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1. Inledning 
Möjligheten till utbildning har genom tiderna varierat och vilka möjligheter som funnits för 

respektive samhällsklasser och kön är ett ämne som länge varit av intresse för 

historieforskningen. Kunskapsutveckling och förberedandet inför ett liv som initiativtagande 

medborgare riktades under lång tid i huvudsak mot det manliga könet. För kvinnan var det 

istället av stor betydelse att i största möjliga mån leva upp till det samhälleliga ideal som 

hustru och mor. Att hon skulle beblanda sig med männen inom den akademiska och offentliga 

sfären kom inte på fråga.0 F

1 Under 1800-talets senare hälft och 1900-talets inledande år 

inträffade dock stora förändringar som ett resultat av industriell utveckling och ett 

konsumtionssystem under bättre ekonomiska förutsättningar. Dessa förändringar initierade en 

uppluckring av de tidigare hårt hållna klasskillnaderna. Som en konsekvens av att klyftorna 

mellan människor reducerades utvecklades även en större medvetenhet om att det gällande 

samhällets bildningsnivå krävdes ytterligare satsningar. För att det svenska samhället skulle 

kunna hänga med i den teknologiska utvecklingstakten och för att människor på bästa sätt 

skulle kunna ge uttryck för sina ökade rättigheter fanns det ett större behov att öka den 

akademiska bildningen bland befolkningen. Eftersom högre utbildningar i flera fall 

fortfarande verkade exkluderande mot de lägre samhällsgrupperna, påbörjades ett arbete att 

etablera alternativa utbildningsvägar.1 F

2 

 Inom utbildningsväsendet rådde länge en stark hierarkisk ordning, vilken gjorde det 

svårare för samhällets lägre klasser att få utbildning. Denna hierarki innebar även stora 

svårigheter för kvinnor att genomgå högre utbildning på grund av djupt rotade ideal om 

kvinnan och huruvida hon hörde hemma inom den akademiska sfären.2F

3 Dock finns det 

livsöden som gått utanför de normerande genom att möjligheter till utbildning, som ett 

resultat av bland annat demokratisering och folkrörelsernas framväxt, etablerades på fler 

ställen än på läroverk och universitet.  Syftet med denna uppsats är problematisera hur 

demokratiseringen under 1900-talets första hälft i olika avseenden gett upphov till 

utvecklandet och genomförandet av alternativa utbildningsvägar för kvinnor. Studien ämnar 

undersöka vad utbildningsutbudet inom IOGT Hallstahammar i Västmanland innebar, i vilken 

form samt till vem detta utbud riktades under början av 1900-talet. Dessutom ämnar studien 

analysera på vilket eller vilka sätt engagemanget inom IOGT Hallstahammar haft betydelse 

                                                           
1 Rydström, Jens & Tjeder, David (2009) Kvinnor, män och alla andra. En svensk genushistoria, sid. 35, 40, 43 
2 Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (2015) Utbildningshistoria, sid. 78-79. Schånberg, Ingela (2004) De 
dubbla budskapen. Kvinnors bildning och utbildning i Sverige under 1800- och 1900-talen, sid. 25-27.  
3 Schånberg (2004), sid. 217-218. 
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för en enskild kvinna vid namn Ingrid Elvira Wiig och hennes utökade möjligheter till 

bildning.  

2. Forskningsläge 
Utbildningshistoria är som ovan nämnts ett område som intresserat många och som därför har 

studerats utifrån flera olika perspektiv. Studier av enskilda kvinnor är också något som idag är 

vanligt förekommande, framförallt inom ämnet historia men även inom litteraturvetenskapen 

då kvinnans historia och författarskap kommit att bli allt viktigare att lyfta fram. I ett 

litteraturvetenskapligt perspektiv förekommer det att kvinnors personliga skrifter så som 

dagböcker, anteckningar och andra större verk studeras för att urskilja olika genrers och 

texters syfte och funktion. I min uppsats ämnar jag använda personliga dokument genom vilka 

en kvinna berättar om sin uppväxt och sitt engagemang inom IOGT Hallstahammar.  

2.1 IOGT och skötsamhetskulturen 
Ronny Ambjörnsson är professor i idéhistoria vid Umeå Universitet och publicerade år 1998 

sin bok ”Den skötsamme arbetaren - Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-

1930”. Ambjörnsson delger i inledningen att han under sin uppväxt ofta kom i kontakt med 

begreppet skötsamhet. Detta påverkade ibland hans attityd mot andra människor då personer 

som föll under beskrivningen skötsam även förknippades med andra mer negativt betingade 

egenskaper så som att vara monotona och trångsynta.3F

4 Ambjörnsson har genom en delvis 

självbiografisk studie velat skapa sig en förståelse för sitt eget förflutna. Dessutom har 

författarens syfte varit att urskilja ”[…] de moraliska och ideologiska rötterna till denna kultur 

[…]”4F

5 samt att genom intervjuer med personer som frekvent har återkommit i olika 

källmaterial försöka förstå den mentalitet som undersökningen ringat in i olika protokoll 

utifrån ett individuellt perspektiv.5F

6 

 Namnen på personerna som intervjuats i undersökningen; Henry Lindgren, David 

Johansson, Josef Hansson och Sigvard Andersson, har liksom tidigare nämnts frekvent 

återkommit i protokollen och ytterligare en gemensam faktor för dessa personer är deras 

engagemang i nykterhetsrörelsen IOGT. Dessutom har samtliga personer utöver sitt 

engagemang i ”skötsamhetskulturen” även varit aktiva inom arbetarrörelsen och inom 

kommunalpolitiken.6F

7 Det är i synnerhet två av bokens fem delar som blir särskilt intressant 

                                                           
4 Ambjörnsson, Ronny (1998) Den skötsamme arbetaren – idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 
1880-1930, sid. 9 
5 Ambjörnsson (1998), sid. 9 
6 Ambjörnsson (1998), sid. 189 
7 Ambjörnsson (1998), sid. 189 
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för min egen undersökning. Den fjärde delen behandlar en presentation av fyra män och deras 

perspektiv på IOGT-föreningen i Holmsund. En av de faktorer som lyfts bland deras 

mentaliteter och som varit av särskild vikt i detta avseende är de fyra männens syn på de 

kvinnliga medlemmarnas roll i föreningen och hur de ställt sig till att det kvinnliga idealet 

förändrats. Flera av dessa män tar sig an denna fråga genom att i mången mån bemöta den 

med ett kritiskt förhållningssätt då den ideala bilden av kvinnan som hemmamiljöns fasta 

punkt i deras mening borde kvarstå.7 F

8 Fortsättningsvis har bokens tredje del varit av betydelse 

för uppsatsen på så vis att Ambjörnsson här gjort en fördjupning av synen på bildningen inom 

nykterhetsrörelsen. Här presenterar författaren även studiecirkelns historia, dess syfte och 

vilken syn logen8 F

9 i Skärgårdsblomman hade på läsning och bildning.9F

10   

2.2 IOGT och dess utveckling över tid 
Bo Andersson som är historiker vid Göteborgs universitet har i flera av sina publikationer 

skrivit om folkrörelsen i Sverige och om folkbildningen. Han publicerade år 1980 

”Folkbildning i perspektiv – Studieförbunden 1870-2000 – organisering, etablering och 

profilering” inom vilken han problematiserar föreningars folkbildningsorgan, organisering 

och hur synen på folkbildning varierat över tid. Andersson utreder i sin undersökning orsaken 

till att ett samhälleligt behov av bildning organiseras, vilket mål som fanns med ett sådant 

arbete och hur medlemsorganisationer på olika sätt kunde påverka bildningens utformning.  

 De avsnitt som blir av intresse för denna uppsats behandlar bland annat organisationen 

IOGT och dess framväxt. I kapitlet ”Våra studieförbund: tillkomster och ’rötter’” ger 

Andersson en genomgående beskrivning av hur nykterhetsrörelsen och dess 

studieorganisation verkat både internationellt och nationellt. Godtemplarrörelsen hade under 

en längre period sett ett behov av bildning och det fanns tidigt ett inslag av mötesverksamhet, 

vilken senare skulle resultera i studiecirklarna. Andersson tar även upp hur organisationer på 

nationell nivå samverkade för att utveckla ett gemensamt studieförbund, vilket möjliggjorde 

skapandet av NBV eller Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet. I kapitlet ”Profilering och 

anslag” redogör Andersson även för studiecirklarnas ekonomiska förutsättningar och vilka 

möjligheter organisationerna haft att uppnå målet om bredare folkbildning beroende på 

tillgången till ekonomiska stöd. År 1947 kom att bli ett mycket betydelsefullt år för 

studieverksamheten då bildningen och dess spridning då den nya målgruppen för folkbildning 

                                                           
8 Ambjörnsson (1998), sid. 140-141, 191-194. 
9 Begreppet ”loge” har kommit att bli namnet på de föreningslokaler inom vilka IOGT bedriver sin verksamhet  
10 Ambjörnsson (1998), sid. 121-123. 
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blev allmänbildningen.10F

11 Anledningen till att just dessa delar av Anderssons forskning blivit 

av intresse för uppsatsen är i synnerhet att de ger konkret information om organisationen och 

hur den varit uppbyggd under olika perioder.   

2.3 Grundaren av studiecirkeln och bildningssynen inom IOGT 
Lars Arvidson är forskare vid Linköpings universitet och publicerade år 1991 sin bok 

”Folkbildning och självuppfostran. En analys av Oscar Olssons idéer och bildningssyn” där 

han problematiserar det bildningsideal som grundaren av studiecirkeln inom IOGT Oscar 

Olsson hade och kring vilket studiecirkeln som verksamhet växte fram. Arvidsons 

undersökning är baserad på en studie av artiklar, böcker, riksdagsmotioner skrivna av Olsson 

och studien ger läsaren en bild av Olssons politiska engagemang i frågor gällande demokrati 

och folkbildning. Folkbildningen var ett ämne som han inte enbart menade behövde utvecklas 

utan förespråkade även en jämlik utbildning utifrån ett ekonomiskt och ett innehållsmässigt 

perspektiv.11F

12 Olsson lämnade flertalet motioner till riksdagen med förslag på hur studiemiljön 

för elever och studenter från mindre välbärgade förhållanden kunde underlättas, vilka 

repetitivt bemöttes med avslag. Dock fanns det en ihärdighet hos Olsson som gjorde att han 

trots ett arbete i motvind kämpade för att föra fram värdet av att bygga upp ett 

folkbildningssystem som stod öppet för alla. Medlemskapet inom IOGT skulle inte utestänga 

någon på grund av kön eller ursprung, utan folkbildningen skulle omfatta alla samhällets 

medborgare.12F

13 För att budskapet bakom bildningen i så stor utsträckning som möjligt skulle 

nå ut till allmänheten var det enligt Olsson av betydelse att låta litteraturen, och då i synnerhet 

skönlitteraturen, ta sin plats i undervisningen. Till skillnad från många andra med 

uppfattningen att läsning var ett överskattat och näst intill skadligt fenomen, menade Olsson 

att skönlitteraturen gav största möjlighet att lära känna sig själv och att reflektera över 

meningen med livet. Dessutom kunde litteraturen med tanke på att den gestaltar olika tider 

och dess samhälleliga strukturer, ge förståelse kring hur samhället ur historisk synpunkt 

förändrats och hur människor påverkats av dessa förändringar.13F

14      

2.4 Studiecirkelns innehåll och deltagare 
Martin Klerung har i sin D-uppsats ”Nykter bildning - En undersökning av IOGT, NTO och 

TO:s folkbildningsverksamhet i Dalarna 1921-1939” skrivit om studiecirkeln som verksamhet 

                                                           
11 Andersson, Bo (1980) Folkbildning i perspektiv, 413 sidor. 
12 Arvidson, Lars (1991) Folkbildning och självuppfostran. En analys av Oscar Olssons idéer och bildningssyn, 
sid. 12-13. 
13 Arvidson (1991), sid. 38-42. 
14 Arvidson (1991), sid. 187-191. 
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och har i sin undersökning studerat studiecirklarnas innehåll och deltagare. Klerung har vidare 

studerat folkbildningsverksamheten i Dalarna med anknytning till Habermas offentlighetsteori 

för att göra en värdering av huruvida denna typ av verksamhet kan ses som en del av den 

offentliga sfären. Vad som här menas med offentlig sfär har enligt har med adelns fall under 

1800-talet att göra då klyftorna mellan samhällsklasserna minskade och då det istället växte 

fram en ny hierarkisk ordning genom den privata- och den offentliga sfären, eller med andra 

ord staten.14F

15  

 Klerungs undersökning visade att innehållet inom studiecirklarna ofta var av liknande 

karaktär och då i synnerhet genom läsningen av bland annat svensk skönlitteratur. Dessutom 

lästes litteratur på främmande språk så som engelska och esperanto. När det hölls högläsning 

inom cirklarna var det heller inte ovanligt att den litteratur som presenterades var utgiven av 

personer som antingen var medlemmar eller delvis aktiva inom verksamheten. För att få delta 

i verksamhetens studiecirkel var ofta medlemskapet en avgörande faktor och detta för oss 

vidare till en intressant observation i Klerungs undersökning. Eftersom verksamheten var en 

del av nykterhetsrörelsen kan det tänkas självklart att litteratur och undervisning om 

alkoholfrågan utgjorde en central del av undervisningen. Dock visade det sig i Klerungs 

undersökning att fallet var det motsatta, alltså att litteratur och undervisning kopplad till 

alkoholfrågan sällan förekom inom studiecirklarna. En slutsats som Klerung drog utifrån detta 

var att medlemmarna inom studiecirkeln redan var nykterister och behövde därför inte 

övertalas att välja en annan väg i livet.15F

16 

 Gällande den teoretiska utgångspunkt som Klerung valt för sin uppsats har han kunnat 

hitta framförallt en faktor som skulle kunna vara en del av den offentliga sfären, nämligen 

skapandet av en kollektiv identitet. Denna identitet speglar ett för samhället nyktert ideal som 

upprätthålls genom verksamheten och dess studiecirkel.16F

17  

2.5 Sammanfattning av forskningsläget 
Den forskning som presenteras ovan har i olika avseenden behandlat Nykterhetsrörelsen och 

då i synnerhet organisationen IOGT. Författarna har alla studerat organisationen utifrån 

varierande perspektiv och forskningen har resulterat i förståelse för mentaliteter, uppbyggnad 

och organisering, bildningssyn och innehåll. Vanligt förekommande inom flertalet av de 

                                                           
15 Klerung, Martin (2008) Nykter bildning - En undersökning av IOGT, NTO och TO:s folkbildningsverksamhet i 
Dalarna 1921-1939, Dalarna: Institutionen för humaniora och språk vid Högskolan Dalarna, 61 sidor 
http://du.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A518575&dswid=-4518 (hämtad 20160416) 
16 Klerung (2008), sid. 49-55 
17 Klerung (2008), sid. 49-55 

http://du.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A518575&dswid=-4518
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nationella föreningar som studerats har varit att det funnits skilda åsikter gällande kvinnors 

inflytande i föreningen och vilket undervisningsmaterial som lämpade sig bäst för 

folkbildningen. Vad som presenteras som rimliga orsaker till att ett kritiskt förhållningssätt 

gentemot kvinnans ökade delaktighet och användandet av litteratur, är att samhället 

genomgick flertalet förändringar. Ett nytt medborgerligt ideal förändrade den syn på kön som 

länge legat rotad i samhället och synen på behovet av utbildning. Hur dessa förändringar 

bemöttes varierade, dock var ett av IOGT:s och dess studiecirkels huvudsakliga syfte att 

erbjuda utbildning för folket. På grund av den fortfarande starka hierarkiska ordningen som 

rådde under början av 1900-talet försvårades de lägre samhällsklassernas möjligheter till 

bildning.  

 Uppsatsen ämnar att med utgångspunkt i olika processer av förändring under 1900-

talets första hälft studera hur utbildningsmöjligheterna för kvinnor utvecklades. Liksom 

framkommer ovan är utbildningshistoria ett ämne som många intresserats av och 

utbildningsväsendets förändring har det därför mycket skrivits mycket om. Vad jag syftar att 

åstadkomma med min uppsats är att bidra till bredare kunskap och förståelse kring kvinnors 

alternativa utbildningsvägar samt ge insikt i hur en enskild kvinnas engagemang inom IOGT 

har bidragit till ökade utbildningsmöjligheter. 

 

3. Syfte och problemformulering 
Syftet med uppsatsen är att studera hur demokratiseringsprocessen i början av 1900-talet har 

bidragit till uppkomsten och genomförandet av alternativa utbildningsvägar för kvinnor. Det 

kommer att ske genom en studie av ett specifikt studieförbund, IOGT i Hallstahammar, samt 

en enskild kvinnas engagemang inom detta förbund.  

3.1 Frågeställningar 
De frågeställningar som uppsatsen kommer att utgå ifrån är; 

- Vad innebar utbudet till utbildning inom IOGT Hallstahammar under 1900-talet 

första hälft? I vilka former och till vem riktades utbildningsutbudet? 

 

- På vilket/vilka sätt har en kvinnas engagemang inom IOGT Hallstahammar och 

dess studiecirkel bidragit till ökade utbildningsmöjligheter för henne? 
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4. Material, metod och avgränsningar 

Under detta avsnitt kommer det material som undersökningen baserats på att presenteras och 

en källkritisk diskussion kring materialet kommer att föras. Dessutom kommer den metod och 

de avgränsningar som studien utgått ifrån att presenteras.  

4.1 Material 
Materialet som undersökningen i denna uppsats kommer att baseras på är personliga 

dokument skrivna av en kvinna som under största delen av sitt liv varit aktiv medlem inom 

IOGT Hallstahammar. Majoriteten av de dokumenten har jag efter att ha läst Alan Brymans 

”Samhällsvetenskapliga metoder” valt att värderat som personliga dokument. Denna typ av 

dokument kan enligt Bryman karaktäriseras utifrån två perspektiv; ett där författaren av 

dokumenten själv är upphovsmannen och ett där dokumenten skapats på en forskares 

förfrågan. Eftersom dessa dokument har skrivits på eget bevåg utgör alltså författarinnan 

dokumentens upphovsman. 17F

18 Bryman talar vidare om att de personliga dokumenten kan delas 

in under biografiska- och självbiografiska texter. Skillnaden mellan dessa beskrivs vara 

hårfin, dock är det dokumentens syfte som ofta avgör om ett dokument faller inom den ena 

eller andra genren. Bryman menar att;  

”Brev är en form av kommunikation med andra människor, men dagboksskrivarna brukar 

praktiskt taget alltid skriva för sig själva.”18F

19  

I detta fall har jag dock valt att karaktärisera dessa personliga dokument som självbiografiska 

då kvinnan gett ut släktkrönikor och livsberättelser där flera av de dokument som valts ut för 

denna uppsats finns med. Ett av hennes syfte med dessa dokument kan därför anses har varit 

att delge personer i sin omgivning om sitt liv.19F

20 

 För att slutligen presentera dokumentens innehåll lite närmare kan materialet delas in 

under två olika teman; minnen och berättelser och anteckningar rörande logen inom IOGT 

Hallstahammar. Under temat ”Minnen och berättelser” finns författarinnans presentation av 

sin uppväxt och olika händelser som varit av särskild betydelse för hennes liv. Bland annat 

beskriver hon hur familjens bostadssituation sett ut under olika perioder, hur de på olika sätt 

påverkats av ekonomiska svårigheter och faderns roll och inflytande. Under temat 

”anteckningar rörande logen inom IOGT Hallstahammar” finns författarinnans 

                                                           
18 Bryman, Alan (2008) Samhällsvetenskapliga metoder, sid. 489-492. 
19 Bryman (2008), sid. 490 
20 Ingrid Elvira Wiig (2003) Ingrid och Isidor 60 år tillsammans. Släktkrönika, (Hallstahammar 20031113)  
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sammanställningar av vad som diskuterades under möten och hur medlemmar ställde sig till 

synen på den moderna kvinnan och folkbildningen.    

4.1 Metod  
Undersökningen av materialet för denna uppsats har, med utgångspunkt i att de dokument 

som materialet består av är personliga texter, inspirerats av hermeneutiken. Att forska med 

hjälp av en hermeneutisk metod innebär att i studien av ett material sträva efter att ”tolka, 

förstå och förmedla […]” olika typer av texters innehåll och innehållets betydelse.20F

21 Metoden 

kan även stå till grund för tolkning av hur individer upplevt olika företeelser och det är då i  

synnerhet de personliga upplevelserna som står i fokus.21F

22 I ”Handbok i kvalitativ analys” 

presenterar Westlund tre olika inriktningar av hermeneutik; existentiellt inriktad hermeneutik, 

misstankens hermeneutik och allmän tolkningslära. Den inriktning som valts för denna 

uppsats är den existentiellt inriktade och detta på grund av att fokus inom denna inriktning 

ligger vid att skapa förståelse för de texter som skrivits utifrån författarens perspektiv. I 

skapandet av denna förståelse är det framförallt två redskap som är av särskild vikt, nämligen 

empatin och inlevelsen. Med hjälp av dessa redskap kan undersökningen resultera i en 

förståelse för viktiga delar i individers liv, så som ”drömmar, projekt, intentioner och 

existens”.22F

23 

 Anledningen till att hermeneutikens andra två inriktningar valts bort för denna 

undersökning har att göra med att de tar sig an en text med en annan typ av fokus, vilket i 

större utsträckning handlar om att studera texterna som sådana och dess uppbyggnad. 

Misstankens hermeneutik kan bestå av ett kvantitativt perspektiv på så sätt att texterna ibland 

analyseras för att utmärka ett visst språk- eller ordmönster medan den allmänna tolkningsläran 

i synnerhet fokuserar på textens budskap.23F

24 Även om jag genom den existentiella inriktningen 

ämnar studera texters innehåll är det inte fråga om innehåll i form av satser eller tecken, utan 

istället de skeenden, upplevelser och fenomen som haft betydelse för Ingrids möjligheter till 

utbildning. Att göra en tolkning av Ingrids nedskrivna upplevelser och anteckningar genom 

den existentiella inriktningen, kan enligt min mening möjliggöra en förståelse för hur 

demokratiseringsprocessen i början av 1900-talet på olika sätt kan ha bidragit till uppkomsten 

och genomförandet av alternativa utbildningsvägar för kvinnor. En undersökning av hennes 

texter utifrån en existentiell inriktning kan även skapa förståelse för hur Ingrids personliga 

                                                           
21 Westlund, Ingrid (2015) Hermeneutik, i Fejes, Andreas & Thornberg Robert (Red.) (2015) Handbok i 
kvalitativ analys, sid. 71-72. 
22 Westlund (2015), sid. 71-72. 
23 Westlund (2015), sid. 72. 
24 Westlund (2015), sid. 74-76. 
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upplevelser av hennes liv och hur engagemanget inom IOGT-Hallstahammar haft betydelse 

för hennes möjligheter till bildning.        

 
4.2 Avgränsningar och källkritik 

Nedan kommer de avgränsningar som gjorts för uppsatsen att presenteras. Dessutom kommer 

materialet som legat till underlag för uppsatsen samt uppsatsens metodologiska utgångspunkt 

att diskuteras utifrån ett källkritiskt perspektiv.  

 

4.2.1 Avgränsningar 
Liksom framkommit tidigare i uppsatsen kommer undersökningen av materialet att ställas i 

parallell med viktiga händelser och skeenden som bidragit till utvecklingen av alternativa 

utbildningsvägar under 1900-talets första hälft. Dessutom kommer denna utveckling i 

synnerhet att studeras utifrån ett kvinnligt perspektiv och hennes möjligheter till utbildning. 

Hur utbildningsväsendet kommit att förändras skiljer sig inte bara mellan de skandinaviska 

länderna utan även globalt, dock kommer enbart utvecklingen i Sverige att stå i centrum för 

min undersökning. Självklart finns det otaliga förändringar som på olika sätt har bidragit till 

ökade utbildningsmöjligheter för kvinnan. Därför har ännu en avgränsning gjorts på så vis att 

de utvecklingsprocesser som i uppsatsen presenterats valts ut efter att jag tagit del av 

materialet. De utvecklingsprocesser som kommer att problematiseras är demokratiseringen, 

studieförbundens framväxt och dess betydelse för folkbildningen och kvinnans ökade sociala 

spelrum. 

 Ännu en avgränsning som gjorts har att göra med valet av metod för uppsatsen och 

detta på så sätt att jag valt att inte göra intervjuer. Intervjuer är i många fall ett effektivt sätt att 

på olika sätt komma närmare ett fenomen eller frågor som ska studeras och de personer som 

intervjuas har även en möjlighet att presentera individuella influenser. Dock kan användandet 

av intervjuer i denna uppsats ha gjort det problematiskt att hålla en distans till materialet samt 

att i viss utsträckning hålla en distans till den person vars berättelser som i uppsatsen ska 

analyseras. 

4.2.2 Källkritik 
En viktig del i denna uppsats är det källkritiska perspektivet och detta på grund av att de 

anteckningar och skrifter som studeras tillhör en familjemedlem. Att studera materialet med 

enbart subjektivitet som fokus hade lätt kunnat bidra till att analysen på ett eller annat sätt 

påverkats av mina tidigare erfarenheter av denna kvinnas berättelser. Westlund nämner att det 
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finns vissa aspekter att ta hänsyn till gällande hermeneutikens existentiella inriktning, vilket 

knyter an till det som diskuterats ovan. Det är inte sällan som de olika inriktningarna får 

samarbeta med varandra i undersökningen av ett material och detta på grund av att den 

existentiella inriktningen gärna bjuder in det ”existentiell mänskliga” att påverka tolkningen 

av materialet. Alltså kan det genom användandet av den existentiella inriktningen innebära en 

risk att subjektiviteten och forskarens egna uppfattning tar överhand i tolkningen och 

förståelsen av materialet.  Då den existentiella inriktningen dock handlar om att studera ett 

material med empati och inlevelse som främsta redskap, vill jag mena att är det relevant att 

sträva efter en balans mellan subjektivitet och objektivitet i undersökningen.24F

25  

 Ytterligare en viktig faktor att ta hänsyn till ur ett källkritiskt perspektiv är hur 

materialets förhåller sig i tid. Att med total säkerhet veta vilka årtal materialet för uppsatsen är 

hämtade ifrån har varit lite problematiskt. Dock kan man att tyda av vissa anteckningar från 

bland annat en sida som redogör för möten och fester samt en sida som redogör för 

föreningens alla uthyrningar kan årtalen med viss säkerhet sägas sträcka sig mellan 1921 och 

1926. Anteckningarna lyder;  

”27 juli 1921 är ungd. redo att starta, begärde 15 kr av logen som startkapital […]  Dans 

kom nu upp allt oftare. Till slut bestämdes att dans kunde tillåtas dock inte jazz eller 

andra vedervärdigheter. 1926 var väl Charleston i ropet.”25F

26 

Dessutom finns anteckningar om hur många som röstade för respektive mot ett 

rusningsdrycksförbud under folkomröstningen år 1922, vilket är en relativt säker indikation 

på att dessa anteckningar är baserade på material som rör föreningen under 1920-talet.  

  

5. Bakgrund 
I detta avsnitt ämnar jag att presentera viktiga förändringsprocesser som även kommer vara av 

stor vikt för uppsatsens analys. De olika händelser och årtal som diskuteras kan delas in under 

tre olika kategorier; demokratiseringen, folkrörelsen IOGT:s studieförbunds framväxt och 

första världskrigets inverkan på kvinnans sociala utrymme. Dessa skeenden kommer senare i 

resultatdelen att användas för att undersöka vad utbildning inom IOGT i Hallstahammar 

innebar och vem utbildningen riktades till. Dessutom kommer händelserna att sättas i relation 

                                                           
25 Westlund (2015), sid. 72. 
26 Wiig (årtal okänt) Diskussionsämnen, Möten och fester, i privat ägo i Hallstahammar 
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till det engagemang för IOGT som funnits hos en enskild kvinna genom hela hennes liv och 

vilken betydelse detta engagemang haft för hennes bildning.  

5.1 Demokratiseringsprocessen under 1900-talets första årtionden 
När man idag talar om demokratiska rättigheter är det inte självklart att man tänker på att även 

om det nu för tiden råder allmän rösträtt och jämlika rättigheter i vårt land, så har det inte 

alltid har varit på det viset. Den möjlighet vi idag har att gå i skolan och att läsa vidare på 

universitet har heller inte alltid varit desamma, utan det krävdes en samhällelig reformering i 

form av demokratisering och hårt arbete för att åstadkomma lika utbildningsmöjligheter för 

både kvinnor och män. ”Allmän och lika rösträtt för män och kvinnor” infördes år 1919 och 

möjligheten att rösta, vilken tidigare hade varit ekonomiskt styrd, grundades från och med 

denna lagstiftning på behörighet genom 23-års åldersgräns och att krav på att personer var 

myndiga.26F

27 Den första folkomröstningen i Sveriges historia hölls på hösten år 1922 och det 

man då skulle rösta om var införandet eller slopandet av ett rusningsdrycksförbud. 

Anledningen till att en sådan omröstning ägde rum hade att göra med alkoholvanornas 

negativa inverkan på samhället. Inte nog med att folk blev berusade, alkoholen menade man 

också var en ytterst bidragande orsak till fattigdom och andra usla livsförhållanden. Genom 

att förbjuda rusningsdrycker såg man en möjlighet att motverka den sociala instabilitet som 

dessa bidragit till.27F

28  

 En av de centrala händelser som skulle kunna beskrivas som en begynnande faktor till 

att demokratiseringen ägde rum var att den riksdag som fram till 1800-talets senare hälft hade 

styrts av samhällets elit, ersattes med vad som kom att kallas tvåkammarriksdag år 1866. De 

människor som stod utanför samhällets fyra stånd, adelsmän, prästerskap, borgare och 

bönder, kom under 1800-talets senare hälft att bli allt fler i antal. Denna grupp, arbetarna, 

hade aldrig getts någon ordentlig chans att gå i skolan då de tidigt började arbeta. När de 

genom den nya riksdagmodellen som införlivades gavs ytterligare politiskt inflytande yttrade 

sig ett behov av en bredare folkbildning. Eftersom det ännu rådde en relativt stark hierarkisk 

ordning inom utbildningsväsendet hade samhällets lägre samhällsskikt inte samma 

förutsättningar att läsa vid högre folkskolor och läroverk. Av denna anledning blev det allt 

viktigare att skapa alternativa utbildningsvägar för folket.28F

29  

                                                           
27 Rydström & Tjeder (2009), sid. 116-117. 
28 Rydström & Tjeder (2009), sid.143-144. 
29 Karlsson, Klas-Göran (2012) Europa och världen under 1900-talet, sid. 28-35. 
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5.2 Folkbildning, studieförbund och kvinnans större sociala spelrum 
Under sin tid som stadsminister hävdade Olof Palme att Sverige var en demokrati uppbyggd 

kring studiecirklar. Hans tanke bakom detta uttalande var att framhäva folkbildningens 

betydelse för Sveriges utveckling. Folkbildningsinstitutionerna har för det första varit 

uppbyggda på en frivillighetsprincip och för det andra har bildningsarbetet riktats både mot 

vuxna och mot ungdomar.29F

30 En viktig aspekt i den folkbildningsprocess som inleddes under 

slutet av 1800-talet och 1900-talets första hälft var etablerandet av folkrörelser, vars 

huvudsakliga syfte var att i olika avseenden uppnå förändring i samhället. Ett för tiden något 

revolutionärt förhållningssätt var att folkrörelserna förespråkade en mer könsneutral 

medlemsatmosfär på så sätt att både kvinnor och män, utan förbehåll för sin sociala ställning 

tilläts delta. Det som istället fungerade som ett kontrollerande inslag inom folkrörelserna var 

kravet på att medlemmarnas acceptans av och att de levde efter rörelsernas värderingar.30F

31 

 Liksom tidigare nämnts fanns det bland arbetarna en stor insikt om behovet av att 

bildningen skulle nå en bredare del av befolkningen och ur denna tanke utvecklades inte bara 

arbetarrörelsen, utan också andra typer av föreningar och organisationer.31F

32 Den organisation 

som kommer att presenteras närmare i detta avsnitt är IOGT (International orden of Good 

Templars), en av nykterhetsrörelsens största organisationer. För att samhällets strävan mot en 

breddad folkbildning skulle nå spridning utvecklades studieförbund, vilka hade som sin 

främsta uppgift att uppmuntra till bildning bland nationens medborgare. Dessa förbund 

tillhandahöll även gemensamma studie- och utbildningsmöjligheter genom studiecirklar, 

inom vilka i synnerhet människor från samhällets arbetande grupper kunde delta i 

litteraturläsning och olika diskussioner.32F

33 Samhällets flera studieförbund, bland dessa IOGT:s, 

kom även att samlas under en verksamhet med nykterhetsrörelsens värderingar som fokus: 

NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet).33F

34 En av de främsta faktorerna bakom ett 

förslag för inrättandet av ett gemensamt studieförbund var gemenskapens möjligheter att 

utöka rörelsens aktiva inom studiearbetet samt att minska rörelsens ekonomiska utgifter för 

arbetet mot högre folkbildning.34F

35 Att öka kunskapsnivån inom samhällets lägre skikt kunde 

vara en betydande faktor för ”att arbetarklassen skulle kunna flytta fram sina positioner.”35F

36 

                                                           
30 Berg, Anne & Edquist, Samuel (2015) Folkbildning, i Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (Red.) 
Utbildningshistoria, sid. 209. 
31 Berg & Edquist (2015), sid. 216. 
32 Karlsson (2012), sid. 28-35. 
33 Berg & Edquist (2015), sid. 215 ff., Arvidsson, Lars (1991) Folkbildning och självuppfostran. En analys av 
Oscar Olssons idéer och bildningssyn, sid. 192-193. 
34 Andersson, Bo (1980) Folkbildning i perspektiv. Studieförbunden 1870-2000, sid. 68-80. 
35 Andersson (1980), sid. 68-69. 
36 Berg & Edquist (2015), sid. 218. 
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Med hjälp av studiecirklarna kunde arbetet mot ett formande av den ideala medborgaren 

intensifieras och därmed skapades även en förutsättning att bidra till ökad 

samhällsförändring.36F

37 Ett av folkbildningens mest centrala syften var att genom 

studiecirklarnas demokratiskt inriktade undervisning möjliggöra utvecklandet av goda 

medborgerliga egenskaper hos folket. Undervisningen kretsade även i mången mån kring den 

skötsamhetskultur som Ronny Ambjörnsson använt för att beskriva folkbildningens strävan 

att skapa en distans till alkoholens och andra olaters negativa inverkan på samhället och 

medborgarna.37F

38    

 IOGT skilde sig även från andra organisationer inom nykterhetsrörelsen på så sätt att 

de var mer konsekventa kring medlemmarnas nykterhet. Medan andra organisationer hade en 

måttlighetstanke, det vill säga att alkohol skulle förtäras i lagom mängd, fodrade IOGT att de 

individer som ville bli en del av organisationen helt och hållet skulle ta avstånd från 

rusningsdrycker.38F

39 Fokus inom IOGT:s studiecirklar var att bland medlemmarna nå personlig 

utveckling och att sprida kunskaperna om arbetet mot ett mindre alkoholiserat samhälle. 

Liksom vid tidigare bildningssatsningar som gjorts på nationell nivå resulterade införandet av 

studiecirklar i att bibliotek etablerades, vilka tillhandahöll lämplig litteratur som motsvarade 

rörelsens ståndpunkt. Även folkrörelsens bildningssatsningar skulle kunna återspeglas i två 

ideal: ett allmänhumanistiskt ideal och ett nyttobaserat ideal, där det förstnämnda förespråkar 

nyttan med bildning generellt och det senare förespråkade att medborgarna skulle bildas för 

att kunna åta sig större politiskt ansvar och uppnå större kulturell samhörighet.39F

40 

 I rubriken till detta stycke nämns kvinnornas större sociala spelrum och hur detta gör 

sig gällande i folkbildningssyfte har att göra med den förändring av sociala strukturer under 

perioden för första världskriget som på ett sätt kan ses ha ”erbjudit” kvinnor ökad frihet. 

Denna frihet grundade sig inte i första hand i ökade politiska rättigheter, utan snarare de 

sociala rättigheterna på så sätt att kvinnorna på grund av männens frånvaro i och med kriget 

kunde ta plats som familjens och sitt eget livs överhuvud. Tiden innan första världskriget hade 

kvinnans position inneburit en i förhållande till mannen underlägsen sådan och hennes 

huvudsakliga göromål hade kretsat kring hushållet och familjens barn. När männen däremot 

tvingades ut i krig var det i många fall kvinnorna som tog deras plats som familjens 

inkomsttagare. Att kvinnan hade inflytande över inkomstkassan och dessutom kunde ta ut lön 

                                                           
37 Berg & Edquist (2015), sid. 214. 
38 Berg & Edquist (2015), sid. 218 
39 IOGT-NTO (iogt.se) Om oss – IOGT-NTO:s historia, http://iogt.se/om-iogt-nto/iogt-ntos-historia/ (hämtad 
20160511). 
40 Berg & Edquist (2015), sid. 217, Arvidsson (1991), sid. 192-193. 

http://iogt.se/om-iogt-nto/iogt-ntos-historia/
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i sitt eget namn var inte särskilt vanligt, förutom för änkor, och detta kom att bidra till en ny 

och annorlunda syn på kvinnan som individ i samhället. Det ansågs inte i samma utsträckning 

vara ett udda fenomen att kvinnor syntes i mer offentliga sammanhang och det kan tänkas att 

en sådan förändring kunde sporra kvinnorna att ta vara på denna frihet och dessa möjligheter 

att lämna den länge präglade bilden av henne bakom sig.40F

41    

5.2.1  Studiecirklarna inom IOGT 
En av IOGT:s främsta förebilder är en man vid namn Oscar Olsson, eller ”Oscar med 

skägget” som han också kallades. Anledningen till att han fått representera organisationen och 

dess studiecirklar var att han under många år, både som privatperson och i sin politiska 

karriär, lade ned mycket tid och energi på att arbeta fram denna utbildningsform som 

möjliggjorde arbetarklassens frammarsch i samhället.41F

42 Stor del av den inspiration som 

Olsson använde i arbetet mot att grunda studiecirklar inom IOGT hade hämtats genom ett 

internationellt kontaktnät. Genom sin position som politiker och akademiker gavs Olsson 

flertalet tillfällen att besöka andra länder, såsom England, Tyskland och USA.42F

43 I sin bok 

”Folkbildning och självuppfostran. En analys av Oscar Olssons idéer och bildningssyn” har 

Lars Arvidson valt att tillägna ett avsnitt för Olssons arbete i riksdagen där flera av hans 

motioner presenteras. Ett mycket centralt tema genom hans riksdagsförslag är jämlikhet i 

utbildningsfrågan. Denna jämlikhet handlade inte enbart om de båda könens förutsättningar 

att få utbildning, utan även om jämlikhet utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Hans tanke om 

ekonomisk jämlikhet förekom genom att han i sina motioner bland annat förespråkade att allt 

skolmaterial skulle tillhandahållas kostnadsfritt till samtliga studenter i folkskola och 

småskola. Han ville även att alla föräldrar skulle slippa betala avgift för skolmaterial så 

samhället vid denna tidpunkt ställde krav på att alla barn skulle gå i sexårig folkskola genom 

skolplikten som infördes 1882.43F

44 Ytterligare ett av Olssons jämlikhetssträvanden berörde 

klassperspektivet; 

”Ty det går väl ändå inte för sig att med framgång försvara ett påstående, att de fattiga i 

svenska hem födda medborgarna av naturen skulle vara intellektuellt och moraliskt 

obekvämare för studier i jämförelse med de välbärgade och i all synnerhet i jämförelse 

med de förmögna hemmens barn?”44F

45    

                                                           
41 Karlsson (2012), sid. 32-33. 
42 Berg & Edquist (2015), sid. 218. 
43 Arvidson (1991), sid. 19. 
44 Edgren, Henrik (2015) Folkskolan och grundskolan, i Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (Red.) (2015), 
Utbildningshistoria, sid. 115. 
45 Arvidson (1991), sid. 38-39. 
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Ett sådant förslag var dock inte allt för populärt i riksdagen då motionen avslogs. Trots detta 

var Olsson ihärdig och lämnade vid näst kommande riksdag en ny motion som förespråkade 

att studenter från alla samhällsklasser skulle ges statlig uppmuntran att använda sina 

begåvningar både praktiskt och teoretiskt. Vad Olsson genom denna motion ville åstadkomma 

var att rubba det bildningsmonopol som styrdes genom medborgarnas ekonomiska 

förutsättningar.45F

46 

 Behovet av en folkbildningsverksamhet, vilken Olsson brann starkt för, framkommer i 

en motion som Olsson lade fram tillsammans med en man vid namn Per Edvin Sköld år 1920. 

Vid tiden för denna motion hade första världskriget nyligen tagit slut och de förändringar som 

ett sargat samhälle förde med sig menade Olsson var underlag nog för en bredare 

folkbildning. I sin bok har Arvidson presenterat några av hans motiveringar; 

• ”återbyggnaden av värden som gått förlorade, vilket ”kräver … en fördjupad 

medborgerlig och personlig kultur… - i alla samhällsklasser.” Vidare har 

 

• det demokratiska genombrottet släppt fram nya massor till politiskt inflytande. 

Detta kräver höjd utbildningsnivå och nya bildningstillfällen.46F

47    

I en artikel som troligt skrivits av Olsson presenteras vad man skulle kunna kalla för en 

modell över folkbildningsverksamhetens organisering. Den uppgift som studiecirklarna skulle 

ha hade liksom Olssons egen syn på bildning en tvetydig målbild. För det första skulle studie 

cirkeln bidra med;  

• ”personlighetsbildning och människovärde och värdighet som inte kuvas med yttre 

våld”47F

48 

Och för det andra skulle studiecirkeln bidra med; 

• ”medborgarbildning, alltså även praktiska färdigheter, som blivit nödvändiga efter 

det demokratiska genombrottet.”48F

49 

Att tyda av Olssons engagemang och de motioner som presenterats ovan innebar flera av de 

samhällsförändringar, vilka kom som ett resultat av industrialisering och demokratisering, nya 

krav på bildning bland allmänheten. I och med de lägre samhällsklassernas vidgade rättigheter 

                                                           
46 Arvidson (1991), sid. 38-39.  
47 Arvidson (1991), sid. 52. 
48 Arvidson (1991), sid. 96. 
49 Arvidson (1991), sid. 96. 
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både politiskt och ekonomiskt fanns ett behov att leda dem mot en större förståelse och 

säkerhet att använda sina rättigheter.  

5.3 Ingrid Elvira Wiig  
Huvudpersonen för denna undersökning, Ingrid Elvira Wiig, 

föddes i Hallstahammar den 27 juli år 1924. Hon hade två äldre 

syskon, Åke som var 4 år äldre och Ella som var 6 år äldre, och 

hennes föräldrar August och Viviane hade arbete som vaktmästare 

och sömmerska. Familjens ekonomiska situation var inte alltid den 

lättaste och de alla fem bodde nära inpå varandra i en mycket 

spartansk bostad på ett rum och kök. Efter att ha avslutat sina sex 

år i skolan fick Ingrid sitt första arbete på Ramstens Foto där hon 

fick ta hand om framkallade bilder och spelade under samma 

sommar musik på grammofonskivor för flickorna som var 

sommarbarn i Valsta. Senare år 1939 började hon sin tjänst 

som hembiträde hos en familj där hon även var barnflicka åt 

deras tvillingdöttrar.49F

50  

 Liksom sin far har Ingrid alltid varit aktiv inom IOGT och hon har deltagit i allt från 

IOGT:s kör till styrande uppdrag inom Logen och NBV:s studieråd. Fadern August hade ett 

stort intresse för kultur och då i synnerhet litteratur och han bidrog till utvecklandet av Logens 

bibliotek och studiecirkel genom sina prenumerationer av böcker. Eftersom Ingrid på grund 

av ekonomiska restriktioner inte kunde gå högre utbildning än sex år i folkskola och 

fortsättningskurser på totalt 12 veckor kom studiecirkeln att spela en avgörande roll för 

hennes bildning. IOGT:s satsning på bredare folkbildning gjorde att hon kunde delta i den 

gemensamma bildningen och delta på rörelsens många resor både nationellt och 

internationellt.50F

51  

6. Resultat 
Vad jag i bakgrunden ovan fokuserat på att presentera är i huvudsak viktiga händelser och 

årtal som av olika anledningar haft betydelse för utvecklingen av alternativa utbildningsvägar 

för kvinnan under 1900-talets första hälft. De tre skeenden som valts ut, demokratiseringen, 

första världskriget och dess inflytande på kvinnans sociala frihet samt studieförbundens 

framväxt öppnade för fler och alternativa utbildningsmöjligheter. Det är även utifrån denna 

                                                           
50 Wiig (årtal okänt) Min levnads anteckn. fr. ett liv, i privat ägo i Hallstahammar 
51 Wiig (årtal okänt) Som en röd tråd genom mitt liv, i privat ägo i Hallstahmmar, Wiig (2003) Ingrid och Isidor - 
60 år tillsammans – Släktkrönika – Ingrid och Isidors historia, i privat ägo i Hallstahammar 

Ingrid Elvira Wiig 
Bildkälla: i privat ägo i Hallstahammar 
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bakgrund som uppsatsens frågeställningar kommer att problematiseras. 

 Materialet för undersökningen har studerats med hjälp av ett hermeneutiskt 

förhållningssätt för att skapa förståelse för hur Ingrids upplevelser och anteckningar skulle 

kunna kopplas till de utökade utbildningsmöjligheter som skapades genom samhällets 

förändring under 1900-talets första hälft. Dessutom har det hermeneutiska perspektivet 

använts för att skapa insikt och förståelse för hur Ingrid personligen upplevde att 

engagemanget inom IOGT-Hallstahammar påverkat hennes möjligheter till bildning.      

6.1 Demokratiseringens inflytande och betydelse för IOGT:s studieförbund i 
Hallstahammar 

Bland det material som legat till grund för denna studie finns en sammanställning av allt från 

vilka diskussionsämnen som var aktuella vid Hallstahammars IOGT-förenings möten till alla 

de uthyrningar som skett inom föreningen. Under en rubrik som uppkallats ”1) 

Diskussionsämnen” radas flera av de ämnen som föreningen öppnat för dialog och många av 

dessa knyter på olika sätt an till de förändringar som kom som ett resultat av en ny 

samhällsstruktur.51F

52  

6.1.1 Kvinnorna efter rösträtten 
Ett av de ämnen som diskuterades inom föreningen var huruvida kvinnor efter att de fått 

rösträtt hade påverkat samhället. Liksom nämnts i uppsatsens bakgrund resulterade processen 

av demokratisering i flera betydande förändringar för samhället i stort och i synnerhet för 

kvinnors tidigare begränsade politiska- och ekonomiska rättigheter. Innan rösträtten var det de 

män vars ekonomiska situation som motsvarade de krav för att få en räknad röst i 

omröstningar som kunde rösta, medan kvinnor och män med lägre ekonomiska tillhörigheter 

stod utanför möjligheten att rösta. Den första omröstningen bland folket genomfördes år 1922 

och vad som då röstades om var för eller mot införandes av ett rusningsdrycksförbud. Denna 

fråga utgjorde en mycket central del inom IOGT och att tyda av Ingrids anteckningar fanns 

det en positiv inställning till att fler av organisationens medlemmar kunde vara delaktiga i 

arbetet mot ett samhälle fritt från alkohol; 

”Kvinnorna var för förbud och agiterade för detta. 2 ombud valdes till Kvinnornas 

förbudskongress i Sthlm. Bör en godtemplare avhålla sig från andra saker. Svaret blev att 

de bör avhålla sig från tobak även fotboll bör man avstå och även dans”52F

53    

                                                           
52 Wiig (Årtal okänt) Diskussionsämnen, i privat ägo i Hallstahammar 
53 Wiig (Årtal okänt) Diskussionsämnen, i privat ägo i Hallstahammar 
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Liksom framkommer i citatet ovan var kvinnorna inom IOGT-föreningen i Hallstahammar för 

införandet av ett rusningsdrycksförbud, vilket de också propagerade för. Två kvinnor inom 

föreningen fick dessutom privilegiet att föra fram den kvinnliga rösten för föreningens 

samtliga kvinnor vid en förbudskongress i Stockholm. Vid denna kongress fanns även en 

möjlighet att framhäva föreningens åsikter gällande andra olater, så som brukandet av tobak, 

fotboll och dans. Det tåls att fundera över huruvida dessa restriktioner var menade att göra sig 

gällande för IOGT:s samtliga medlemmar eller om det i synnerhet riktade sig mot föreningens 

kvinnliga medlemmar. I enlighet med Martin Klerungs studie kring nykterhetsrörelserna och 

deras studiecirklar i Dalarna fördes det också inom dessa loger en diskussion kring bland 

annat dansen och i vilken mån medlemmarna skulle tillåtas att utöva danser av mer modernt 

stuk.53F

54   

  En fundering kring om restriktionerna i huvudsak riktades mot män eller kvinnor tar 

oss vidare till ytterligare ett av de ämnen som diskuterades, nämligen ”Uppfyller den moderna 

kvinnan sina förpliktelser i hemmet”.  

”Br. Rydberg ansåg att sådana som var ute på nöjestillställn. inte gjorde det. Som alltid 

tog Br. Berglöv kvinnornas parti.”54F

55    

Utifrån detta citat är det möjligt att konstatera att det bland föreningens manliga medlemmar 

rådde varierade attityder mot det nya och moderna kvinnliga idealet. Liksom nämndes i 

uppsatsens bakgrund bidrog de förändrade yrkesförhållandena under första världskriget i 

mången mån till en större social frihet för kvinnorna då dem i flera avseenden fick överta 

mannens roll som ledare och som familjens försörjare. Dessa förändringar kan med all 

sannolikhet ha upplevts som förvirrande för både män och kvinnor och att tyda utifrån citatet 

ovan var det vissa och då i synnerhet män som hade svårare att acceptera att samhället kom att 

se annorlunda ut.55F

56 

6.1.2 Sammanfattning  
Liksom framkommer i presentationen av de olika ämnen som öppnades för dialog inom 

IOGT-föreningen i Hallstahammar fanns det en medvetenhet om att demokratiseringen på 

olika sätt hade bidragit till förändringar. Dessa förändringar medförde bland annat att 

kvinnans tidigare begränsade ställning frigjordes gällande hennes möjligheter att arbeta och 

delta i samhälleliga och politiska frågor, vilket inte alla upplevde som positivt. Dock kan 

                                                           
54 Wiig (Årtal okänt) Diskussionsämnen, i privat ägo i Hallstahammar  
55 Wiig (Årtal okänt) Diskussionsämnen, i privat ägo i Hallstahammar 
56 Wiig (Årtal okänt) Diskussionsämnen, i privat ägo i Hallstahammar 
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kvinnornas ökade inflytande även förstås som en bidragande och positiv effekt utifrån 

nykterhetsrörelsens och IOGT:s synvinkel. Anledningen till detta var att då antalet anhängare 

med möjlighet att rösta för organisationens ställningstaganden ökade kunde politiska frågor i 

större utsträckning föras till organisationens fördel. IOGT-föreningen i Hallstahammar väljer 

även att framhäva de kvinnliga medlemmarnas rättigheter genom att utse två kvinnor som vid 

en förbudskongress kunde framföra föreningens ståndpunkt i förbudsfrågan. 

6.2 Hallstahammar-föreningens studiecirkel 
Liksom många andra studiecirklar inom organisationen IOGT hade Hallstahammar-

föreningen för avsikt att följa den bildningssyn som grundaren av IOGT:s studiecirklar, Oscar 

Olsson, förespråkade. Behovet av studiecirklar hade enligt Olsson med det ökade politiska 

ansvar som ställdes på samhällets medborgare att göra och detta ansvar hade kommit som ett 

resultat av demokratiseringsprocessen. Ett större politiskt ansvar medförde att medborgarnas 

kunskaper behövde utvecklas inom flera områden. För att kunna ta ställning i politiska frågor 

som i olika avseenden var betydande för nationen behövdes kunskaper om samhällets struktur 

och insikt om hur medborgarna på bästa sätt kunde göra nytta med sina rättigheter. Ytterligare 

en faktor som för IOGT:s studiecirklar spelade central roll var jämlikhet. När man talar om 

jämlikhet är det inte sällan som begreppet diskuteras i förhållandet mellan män och kvinnor, 

men för Olsson hade jämlikheten fler innebörder än så. Han menade att jämlikheten i större 

utsträckning även behövde överföras på ekonomiska förutsättningar, vilka på många sätt 

genom tiderna varit en motverkande kraft mot människors möjligheter till att bland annat 

studera. Utvecklandet av demokratiskt gagnande kunskaper skulle utifrån IOGT:s synvinkel 

möjliggöras genom gemensamma studietillfällen där medborgarna kunde ta del av och 

diskutera nyttig litteratur.56F

57  

 Bland logens medlemmar i Hallstahammar fanns en uppfattning om att antalet som 

studerade inom studiecirklarna borde bli fler och det fanns en förhoppning om att fler 

medlemmar skulle engagera sig i verksamheten. Även i detta sammanhang fanns det varierade 

åsikter och dessa skilde sig i huvudsak mellan män och kvinnor. Liksom nämnts tidigare hade 

demokratiseringen medfört att kvinnans position förskjutits från att ha varit mycket begränsad 

och underställd mannen till att få större politiskt och socialt spelrum, vilket bemöttes av 

varierande attityd bland föreningens medlemmar. En tydlig indikation på att män och kvinnor 

hade olika uppfattningar gällande denna utveckling finns i en av anteckningarna under 

föreningens diskussionsämnen; 

                                                           
57 Arvidson (1991), sid. 187 
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”Gösta F angrep logens str för att de inte är med. Str Himla Spännare sa att bröderna inte 

deltog så ofta i disken.”57F

58       

Även om studiecirkeln uppmuntrade kvinnor att delta i föreningens studiecirkel kan det 

utifrån citatet ovan ha funnits omständigheter som bidragit till att kvinnornas möjligheter att 

delta vid cirkelns möten försvårades. Hilma Spännare verkar ha haft en uppfattning om att ett 

större manligt inslag i föreningens hushållssysslor skulle underlätta kvinnornas möjligheter att 

delta.58F

59 

6.2.1 Litteratur, filmvisning och föreläsningar 
En viktig del för folkbildningsarbetet inom IOGT i Hallstahammar var litteraturen och ett 

diskussionsämne som återkommer vid ett par tillfällen är huruvida föreningen ska köpa in och 

använda litteratur i cirkelundervisningen. Precis som kring kvinnans politiska rättigheter och 

hennes sociala liv fanns det gällande litteratur och filmvisning varierande åsikter, vilka inom 

logen i Hallstahammar i synnerhet skiljer sig mellan Broder Berglöv och Broder Rydberg. 

Broder Berglöv hade en mycket positiv inställning till böcker och hur dessa kunde användas i 

bildningen av medborgarna. Han hade även en form av ansvar för föreningens inköp av 

böcker då han för föreningens räkning prenumererade på flertalet böcker och gav gärna plats 

åt nya och intressanta verk och banbrytande författare.59F

60  

 Utifrån vad Arvidson presenterat i ”Folkbildning och självuppfostran. En analys av 

Oscar Olssons idéer och bildningssyn” fanns en generell uppfattning om att boken som 

läromedel inte hade möjlighet att ge några som helst kunskaper om livet då erfarenheter 

ansågs skapas genom praktiskt handlande. Vad som istället ansågs vara tillräcklig läsning var 

bibel- och psalmstudier och detta framhävs som följer; 

”[…] den gamla gumman, som aldrig hade läst något annat än sin bibel och sin psalmbok 

och ändå var den finaste, den mest bildade människa en viss lärd man träffat på.”60F

61  

Som svar på tal menade Olsson att han så länge som i tjugo år hade sökt alla möjligheter att 

träffa denna gumma, men utan resultat. Liksom Olsson menade vissa medlemmar inom logen 

i Hallstahammar, till skillnad från sina rivaler, att det var genom litteraturen som medborgarna 

gavs möjlighet att finna livet.61F

62  

 Vad Broder Berglöv och Broder Rydberg hade delade meningar om var för det första 

                                                           
58 Wiig (årtal okänt) 2/ Disk., i privat ägo i Hallstahammar 
59 Wiig (årtal okänt) 2/ Disk., i privat ägo i Hallstahammar 
60 Wiig (Årtal okänt) i privat ägo i Hallstahammar 
61 Arvidson (1991), sid. 187-190. 
62 Arvidson (1991), sid. 187-190. 
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hur mycket pengar föreningen skulle avlägga på inköp av böcker. I detta avseende 

framkommer Br. Berglövs starkare entusiasm för böcker och dess betydelse för bildning 

genom att han yrkade på att studiecirkeln skulle ges 25 kronor att köpa böcker för. Detta var 

en summa som Br. Rydberg ansåg alldeles för ambitiös och menade på att det 15 kronor 

räckte gott och väl. Om detta hölls inom föreningen en omröstning och denna resulterade i att 

den högre satsningen på 25 kronor röstades igenom, vilket kan förstås som en vilja hos 

föreningen att studiecirkeln skulle ha ekonomiska förutsättningar att bidra med den litteratur 

som ansågs nödvändig. 62F

63 Att Broder Rydberg ansåg satsningen på 25 kronor för inköp av 

böcker för ambitiös skulle även kunna relateras till hans något negativa attityd gentemot 

kvinnans ökade ställning. 

 För det andra hade Br. Berglöv och Br. Rydberg skilda åsikter kring huruvida 

biografen var ”[…] till nytta el skada för allmänbildn.”.63F

64 Br. Berglöv som liksom 

framkommit i diskussionen ovan förespråkade läsning och böcker till det yttersta och hade en 

relativt kritisk inställning till biografen då den som visuell media inte hade så mycket att 

tillföra allmänbildningen. För att framhäva sin ståndpunkt om biografen menade han att bland 

två onda ting var biografen bättre än att människor drog omkring på landsbygden.64F

65 Br. 

Rydberg däremot ansåg att biografen var ett bra hjälpmedel på så sätt att ”[…] man förstod 

böckerna när man hade sett dem på vita duken”.65F

66  

 Som undervisningsform hade föreläsningar en betydande del inom 

folkbildningsarbetet och utbudet av föreläsningar var relativt brett. Bland annat kunde 

medlemmarna ta del av föreläsningar om ”Den förhistoriska tiden och jordens uppkomst”, 

”Godtemplarorden och bildningsarbetet”, ”Humor i litteraturen”, ”Franska revolutionen” 

och lyssna till andra medlemmars berättelser om deras utlandsresor. Vissa av dessa 

föreläsningar skulle kunna samlas under ett historiskt tema, vilka kan ses som bidragande 

faktorer till medlemmarnas ökade kunskaper om världen och om tankarna och idéerna bakom 

ett demokratiskt samhälle.66F

67 Föreläsningsföreningen inom IOGT Hallstahammar hade även 

planer på att under en period av 2 veckor samla ett trettiotal föreläsningar under en 

folkhögskolekurs. För att gå denna kurs beräknades studenterna debiteras 20 kronor, dock 

skulle föreläsningarna som behandlade nykterhet vara kostnadsfria.67F

68 

                                                           
63 Wiig (årtal okänt) Möten och fester, i privat ägo i Hallstahammar 
64 Wiig (årtal okänt) 2/ Disk., i privat ägo i Hallstahammar 
65 Wiig (årtal okänt) 2/ Disk., i privat ägo i Hallstahammar 
66 Wiig (årtal okänt) 2/ Disk., i privat ägo i Hallstahammar 
67 Wiig (årtal okänt) Föreläsningar, i privat ägo i Hallstahammar 
68 Wiig (årtal okänt) Föreläsningar, i privat ägo i Hallstahammar 
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Precis som inom logen i Hallstahammar höll föreläsningarna och litteraturen inom logerna i 

Dalarna något av en distans till nykterhetsrörelsens främsta budskap; nykterheten. Denna 

distans kan förstås på så sätt att strävan efter nykterhet redan var en så närvarande del inom 

organisationen och att det fanns områden som ansågs viktigare att lägga fokus på, så som 

kunskaper om samhällets struktur och nationens- och världens historia.68F

69 Dessa områden kan 

utifrån Klerungs undersökning ha uppmuntrats inom logerna i Dalarna genom användandet av 

litteratur och då i synnerhet skönlitteraturen. En stark indikation på detta är att antalet 

skönlitterära verk överstiger annan litteratur markant.69F

70    

6.2.2 Sammanfattning 
I enlighet med det bildningsideal som grundaren Oscar Olsson förespråkade arbetade IOGT-

föreningen i Hallstahammar för att folkbildningen skulle nå en bredare del av befolkningen. 

Genom att tillhandahålla litteratur av nyttig och anpassad karaktär, ordna föreläsningar och 

biobesök gavs medlemmarna flertalet tillfällen att utveckla nya kunskaper. Föreningens 

strävan mot en utökad jämställdhet kan beskrivas utifrån satsningarna på en folkhögskolekurs 

där alla föreläsningar kring nykterhet och nykterhetsrörelsen som verksamhet skulle hållas 

kostnadsfria samt studiecirkelns och biografens öppenhet. Dessa förhållningssätt krävde inga 

exkluderingar utan var tillgängliga för både kvinnor och män och på grund av den reducerade 

kostnaden även för personer med sämre ekonomiska förutsättningar. Liksom diskuterades 

ovan under rubriken ”Kvinnorna efter rösträtten” kan även kvinnornas ökade möjligheter att 

ta eget initiativ inom föreningen och förbudsfrågan ses som en strävan efter att stärka 

kvinnors självsäkerhet och som en uppmuntran till kvinnligt engagemang. 

 En intressant faktor gällande studiecirklarna inom IOGT-föreningen i Hallstahammar 

berör förhållandet och motsättningarna mellan en mer modern liberal attityd och en mer 

konservativ och försiktig attityd gentemot vägen till ökad folkbildning. Liksom framkommer i 

diskussionen ovan var det vissa bland logens medlemmar som ställde sig kritiskt till 

användandet av litteratur och även ett ökat kvinnligt inflytande inom föreningen. Andra 

menade att litteratur hade många goda egenskaper som på olika sätt kunde bidra till högre 

allmänbildning, medan filmvisning ansågs vara ett utbildningssätt som var allt annat än 

positivt. Kvinnans inflytande i samhället ansågs även ur denna synvinkel snarare som en 

resurs än en belastning för samhällets progression och utveckling. Denna skepsis mot 

litteraturen och dess utbredning kan härledas till det förhållningssätt som länge präglade 
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70 Klerung (2008), sid. 40-41.  



Linn Wiig Berglund 19921218-5525 HI3040 

25 
 

litteraturen, nämligen att den var skadlig och då i synnerhet skadlig för kvinnor. Att läsa 

romaner bidrog till ett förvirrat sinne och en förvrängd världsbild där emotionella värderingar 

konkurrerade ut de rationella.  

6.3 En kvinnas engagemang inom IOGT Hallstahammar och engagemangets 
betydelse för hennes möjlighet till bildning 

Liksom framkommer i uppsatsens bakgrund levde Ingrids familj under ibland svåra 

ekonomiska förhållanden och det var också de ekonomiska restriktionerna som i mången mån 

bidrog till att hon inte hade möjlighet att läsa högre utbildningar.70F

71 Efter att hon gått sjätte 

klass påbörjade hon sitt arbetsliv och hennes första jobb var i en fotobutik i Hallstahammar 

där hon hade som uppgift att lägga foton i blöt och spela musik för kunderna. Precis som sin 

far hade Ingrid ett starkt engagemang inom IOGT och hennes medlemskap var givet sedan 

hon var en liten flicka. Fadern, August Berglöv, hade ett brinnande intresse för kultur och han 

skrev flertalet revyer, satte upp teaterföreställningar och höll föreläsningar av varierande 

karaktär. Detta intresse smittade tidigt av sig och redan som 5-åring deltog Ingrid på sitt första 

köruppträdande i IOGT-kören som bildades år 1927 och hon deltog även i många tablåer och 

teatrar.71F

72  

 Ingrid har liksom sin far alltid varit intresserad av litteratur och som liten fick hon 

tillsammans med fadern öva in dikter som hon sedan framförde. Dessutom hade hon i och 

med faderns bokprenumerationer alltid tillgång till ny och intressant litteratur.72F

73 Faderns 

förhållande till litteratur presenteras i en vers på rim som Ingrid skrivit om honom; 

”Min fader var en märklig man, han köpte böcker han minsann.  

Sen läste han varenda bok, ja´ kära nån en sådan tok. 

det tyckte grannarna som sa att snus och brännvin ska de´ va´  

Men pappa tyckte att man nog blev väldigt klok om man ofta, 

 ja, varför inte varje dag läser i en bok.”73F

74 

Litteraturen var en av de faktorer som hade störst betydelse för studiecirklarnas 

folkbildningsarbete, vilket också fanns med i Olssons vision av folkbildningen. Läsningen må 

ha ansetts vara ett av de mest effektiva sätten att i så stor utsträckning som möjligt nå ut med 

diverse budskap, vilket talar för Olssons och även Berglövs hyllning till litteraturen.74F

75  

                                                           
71 Wiig (2003) Ingrid och Isidor – 60 år tillsammans – Släktkrönika – Ingrid och Isidors historia, sid. 1, i privat 
ägo i Hallstahammar 
72 Wiig (årtal okänt) Här är mitt liv, i privat ägo i Hallstahammar 
73 Wiig (årtal okänt) Här är mitt liv, i privat ägo i Hallstahammar 
74 Wiig (årtal okänt) Min fader var en märklig man, i privat ägo i Hallstahammar 
75 Arvidson (1991), sid. 187-191. 
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Inte nog med att Ingrid tidigt blev medlem i Hallstahammars IOGT-förening, hon var även 

delaktig i folkbildningsfrågan då hon i många år var med i NBV:s studieråd. NBV grundades 

liksom nämnts i uppsatsens bakgrund som en sammanhållande länk mellan flera av landets 

studieförbund och IOGT var ett bland dessa förbund. Den sammanhållande länkens 

huvudsakliga mål var att inom rörelsens olika förbund öka antalet aktiva och då i synnerhet i 

studiecirklarna.75F

76 Studiecirklarna inom IOGT samlades även under internationella samarbeten 

då organisationen liksom tidigare nämnts finns att hitta i flera av världens länder och detta 

internationella samarbete är en faktor som beskrivs ha varit mycket viktiga för Ingrid. 

Utlandsresor har inte alltid varit ett privilegium för så många som idag, utan liksom 

utbildningsmöjligheterna motverkades möjligheten att resa ofta av ekonomiska begränsningar. 

Att Ingrid fått åka till andra länder runt om i Europa, Amerika, Sri Lanka och Afrika har 

fullständigt varit IOGT:s förtjänst, vilket hon också ger uttryck för i en av hennes 

anteckningar; 

”Som en röd tråd genom mitt liv går ju engagemanget i IOGT. […] Tack vare IOGT har 

jag fått göra resor till alla världsdelar, 1980 m kören till Amerika, m ceylonklub. till SRI 

LANKA, Till olika rundresor i Europa m Globen-resor och sist men inte minst […] 

Afrika”76F

77   

6.3.1 Självstudier och familjärt stöd 
En stor del bakom det engagemang som Ingrid genom livet haft för IOGT och bildning kan 

förankras i två viktiga faktorer: glädjen för självstudier och den stöttning hon haft från 

familjen. Eftersom kvinnan innan demokratiseringens genombrott i många avseenden 

tvingades stå i underläge i förhållande till mannen var det troligtvis inte alla kvinnor som trots 

sina ökade rättigheter kände sig bekväma att ta större plats i samhället. Troligtvis fanns det 

även de som på grund av sin osäkra och konservativa hållning gentemot förändring kritiserade 

att kvinnor klev in på den akademiska arenan och att läsning kom att bli ett allt mer positivt 

fenomen. Litteratur och andra typer av texter hade sedan Ingrid var liten utgjort en mycket 

viktig del av hennes identitet och i flera av hennes självbiografiska texter framkommer en stor 

glädje till skolan och utbildning. Då familjen på grund av ekonomiska restriktioner hade 

begränsade möjligheter att låta barnen gå i skolan, kan det tänkas att Ingrids intresse och 

glädje för litteratur och läsning kom att bli något av en revansch. Att IOGT även lyfte upp 

läsningen som något positivt och personligt gagnande förstärktes troligtvis hennes drivkraft 

                                                           
76 Andersson (1980), sid. 68-80 
77 Wiig (årtal okänt) Som en röd tråd genom mitt liv, i privat ägo i Hallstahammar 
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och lust till att studera ytterligare.77F

78 

 Utöver ett brinnande intresse och en stark motivation att bidra till sin egen bildning 

hade även det mycket närvarande familjära stödet stor betydelse för Ingrids engagemang inom 

IOGT Hallstahammar. Organisationen har varit en självklar del av hennes liv i stort sett sedan 

hon föddes då föräldrarna liksom henne själv var trogna medlemmar. Faderns stora intresse 

för litteratur, teater och andra kulturella inslag skulle under 1920-talet kunna ha ansetts som 

normbrytande, men samma intresse öppnade även Ingrids ögon för litteratur och kultur. 

Engagemanget för bildningsfrågan kan liksom glädjen för självstudier ha uppmuntrats av 

familjen och då i synnerhet faderns kärlek till böcker och dess funktion.78F

79     

6.3.2 Sammanfattning 
Ett brinnande engagemang för sina egna och andras möjligheter till bildning har på olika sätt 

varit betydande för den vilja och glädje som funnits för Ingrids självbildning. Denna glädje 

gavs även ytterligare spelrum på så sätt att IOGT Hallstahammars studiecirkel i mången mån 

uppmuntrade till kvinnligt deltagande och dessutom möjliggjorde ett ökat inflytande genom 

införlivandet av principen att varje medlems röst var betydelsefull. Studieglädjen stärktes 

vidare genom att familjen i stor utsträckning levde efter nykterhetsrörelsens främjande 

värderingar, vilka hade stått som en viktig grundpelare genom hela Ingrids uppväxt. Genom 

dessa värderingar framhävdes den enskilde personens utveckling, vilket i flera avseenden kan 

ha fungerat som en sporrande faktor i Ingrids strävan mot högre bildning. Kvinnans allt friare 

roll i samhället, IOGT:s uppmuntran till kvinnligt deltagande och stöttningen från familjen 

kan med stor sannolikhet ha bidragit till att Ingrid liksom många andra kvinnor fann en större 

självsäkerhet att göra uttryck för sina rättigheter.     

7. Diskussion och slutsats 
Genom en studie av Ingrid Elvira Wiigs skriftligt berättade upplevelser och anteckningar har 

uppsatsen ämnat tolka och skapa förståelse för hur demokratiseringsprocessen i början av 

1900-talet på olika sätt kommit till uttryck gällande kvinnors utbildningsmöjligheter. I 

uppsatsen undersöks uppkomsten och genomförandet av alternativa utbildningsvägar för 

kvinnor inom ett specifikt studieförbund, inom IOGT Hallstahammar, för att undersöka dess 

utbildningsutbud och målgrupp. Dessutom har Ingrids personliga dokument studerats för att 

skapa insikt och förståelse för hur hennes engagemang inom IOGT-Hallstahammar haft 

betydelse för hennes möjligheter till bildning. 

                                                           
78 Wiig (årtal okänt) Som en röd tråd genom mitt liv, i privat ägo i Hallstahammar 
79 Wiig (årtal okänt) Här är mitt liv, Som en röd tråd genom mitt liv, i privat ägo i Hallstahammar 
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7.1 Studiecirkelns innehåll och målgrupp 
De av logens medlemmar i Hallstahammar som i många avseenden arbetade för att införliva 

det bildningsideal som grundaren Oscar Olsson förespråkade, bland dessa Br. Berglöv, mötte 

liksom Olsson själv en ibland negativ inställning till boken och dess kapacitet som 

bildningsmedel. Litteraturen, och då i synnerhet skönlitteraturen, hade förmågan att spegla 

historiens varierande ideologiska strömningar samt ge en beskrivning av hur människor ur 

olika synvinklar påverkats av dessa strömningar och förändringsprocesser. Försöken att öka 

litteraturens roll inom Hallstahammars studiecirkel yttrade sig framförallt i de yrkanden om 

hur logen skulle placera ut ekonomiska stöd till logens olika avdelningar.  

 Studiecirklarnas andra utbildningsformer och då framförallt föreläsningarna kan 

liksom litteraturen ha ansetts vara ett effektivt sätt att enhetligt nå ut till medlemmarna med 

information och budskap som ansågs nyttiga för deras roll som demokratiska medborgare. 

Föreläsningarna hade som logerna i Dalarna olika teman och verkar ha tagit en medveten 

avhållsamhet till rörelsens budskap om vikten av nykterhet, vilket kan förstås som logens mål 

att ge plats åt andra områden så som historia och demokratins framväxt.  

 Ronny Ambjörnsson har i ”Den skötsamme arbetaren – Idéer och ideal i ett 

norrländskt sågverksamhälle 1880-1930 ” velat skapa förståelse för den mentalitet som rådde 

inom den IOGT-förening som var verksam under 1900-talets tidigare hälft på hans hemort 

Holmsund. Liksom tidigare nämnts under forskningsläget för uppsatsen handlade 

Ambjörnssons undersökning i stor utsträckning om att ta reda på hur ett antal enskilda 

individer inom IOGT Holmsund ställde sig till frågan om folkbildning. Precis som inom logen 

i Hallstahammar fanns det en relativt tydlig närvaro av distanstagande konservatism, vilken 

inte alltid ställde sig positiv till hur samhället kom att förändras. Flera av diskussionerna inom 

IOGT Hallstahammar cirkulerade liksom inom IOGT Holmsund kring huruvida kvinnan 

levde upp till det ideal som fanns på kvinnan som hustru och hur kvinnans ökade sociala 

spelrum bemöttes av andra. Inom logen i Hallstahammar diskuterades bland annat ”Hade 

kvinnorna påverkat samhället när de fick rösträtt” och ”Uppfyller den moderna kvinnan sina 

förpliktelser i hemmet” 
79F

80  och inom logen i Holmsund ”Varför är kvinnan så ointresserad av 

sociala och intellektuella frågor[…]” samt ”Vilka är bäst att behärska sig, män eller 

kvinnor?[…]”.80F

81 

 Studiecirklarna inom IOGT hade som ett av sina huvudsakliga syften att genom 

folkbildning bidra till ökade demokratiska kunskaper bland samhällets lägre klasser. 

                                                           
80 Wiig (årtal okänt) Diskussionsämnen, i privat ägo i Hallstahammar 
81 Ambjörnsson (1998), sid. 146-147. 
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Dessutom var jämlikhet en central punkt inom folkbildningsarbetet och detta framhävdes 

bland annat genom en uppmuntran av kvinnligt engagemang, vilken i vissa avseenden kan 

urskiljas inom logen i Hallstahammar. Två exempel på en strävan mot jämlikhet är logens 

nominering av två kvinnliga medlemmar till en förbudskongress i Stockholm samt vissa av 

medlemmarnas repetitiva uppmuntran av kvinnligt deltagande.  

 Vem folkbildningen i huvudsak var ämnad för, kvinnor eller män, kan alltså ha 

varierat beroende på hur logerna ställde sig och arbetade kring bilden av den ”nya” kvinnan. 

Till skillnad från Holmsund fanns det inom logen i Hallstahammar en mer betydande och 

närvarande uppmuntran till kvinnligt deltagande, vilket också i enlighet med studien på olika 

sätt bidragit till en kvinnas möjligheter och intresse för ökad bildning. 

7.2 Engagemangets betydelse för möjligheten till alternativ bildning 
Medlemskapet inom IOGT blev redan när Ingrid var mycket liten en stor del av hennes liv 

och hon var som 5-åring med i sitt första köruppträdande med logens kör. Ända sedan 

barnsben hade även annan typ av kultur spelat stor roll, nämligen litteraturen, på så sätt att det 

i mången mån var böckerna som fick henne att vilja lära och veta mer. Ingrids föräldrar var 

precis som Ingrid trogna medlemmar inom IOGT och faderns kärlek till böcker smittade tidigt 

av sig. Liksom uppmuntrandet att läsa böcker fanns att tyda av diskussionsämnen inom logen 

i Hallstahammar bland vissa medlemmar en stöttande hållning gentemot kvinnliga 

medlemmar. Det är också denna stöttande kraft som i enlighet med Ingrids beskrivningar av 

föreningen och sin uppväxt på många sätt har varit bidragande till utvecklandet av hennes 

studieglädje och intresse för bildningsfrågan. Både inom logen i Hallstahammar och 

Holmsund, liksom framkommer ovan, hade vissa medlemmar ett relativt negativt 

förhållningssätt mot både kvinnligt inflytande och litteratur. Dock kom framhävandet av 

desamma att bidra till ett ökat självförtroende, vilket kan ha varit avgörande för att 

engagemanget inom IOGT och för kvinnors rätt till vuxit sig så starkt .  
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8. Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen har varit att med utgångspunkt i demokratiseringsprocessen under 1900-

talets första hälft studera hur denna process på olika sätt har bidragit till alternativa 

utbildningsvägar för kvinnor. Vidare har undersökningen ämnat undersöka vad utbudet till 

utbildning inom IOGT i Hallstahammar innebar under 1900-talet första hälft, i vilka former 

och till vem detta utbildningsutbud riktades samt på vilket/vilka sätt en kvinnas engagemang 

inom IOGT och dess studiecirkel har bidragit till ökade utbildningsmöjligheter. 

 Genomförandet av studien har bestått av en undersökning som utgått från en utvald 

IOGT-förening i Sverige, i Hallstahammar, och enskild kvinnas anteckningar och skrifter 

rörande hennes uppväxt och livet som aktiv IOGT-medlem. För att kunna analysera på vilket 

eller vilka sätt denna kvinna genom demokratiseringen getts möjligheter till alternativa 

utbildningsvägar, har hennes texter studerats med en hermeneutisk utgångspunkt. 

  Studien har visat att demokratiseringens tydligaste avtryck i utvecklingen av 

alternativa utbildningsvägar yttrat sig genom det förändrade förhållningssättet gentemot 

kvinnan. Ett förändrat förhållningssätt innebär i detta avseende att kvinnans tidigare 

underställda roll i jämförelse med mannen kom att bli allt mer utåtriktad och delaktig. Hur 

den nya och moderna kvinnan och synen på hennes offentliga liv bemöttes varierade och detta 

kommer till uttryck ibland annat de diskussionsämnen som öppnas för dialog inom logen i 

Hallstahammar och inom andra loger, så som Holmsund och Dalarna. Även om det fanns 

medlemmar som ställde sig kritiskt till denna förändring, spelade logens uppmuntran av ett 

kvinnligt deltagande stor roll för hennes ökade självförtroende och mod till att delta i 

samhälleliga frågor. Detta självförtroende och intresset för sin egen och andras bildning 

speglas även i det engagemang som sedan barnsben varit en viktig pusselbit i en kvinnas 

möjligheter till ökad bildning. 

 Studien har även visat att det liksom gentemot kvinnans förändrade ställning rådde 

skilda meningar kring vilken typ av undervisningsmaterial som var bäst lämpad för 

folkbildningsverksamheten. En del av medlemmarna inom logen i Hallstahammar 

förespråkade liksom grundaren för studiecirkeln litteraturen som bildningsmaterial då boken 

ansågs ha viktiga egenskaper som på olika sätt kunde bidra till ökad personlig utveckling. 

Läsning kunde bland annat ge medborgarna större självkännedom och ansågs även kunna 

skildra samhällen från olika tider, vilket verkade gynnande mot en förståelse för förändring 

och utveckling. 
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