activities, as an element in the 
promotion of esthetic values, should be fully supported by Medbor
garskolan. But according to the replies to the questionnaire sent to the 
Directors of Study, no such strong support is given to the demands 
for KOSKO activities. The goals are seen to be high and the aim is to 
"stimulate uncritical amateurism", to judge from the answers to the 
questionnaire. 

Educational associations and KOSKO study circles 

The educational value of practical study circles has earlier been 
questioned, but the state has, in the new cultural policy, shown a 
clearly positive attitude towards amateur activities. This change in 
values has only been commented on by one TBV official in TBV-
kontakt and by ABF's Inge Johansson in his reply to the question
naire. In Vuxenskolan'sand TBV's journals, the new cultural policy is 
cited in support of KOSKO circles. Otherwise, the change in values 
concerning KOSKO circles is not to be seen in the study material. 

KOSKO circles are able, through their work, to satisfy several of 
the cultural-political aims. This is to be the starting-point for work 
on a new outline of aims for handicrafts circles. No-one in the study 
material has mentioned this. 

Concerning the required aims for KOSKO circles, the questionnaires 
showed that: 

• TBV and Medborgarskolan regard them as being set too high 
• Vuxenskolan 's Directors of Study provided differing replies 
• Inge Johansson, from ABF, denies that there are any such aims. 
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Furthermore, it appears from the analysis of the journals and the 
study of articles in the journals concerning KOSKO circles that there 
is an indication that all four of the associations are only moderately 
interested in their own KOSKO study-circle activities. 

Possible reasons for this could be as follows : 

• KOSKO circles = hobby circles 

The earlier critical attitude towards practical circles, the educational 
value of which could be questioned, is one that is still in existence. 
This can also be linked with the fact that the original activities of 
educational associations was to improve the level of book-learning 
in people with little or no formal schooling. 

• KOSKO circles = women's circles 

It is a fact that the great majority of KOSKO circle participants are 
women, and that handicrafts particularly are traditionally women's 
activities. Could it be so that there is a male fear that women, by 
participating in KOSKO circles, may attain greater self-confidence 
and thus be able to "stand upp". Let them therefore continue with 
their harmless pottering, particularly since they usually make no 
further demands! 

• KOSKO circles = spare-time circles 

KOSKO circles are rarely aboe to be cited as merits in professional or 
trade union life. Political and trade union organizations have earlier 
been most keen to encourage improvements in working life and been 
less interested in spare-time matters. However, changes have taken 
place towards the end of the 1970s. 

• KOSKO-circles = amateur circles 

If educational requirements are not fulfilled, there is a risk of un
critical amateurism which lacks respect for professional art and which 
could result in competition in an already extremely narrow market. 
Those who support professional art may see this kind of amateur 
activity as a danger. 

• KOSKO circles = low-priority circles 

During the 1970s, the majority of KOSKO circles were "general" 
circles, which were more costly than those with a high priority. Since 
the latter have received a higher grant, KOSKO circles have become 
more expensive than, for example, circles of a social-informative 
nature. 
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• KOSKO circles = non-traditional circles 

The activities of educational associations shall be unbound and 
voluntary. This means that participants have a great deal of freedom 
to form the content of their circles and to establish goals for their 
work. But for KOSKO activities, the goals have been fixed—goals that 
must be fulfilled in order that the activity be able to receive state 
grants. KOSKO circles can therefore be said to be contrary to the 
traditions of mass popular education. 
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förbundet 1978 

Rosén, G-M: PM. Bakgrund och utkast till undersökning kring studie
förbundens cirkelledare i estetiska cirklar samt redovisning av en 
pilotundersökning av hur studieförbundens lokalavdelningar i 
Umeå ser på och informerar sina estetiska cirkelledare. Institutio
nen för Konstvetenskap, Umeå universitet 1978 

Skolöverstyrelsens expertgrupp för ledarutbildning i slöjd och konst
hantverk inom folkbildningsarbetet. Rapport och förslag. Utgiven 
av Skolöverstyrelsen 1969 

Studiecirkeln som pedagogisk situation. 
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FÖRKORTNINGAR 

ABF Arbetarnas bildningsförbund 
BOTS Bild, Ord, Ton, Scen — Projektgrupp inom TBV 
Daco De anställdas centralorganisation 
FEST Folkbildningsförbundets estetiska kommitté 
FGN Folkbildningsbyråns gränsdragningsnämnd 
FOKUS Folkbildningen och de kulturpolitiska delmålen — ett projekt 
FS Frikyrkliga studieförbundet 
FU Folkuniversitetet 
JUF Jordbruksungdomens förbund 
KFUM- Kristliga förbundet för unga män och kristliga förbundet för 
KFUK unga kvinnor 
Lgr Läroplan för grundskolan 
LiS Liberala studieförbundet 
Mbsk Studieförbundet Medborgarskolan 
NBV Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet 
Prop Kungl Maj:ts propositioner 
PUST Pedagogiskt utvecklingsarbete för studieförbunden 
Rskr Riksdagsskrivelse 
SAB Sveriges allmänna biblioteksförening 
SFHL Svenska folkhögskolans lärarförening 
SFM Studieförbundet Medborgarskolan, tidigare förkortning 
Sfr Studiefrämjandet 
SFS Statens författningssamling 
SKS Sveriges kyrkliga studieförbund 
SLU Svenska landsbygdens ungdom 
SLS Svenska landsbygdens studieförbund 
SOU Statens offentliga utredningar 
SPN Samverkande bildningsförbundens pedagogiska nämnd 
SU Statsutskottet 
SR/PUB Sveriges Radio/Publik- och programforskningsavdelning 
SV Studieförbundet Vuxenskolan 
SÖ Skolöverstyrelsen 
SÖ-FS Skolöverstyrelsens författningssamling 
TBV Tjänstemännens bildningsverksamhet 
TS Tidningsstatistik AB 
UFB Utbildningsväsendets författningsbok 

188 



BILAGA I 

Grundmaterial till figurer 

Tabell A. Antalet deltagare i, -'rk^v^- ksatniuf:, rordelade efter studieförbund, 
verksamhetsåren 1969/70- 3" kapitel 1. 

Är ABF FS PU SFR 
KFUM-
KFUK 

69/70 548.630 : ! : J ! H .358 40.367 18.216 
70/71 558,888 128.0 H ](;3 059 51.423 18.846 
71/72 658,246 148 5 ' 1 ; * 266 64.839 20.238 
72/73 i H- i f>: : , * ^', r» IS 366 24.681 
73/74 644 - le'".'1 83 162 5* 72 89.137 29.594 
74/75 73s.iö 7 168,8 > ) S  I .-c.3"?8 109.272 30.479 
75/76 703 12i ,  149.1 I v'21 C' 76 118,894 27.562 
76/77 806.222 ; / [ i l  ,  >  6 ii 134,144 27.144 
77/78 966 I4ô 143.8 co 20~.i)58 163.288 29.239 
78/79 9 I 2 2j~ î 4 1 A) 1 5 2,:-> 203 178.605 28.504 
79/80 cO;.?7 - n 4 2 i S A3 5 198/761 29.734 

År SV NB\ Mbsk SKS TBV 

69/70 234.788 55 .296 PH 128.118 143.142 
70/71 235306 81 .383 i ^ 143.136 167.807 
71/72 292,890 X 7 352 -*» •? c x .5ò0 164.238 203.289 
72/73 322.487 107 .i 13 241 .449 168.349 222.324 
73/74 330.015 1 c% 1 .787 187.994 221.521 
74/75 3~'<M92 Ì 23 -t q 601 201.961 255.455 
75/76 40>s.69i 12.* >0 ^ "7 ) 

_. V ; .211 212/791 264.485 
76/77 43 74-0 1 3 - : 273 .309 238.000 303.868 
77/78 4 "4 ' >vo * 7 v -i i X 295 - ' 262.959 317.435 
78/79 4 . > - ~ 1 3 A 06 7 266.585 316.297 
79/80 ~.v - ^ 3 9 ? 268.678 296.537 
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Tabell B. Totala antalet stud iecirklar och cirkeldeltagare under åren 1931/32— 
1979/80, se not 9, kapitel 2. 

Verksam Antal Antal 
hetsår cirklar deltagare 

31/32 7.440 97.343 
32/33 9.019 118.765 
33/34 10.415 130.339 
34/35 10.638 127.163 
35/36 9.959 118.723 
36/37 11.641 140.764 
37/38 11.900 141.272 
38/39 13.141 154.228 
39/40 12.775 152.042 
40/41 12.284 148.684 
41/42 14.114 167.817 
42/43 14.802 171.238 
43/44 15.398 179.242 
44/45 17.053 198.685 
45/46 
46/47 
47/48 
48/49 27.232 338.791 
49/50 31.692 375.008 
50/51 31.886 384.810 
51/52 33.482 396.177 
52/53 37.920 435.798 
53/54 42.755 475.839 
54/55 48.096 530.959 
55/56 54.750 591.470 
56/57 65.811 687.231 
57/58 73.306 763.249 
58/59 78.477 816.541 
59/60 81.063 821.063 
60/61 84.846 858.032 
61/62 92.179 938.297 
62/63 101.155 1.018.904 
63/64 105.551 1.059.040 
64/65 114.765 1.142.968 
65/66 120.066 1.191.589 
66/67 133.566 1.374.100 
67/68 142.148 1.463.243 
68/69 155.241 1.598.147 
69/70 162.619 1.575.210 
70/71 167.441 1.679.704 
71/72 203.423 2.005.741 
72/73 220.493 2.143.482 
73/74 230.764 2.198.363 
74/75 260.799 2.467.988 
75/76 272.182 2.543.783 
76/77 289.068 2.700.645 
77/78 321.179 2.997.095 
78/79 323.738 2.986.045 
79/80 334.881 3.036.434 
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Tabell C Antalet noteringar av artiklar för varje tidskriftsnumm er i Fönstret 
fördelade inom de 11 kategorierna under 1970-talet, en tabell för varje år. 

Tabell C:L Fönstret 1970. 

Kate
gori 1 2 3 

Tidskriftsnummer 
4 5 6 7 8 9 10 2 % 

1 1 4 2 2 1 2 12 4.0 
2 1 1 — — — 1 1 1 — 1 6 2.0 
3 1 — 2 — 2 — — — — — 5 1.7 
4 6 1 1 1 4 — 1 2 i 1 18 5.9 
5 — 3 2 5 4 2 — 3 i — 20 6.6 
6 5 5 2 4 3 1 4 5 3 4 36 11.9 
7 1 — — 1 — — 1 1 — 1 5 1.7 
8 — 2 2 3 3 - 2 4 4 2 22 7.3 
9 3 5 1 2 3 4 2 — 4 3 27 8.9 

10 19 6 7 7 6 4 8 10 10 7 84 27.7 
11 13 7 6 4 6 9 6 7 6 4 68 22.4 

Sid 40 32 32 32 32 32 32 40 40 32 
301 
344 

Tabell C:2. Fönstret 1971. 

Kate
gori 1 2 3 

Tidskriftsnummer 
4 5 6 7 8 9 10 S % 

1 2 1 1 1 3 3 11 3.9 
2 2 — 2 2 2 1 — — 1 — 10 3.5 
3 2 — — — 1 1 — 1 2 — 7 2.5 
4 1 1 — 3 1 — 1 2 . — 2 11 3.9 
5 1 3 1 4 3 1 1 1 2 2 19 6.7 
6 2 4 2 3 3 3 3 7 3 4 34 11.9 
7 — 1 — — 1 — __ — — 4 6 2.1 
8 5 2 1 1 3 3 1 4 3 4 27 9.5 
9 2 3 — 1 2 6 4 4 4 1 27 9.5 

10 10 8 2 3 8 5 6 7 8 7 64 22.5 
11 5 4 17 9 5 9 5 5 6 4 69 24.2 

Sid 32 32 48 32 32 32 32 32 32 32 
285 
336 
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Tabell C:3. Fönstret 1972. 

Kate
gori 1 2 3 

Tidskriftsnummer 
4 5 6 7 8 9 10 S % 

1 1 1 1 2 1 1 1 3 11 3.9 
2 — 2 1 — — 1 2 — 2 1 9 3.2 
3 — 1 — — 1 2 1 — — — 5 1.8 
4 3 4 — 2 1 — 6 1 2 5 24 8.6 
5 3 4 4 6 4 2 4 1 3 4 35 12.5 
6 2 2 4 3 2 — 4 1 2 4 24 8.6 
7 1 4 1 1 2 — — — — 2 11 3.9 
8 2 2 1 1 — — 2 3 2 3 16 5.7 
9 3 2 1 — 3 14 1 2 2 2 30 10.8 

10 7 7 5 7 4 6 6 8 5 5 60 21.5 
11 5 5 5 3 9 - 9 5 9 5 55 19.7 

Sid 32 32 32 32 32 48 32 32 32 32 
280 
336 

Tabell C:4. Fönstret 1973. 

Kate
gori 1 2 3 

Tidskriftsnummer 
4 5 6 7 8 9 10 2 % 

1 1 2 16 _ 1 1 2 23 8.0 
2 — 1 1 1 2 1 1 2 — 1 10 3.5 
3 1 2 6 1 — — 2 2 3 2 19 6.6 
4 2 1 — 2 2 — 1 — — 2 10 3.5 
5 4 — 1 3 1 1 — 4 — 1 15 5.2 
6 2 2 — 1 2 3 1 2 2 2 17 5.9 
7 — — — 1 2 2 2 2 2 1 12 4.2 
8 2 1 1 1 1 5 2 4 5 3 25 8.7 
9 1 3 3 2 4 5 2 3 7 1 31 10.8 

10 7 6 9 6 5 9 5 5 7 6 65 22.7 
11 6 3 2 11 6 4 5 7 7 8 59 20.6 

Sid 32 32 52 32 32 32 32 32 32 32 
286 
340 
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Tabell C:5. Fönstret 1974. 

Kate
gori 1 2 3 

Tidskriftsnummer ' 
4 5 6 7 8 9 10 2 % 

1 2 1 2 2 1 2 10 3.6 
2 — 1 2 — — — 3 — 2 — 8 2.9 
3 1 1 — 2 — 2 2 1 2 1 12 4.3 
4 1 2 — 1 2 3 1 2 — 1 13 4.7 
5 1 3 3 1 3 1 2 4 2 2 22 7.9 
6 2 4 4 3 3 3 2 3 2 4 30 10.8 
7 1 — 4 1 2 1 1 1 2 2 15 5.4 
8 2 3 3 5 6 2 1 3 4 3 32 11.6 
9 3 3 4 5 2 2 2 1 1 3 26 9.4 

10 8 7 7 7 9 5 5 7 5 5 65 23.5 
11 5 5 2 5 4 6 7 2 5 3 44 15.9 

Sid 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
277 
320 

193 



lio r-Os 

C •O Ph 
^6 
Ü 

-Ci 
£ 

(n \q 00 o (n io (n (n vo On 
r-' co co o vd r-H co 00 un co (n co 

w 21
 

38
 os ho i—H wo <n 00 vo r-H 41
 

28
' 00 

i—H 
on v£> 49

8 
41

6 

\Q i—( 1 (n i—H r- (n (n î- (n t> t̂ 32
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Tabell D. Antalet noteringar av artikl ar för vaije tidskriftsnum mer i Impuls för
delade inom de 11 kategorier na under 1970-talet, en tabell för vage är. 

Tabell D.I. Impuls 1970. 

Kate
gori 

Tidskriftsnummer 
1 2 3 4 5 6 S % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

1 1 - - 1 2 

13 13 11 
2  1 1 4  2  1  
1 2 2 3 3 3 

2 1 
4 2 2 2 1 2 

3 3 4 1 - -
5 5 2 6 4 6 

5 5.2 

10 10.3 
11 11.3 
14 14.4 
3 3.1 

13 13.4 
2 2.1 

11 11.3 
28 28.9 

Sid 28 24 24 24 24 28 
97 

152 

Tabell D:2. Impuls 1971. 

Kate
gori 

Tidskriftsnummer 
1 2 3 4 5 6 2 % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

- - 2 1 1 2 

4 4 2 3 2 5 
— — 1 1 1 — 
6 12 13 6 
3  1 2  2 - 1  
1 - 2 1 3 2  
— — 1 3 1 — 
2  1 2 - 2 1  
5 6 7 8 4 11 

6 5.0 

20 16.7 
3 2.5 

19 15.8 
9 7.5 
9 7.5 
5 4.2 
8 6.7 

41 34.2 

Sid 28 24 24 28 28 24 
120 
156 
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Tabell D:3. Impuls 1972. 

Kate
gori 

Tidskriftsnummer 
1 2 3 4 5 6 7 8 S % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

1 - 1 - -
2 1 

1 1 
- 3 1  2  1  2  
1 1 1 - - 1 
3  1 1 2  2  3  
— 32 — 1 — 

8 - 1 1 1 1 1 
4 1 — — 1 2 3 
2  — 1 3  2  1  —  
8 5 4 6 2 4 4 

2 1.9 
3 2.9 
2 1.9 
9 8.7 
4 3.8 

12 11.5 
6 5.8 

13 12.5 
11 10.6 
9 8.7 

33 31.7 

Sid 56 28 28 28 24 32 28 
104 
224 

TabellD:4. Impuls 1973. 

Kate
gori 

Tidskriftsnummer 
1 2 3 4 5 6 7 8 S % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

1 2 - 13 

2 2 1 - 3 - 1 
1 3 - - - 2 
3 5 1 2 3 1 4 

1 1 1 2 1 1 
1 2  3  1 1 4  3  
1 1 2 - 1 -
2 - - 3 1 1 
4 4 2 7 6 7 7 

7 6.3 

9 8.0 
6 5.4 

19 17.0 
7 6.3 

15 13.4 
5 4.5 
7 6.3 

37 33.0 

Sid 28 24 32 24 28 28 32 
112 
196 

200 



TabellD:5. Impuls 1974. 

Kate
gori 1 2 3 

Tidskriftsnummer 
4 5 6 7 8 9 S % 

1 1 1 2 1.1 
2 1 — 1 — 1 2 1 1 7 4.0 
3 
4 2 — 3 — 4 3 3 3 18 10.2 
5 1 3 — — 11 2 1 1 1 20 11.3 
6 3 3 1 3 — — 2 3 3 18 10.2 
7 — 2 1 2 — 2 1 1 2 11 6.2 
8 3 3 4 3 14 3 3 2 1 36 20.3 
9 1 — 1 2 1 2 — 7 4.0 

10 3 1 2 2 4 1 2 — 15 8.5 
11 5 3 3 8 4 4 5 4 7 43 24.3 

Sid 28 28 28 28 16 28 28 28 32 
177 
244 

TabellD:6. Impuls 1975 . 

Kate
gori 1 2 3 

Tidskriftsnummer 
4 5 6 7 8 2 % 

1 _ _ _ 1 — 1 _ 2 1.4 
2 
O 

- 2 1 1 1 2 2 9 6.4 
O 
4 1 2 1 4 2 5 15 10.7 
5 3 3 2 — — 4 1 13 9.3 
6 2 — 1 — 3 2 2 10 7.1 
7 — — 1 1 — — 2 1.4 
8 7 3 2 1 — 3 — 16 11.4 
9 — — 2 1 1 — — 4 2.9 

10 3 2 7 1 2 3 3 21 15.0 
11 2 6 8 12 2 8 10 48 34.3 

Sid 36 28 28 28 28 28 36 
140 
212 

201 



Tabell D: 7. Impuls 1976. 

Kate
gori 1 2 

Tidskriftsnummer 
3 4 5 6 2 % 

1 2 — _ _ 2 1.6 
2 
o 

1 3 3 4 2 13 10.2 
Ó 
4 2 1 2 2 1 8 6.3 
5 2 5 2 2 1 3 15 11.7 
6 3 1 1 — 4 9 7.0 
7 1 1 2 1 — 2 7 5.5 
8 1 — 5 4 1 2 13 10.2 
9 — — — 1 — 1 0.8 

10 2 1 1 3 6 4 17 13.3 
11 9 8 6 7 4 9 43 33.6 

Sid 32 32 28 32 24 40 
128 
188 

TabellD:8. Impuls 1977. 

Kate Tidskriftsnummer 
gori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S % 

1 _ _ 1 — — — 2 — 3 1.0 
2 2 5 10 H 3 5 5 6 47 16.0 
3 — — — 4 — — — 1 5 1.7 
4 1 — — 4 — 2 — 1 8 2.7 
5 1 1 6 5 4 3 1 6 27 9.2 
6 1 2 4 7 4 6 — 2 26 8.9 
7 3 1 3 3 3 1 2 2 18 6.1 
8 — 2 2 8 5 8 — 1 26 8.9 
9 — 5 3 2 2 • — 2 14 4.8 

10 — 6 10 6 11 6 9 6 54 18.4 
11 6 11 10 6 6 9 6 11 65 22.2 

293 
Sid 24 36 28 52 36 40 28 40 284 

202 



Tabell D:9. Impuls 1978. 

Kate
gori 1 2 3 4 

Tidskriftsnummer 
5 6 7 8 9 10 11 12 2 % 

1 6 1 3 1 1 1 2 — 1 _ 1 17 3.7 
2 1 7 8 3 5 5 4 4 4 5 4 50 10.9 
3 3 1 — 3 — 1 1 1 1 1 — 12 2.6 
4 — — 1 1 — 1 3 1 1 1 — 9 2.0 
5 3 8 4 2 4 5 8 7 5 3 3 52 11.4 
6 1 3 2 4 3 2 4 2 3 3 3 31 6.8 
7 2 2 1 2 — 6 4 1 4 2 24 5.3 
8 1 7 2 4 2 5 7 6 2 2 1 39 8.5 
9 2 1 2 1 — 4 10 2.2 

10 10 9 13 10 5 9 9 6 8 10 3 92 20.1 
11 10 10 10 10 11 2 17 7 15 15 14 121 26.5 

Sid 40 36 40 36 32 28 46 -40 36 44 40 
457 
418 

Tabell D:10. Impuls 1979. 

Kate Tidskriftsnummer 
gori 1 2 3 4 5 6 00

 

9 10 11 12 S % 

1 1 3 2 1 1 8 1.6 
2 4 4 2 6 6 5 8 5 3 5 4 52 10.6 
3 1 2 2 2 1 — 2 — — — — 10 2.0 
4 — — 4 — 2 1 5 2 1 — — 15 3.0 
5 5 2 3 6 7 1 8 2 3 3 2 42 8.6 
6 3 5 7 3 5 6 4 6 3 8 5 55 11.2 
7 1 1 1 2 2 2 4 3 1 5 1 23 4.7 
8 5 2 2 2 2 1 10 4 2 2 3 35 7.1 
9 — 3 3 — — 1 1 2 — — — 10 2.0 

10 8 8 9 9 12 6 21 9 9 12 15 118 24.0 
11 7 7 10 7 9 5 17 11 11 14 25 123 25.1 

491 
Sid 28 36 36 44 36 28 60 40 32 44 48 432 

203 



Tabell E. Antalet noteringar av artikl ar för varje tidskrifts nummer i 
Tidsspegel fördelade inom de 11 kategorierna under 1970-talet, en 
tabell för varje år. 

Tabell E:l. Tidsspegel 1970. 

Kate
gori 1 2 

Tidskriftsnummer 
3 4 5 6 S % 

1 _ _ 1 1 _ _ 2 1.3 
2 
Q 

1 - - 1 1 3 2.0 
J 
4 1 1 2 2 6 3.9 
5 1 — — 1 0.7 
6 3 8 8 8 6 1 34 22.4 
7 — 1 4 2 1 4 12 7.9 
8 4 5 4 8 7 3 31 20.4 
9 2 3 1 4 3 3 16 10.5 

10 5 2 3 3 2 5 20 13.2 
11 3 1 4 6 4 9 27 17.8 

Sid 38 36 44 52 40 48 
152 
258 

Tabell E:2. Tidsspegel 1971. 

Kate
gori 1 2 

Tidskriftsnummer 
3 4 5 6 E % 

1 _ _ — 1 — 1 0.6 
2 — 2 1 — 3 4 10 5.8 
3 — 1 — — — 1 0.6 
4 1 2 2 1 — 7 13 7.5 
5 — 1 — 1 — 1 3 1.7 
6 7 4 4 8 8 9 40 23.1 
7 4 — 5 3 4 6 22 12.7 
8 7 6 5 4 5 8 35 20.2 
9 3 2 — 1 — 2 8 4.6 

10 1 2 o — 2 2 9 5.2 
11 8 5 5 2 5 6 31 17.9 

Sid 50 48 40 32 36 44 
173 
250 

204 



Tabell E:3. Tidsspegel 1972. 

Kate
gori 1 2 

Tidskriftsnummer 
3 4 5 6 2 % 

1 1 1 3 — 5 3.9 
2 - 2 1 - 1 2 6 4.7 
3 
4 2 3 2 1 2 10 7.8 
5 3 2 _ 1 — — 6 4.7 
6 9 2 2 4 2 3 22 17.2 
7 6 1 1 1 1 2 12 9.4 
8 6 1 1 3 1 3 15 11.7 
9 — 1 2 — — — 3 2.3 

10 4 3 — 2 8 1 18 14.1 
11 6 9 1 5 3 7 31 24.2 

Sid 54 32 32 32 32 36 
128 
218 

Tabell E:4. Tidsspegel 1973. 

Kate
gori 1 2 

Tidskriftsnummer 
3 4 5 6 E % 

1 1 — _ 1 1.0 
2 
O  

2 - 1 3 - 6 6.3 

4 2 1 3 3.1 
5 2 1 3 — — 6 6.3 
6 1 4 4 3 3 15 15.6 
7 — 2 3 4 2 11 11.5 
8 2 5 2 5 4 18 18.8 
9 1 2 2 1 1 7 7.3 

10 4 1 1 3 6 15 15.6 
11 2 2 3 2 5 14 14.6 

Sid 32 36 40 40 36 
96 

184 



Tabell E:5. Tidsspegel 1974. 

Kate
gori 

Tidskriftsnummer 
1 2 3 4 5 6 S % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

1 - - 1 
2 2 3 2 2 1 

1 2 - 2 
1 1 — 16 — 
1 7 2 7 5 1 
4 4 1 3 4 -
3 3 2 11 10 2 
- 3 2 5 - 1 
1 - 1 2  3  1  
7 - 2 5 3 12 

2 1.4 
12 8.2 

5 3.4 
9 6.2 

23 15.8 
16 11.0 
31 21.2 
11 7.5 
8 5.5 

29 19.9 

Sid 38 40 32 48 64 70 
146 
292 

TabellE:6. Tidsspegel 197 5. 

Kate
gori 

Tidskriftsnummer 
1 2 3 4 5 6 S % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

13 1 - 1 

1 - 2 
3 1 
4 4 1 1 3 
4 3 2 4 
6 2 4 7 2 
1 1 1  -
13 2 - 2 
1 5 7 3 6 

6 6.5 

3 3.2 
4 4.3 

13 14.0 
13 14.0 
21 22.6 

3 3.2 
8 8.6 

22 23.7 

Sid 34 44 44 60 48 
93 

230 

206 



TabellE:7. Tidsspegel 1976. 

Kate Tidskriftsnummer 
gori 1 2 3 4 5 6 2 % 

1 _ 1 1 2 2.0 
2 
o 

2 2 1 1 6 6.1 
J 
4 1 2 1 4 4.0 
5 5 — __ — 5 5.1 
6 7 8 2 1 18 18.2 
7 3 5 2 3 13 13.1 
8 7 4 5 2 18 18.2 
9 — 2 — 2 4 4.0 

10 2 2 2 5 11 11.1 
11 5 3 3 7 18 18.2 

99 
Sid 64 64 40 56 224 

Tabell E:8. Tidsspegel 197 7. 

Kate
gori 1 2 

Tidskriftsnummer 
3 4 5 6 2 % 

1 1 2 1 2 6 4.0 
2 — 2 1 2 i 1 7 4.7 
3 — 1 — — — — 1 0.7 
4 1 4 4 5 2 2 18 12.0 
5 — 1 1 — 1 3 2.0 
6 4 5 4 5 5 4 27 18.0 
7 3 2 — 1 2 2 10 6.7 
8 6 4 3 2 4 5 24 16.0 
9 — 1 — 2 2 5 3.3 

10 4 2 4 3 i 2 16 10.7 
11 6 5 5 4 6 7 33 22.0 

Sid 48 40 40 48 40 48 
150 
264 



Tabell E:9. Tidsspegel 1978. 

Kate
gori 

Tidskriftsnummer 
1 2 3 4 5 6 2 % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

1 1 
2  2  1 - 3 2  

3  1 1 1 1 1  
1 — 1 — 3 — 
4 5 3 9 4 1 
2 1 2 4 3 6 
3 4 7 5 3 5 
1 - 1 - - 2 
3 2 4 1 5 3 
9 7 4 2 8 6 

2 1.3 
10 6.5 

8 5.2 
5 3.2 

26 16.9 
18 11.7 
27 17.5 
4 2.6 

18 11.7 
36 23.4 

Sid 48 36 36 36 36 36 
154 
228 

TabellE: 10. Tidsspegel 1979. 

Kate
gori 

T idskrift snumme r 
1 2 3 4 5 6 2 % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

3 4 5 4 3 2 

2 14 4 11 
1 1 1 2  1  —  
5 3 5 4 3 3 
5 3 2 3 -5 
6 6 5 5 3 2 
— 1 — 2 3 — 
2 1 3 3 4 1 
8 4 6 5 3 3 

21 13.4 

13 8.3 
6 3.8 

23 14.6 
18 11.5 
27 17.2 
6 3.8 

14 8.9 
29 18.5 

Sid 40 40 40 44 40 40 
157 
244 

208 



Tabell F. Antalet noteringar av artikla r för varje tid
skriftsnummer i TBV-kontakt fördelade inom de 11 
kategorierna under 1970-talet, en tabell för varje år. 

Tabell F:l. TBV-kontakt 1970. 

Kate
gori 

Tidskriftsnummer 
12 3 4 2 % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

1 
1 

1 1 1  —  

1 - - 1 
1 
4 3 3 3 
8 12 6 10 

1 1.8 
1 1.8 
3 5.3 

2 3.5 
1 1.8 

13 22.8 
36 63.2 

Sid 32 40 32 32 
57 

136 

Tabell F:2. TBV-kontakt 197 1. 

Kate
gori 

Tidskriftsnummer 
12 3 4 2 % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

1 1 

1 1 1  —  
1 2 

1 
1 1 2  4  

1 1 
2 - 1 2  

10 7 9 9 

2 3.4 

3 5.1 
3 5.1 

1 1.7 
8 13.6 
2 3.4 
5 8.5 

35 59.3 

Sid 32 32 32 32 
59 

128 



Tabell F:3. TBV-kontakt 1972. 

Kate
gori 

Tidskriftsnummer 
12 3 4 2 % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

2 - 1 

1 1 - 2  
1 - 1 1  

- 1 - -
2 12 1 

3 
2 15 2 

10 10 11 9 

3 4.3 

4 5.7 
3 4.3 

1 1.4 
6 8.6 
3 4.3 

10 14.3 
40 57.1 

Sid 32 32 32 32 
70 

128 

Tabell F:4. TBV-kontakt 1973. 

Kate
gori 

Tidskriftsnummer 
12 3 4 2 % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

1 
1 2 

2 11 — 

- - - 1 
- - 1 -
2 2 2 -
1 - - -
4 2 4 2 
9 7 10 9 

1 1.6 
3 4.7 

4 6.3 

1 1.6 
1 1.6 
6 9.4 
1 1.6 

12 18.8 
35 54.7 

Sid 32 32 32 32 
64 

128 

210 



Tabell F:5. TBV-kontakt 1974. 

Kate
gori 

Tidskriftsnummer 
1 2 3 4 2 % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

2 1 3 

- 1 - 2 3 
1 1 2 

2 2 

3 2 3 1 9 
1 1 1 3 
1 2 3 6 
6 8 6 7 27 

5.5 

5.5 
3.6 
3.6 

16.4 
5.5 

10.9 
49.1 

Sid 
55 

32 32 32 32 128 

Tabell F:6. TBV-kontakt 1975. 

Kate
gori 

Tidskriftsnummer 
1 2 3 4 2 % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

2 - - 2 4 

2  1 1 1  5  
12 11 5 
2 2 
1 2 - - 3 

2 2 4 
2 2 
1 2 - 1  4  
6 9 7 10 32 

6.6 

8.2 
8.2 
3.3 
4.9 
6.6 
3.3 
6.6 

52.5 

Sid 
61 

32 32 32 32 128 



Tabell F: 7. TBV-kontakt 1976. 

Kate Tidskriftsnummer 
gori 1 2 3 4 2 % 

1 — 1 — — 1 1.6 
2 
Q 

1 1 2 3.2 
D 
4 2 2 3.2 
5 
£ 

- - 4 — 4 6.5 
o 
7 5 5 8.1 
8 
Q 

- 8 1 9 14.5 
y 

10 2 10 4 16 25.8 
11 7 11 2 10 23 37.1 

62 
Sid 32 32 52 32 148 

TabellF:8. TBV-kontakt 19 77. 

Kate Tidskriftsnummer 
gori 1 2 3 4 2 % 

1 _ 2 1 3 4.3 
2 
o 

1 - - 1 1.4 
J 
4 
r 

3 2 3 8 11.6 
J 
6 
n 

- - 1 1 1.4 
/ 
8 
Q 

1 - 1 2 2.9 
y 

10 4 7 4 15 21.7 
11 9 13 17 39 56.5 

69 
Sid 32 32 32 96 

212 



Tabell F:9. TBV-kontakt 1978. 

Kate Tidskriftsnummer 
gori 1 2 3 4 2 % 

1 _ _ 1 1 2.9 
2 
o 

— i 1 2 5.9 
j 
4 1 i 1 3 8.8 
5 — i 1 2 5.9 
6 
7 

— - 2 2 5.9 
/ 
8 i 1 2.9 
9 — i 1 2 5.9 

10 1 2 1 4 11.8 
11 3 8 6 17 50.0 

34 
Sid 16 20 16 52 

Tabell F: 10. TBV-kontakt 1979. 

Kate Tidskriftsnummer 
gori 1 2 3 4 Z % 

1 
2 

1 - - - 1 1.3 

3 
4 

— 

1 
— 

1 2 2.5 
5 2 — — 2 2.5 
6 — — 2 — 2 2.5 
7 — — — 1 1 1.3 
8 4 — 6 2 12 15.2 
9 — — 1 — 1 1.3 

10 1 2 6 3 12 15.2 
11 7 13 16 10 46 58.2 

79 
Sid 16 16 24 16 72 
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Tabell K. Genomsnittliga fördelningen av kategorierna 1— 9, 1 0 och 11 för åren 
1970/71, 1974/75, 1978/79 samt 1970-79 för de olika tidskrift erna, beräknade 
från tabellerna G—J. 

Tidskrift Kategori 1970-79 1970/71 1974/75 1978/79 

Fönstret 1-9 58.6 51.9 61.7 65.2 
10 23.5 25.2 23.6 23.0 
11 17.9 23.4 14.9 15.1 

Impuls 1-9 57.5 59.6 59.2 52.2 
10 13.2 9.0 11.8 22.1 
11 29.4 31.6 29.3 25.8 

Tidsspegel 1-9 69.5 73.1 71.4 69.0 
10 10.5 9.2 7.1 10.3 
11 20.0 17.9 21.8 21.0 

TBV-kontakt 1-9 30.7 23.5 40.8 32.6 
10 15.6 15.7 8.8 13.5 
11 53.8 61.8 50.8 54.1 
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BILAGA II 

Enkätundersökningen, frågor och svar 

FRÅGOR TILL STUDIEREKTORERNA VID DE 
FYRA STÖRSTA STUDIEFÖRBUNDEN 

1. I kulturutr edningen — SOU 1972:66 »Ny kulturpo litik» — sägs att studieför
bunden själva borde få välja vilken statlig instans de vill tillhöra, Skolöver
styrelsen eller Kulturrådet, med andra ord ta ställning till om verksamheten 
huvudsakligen betraktades som utbildning eller kulturverksamhet. Vilken 
ställning tog Ert studieförbund och varför? 

2. Hur uppfattades den nya statliga kulturpolitiken i Ert stud ieförbund. 
a) Vad anser Ni var viktigast för studieförbundens del? 
b) Vilka konsekvenser fick den för Ert studieför bund? 
c) Hur försökte Ni sprida information om den nya kulturpolitiken och Ert 

ställningstagande till den inom Ert s tudieförbund? 

3. Statliga bidrag till pedagogisk verksamhet utgår varje år till studieförbunden. 
a) Hur använd er Ni bidraget? Helst så fullständig redovisning som möjligt för 

hur bidraget används ett år t ex 1979/80. 
b) Hur fördelades bidraget sektorsvis? 
c) Hur är fördelningen som helhet mellan 

information % 
studiematerial % 
utbildning % 
annat t ex % 

d) Gäller samma fördelning för estetiska sektorn? 
e) Har någon förändring i fördelning skett: 

under 1970-talet? 
från 1970-talet till idag? 

4. Hur ser Ert studieförbund på praktiska cirklar i k onst, slöjd och konsthant
verk? 
a) Fungerar dessa cirklar bra i Ert studieförbund? 
b) Är det något som kan förbättras och i så fall hur skall detta göras? 
c) Intresset för dessa cirk lar har ökat påtagligt under 1970-talet. Är det bra 

om ökningen fortsätter? 
d) Vad är det som motiverar så många att delta tror Ni? 
e) Är målsättningen för cirklarna riktigt eller bör den ändras, i så fa ll hur? 
f) Till vilket pris bör målsättningen eftersträvas? 
g) Vilken roll tycker Ni att cirklar i ko nst, slöjd och konsthantverk har i den 

nya kulturpolitiken? 
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5. Är alla sektorer lika väsentliga för Ert studieförbund eller är det några sektorer 
som Ni anser mera viktiga, i så fall vilka? 

6. På riksnivå finns en klar insikt om huvuddragen i den nya kulturpolitiken, 
liksom en medvetenhet om målen för cirklar i konst, slöjd och konsthantverk. 
Min undersökning vis ar däremot att cirkelledare kan vara dåligt informerade. 
a) Vem skall informera dem och hur skall informationen gå fram? 
b) Vilken information bör de ha? 
c) Behöver de bättre utbildning och hur skall de i så fall få det? 

7. Anser Ni att innehåll och värderingar i Er tidskrift ger en rättvis bild av Ert 
studieförbund? 
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FÖLJEBREV TILL ENKÄTEN 

Till Studierektor 

Jag heter Gu ll-Mari Rosén och är doktorand i konstvetenskap vid Umeå Univer
sitet. Från slutet av 60-tal et har jag också arbetat som cirkelledare i keramik ofch 
har därmed insett vilken viktig roll cirklar i estetiska ämnen har i dagens sam
hälle. Sedan flera år tillb aka arbetar jag med min avhandling med preliminär titel 
»Några studieförbund s reaktion på den nya kulturpolitiken och dess attityder till 
konst och konsthantverk under 1970-talet». 

I m itt arbete har jag använ t mig av studieförbundens tidskrifter som huvud
saklig källa och har för kartläggning av området bl a intervjuat tjänstemän vid 
estetiska sektorn på de olika studieförbundens riksorganisationer. 

Även om tidskrifterna är studieförbundens officiella organ och förutsättes 
präglade av studieförbunden s värderingar, ger de kansk e inte en helt sann bild av 
studieförbunden. För en mer fullständig belysning av studieförbundens inställ
ning till vissa kulturfrågor och till konst- och konsthantverkscirklar, har jag 
därför ställt några frågor till studierektorerna vid de fyra största studieförbunden. 

Eftersom svar en är mycket väsentliga för mit t fortsatta arbete hoppas jag att 
Ni anser frågor na värda mödan att besvara, antingen skriftligt eller muntligt efter 
överenskommelse och helst under april månad. 

Ytterligare information om mitt arbete kan ges av min handledar e professor 
Folke Nordström, tel 090-1 6 54 09 el 16 56 62. 

Umeå den 7 april 19 83 

Gull-Mari Rosén 
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Studieförbundet Vuxenskolans studierektor Allan Sundqvists svar, 1983—04—26. 

Med anledning av Dina frågo r till studierektorer na vid de fyra största studieför
bunden får jag härmed redovisa följande svar: 

1. Svaret framgår av bif utdrag ur våra yttranden över »Ny kulturpo litik» och 
»F olkbildningsutredningen». 

2. a) Utredningens förslag och riksdagens beslut innebar en markering av studie
förbundens och det övriga folkbildningsarbetets roll i kulturpolitiken. 
Konkret innebar det förändrade bidraget till föreläsningsverksamhet/ 
kulturprogram inledningen till en mera aktiv insats på »kultur området» -
ytterligare betonat genom 1981 års folkbildningsproposition och det då 
beslutade bidrag et till kulturverksamhet i folkbildningen. Vissa av de åtta 
delmålen uppfattades i vårt studieförbund som särskilt angeläg et att för
söka främja — det gällde bl a målen att ge människor möjlighet till egen 
skapande aktivitet, att ta hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter och 
behov, att ta till vara äld re tiders kultur o ch att decentralisera kulturverk
samheten. 

b) Dels en ökad verksamhet inom konsthantverksområdet, dels en ökad 
verksamhet i andra former än studiecirk lar - i första hand kulturprogram
verksamhet (utvecklingen för SV och andra studieförbund kan avläsas i 
verksamhetsberättelserna från Förmedlingsbyrån för kulturprogram och 
Folkbildningsförbundet, som jag förmodar att Du har t illgång till). 

c) Genom en lång rad åtgärd er. Vi utarbetar en studieplan till utredningens 
betänkande och genomförde ett stort antal studiecirklar vars synpunkter 
låg till grund för förbundets yttrande. Vi genomförde ett särskilt tema -år 
för att lyfta fram kulturfrågorna i studieförbundet och våra medlemsorga
nisationer. Vi gav 1975 ut en debattskrift, »Kultur idag — imorgon» (bifo
gas) och hade inom ramen för temaåret en omfattande intern kur s- och 
konferensverksamhet. 

3. Vi gör inte någon uppdelning av det statliga bidraget på det sätt som frågan 
anger. För att ändå ge en viss uppfattning om hur pengarna använ ds bifogas 
en sammanställning från vår redovisning till Skolöverstyrelsen. 

4. a) Frågan kan inte besvaras m ed ja eller nej. Verksamheten funge rar i stort 
sett bra, men det finns undantag och ingenting är så bra att d et inte kan 
förbättras. 

b) Det är framförallt cirkelledar utbildningen och studiematerialfrågorna som 
är organisationens instrument för att påverka verksamheten s kvalité. På 
flera områden saknas för cirkelverksamheten väl genomarbetat studie
material - det gäller särski lt ämnesområde n som aktualiserats först under 
senare år. Det kommer varje år nya cirkelledare till verksamh eten och dessa 
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måste få pedagogisk och ämnesmässig utbildning/fortbildning. Vi arbetar 
ständigt med dessa frågor. Som exempel kan nämnas att vi just färdigställt 
ett material för fortbildning av cirkelledare i olika konsthan tverksämnen. 

c) Ja, under föruts ättning att kvalitén (= deltagarnas utbyte av verksamheten) 
inte försämras. 

d) Glädjen att få göra något med sina egna händer, intresset för gamla hant
verkstekniker som man sett exempel på från tidi gare generationers arbete, 
den sociala kontakt som cirkeln erbjude r och stimulansen av att pröva 
andra uttrycksformer än de som erbju ds i tal och skrift. 

e) Målsättningen för cirklarna är riktig så som den formulerats av studieför
bund och tillsynsmyndighet gemensamt. Däremot finns det brister i studie
förbundens sätt att informera om målsättningen i sin ann onsering/inbjudan 
till allmänheten. Detta leder till svårigheter eftersom deltagarnas förvänt
ningar på verksamheten i cirkeln ibland strider mot målsättningen. 

f) Målsättningen bör eftersträvas till varje pris. Om vi talar om verksamhet 
med samhällsstöd är detta en självklarhet. Studieförbunden har därutöver 
möjlighet att genomföra verksamhet som man bedömer värdefull men som 
i något avseende inte uppfyller bidr agsvillkoren — det kan då också v ara en 
verksamhet som inte till alla delar motsvarar den målsättning som gäller 
t ex för den estetiska sektorn. 

g) En viktig roll, dels är verksamh eten i sig en utmärkt form för att förverk
liga en rad av de delmål som Riksdagen antog i sitt beslut 197 4, dels leder 
den omfattande estetiska verksamheten i form av studiecirk lar och andra 
kulturarrangemang till en ökad kunskap om och ett ökat intresse för 
konstnärlig verksamhet så som den utövas och presenteras av yrk esverk
samma konstnärer. I detta fall fungerar cirkelledarna (ofta yrkesverksamma 
konstnärer) som en viktig inspirationskälla. 

5. Alla områden är i o ch för sig lika viktiga, men det krävs mera insatser för att 
lyfta fram och väcka intresse för vissa angelägna verksamhetsområden. I SV 
känner vi ett särskilt ansvar för att samhällsfrågorna (nationellt och inter
nationellt) uppmärksammas och att människor med olika studiehinder ges 
möjlighet att delta i verksamh eten. 

6. a) I huvudsak måste det ankomma på studieförbunden att i sin cirkel ledar
utbildning klara den informationen. 

b) I första hand det egna st udieförbundets mål för verksamheten, mål som jag 
förutsätter stämmer väl överens med det övergripande beslut som Riksd agen 
tog i stor enighet 19 74. 

c) Ja, det finns ingen yrkes- eller funktionärsgrupp som kan hävda att man 
inte behöver mer utbildning. Mån ga cirkel ledare har en gedigen kunskap i 
ämnet/tekniken men behöver en pedagogisk fortbildning. Inom SV ar betar 
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vi dels med kortare och längre kurser dels med cirkelledarträffar under 
pågående studiesäsong. Jag tror att det är bra metoder också i fortsättningen. 

7. Ja. 

Slutkommentar 

Det har med den tid som stått till förfogande inte varit möjligt att ge några mera 
uttömmande svar på frågorna som är mycket vittomfattande och centrala. 
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Medborgarskolans avdelningschef Christer Fagerlunds svar, 1983—08—11. 

De frågor Du ställer kan ges mycket omfattande svar. Vi har v alt att sva ra i mer 
kortfattad form me n bifogar remissvar som ger en ganska god bild av förbundets 
inställning i kultur- och studiefrågor. 

1. Se våra remissvar på SOU 1972:66, SOU 1979:85 och SOU 1979:92! 
Medborgarskolan upplevde SÖ som den naturliga och traditionsenliga till
synsmyndigheten, inte minst med tanke på volymen hos den traditionella 
vuxenutbildningen/folkbildningen, även om kulturverksamheten och kultur
frågorna till drar sig e tt allt större engagem ang och intresse och också volym
mässigt ökar. 

2. a) Möjligheterna till ökad bredd och ökat djup - till innehåll och form. 
Kvalitetskultur - gärna o ch naturligen i kontakt och samverkan med de 
yrkesutövande kulturarbetarna. 

b) Stark ökning ehuru med administrativa bekymmer; de lokala medarbetarna 
ofta ovan, stora insatser av arbete, personal och pengar krävd es stundom 
till förfång för cirkelverksamheten. 

c) De vanliga vägarna via cirkulär, förmedlingsbyråns skrifter/foldrar, vid 
intern konferensverksamhet, där 1974 års kultursat sning presenterades och 
diskuterades, särskild medarbetare anställdes på Förbundskansliet mm. 

3, a) Se separat redovisning för 1979/80. 

b) » 

c) » 

d) Ja, i stort. 

e) Nej, ingen större. 

4, a) Ja. 

b) Såväl cirkelledarnas förmåga som studiematerialens metodik bör kunna 
förbättras ytterligare genom utbildning/utveckling. 

c) Det lyckligaste är att god bala ns mellan olika sektorer finns men avgörande 
måste vara den enskilda människans studiebehov. 

d) Behovet av perso nlig utveckling/bildning och sysselsättning liksom avkopp
ling från högt tempo i arbetsliv och samhälle. 

e) Målsättningen är i grund riktig men målen överbetonar de teoretiska 
värdena oc h ambitionerna sätts ibland väl högt (i förordningar och anvis
ningar). 
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f) Det var en bra fråga men omöjlig att besvara. 

g) En oerhört viktig roll men kanske minst lika viktigt att befordra respekten 
förkunskaper och professionalism som att befordra en okritisk amatöri sm. 

5. Estetiska ämnen — kultur, språk, samhällsämnen i samarbete med M/medlems
organisationerna. Dessa senare ämnen utgångspunkten då Medborgarskolan 
bildades 19 40 — en fortlöpande förskjutning mot först språk, sed an estetiska 
ämnen (konsthantverk, i någon mån musik). De tekniska ämnena - dataut
bildningen — och näringslivsinriktade — anser vi viktiga liksom naturveten
skaplig orientering. 

6. Förbundet måste ta detta ansvar i form av främst utbildning så att målför
verkligandet — metodiken — används av cirkelledarna i praktiken. 

7. Ja i stort, även om den mer ä r en kulturtidskrift än en folkbildnings-/organisa-
tionstidskrift. 
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Vuxenskolans f d studierektor Olle Edelholms svar, 1984—02—24. 

Frågorna kräver egentligen långa svar . Av tidsskäl måste jag fatta mig kortfattat 
och kanske mera antyda svaren. 

1. SV vill ha SÖ som tillsynsmyndighet. Skälet är främst att SV haft goda erfa
renheter av samv erkan med SÖ. Jag tror inte man skall se ställningstagandet 

som en fråga om identitet. Studiecirkeln är ju i hög grad kultur. 

2. a) Det viktigaste var att diskussionen om kultur och kulturaktiviteter ökade 
inom studieförbundet. Det tillkom vissa nya bidrag som t ex bidrag till 
utvecklingsarbete. Personlig en ser jag den typen av effekter som betydelse
fulla för utvecklingen. 

b) De omedelbara konsekvenserna var att vi i studieförbundet anordnade 
konferenser om den nya kulturpolitiken samt att vi kunde påbölja utvec k
lingsarbete. I ett läng re perspektiv har effekterna blivit 
i) Studieförbundet har i ökad grad blivit kultur arrangörer av typen kon

serter, teater, utställningar mm. SV har också intresserat sig för doku
mentation av seder och bruk i äldre tider mm. Detta ledde till samverkan 
med museer, universitetsinstitutioner mm. 

ii) Nya former. T ex integration mellan studiecirkel och andra kulturformer. 
T ex cirkel—utställning. Cirkel—teater etc. 

3. Kan inte svara på den frå gan. Du bör vända Dig till SV centr al som bör kunna 
ge Dig dessa uppgifter. 

4. a) I stort sett fung erar de bra. 

b) Det finns mycket som kan förbättras. Utbildning av ledare. Bättre informa
tion till deltagarna samt bättre material. 

c) Ja. 

d) Enligt undersökningar dominerar två alter nativ 
i) intresset för ämnet 
ii) socialt intresse, önskan att träffa an dra människor. 

e) Jag tror att målsätt ningen för cirklarna i stort ä r bra men det finns en mot
sättning som jag tror är hämmande för utvecklingen. Som bekant omge r sig 
folkbildningen med ett omfattande regelverk. Detta gäller särski lt för det 
estetiska området. Det finns en rädsla från studieförbundens sida att 
handla f el, och jag tror att denna rädsla förstärke r regelverkets negativa 
effekter. Man törs inte pröva nya saker därför att man riskerar att handla 
fel i förhållande till någon regel. 
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I våra målbe skrivningar talar vi ofta om konsten som något som skall ge 
upplevelser, utveckla människan som människa, öka tolerans etc. Öka och 
stimulera kreativiteten. Denna utveckling menar jag hämmas av regelverket 
och jag är rädd att den hämmande effekten förstärks på grund av studieför
bundens rädsla att göra fel. 

f) Utan statsbidrag skulle cirklarna kunna arbeta helt fritt och utan dåliga 
samveten hos de ansvariga funktionärerna inom studieförbunden. Men 
bortfall av statsbid rag skulle sannolikt leda till att studieförbu ndens aktivi
tet snabbt skulle minska, och därigenom skulle en starkt kulturstimulerande 
faktor försvinna i det svens ka samhället. Det priset vil l jag inte betala. 

g) Menar Du med »den nya kulturpolitiken» den utredning Du refererar till , 
skulle jag kunna spekulera åtskilligt. Me nar Du dagens kulturpolitik hän
visar jag till punkt d) i, ii här ovan. 

5. Svårt att svara på frågan . Ibland framskymtar uppfattningen att den estetiska 
sektorn drar uppmärksamheten från de mer samhällsinriktade studierna. 
Detta är en uppfattning som kommer från de politiska medlemsorganisatio
nerna. 
På det lokala planet värderas ämnena på annat sätt. Det delta garna efterfrågar 
är viktigt. Det är de ltagaren som bestämmer vad som är värt att studera. 

6. a) Studieförbundet är ansvarigt för informationen. 

b) Information som reduce rar räds lan att göra fel ökar sä kerheten framförallt 
hos de lokala studieorganisatörerna, så att man tar va ra på möjlighete rna 
att bedriva ett kreativiserande estetiskt studiearbete. 

c) Bättre utbildning behövs alltid. Den bör tillhanda hållas av studieförbundet 
självt. För egen del skulle jag se det som en tillgång om studieförbunden 
kunde utveckla former för samverkan med universitet och andra högskolor 
som verkar inom konst—kultursektorn. SV har ett väl utbyggt system för 
ledarutbildning. 
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ABF's f d studierektor Inge Johanssons svar 1984—04—02. 

1. Svaret på denna fråga finns i ABFs remissyttrande över Kulturrådets betän
kande (bifogas) sidan 7 6. Tilläggas kan att folkbildningsarbetet alltid verkat 
både inom vuxenutbildningen och i kulturlivet. Ma n kan med fog hävda att 
det av tradition ligger i gränsområdet mellan vuxenutbildning och kultûr. 
Eftersom folkbildningsarbetet skall vara fritt och frivilligt får samhällets 
administrativa indelning i olika förvaltningsområden inte tvinga denna verk
samhet åt det ena eller andra hållet. ABF ansåg det an geläget att folkbildnings
arbetet kunde uppehålla n ära kontakter med båda dessa förvaltningsområden. 

2. a) Den nya kulturpolitiken var vikt ig för studieförbunden i flera avseenden. 
För det första innebar den en samhällets sanktion åt det sk vidgade kultur
begreppet. För det andra angavs sociala och gränsöverskridande mål för 
verksamheten. För det tredje betonades folkrö relsernas roll och betydelse i 
samhällets kulturliv. Och för det fjärde erkändes amatörverksamheten, den 
kollektivt skapande verksamheten som ett betydelsefullt led i kultur
strävandena. Samtliga dessa ställningstaganden var av mycket stor betydelse 
för folkbildningsarbetet. 

b) Beslutet innebar en kraftig stimulans åt stora delar av ABFs verksamhet , 
främst på det estetiska området. Genom det nya samhällsstödet till »Kultur
program i föreningslivet» gav det också en rejäl skjuts åt denna verksamhets
gren. ABF har av tradition och på grund av sin förankrin g i stora sociala 
folkrörelser alltid prioriterat samhällsstudierna mycket högt. Förbundets 
expansion på det estetiska området blev därför mind re än inom flertalet 
andra förbund. 

c) ABF informera de på alla de kanaler som stod förbundet till buds. Bifogade 
remissyttrande är ett exempel. Det trycktes just med syfte att kunna an
vändas i det interna informationsarbetet. När propositionen kom anordna
des konferenser och överläggningar för distrikt och avdelningar, informa 
tionsmaterial framställdes och cirkelledarutbildningen anpassades till de 
nya förutsättningarna. 

3. a) och b) Jag kan inte utan en mycket omfattande undersökning svara i detalj 
på frågan hur bidr aget till pedagogisk verksamhet använts. Det beror på att 
en betydande del av handledarutbildningen decentraliserats till ABF-
distrikten vilket fram går av bifogade handl ingar. Av dessa pappe r framg år 
också att av totalt 921 000 för pedagogisk verksa mhet inom den estetiska 
sektorn gick 257 000 till konst och konsthantverk. 

c) Som framg år av redovisnin gshandlingen till SÖ ha r bidraget till pedagogisk 
verksamhet inte alls utnyttjats för att täcka kostnade r för information och 
studiematerial. Eventuella kostnader för att utveckla nya studiematerial 
har bokförts under Pedagogiskt utvecklingsarbete. 
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d) Ja. 

e) I stort sett är situat ionen oförändrad. 

4. a) Av förbundets cirklar i konst, slöjd och konsthantverk finns det naturligtvis 
både sådan a som fungerar bra och sådana som fungerar dåligt. Propositio
nerna kan jag inte uttala mej om. Personligen tror jag emellertid att flertalet 
fungerar mycket bra. Men ingenting är ju så bra att det inte kan bli bättre. 

b) De vanliga väga rna för att förbättra kvaliteten i verksamheten är cirkel
ledarutbildning och framställning av pedagogiskt väl genomarbetade studie
material. De ekonomiska resurserna för sådana insatser är emellertid 
begränsade. Med ett bättre statligt stöd skulle mycket mer kunna göras. 

c) Bra för vad? Studieförbunden är inga själv ändamål. Om många människor 
finner mening i arbetet, får möjlighet att efter var oc h en sina förutsätt
ningar delta i en kulturellt skapande verksamhet och uppöva sin känsla för 
konst och kultur, då är det bra. 

d) Intresse för ämnet + behovet av gemenskap med andra människor. 

e) Enligt vedertagen folkbildningssyn är det deltagarna som skall bestämma 
målet för verksamheten i res pektive studiecirklar. Det finns inga fastställda 
läroplaner för studiecirkelverksamheten och då kan det knappast heller 
finnas några av samhället eller studieförbunden fastställda mål. Däremot 
kan man tala om att både samhä llet och studieförbunden har ett syfte med 
verksamheten, nämligen att bereda människor möjligheter - var och en 
efter sin förmåga - att delta i ett aktivt skapande arbete, att utveckla sin 
känsla för färg och form, att stifta bekantskap med det professionella 
konstlivet, att uppleva gemenskap bl a. 

f) Jag är inte säker på att jag förstår frågan. Om du menar att man skall sätta 
upp mera elitiska mål och därmed utestänga en massa människor från verk
samheten är svaret nej. Men om du menar att studieförbunden måsta 
skaffa större resurser för att öka förutsättningarna för en kvalitativt god 
verksamhet är mitt svar ja. 

g) De är en möjlighet för hundratusentals människor att delta i en kollektivt 
skapande verksamhet, pröva sina egna förutsättningar att forma, arbeta 
konstruktivt med sina händer, utveckla känslan för konst och konstnärligt 
arbete, få kontakt och gemenskap med andra människor. 

5. Jag är osäk er om vad du menar med »sektorer». Som tidig are nämnts har ABF 
alltid prioriterat samhällsstudier h ögt. Inom det estetiska området har ABF 
aldrig värderat den ena genren högre än den andra. 

6. a) Studieförbunden har självfa llet ansvar et för all sådan information, men är 
givetvis beroende av vilka ekonomiska resurser man förfogar över. 
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6. b) Utöver kunskaper om de kulturpolitiska målen och samhällets officiella 
kultursyn, som den utvecklats i 1974 års kulturproposition, behöver de 
både insikter om och känsla för folkrörelsearb ete och för det fria och fri
villiga folkbildningsarbetet grundläggande värderingar och principer. 

c) Ja. Med den omfattning verksamheten i dag har, kan utbildningen endast 
klaras genom en långtgående decentralis ering. Det ställer krav på kompe
tenta »utbildare» regionalt o ch lokalt. En utveckling i den riktn ingen är på 
gång. Pedagogiskt väl utvecklade studiema terial kan också bidra till bättre 
arbete i överensstämmelse med de kulturpolitiska ambitionerna och studie
förbundens övergripande mål. 

7. Nej. Tidningen redig eras huvudsakligen med utgångspunkt från j ournalistiska 
principer och värderingar. Om tidningens bild av ABF inte kan k arakteriseras 
som orättvis så är den i vart fall mycket ofullständig. 
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