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SAMMANFATTNING 

Detta är en fallstudie som undersöker studieförbundsföreträdares perspektiv på vilka 

verksamheter som bedrivs av studieförbunden inom den sociala sektorn i Örebro och varför. 

Vidare undersöks samarbetet och dialogen mellan studieförbunden och Örebro kommun 

gällande denna verksamhet. Studien har sin utgångspunkt i den kritiska realismen. En 

enkätundersökning har genomförts bland samtliga studieförbund verksamma i Örebro. 

Kvalitativa intervjuer har genomförts med företrädare från sex studieförbund. Enkät- och 

intervjusvaren visar att alla studieförbund är verksamma inom den sociala sektorn. Studiens 

resultat visar att en betydande del av den folkbildande verksamheten i studieförbundens regi 

kan benämnas som socialt arbete. Denna verksamhet bedrivs med stöd i förordningen om 

statens stöd till folkbildningen. Enligt studieförbundsföreträdarna brister dialogen med Örebro 

kommun. Detta kan kopplas till förändringar på strukturell nivå som sker i relationen mellan 

civilsamhället och den offentliga sektorn. Samhället går från att genomsyras av 

korporativistiska strukturer till att bli allt mer pluralistiskt vilket ändrar förutsättningarna för 

dialog och samverkan mellan organisationer i det civila samhället och den offentliga sektorn. 

Samtidigt sker i nyliberalistiskt anda en marknadsanpassning av folkbildningen vilket ändrar 

förutsättningarna för studieförbunden. Behovet av och efterfrågan på socialt inriktat arbete i 

studieförbundens regi ökar. 

Nyckelord: socialt arbete, folkbildning, kritisk realism, pluralism, korporatism, civilsamhället 
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SUMMARY 
The case study investigates study association representatives’ perspectives on the activities of 

the popular education within the social sector in Örebro and why they are organized. It further 

investigates the cooperation and dialogue between the study associations and the municipality 

of Örebro regarding this activity. The study is based on critical realism. A questionnaire 

survey was conducted among all ten study associations in Örebro, combined with qualitative 

interviews with representatives from six of the active associations. Responses from both 

studies proofs that all of the study associations are active within the social sector. A 

significant part of the popular education activities organized by the associations can thus be 

referred to as social work. These activities are funded by governmental mains in accordance 

with “The regulation on state aid for popular education”. According to the association 

representatives there are gaps in the dialogue with the municipality of Örebro, which may be 

related to occurring changes at the structural level, between the civil society and the public 

sector. Society, earlier characterized by corporative structures, moves towards a more 

pluralistic state which changes the conditions for cooperation and dialogue between the public 

sector and organizations active in the civil society. At the same time, in a neo-liberal spirit, 

there is a market adjustment of the popular education, which changes the conditions for the 

study associations, the necessity and demand for social work-like activities at within popular 

education increases. 
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Inledning 
Som ingång till denna studie beskrivs här en episod från det politiska livet i Örebro. Det var 

den 17 oktober 2013 då socialnämnd Öster samt socialnämnd Väster sammanträdde i Örebro 

kommun. På dagordningen fanns bland annat frågan om implementering och förverkligande 

av nationell, regional och lokal kulturpolitik inom kommunen. En utredning hade pekat ut 

flera brister och förbättringsområden för kulturverksamheten samt för samverkan mellan 

kommunen och olika kulturutövare (Örebro kommun, 2013f). Förslaget till beslut i de båda 

socialnämnderna var att de inte skulle yttra sig i frågan om kulturpolitiken, då det inte fanns 

något som rörde socialtjänstens verksamhetsområde. Det uppkom dock en diskussion kring 

detta och socialpolitikerna ställde sig frågan; bör inte kultur- och socialpolitiken beröra 

varandra? I linje med denna diskussion framförde två politiker, en i vardera nämnd ett särskilt 

yttrande. Ur protokollen kan läsas att förbättringsförslagen vad gäller kulturpolitiken i 

utredningen anses vara för snävt skrivna och att det önskas en översyn av det sociala arbete 

som sker parallellt med kulturen inom folkbildningen. I de särskilda yttrandena står det att: 

”Begreppet kulturutövare inbegriper även studieförbund som bedriver folkbildning 

där kultur, bildning och socialt arbete går hand i hand. Socialnämnd Öster önskar 

lyfta fram det sociala arbetet som bedrivs parallellt med kulturen av studieförbund 

och andra ideella krafter…”(Örebro kommun, 2013b; jfr Örebro kommun, 2013a). 

Denna berättelse pekar på avståendet mellan kultur- och socialpolitiken och väckte mitt 

intresse för att studera detta närmare. Detta avstånd har tidigare diskuterats i olika 

sammanhang. Harald Swedner, professor i socialt arbete, kom redan på 1970-talet med ett 

konkret förslag för att koppla kulturen och det sociala arbetet närmare varandra. Detta förslag 

gick ut på en omorganisering i kommunerna för att skapa en samordnad samhällstjänst som 

inrymde både socialvård och kulturutbud (Swedner, 1970). Kjell E Johanson, tidigare social- 

samt fritidsdirektör i Stockholm för ett resonemang i skriften Socialt arbete, folkbildning och 

kultur (1997) kring dessa tre företeelser, socialt arbete, folkbildning och kultur, som han 

menar är centrala för människors välfärd, trygghet och livsvillkor. I skriften argumenterar 

Johanson om vikten av bildning och kultur för alla människors välbefinnande och 

självmedvetande. Folkbildningens möjligheter att aktivera, engagera och medvetandegöra 

människor framhålls. Genom deltagande i folkbildning stärks både människors självkänsla 

och personlighetsutveckling. Professionella social- och kulturarbetare bör arbeta tillsammans 

med ideella krafter med utsatta samhällsgrupper. Framgångsrika sociala insatser kan göras 

med kultur och folkbildning som verktyg. Därför är det av vikt att socialpolitiker intresserar 

sig för hur ideella krafter kan involveras vad gäller socialt och förebyggande arbete. I enlighet 

med socialtjänstlagens formuleringar om att kommunens sociala arbete ska vila på 

demokratins och solidaritetens grund samt göra människor delaktiga bör socialarbetare 

samverka med folkrörelserna. För att motverka social utslagning krävs ett omfattande arbete 

inom både social- och kulturpolitiken (Johanson, 1997). 

Vad gäller folkbildningens koppling till politiken är det i svenska kommuner i regel 

kulturnämnd eller motsvarande som ansvarar för dessa frågor medan det på nationell nivå är 

utbildningsdepartementet. Intressant är vilka konsekvenser detta har för det sociala arbetet 

inom folkbildningen att beslut kring folkbildningen ligger hos utbildnings- och kultur-

politiker. Relationen mellan socialt arbete, civilsamhälle och folkbildning väcker olika frågor 

vilket har medfört att jag har för avsikt att genomföra en fallstudie för att utforska vilka 

verksamheter inom folkbildningen som tangerar socialtjänstens verksamhetsområde. 
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Perspektivval 
Denna studie är en fallstudie över folkbildningsverksamhet i studieförbundens regi inom den 

sociala sektorn i Örebro kommun. I fokus är studieförbunds-representanternas berättelser och 

deras perspektiv vilket samlas in genom intervjuer vid ett tillfälle samt genom enkäter. Det 

finns en medvetenhet om att en studie som dessutom inkluderar kommunföreträdares 

perspektiv skulle bidra till andra insikter, likt en studie om ideella personers eller 

studiecirkeldeltagarnas syn på folkbildningen inom den sociala sektorn skulle ge ytterligare 

infallsvinklar. Denna studie har dock för avsikt att enbart utforska 

studieförbundsföreträdarnas syn på studieobjektet. För att få en ännu bredare och fördjupad 

bakgrundsinformation har dock två informantintervjuer genomförts.  

Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att utifrån studieförbundsföreträdares perspektiv undersöka vilka 

verksamheter som bedrivs av studieförbunden inom den sociala sektorn i Örebro kommun och 

varför. Vidare är syftet att undersöka samarbetet och dialogen mellan studieförbunden och 

Örebro kommun gällande denna verksamhet. Detta syfte utmynnar i fem frågställningar: 

- Vad för typ av verksamhet bedrivs av studieförbunden som enligt studieförbundsföreträdare  

kan betraktas som socialt arbete? 

- Med vilka motiv bedrivs denna verksamhet? 

- Under vilka förutsättningar bedrivs detta arbete? 

- Vilken uppfattning har studieförbundsföreträdare om dialogen med Örebro kommun? 

- Vilken uppfattning har studieförbundsföreträdare om samarbetet med Örebro kommun? 

Bakgrund 
I Sverige bedrivs socialt arbete av en mängd olika aktörer utanför den offentliga sektorn, 

bildningsorganisationer finns med som en del i detta pussel (Meeuwisse & Sunesson, 1998). 

Verksamheten bedrivs av olika anledningar och med olika motiv av olika utförare, en del av 

denna verksamhet är styrd av lagar och förordningar (Andersen & Østeraas, 2002), så som 

den verksamhet som bedrivs inom kommun och studieförbund. I och med de kontaktytor och 

samarbete som finns mellan den offentliga och den frivilliga sektorn är kunskap om den 

frivilliga sektorn viktig bland de yrkesprofessionella i den offentliga sektorn, samverkan 

mellan dessa två sektorer kan vara värdefullt (Andresen & Østeraas, 2002). Med detta vill 

sägas att bland de olika aktörer som bidrar till att utföra socialt arbete inom den sociala 

sektorn finns studieförbunden representerade och dess relation till den offentliga sektorn är 

betydelsefull. 

Historisk återkoppling 

För att ge ett historiskt perspektiv återknyts här till settlement-rörelsen i USA. Här var Jane 

Adams en framstående person i arbetet med att utveckla rörelsen på 1880-talet i Chicago, det 

var en rörelse av praktiskt socialt förändringsarbete och en reaktion på de sociala problem 

som växte fram i och med urbaniseringen. Settlement-arbetarna bodde och verkade i de 

utsatta bostadsområdena. Trots det kallade Adams inte sina grannar för klienter utan för goda 

grannar och förespråkade att vetenskapligt socialt arbete ska grundas på ömsesidighet. 

Settlement-rörelsen såg till att det arrangerades bland annat välbesökta utställningar, 

föreläsningar, musikskola, kurser och andra sociala aktiviteter för olika grupper. Detta för att 

stärka lokalsamhället då det var miljöfaktorer som ansågs vara orsaken till problematiken. 

Dessa kulturarrangemang blev en mötesplats och hjälpte många invånare att bryta sin 

isolering. Att skapa utbildning- och fritidsaktiviteter var en metod som sedan inom socialt 

arbete i Sverige kom att kallas grupparbete eller grannskapsarbete. Ett nytt sätt att arbeta med 

kriminella ungdomar utvecklades och spreds sedan till andra delar av USA (Soydan, 1992). 
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Genom denna historiska och geografiska utblick konstateras att det finns exempel på socialt 

arbete på gruppnivå kopplat till bildningen. 

I Sverige finns andra historiska kopplingar att göra, folkbildningstraditionen i landet är mer än 

hundra år gammal (Gustavsson, 1996).  Idéer från de sociala rörelserna i USA spreds vidare 

till Europa och till Sverige, först till Birkagården, som kom att bli den första settlement-

institutionen i Sverige, kallad hemgård (Swedner, 1996). Birkagården erbjuder än idag 

tillsammans med andra hemgårdar en social och kulturell mötesplats dit alla är välkomna 

(Stockholms hemgårdar, 2013). Under 1800-talet i Sverige var det folkrörelserna som 

anammade och utvecklade folkbildningen. Folkbildningen användes som ett medel för att 

medvetendegöra medborgarna inom politik, religion och kring nykterhetsfrågan. Det fanns 

förslag om att göra folkbildningen politiskt och religiöst neutralt genom att skapa en statligt 

finansierad bildningsorganisation, men denna idé blev inte verklighet. Istället beslutades 

redan på 1800-talet om ekonomiskt bidrag från staten till de aktörer som bedrev 

föreläsningsverksamhet. Folkbildningen har sedan dess institutionaliserats och utgörs idag av 

både studieförbund, folkhögskolor och folkbibliotek som på olika vis bedriver folkbildning 

(Bjurström, 2013). Än idag finns kopplingen till folkrörelserna kvar och nästan alla större 

organisationer är idag medlemmar i ett studieförbund (Harding, 2013). Dagens folkbildning 

har alltså utvecklats över tid och formats av olika intressen till vad det är idag. 

Även om alla studieförbund bygger på olika idérörelser har de idag samma uppdrag från 

staten. Enligt Folkbildningsförordningen är syftet med statens stöd till folkbildningen bland 

annat att utjämna bildningsklyftor och att skapa engagemang bland människor till att påverka 

sin livssituation och att delta i samhällsutvecklingen (SFS 1991:967). Utöver dessa 

grundläggande syften har staten lyft fram för folkbildningen särskilt prioriterade områden som 

till exempel att nå ut till personer med funktionshinder, att arbeta med det mångkulturella 

samhällets utmaningar, folkhälsa och global rättvisa (Folkbildningsrådet, 2013b). Dessa 

formuleringar understödjer den verksamhet som bedrivs av studieförbunden inom den sociala 

sektorn.  

Studieförbunden och dess verksamhet 

År 1902 bildades den första studiecirkeln av nykterhetsvänner och sedan spred sig denna 

folkbildande verksamhet till flera olika folkrörelser (Christerson & Levihn, 2000). Idag 

bedriver Sveriges tio studieförbund studie- och bildningsverksamhet inom en mängd olika 

områden. Det är studie- och bildningsverksamhet som bland annat syftar till att människor 

med olika bakgrunder kan mötas, att förståelse för andra växer och att erfarenheter byts. 

Verksamheten har till uppdrag att engagera både unga och äldre samt att spänna över områden 

som berör såväl folkhälsa, kultur och hållbar utveckling (Folkbildningsrådet, 2012). 

Studieförbundens statsfinansierade verksamhet utgörs av tre olika verksamhetsformer, 

studiecirklar, kulturprogram och övrig folkbildningsverksamhet. Studieförbundens egna 

medlems- och samarbetsorganisationer är ofta medarrangörer vid olika arrangemang 

(Folkbildningsrådet, 2013a).  Antalet deltagare i studiecirklar och annan folkbildnings-

verksamhet samt åhörare vid kulturprogram uppgick år 2012 sammanlagt till omkring 20,5 

miljoner. Studieförbundens verksamhet finansieras med bidrag från staten på drygt 1,6 

miljarder kronor. Studieförbunden har verksamhet i Sveriges alla kommuner 

(Folkbildningsrådet, 2013c). Folkbildningen är således en omfattande verksamhet. 

Det finns flera aspekter av bildningens koppling till demokrati och social gemenskap. Ordet 

folkbildning associeras ofta till folkhögskolor och studieförbund, för de som har egna 

erfarenheter av att gå i folkhögskola ses det som en milstolpe i deras liv (Gustavsson, 1996). 

Att delta i en scoutcirkelverksamhet kan exempelvis delta till socialisation utan att det 

egentligen är uttalat (Walter, 1990 ref. av Amnå, 1995), det största värdet med deltagandet i 
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exempelvis en bibelstudiegrupp kan vara känslan av att inte vara ensam (Wuthnow, 1994 ref. 

av Amnå, 1995) och även om körsångaren inte sjunger i kör för att det är samhällsnyttigt blir 

det en god bieffekt (Putnam, 1993 ref. av Amnå, 1995). Studiecirklar av olika slag är således 

betydelsefulla mötesplatser för många människor (Arensmeier, 2013). Kollektivet kan ses 

som grundläggande för bildningen då människan bildas genom mötet med andra. Den 

personliga utvecklingen innebär att genomgå svårigheter, maktkamper, orättvisor och andra 

konflikter i samspel med andra. Att delta i dialog med andra människor och att engageras 

kring gemensamma intressen är en pusselbit i ett demokratiskt samhälle (Gustavsson, 1996). 

Genom människors delaktighet och genom skapandet av mötesplatser skriver 

Folkbildningsrådet (2013b) att folkbildningen anses bidra till att människor växer, det sociala 

kapitalet i samhället stärks och demokratin stabiliseras. Socialt kapital är ett begrepp som 

framställs av Bourdieu (1986) och handlar om individers deltagande i sociala nätverk. 

 

Studieförbunden har genom sina rötter i skilda folkrörelser olika profiler och ideologiska 

inriktningar (Folkbildningsrådet, 2013c). Studieförbunden räknas in bland civilsamhällets 

organisationer och är en länk mellan offentlig sektor och folkrörelserna. Så gott som alla 

större organisationer är medlem i eller har samarbetsavtal med något studieförbund (Harding, 

2013). Även om de olika studieförbundens verksamhet skiljer sig åt är de sammantaget 

vanligaste ämnesområdet konst, musik och media, sedan följer; humaniora, samhälls- och 

beteendevetenskap, personliga tjänster samt lantbruk, trädgård, skog och fiske, data, hälso- 

sjukvård, socialt arbete och omsorg med mera (Folkbildningsrådet, 2013c). Folkbildnings-

förbundet, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, Sveriges kommuner och landsting 

samt Folkbildningsrådet har tillsammans formulerat folkbildningens vägval och vilja 

(Folkbildningsrådet, 2013d). Här konstateras att det i samhället finns ett ökat behov av 

bildning vilket även ställer ökade krav på folkbildningen. Folkbildningen framhålls bland 

annat som en nyckelresurs i arbetet med att motverka socioekonomiska klyftor och i arbetet 

mot ökade polariseringar i samhället (Folkbildningsrådet, 2013d). Studieförbundens 

folkbildningsverksamhet sträcker sig således över en stor bredd av ämnesområden och når 

flera olika samhällsgrupper. 

Studiecirkel & kulturprogram 

Ett av riksdagens mål med att finansiera stora delar av folkbildningen bygger på att genom 

studiecirkelverksamheten göra det möjligt för människor att kunna påverka sin livssituation 

och bidra till att skapa engagemang bland cirkeldeltagarna att delta i samhällhets utveckling 

(Folkbildningsrådet, 2013c). Den allra första studiecirkeln rörde nykterhetsfrågan 

(Christerson & Levihn, 2000) och än idag har alkohol- och narkotikakunskap tillsammans 

med socialpolitik, livsåskådning och en mängd andra ämnen fortsatt vara i fokus för många 

studiecirklar (Johanson, 1997). Självhjälpsgrupper är allt vanligare form av studiecirkel och 

studieförbundens intresse för självhjälpsgrupper ökar (Karlsson, 2006). Studiecirkeln är 

central inom folkbildningen, det är en fri studieform där deltagandet är helt frivilligt. 

Studiecirkeln består av en förhållandevis liten grupp av deltagare över 13 år som tillsammans 

och regelbundet ägnar sig åt något gemensamt intresse. Den lilla gruppen möjliggör 

kontaktsskapande och gemenskap i gruppen, att deltagarna huvudsakligen är vuxna är en 

fördel för erfarenhets- och kunskapsutbyte. Den goda stämningen, samarbetet och den 

gemensamma inlärningen är något som bör genomsyra studiecirkelverksamheten. För att 

uppnå sitt syfte är det av vikt att studiecirkeln inte alltför mycket kommer att likna varken ett 

vardagligt samtal vänner emellan eller en skolklass med sin klassrumspedagogik (Christerson 

& Levihn, 2000). Idag tenderar människors intresse för att delta i studiecirklar som förutsätter 

att deltagarna binder upp sig för flera träffar att minska, medan deltagandet i så kallade 

kulturprogram ökar (Folkbildningsrådet, 2013a). Studiecirkeln har således en särskild karaktär 

och en särskild uppgift i samhället. 
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Ett kulturprogram utgörs av en öppen föreläsning, filmvisning, utställning eller något annat 

som framförs inför publik. Föreläsningar har alltid varit centrala för studieförbundens 

verksamhet och var år 2012 den vanligaste formen av kulturprogram och antalet föreläsningar 

fortsätter att växa. Föreläsningarna har en bred ämnesinriktning som bidrar till nya perspektiv 

för deltagarna, det kan handla om allt från politik, religion och vetenskap. År 2012 uppgick 

antalet kulturprogram i Sverige till 340 000 stycken med sammanlagt omkring 18 miljoner 

deltagare. Dessa kulturprogram genomförs ofta i samverkan med föreningar och på 

mötesplatser såsom äldreboenden och fritidsgårdar. Denna verksamhet kommer ofta ut till 

invånare som annars inte i någon större utsträckning tar del av kommunens eget kulturutbud. 

Kulturprogrammen är ofta lättillgängliga då de i regel är billiga och sker i lokaler där 

deltagarna känner sig hemma. Intresset för de kravfria och öppna kulturprogrammen ökar 

(Folkbildningsrådet, 2013a). Kulturprogrammen fyller en annan funktion än studiecirkeln då 

den möjliggör enstaka arrangemang istället för flera återkommande träffar. 

Kunskap, delaktighet & demokrati 

Det finns flera synsätt på kunskap och människans förhållande till kunskap. Gustavsson 

(2002) skriver att kunskap handlar om att nå ett bättre liv på både ett individuellt och 

kollektivt plan. Gustavsson (2002) drar paralleller till den pragmatiska synen på skolan som 

innebär att den ska vara en del av samhället och bidra till att utveckla demokratin, öka 

människors frihet och handlingsmöjligheter. Relationen mellan kunskap och makt är ett 

område som studeras i stor utsträckning. Forskning i tredje världen visar till exempel att 

vetenskap, utbildning och kunskap används av den västerländska kulturen som ett maktmedel 

mot inhemska kulturer. På ett mer individuellt plan kan kunskap vara nära knutet till att kunna 

ta ställning för sitt eget bästa, att självständigt förhålla sig till val och att kunna tolka saker 

och ting. Genom bildning kan människor upptäcka nytt, vidga sina vyer och vara 

reflekterande samt skapa mening (Gustavsson, 2002). Bildningen kan även ses som ett 

dynamiskt inslag i samhällsutvecklingen då bildningen har en stark koppling till samhällets 

modernisering och demokratins villkor (Gustavsson, 1996). 

Studieförbundens självständighet och beroende 

Studieförbundens position gentemot den offentliga sektorn är komplex. Studieförbundens 

särart och självständighet är central för både beslutsfattare och studieförbunden själva, 

samtidigt som studieförbunden erhåller statligt bidrag mot att verksamheten uppfyller statens 

formulerade mål (Lindgren, 2001). Att erhålla offentligt ekonomiskt stöd innebär alltid ett 

visst beroende, det offentliga har både rätt och skyldighet att kontrollera vad de tilldelade 

pengarna används till (Amnå, 1995). Folkbildningen har alltid varit omgiven av regler och 

föreskrifter kring vad de offentliga bidragen får användas till (Lindgren, 1996). Graden av 

självständighet för de organisationer som erhåller offentligt stöd avgörs av de krav som 

eventuellt ställs för att få ta del av stödet (Andersen & Østeraas, 2002). 

De ideologier och målsättningar som ligger till grund för ideella organisationers verksamhet 

kan urholkas då allt fler organisationer anpassar sig efter de offentliga bidragsgivares 

önskningar (Andersen & Østeraas, 2002). Flera indikationer visar att statens och 

kommunernas kontroll av frivilligorganisationer och föreningslivet växer (Montin & 

Granberg, 2013; Johansson, 2005). Öronmärkta bidrag från kommunerna till specifik 

verksamhet ökar och det blir allt viktigare för organisationer inom frivilligsektorn att profilera 

sig gentemot bidragsgivarna, på så vis blir organisationens varumärke lika viktigt som den 

grundläggande ideologin och identiteten (Johansson, 2005). Johansson (2005) ger exempel på 

hur organisationer anpassar språkbruk och presentationen av verksamheten efter vilken 

bidragsgivare som tilltalas. Trägårdh, Selle, Skov Henriksen och Hallin (2013) skriver att 

organisationer inom det civila samhället får ekonomiskt stöd från den offentliga sektorn är 

politiskt motiverat. Det handlar i stor utsträckning om att motverka destruktiv utveckling 
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bland ungdomar och om att skapa verksamhet för att integrera och uppfostra ungdomen. Med 

detta i åtanke blir folkrörelsernas framgång enligt Trägårdh m.fl. (2013) både en följd av 

människors egen mobilisering och av statens vilja att styra och kontrollera. För studieförbund 

avgörs det statliga bidraget av antalet rapporterade studietimmar. Jakten efter studietimmar att 

redovisa till bidragsgivarna har blivit viktigare än att utveckla demokratin (Bengtsson, 2002). 

Kvantitativa modeller som styr bidragsfördelningen påverkar studieförbunden att tänka mer 

marknadsmässigt och anpassa verksamheten efter efterfrågan (Folkbildningsrådet, 2013b). 

Studieförbunden i Örebro  

I Örebro finns samtliga av Sveriges tio studieförbund representerade. Dessa är Arbetarnas 

bildningsförbund, Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda, 

Sensus, Medborgarskolan, Nykterhetens bildningsverksamhet, Folkuniversitetet, Ibn Rush 

och Kulturens bildningsverksamhet (Örebro läns bildningsförbund, 2012). De två sistnämnda 

har bildats på senare tid (Folkbildningsförbundet, u.å). Studieförbunden har sitt ursprung ur 

skilda rörelser och intressen. Dess verksamhet sker både i egen regi, i samverkan med 

respektive studieförbunds medlemsorganisationer samt i samarbete med andra aktörer i 

lokalsamhället. Den som via Örebro kommuns hemsida vill veta vilka studieförbund som 

finns i kommunen finner nio studieförbund presenterade, däribland SISU idrottsutbildarna 

(Örebro kommun, 2013c). SISU är enligt statens definition på studieförbund inget 

studieförbund (jfr Folkbildningsrådet, 2013c). Studieförbunden är tillsammans organiserade i 

en gemensam intresseorganisation, Örebro läns bildningsförbund, som bevakar 

studieförbundens intressen, bedriver opinionsbildning och fungerar som ett samarbetsorgan 

kring folkbildning i Örebro län (Örebro läns bildningsförbund, u.å).  

År 2012 deltog i Örebro 37 630 personer i studiecirklar, 16 383 personer i annan folkbildande 

verksamhet och 288 537 personer i kulturprogram (Örebro läns bildningsförbund, 2012). 

Örebro läns bildningsförbund (2012) framhåller att studieförbundens verksamhet är positiv 

för välfärdsutvecklingen och motverkar utanförskap genom att skapa mötesplatser för 

ungdomar, äldre, nysvenskar, personer med funktionshinder, långtidssjuka och 

långtidsarbetslösa. Kommunbidraget till studieförbunden i Örebro uppgår till 5 334 500 

kronor år 2014 (Örebro kommun, 2013e). Detta innebär att studieförbunden tillsammans med 

SISU får 300 000 kronor mindre än föregående år, dessa 300 000 kronor är istället 

öronmärkta för att användas till studiecirkelverksamhet på kommunens fritidsgårdar (Örebro 

kommun, 2013d). Studieförbunden i Örebro kommun genererar sammantaget 29,6 miljoner 

kronor i stadsbidrag. För varje satsad krona från kommunen genereras således omkring fem 

kronor tillbaka i statligt bidrag att användas för bildningsverksamhet i kommunen (Örebro 

läns bildningsförbund, 2012). I Örebro ligger ansvaret för kommunbidraget till 

studieförbunden hos kultur- och medborgarnämnden. Under sammanträdet då beslut fattades 

om bidraget för år 2014 fanns följande konsekvensbeskrivning av studieförbundens 

verksamhet i beslutsunderlaget:  

Bildningsförbunden bidrar till stor del i många verksamheter som berör Kultur- och 

medborgarnämnden. Kultur- och fritidsförvaltningen samverkar ofta med studieförbunden, 

där studieförbunden fungerar som medarrangör och möjliggörare för att initiera olika 

kulturprojekt och kulturarrangemang. Bildningsförbunden bedriver också på egen hand 

kulturverksamhet, som stärker Örebros kulturliv genom att nå nya grupper och på olika sätt 

öka tillgänglighet till kulturupplevelser och lärande. (Örebro kommun, 2013d, s. 1f) 

Utöver kommunalt och statligt bidrag finansieras studieförbundens verksamhet även av 

landstingsbidrag, deltagaravgifter, projektmedel och intäkter genom uppdragsverksamhet 

(Örebro läns bildningsförbund, 2012). Denna sammanställning över studieförbunden och dess 
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finansiering visar på villkor och de ekonomiska förutsättningar som råder över 

studieförbunden i Örebro. 

Överenskommelsen 

Överenskommelsen är en faktor att ta hänsyn till i analysen av samverkan och samarbete 

mellan den offentliga och den civila sektorn. Efter dialog mellan regeringen och ett 90-tal 

inbjudna organisationer inom det sociala området slöts Överenskommelsen år 2008 mellan 

dessa parter (Överenskommelsen, 2013). Syftet är att stärka de ideella organisationernas roll 

som opinionsbildare samt att stödja mångfalden av utförare inom hälso- och sjukvård samt 

inom omsorgen. Synen på samverkan inom Överenskommelsen bygger på både 

självständighet och oberoende samt på öppenhet, dialog och insyn. I enlighet med 

Överenskommelsen tar involverade parter fram egna åtgärder för att uppnå gemensamt 

formulerade syften (Överenskommelsen, 2013). I Örebro finns en lokal Överenskommelse 

mellan den ideella sektorn och kommunen (IUC, 2013), detta med syftet att stärka samverkan 

mellan den ideella sektorn och Örebro kommun. Denna överenskommelse innehåller 

gemensamt antagna värderingar, principer och åtaganden. Här formuleras exempelvis 

kommunens åtagande kring att det ska vara enkelt att kontakta kommunen och lätt att ta reda 

på vilken kontaktperson som är ansvarig samt att kommunen skall hålla sig informerad om det 

civila samhällets villkor. Samtidigt åtar sig det civila samhället bland annat att informera 

kommunen om sin verksamhet. De föreningar och organisationer som skriver under denna 

överenskommelse deltar varje år i en uppföljning kring hur denna samverkan fungerar 

(Örebro kommun, 2010).  

Relevanta lagar och styrdokument 

Svenska lagar och förordningarna påverkar både kommunen och studieförbundens aktiviteter 

när det gäller det sociala arbetet. För att visa vad som ålägger kommuner och studieförbund i 

juridisk mening att bedriva socialt arbete är det relevant att ta del av vissa delar av 

Socialtjänstlagen (se bilaga 4) och delar av Folkbildningsförordningen (se bilaga 3).  
 

Socialtjänstlagen är en ramlag som ger kommunen möjlighet att fritt utforma verksamheten så 

att den på bästa sätt tillgodoser medborgarnas behov. Socialtjänstens verksamhet ska präglas 

av en helhetssyn och därför ska socialtjänsten ta hänsyn till miljöfaktorer som påverkar den 

enskilde och skapar sociala svårigheter. För att nyttja alla befintliga resurser ska socialtjänsten 

då möjligheten finns även samverka med andra samhällsorgan (Clevesköld, Lundgren & 

Thunved, 2012). Socialtjänstlagen (2001:453) anger hur kommunen bör agera särskilt vad 

gäller arbetet med särskilda grupper i samhället. Socialnämnden ska exempelvis aktivt arbeta 

för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av alkoholhaltiga drycker, 

andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt dopningsmedel. De ska även 

tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, uppmärksamma och 

verka för att barn och ungdom inte vistas i miljöer som är skadliga för dem. En annan grupp i 

samhället som omnämns i Socialtjänstlagen är de äldre, socialnämnden ska verka för att de 

äldre får en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. I sin planering av både 

verksamheten för äldre och för människor med funktionshinder ska kommunen samverka med 

andra samhällsorgan och organisationer (Clevesköld m.fl., 2012). 

Folkbildningsförordningen ålägger i sin tur studieförbunden att verka bland annat för att 

stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin och bidra till att göra det 

möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i 

samhällsutvecklingen. Särskilt prioriterade områden är den gemensamma värdegrunden, alla 

människors lika värde och jämställdhet mellan könen, det mångkulturella samhällets 

utmaningar, den demografiska utmaningen, det livslånga lärandet, kulturen, tillgängligheten, 
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möjligheterna för personer med funktionshinder samt folkhälsa, hållbar utveckling och global 

rättvisa (SFS 1991:967).  

Kunskaps- och vetenskapssyn 
Denna studie utgår ifrån den kritiska realismen, ett metateoretisk perspektiv som inkluderar 

flera synsätt på kunskap (Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson, 2003). Filosofin som 

lade grunden till den kritiska realismen kom till genom kritik mot redan etablerade perspektiv; 

positivismen, hermeneutiken och socialkonstruktivismen. Inom den kritiska realismen 

framhöll istället att det måste finnas underliggande genererande mekanismer som bör 

analyseras för att vi ska kunna säga något om orsak och verkan (Harré, 1970, ref. av 

Danermark m.fl., 2003). Med ett kritiskt realistiskt förhållningssätt ställer sig forskaren 

frågan; ”hur måste verkligheten vara beskaffad för att vetenskapen överhuvudtaget skall 

kunna existera?” (Bhaskar, 1989, ref. av Danermark m.fl., 2003). Det är alltså verklighetens 

vara, ontologin, som är grunden, inte den epistemologiska frågan kring huruvida sann kunskap 

är möjlig att nå. Enligt den kritiska realismen existerar verkligheten utanför den som betraktar 

den och kunskapen om verkligheten är föränderlig.  

I den kritiska realismen fokuseras inte på enskilda händelser utan på flera inverkande 

mekanismer som genererar händelserna. För att nå kunskap behöver forskaren studera dess 

underliggande mekanismer istället för att enbart studera det iakttagbara skeendet. Ytterligare 

en viktig aspekt inom den kritiska realismen är att det finns en av oss oberoende verklighet, 

den intransitiva dimensionen samt en socialt bestämd och föränderlig kunskap, den transitiva 

dimensionen. Den transitiva dimensionen är således socialt och historiskt påverkad kunskap 

vilken vi når genom sinnesintryck. Att inte ta hänsyn till flera dimensioner är att reducera 

vetenskapen. De inverkande mekanismerna är i sin tur rangordnade i olika skikt, strata av 

verkligheten. Kemiska mekanismer befinner sig till exempel i ett stratum medan psykologiska 

mekanismer befinner sig i ett annat, därutöver finns även biologiska och kemiska aspekter. 

Dessa kan samspela när något sker (Danermark m.fl., 2003). Vad som orsakar ett skeende är 

således av komplex karaktär. 

Enligt den kritiska realismen är det nödvändigt att se all kunskap som beroende av teori, detta 

eftersom vi människor i någon mån har vardaglig eller vetenskaplig begrepp om det vi 

observerar, därför görs observationer sällan helt neutralt eller objektivt eftersom våra begrepp 

om verkligheten redan är teoriladdade (Danermark m.fl., 2003). Om människan vid 

observation av skeenden inte använde sig av sin förförståelse skulle det mesta vara svårt att 

förstå. Vore det så att verkligheten fanns helt klart synlig och transperent framför oss skulle 

vetenskapen vara onödig, den enda form av kunskapsinhämtning som skulle behövas vore i 

sådana fall ren datainsamling. Men verkligheten är inte helt transperent och lättöverskådlig, 

den innehåller istället krafter och mekanismer som vi inte enkelt kan observera men som vi 

kan erfara genom att studera händelsekedjor och reaktioner.  

I den kritiska realismen anses flera olika teoretiska abstraktioner i regel behövas för att 

förklara ett särskilt fenomen. Ett abstrakt begrepp syftar till att ”inringa en väsentlig aspekt av 

ett konkret händelseförlopp” (Danermark m.fl., 2003, s. 81). Inom samhällsvetenskapen finns 

abstraktioner som klass, genus, roll och norm, dessa kommer till uttryck genom sina effekter 

men går inte att observera. Genom att använda abstraktioner för att beskriva det 

karakteristiska hos ett visst objekt tydliggörs dess struktur. Strukturer inom 

samhällsvetenskapen används för att förklara förhållanden mellan objekt. Sociala strukturer 

bidrar dock inte alltid till att utlösa samma mekanismer, även om vissa strukturer är väldigt 

starka och tenderar att utlösa vissa mekanismer så kan människor även välja andra vägar. 

Människors handlande är inte determinerande av strukturer, mekanismer utlöses inte alltid 

och ger inte alltid samma effekt, men när människors handlingar följer de redan befintliga 
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strukturerna reproduceras dessa strukturer. Mekanismer kan både förstärka och motverka 

varandras uttryck. Exempel på strukturer är organisationsstruktur, kommunikationsstruktur 

och personlighetsstruktur (Danermark m.fl., 2003).   

När forskaren anlyserar ett studieobjekt görs det genom att objektets beståndsdelar plockas 

isär, detta för att enklare begripa objektets beskaffenhet och krafter (Danermark m.fl., 2003). 

När detta görs får dock inte objektet reduceras, objektet får inte förklaras utifrån enbart en del. 

Att göra förklaringsmodeller enbart utifrån exempelvis genus anses reducera fenomenet, då 

fångas inte alla mekanismer in. Vilka inverkande mekanismer som spelar in, har störst 

påverkan eller kanske även tar ut varandra kan klargöras genom empiriska undersökningar 

utifrån de problemställningar som görs i studien. Vilken eller vilka mekanismer som forskaren 

väljer att fokusera på avgörs även det av studiens syfte (Danermark m.fl., 2003). Denna 

sammanställning visar olika aspekter som forskaren behöver ta hänsyn till vid studier utifrån 

den kritiska realismen. 

Med utgångspunkt i denna kunskaps- och vetenskapssyn genomförs föreliggande studie. I och 

med att det finns en medvetenhet om att varje fenomen beror på strukturer och flera 

underliggande mekanismer. Att företeelser är komplexa och att flera teorier kan behövas för 

att förklara ett fenomen så finns även en medvetenhet om att en helhetsbild med alla 

inblandad mekanismer kräver er alltmer omfattande studie. Avgränsningar har gjorts för att 

kunna fokusera på särskilda aspekter och orsaker kopplade till studieobjektet och 

studieförbundsföreträdarnas egna utsagor. Denna studie gör inte anspråk på att presentera en 

helhetsbild men har ambitionen att genom valda metoder belysa det sociala arbetet genom 

folkbildningen och betydelsefulla strukturer. Då studiens fokus är det sociala arbetet inom 

folkbildningen och förutsättningar kring detta och då studien bygger på individers egna 

utsagor om detta handlar undersökningen om att tolka föreställningar, alltså redan gjorda 

tolkningar och utifrån detta säga något om den sociala verklighet som intervjupersonerna 

befinner sig i. Som forskare har jag att förhålla mig till en verklighet som redan är tolkad av 

intervjupersonerna och samtidigt på ett teoretisk plan försöka förstå och förklara verkligheten, 

på så vis ses verkligheten genom de begrepp och teorier som används i studien. 

Metod 

Studieobjektet för denna studie är den av studieförbundens folkbildande verksamhet i Örebro 

som delvis kan ses som en form av socialt arbete på gruppnivå. Studieförbunden i Örebro och 

det av den folkbildade verksamheten som kan ses som en form av socialt arbete på gruppnivå 

utgör ett fall för att i viss mån finna resultat som kan teoretiskt generaliseras till andra 

studieförbunds folkbildande verksamheter i andra län och kommuner. I fallstudien nyttjas 

lämpliga metoder för att skapa en så fullständig förståelse av fallet som möjligt, för detta kan 

olika syften och frågeställningar användas (Silverman, 2010, ref. av Punch 1998). I denna 

studie används både enkäter och intervjuer för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Genom fallstudie som metod kan forskaren skaffa sig djupare förståelse för ett visst avgränsat 

system samt för hur de inblandade personerna förhåller sig till detta. Eftersom fallstudien har 

ett explorativt syfte snarare än att bevisa något är det en lämplig metod när forskaren vill 

utveckla sin kunskap inom ett specifikt område (Merriam, 1994). En slags fallstudie som 

avser att ge ökad insikt kring en specifik fråga kallas instrumentell fallstudie (Silverman, 

2010; Kvale & Brinkmann, 2009). Även om ett helhetsgrepp om det aktuella fallet är 

eftersträvansvärt så behövs ändå frågeställningar som avgränsar studiens syfte (Silverman, 

2010). Med denna studie vill jag lyfta fram hur folkbildningen kopplat till den sociala sektorn 

kan te sig och under vilka förutsättningar det sker i Örebro kommun. Min ambition är att 

andra kommuner och studieförbund i Sverige kan ha nytta av resultatet för att utveckla 

samverkan och för att kunna se det sociala arbetet inom folkbildningen ur nya perspektiv. 
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En fallstudie är i regel huvudsak induktiv då den går ut på att samla in olika typer av 

information för att sedan kategorisera och göra generaliseringar, dock kan forskaren påbörja 

studien med preliminära arbetshypoteser som dock oftast behöver omformuleras under 

arbetets gång. Med detta menas inte att forskaren helt saknar antaganden eller tidigare teorier 

(Merriam, 1994). Att i en studie utgå från befintlig teori för att härleda hypoteser som prövas 

mot empirin kallas deduktion. Att kombinera induktiv metod och deduktiv metod kallas 

abduktion (Patel & Davidsson, 2003). I denna studie synliggörs befintlig förförståelse och 

antaganden i enkätens och intervjuguidens formuleringar vilka utgår från tidigare erfarenheter 

och befintlig kunskap. Analysverktygen kopplas in i ett senare skede. I och med detta är 

ambitionen i denna studie att hålla en induktiv slutledningsmetod, dock är arbetssättet i hög 

abduktiv i och med forskarens förförståelse. 

Danermark m.fl. (2003) skriver att det finns flera olika sätt att samla in och bearbeta data, vid 

val av metod har forskaren flera ställningstaganden att göra. Val av metod styrs av studiens 

syfte och ska vara lämpligt för det studieobjekt det gäller (Danermark m.fl., 2003). De sätt 

som finns att tillgå för att samla in material är intervju, observation, inläsning och enkäter 

(Bryman, 2011). I denna studie används semistrukturerade intervjuer med stöd av enkäter för 

att besvara syfte och frågeställningar. För att införskaffa kompletterande kunskap och 

bakgrundsinformation har hemsidor, verksamhetsplaner och andra skriftliga källor använts. 

De metoder och instrument som används för att nå kunskap påverkar de resultat som 

framkommer. Det viktigaste instrumentet vi använderför att finna kunskap är språket. Språk 

och begrepp används i sin tur olika av olika människor och människor ser skilda saker även 

om de tittar på samma objekt (Danermark m.fl., 2003). Då den centrala delen i denna studie 

grundar sig på intervjuer är det av vikt att jag som forskare reflekterar över mitt språk och 

begreppsanvändning både under intervjuerna och i analysarbetet. Syftet med studien är inte att 

detaljgranska enskilda studieförbund utan att se till den folkbildande verksamheten överlag 

inom den sociala sektorn, därför namnges inte studieförbunden. 

De metoder som används för datainsamling inom forskningen kallas i regel för kvantitativa 

och kvalitativa metoder. Kvantitativa metoder handlar ofta om att ta reda på hur vanligt 

förekommande något är (Trost, 2005) medan kvalitativ forskning handlar om att få en djupare 

förståelse för något (Dalen, 2007). Inom den kritiska realismen används istället för kvalitativa 

och kvantitativa metoder begreppen extensiv och intensiv design där det extensiva förfarandet 

innefattar kvantitativ datainsamling och statistisk analys medan det intensiva förfarandet 

huvudsakligen innebär insamling och analys av kvalitativ karaktär. Dessa procedurer 

kompletterar varandra (Danermark m.fl., 2003).  En vanlig metod för att samla kvantitativ 

data genom enkätundersökning, här samlas data in från ett stort antal människor som får 

representera en hel population. Inom kvalitativ forskning är intervjuer en allmänt utbredd 

metod för datainsamling (Bryman, 2011). I denna studie har en enkätundersökning använts 

för att få grundläggande kunskaper om studieförbundens verksamhet som tangerar 

socialtjänstens verksamhetsområde och  intervjuer har gjorts för att ge en djupare förståelse. 

Intervjuer 
Fördelen med kvalitativa intervjuer är enligt Holme & Solvang (1997) att de är fria i formen 

och möjliggör för respondenten att utveckla samtalet, forskaren måste dock se till att de teman 

som intervjun ska behandla inte förbigås (Holme, & Solvang, 1997). Vid semistrukturerade 

intervjuer behöver en intervjuguide tas fram inför intervjuerna, (se bilaga 1). I intervjuguiden 

omsätts studiens problemformuleringar till teman med tillhörande frågor (Dalen, 2007). 

Intervjuerna görs med sex studieförbund och kompletteras med en enkät till alla tio 

studieförbund. Enkätfrågorna berör samma teman som intervjuerna om än mer övergripande. 

Frågorna i intervjuguiden är utforskande och flera frågor är kopplade till samma tema för att 
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uppmuntra respondenten att hålla kvar vid temat men att berätta mer utifrån olika vinklar och 

aspekter. Detta är de grundläggande förutsättningarna för intervjuerna i denna studie. 

 

I denna studie har intervjuer med fler än en respondent förekommit, detta på respondenternas 

eget initiativ. Enligt Trost (2010) kan intervjuer med flera respondenter vid samma tillfälle ha 

en negativ inverkan på resultatet då respondenterna kan påverka varandra och deras 

individuella åsikter kan hållas tillbaka. Bryman (2011) menar dock att en intervju med flera 

respondenter samtidigt kan vara givande därför att diskussion och reflektion mellan 

respondenterna möjliggörs. Då denna studie intresserar sig för studieförbundens verksamhet 

och inte för individernas egna förehavanden har de respondenter som deltagit vid samma 

intervju tillsammans fått företräda det aktuella studieförbundet och därför har de heller inte 

åtskilts i resultatredovisningen. Att flera respondenter från ett studieförbund vill delta har inte 

ansetts vara något negativt, snarare tvärt om. 

Holme & Solvang (1997) skiljer på respondentintervju och informantintervju. En 

informantintervju görs med någon som står utanför den företeelse som studeras medan 

respondentintervjuer görs med någon som befinner sig inom aktuellt forskningsområde. För 

att få en så nyanserad bild som möjligt av studieobjektet är det i ett kvalitativt urval bra att ta 

med olika källor till kunskap, huvudsaken är att källorna är pålitliga. I denna studie har två 

informantsamtal gjorts för att få bakgrundsinformation kring ämnet för studien. Dessa gjordes 

med en tjänsteman vid kultur- och fritidsförvaltningen i Örebro samt med två representanter 

för Örebro läns bildningsförbund. Backman (2008) understryker vikten av att samtliga 

intervjuer spelas in och transkriberas, så har också gjorts i denna studie. 

Enkäten 

Förutom intervjuer genomförs i denna studie en enkätundersökning (se bilaga 5). 

Enkätfrågorna har i förväg testats av en studieförbundsföreträdare från ett annat län samt 

diskuterats med en av informanterna. Detta för att undersöka huruvida frågorna är tydliga och 

relevanta. Vid datainsamling med enkäter finns flera aspekter att ta hänsyn till. Trost (2012) 

skriver att forskarens relation till de som ska svara på enkäten är betydelsefull och det är bra 

med en förvarning om att en enkät är på väg ut. För att öka förutsättningarna för en hög 

svarsfrekvens togs personlig kontakt med alla studieförbund innan enkäten skickas ut, detta är 

möjligt i denna studie med ett litet urval. Alla studieförbund besvarade enkäten men vissa 

studieförbund har inte besvarat alla frågor, vad bortfallet beror på är svårt att veta. Detta 

bedöms dock inte påverka studien nämnvärt då det rör sig om enstaka svar som saknas. Vid 

inläsning av tidigare forskning och litteratur kring området visar sig att begreppet socialt 

arbete vanligtvis inte används inom folkbildningssverige och därmed används i enkäten 

istället formuleringen ”folkbildning med koppling till den sociala sektorn”. Med detta åsyftas 

de områden inom studieförbundens verksamhet där socialt arbete utförs. 

I en enkät spelar även utformingen av enkäten som helhet och formuleringen av frågorna en 

stor roll (Trost, 2012). En enkät ska ha struktur och hålla sig till ämnet för studien och inte 

handla om något annat. Det finns både slutna och öppna frågor, med det menas frågor med 

fasta svarsalternativ eller frågor utan svarsalternativ. Öppna frågor kan ge intressanta 

associationer från svaranden men är ofta mer svårtolkade. Fasta svarsalternativ är dock 

problematiska då de inte alltid passar svaranden. Att i slutet av enkäten lämna plats för 

kommentarer är dock att rekommendera för att svaranden ska ha möjlighet att tillägga något 

(Trost, 2012). I denna studie används slutna frågor med fasta svarsalternativ. Det finns även 

plats för svaranden att ange ett eget svarsalternativ samt att lämna kommentar efter varje fråga 

om det är något som denne vill tillägga, eller om inget av svarsalternativen passade in. På 

detta sätt kan svaranden utveckla sitt svar. Bryman (2011) skriver att flera frågor kring ett 

visst ämne ger flera aspekter av densamme. I denna studie använd flera enkätfrågor kring den 
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folkbildande verksamheten med koppling till den sociala sektorn och respondenten leds in till 

ämnet för studien genom olika ingångar och måste tänka till utifrån olika perspektiv och 

därigenom täcks flera aspekter in. Frågorna handlar om verksamheten med koppling till den 

sociala sektorn, metoder och material som används samt motivet bakom denna verksamhet. 

På så vis får jag som forskare tillgång till information om flera aspekter kring studieobjektet. 

Med ovanstående avvägningar har enkäten tagits fram. 

Skiftliga källor 

I en undersökning finns i regel mycket material att läsa in och som vägledning bör en 

frågelista göras, i likhet med intervjuguiden, så att forskaren vet vilka frågor denne söker svar 

på i det skrivna materialet (Kylén, 2004). I denna studie har en frågelista formulerats (bilaga 

2). Information har samlats in från hemsidor, tryckta rapporter, statistiska sammanställningar, 

artiklar, böcker och från protokoll. Swedner (1978) skriver att sammanträdesprotokoll från 

myndigheter är en källa till information som dock ofta är sammanfattade utan någon vidare 

upplysning om diskussioner som förts. Författaren skriver vidare att den information som 

statistiska centralbyrån (SCB) insamlar kan användas i forskningssyfte. SCB har dock inte 

samma perspektiv som forskaren och därmed är valet av data och kategorisering av data inte 

lika intressant som om forskaren själv fått bestämma (Swedner, 1978). Under arbetet med 

föreliggande studie har enkätfrågor och intervjuer kunnat komplettera informationen från 

skriftliga källor och från SCB. Därigenom har de skriftliga källorna innefattat såväl 

kvantitativ som kvalitativ information. 

Skriftliga källor har kommit till av olika anledningar och har olika grad av trovärdighet. I 

möjligaste mån ska primärkällor användas men det kan finnas anledning att istället referera 

till sekundärkällor (Backman, 2008). I denna studie har ambitionen varit att i möjligaste mån 

använda primärkällor, ibland har dock dessa inte gått att finna och då har sekundärkällor 

använts. Kylén (2004) betonar vikten av att bedöma tillförlitligheten i det material som samlas 

in. För att göra detta behöver forskaren ställa sig frågor om vilka uppgifternas syfte var när de 

togs fram, under vilka omständigheter de togs fram och om de är så pass trovärdiga att de inte 

behöver underbyggas med mer liknande fakta från andra källor. I denna studie består den 

skriftliga informationen av offentliga dokument från myndigheter, information från hemsidor 

som anses tillförlitliga samt av studier från olika forskare och organisationer. I sökandet efter 

tidigare forskning har följande sökord använts i olika kombinationer; popular adult eduaction, 

folkbildning, socialt arbete, bildning, studieförbund och överenskommelsen. Sökningar har 

gjorts i databaserna social services abstracts, Summon och Arts and Humanities Citation 

Index. Vidare har tidigare forskning även sökts i referenslistorna i redan funna skriftliga 

dokument. Den tidigare forskning som presenteras berör verksamheter som gäller både 

folkbildning och socialt arbete i Sverige och utomlands, den berör samarbete med offentlig 

sektorn och den berör resurser och kapitalformer. De studier som lyfts fram visar på olika 

förutsättningar och tendenser i utvecklingen för den folkbildande verksamheten med koppling 

till den sociala sektorn. En studie som presenteras är Folkbildningsförbundets egna och kan 

anses vara subjektiv i sammanhanget då Folkbildningsförbundet är studieförbundens egen 

intresseorganisation. Jag anser dock att studien är av god kvalitet och att den inte är ensidig. 

Urval 
Syftet med kvalitativa intervjuer är att insamla information för att fördjupa och utvidga 

förståelsen kring studieobjektet. Merriam (1994) skriver att den mest lämpade urvalsstrategin 

för en kvalitativ fallstudie är någon form av icke-sannolikhetsurval. Därför behöver inte 

urvalet göras slumpmässigt. Urvalet görs istället utifrån medvetet formulerade kriterier som är 

teoretiskt och strategiskt grundade. Urvalet görs utifrån den förförståelse och kunskap som 

forskaren har vid forskningens början, detta kräver dock att forskaren är väl insatt i 

ämnesområdet (Holme & Solvang, 1997). Silverman (2010) resonerar kring urvalet i 

http://db.ub.oru.se/login?url=http://isiknowledge.com/wos
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fallstudier och skriver att forskaren måste tänka kritiskt vid urvalsförfarandet och välja sitt 

studieobjekt med noggrannhet. Det fall som väljs ut ska inte väljas för att de parametrar som 

forskaren är intresserad av troligtvis kommer visa sig just där.  

I denna studie har sex av tio studieförbund i Örebro kommun valts ut för intervjuer. Kvale och 

Brinkmann (2009) skriver att forskaren ska intervjua så många respondenter som behövs för 

att uppnå studiens syfte. I denna studie är de utvalda studieförbunden olika stora och har 

skilda bakgrunder, detta för att i möjligaste mån fånga in bredden inom folkbildningen. 

Övriga fyra studieförbund har via telefonsamtal inbjudits att delta genom enkäten med samma 

tema som för intervjuerna. Holme & Solvang (1997) skriver att urvalet väljs ut strategiskt för 

att till exempel få med extrema fall och för att få en stor variationsbredd. Jag vill i denna 

studie ge alla studieförbund som är verksamma i Örebro möjlighet att delta på något vis och 

även försöka få med exempel som inte är genomsnittliga, detta för att kunna se avvikelser och 

undantag. Därför erbjöds de studieförbund som inte deltar genom intervju att delta via 

enkätsvar. Valet av studieförbunden i just Örebro grundar sig på bekvämlighet (jfr Bryman, 

2011) då alla Sveriges tio studieförbund finns nära till hands på den orten.  

Forskarens förförståelse 

Det underlättar för forskaren om hen redan på förhand är insatt i ämnet för studien, att 

studieobjektet dessutom är lättillgängligt är heller ingen nackdel. Av vikt är dock att forskaren 

reflekterar över och medvetet förhåller sig till sin förförförståelse kring studieobjektet 

(Silverman, 2010). Som forskare är det omöjligt att frigöra sig från sina fördomar, 

erfarenheter, utbildningar och från sitt tidigare vetenskapliga arbete. Detta har forskaren med 

sig och detta är utgångspunkten i forskningsarbetet. Forskaren med sin förförståelse och sina 

tolkningar växelverkar med respondenterna och empirin under forskningsprocessen. Det är 

viktigt att forskaren har en kritisk hållning gentemot sina egna fördomar och inte enbart söker 

efter bevis som bekräftar dem (Holme & Solvang, 1997). Jag som forskare i denna studie har 

en förförståelse genom utbildning, arbetslivserfarenhet och politiska förtroendeuppdrag. Det 

finns en medvetenhet om detta och jag behöver vara kritisk gentemot min egen förförståelse 

under alla etapper av forskningsprocessen. Kvale & Brinkmann (2009) framhåller begreppet 

reflexiv objektivitet vilket handlar om att som forskare vara reflekterande över sin egen 

påverkan på resultatet. I denna studie har det på grund av mitt engagemang i ämnet för studien 

varit av vikt att regelbundet stanna upp och reflektera över min förförståelse under 

studieprocessen. 

Bearbetning och analysmetod 

När intervjuerna är genomförda följer en bearbetnings- och analysprocess. Bryman (2011) 

framhåller att det underlättar att börja med transkribering och analysförfarandet efterhand som 

intervjuerna blir klara, detta bidrar till ökad förståelse av materialet. Inför analysen av 

intervjumaterialet ska det först överföras från talspråk till skriftspråk. De analystekniker som 

sedan används vid analys av materialet kan ses som verktyg (Kvale & Brinmann, 2009). 

Kvale och Brinkmann (2009) redogör för hur en forskare kan börja med att förutsättningslöst 

läsa igenom intervjuerna för att skaffa sig en övergripande bild och sedan gå tillbaka och läsa 

om, på så sätt skaffar sig forskaren en uppfattning om teman, mönster och olika samband i 

intervjumaterialet (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid analysförfarandet är det ett bra 

tillvägagångssätt att gå igenom materialet flera gånger, först utan att fundera på tolkningar 

och sedan för att läsa ut framträdande nyckelord och teman ur dokumenten, detta är att göra 

en kodning. Sedan följer arbetet med att se vilka koder som kan ha ett samband och som 

tillsammans kan bilda mer abstrakta koder på en annan nivå (Bryman, 2011). I denna studie 

bearbetas materialet på ovanstående vis då de utskrivna intervjuerna bearbetas flera gånger i 

sökandet efter nyckelord och teman. 
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Genom att intervjuerna i denna studie följer en och samma intervjuguide med förutbestämda 

teman kretsar även intervjumaterialet kring samma teman. Utifrån respondenternas uttalanden 

kring dessa teman har kategorier bildats. I själva presentationen av intervjuerna ska både en 

helhetsbild och olikheter framträda (Kylén, 2004). Vid presentationen av intervjumaterialet 

beskrivs i denna studie således både likheter mellan respondenternas förhållningssätt och 

åsikter samt avvikelser, detta kopplat till vad som framkommit i enkätsvaren inom de olika 

kategorierna. Merriam (1994) skriver att analysen fördjupas och att meningen med materialet 

förklaras genom att kategorierna får samverka med preliminära hypoteser, en analysprocess 

kan då nå ett stadium där kategorierna bildar en teori vilken förklarar företeelser och hur de 

samspelar sinsemellan. Analysförfarandet är en komplex process där forskaren växlar mellan 

det konkreta insamlade materialet och abstrakta begrepp (Merriam, 1994). 

Etiska överväganden 

Forskning kan på flera olika sätt bidra till individers och samhällets utveckling. Vad som 

motiverar forskningen kan vara till exempel forskarens egen vilja att lösa samhällsproblem 

eller kommersiella krafter, oavsett är det av vikt att diskutera motivens betydelse och att 

forskningen sker i en öppen miljö. Det är av vikt att ange korrekta källor och att inte föra 

vidare andra forskares idéer som om de vore ens egna, av vikt är också att forsknings-

processen är öppen och underlättar för insyn (Vetenskapsrådet, 2011). I denna studie har 

dessa krav efterföljts genom en inledning som beskriver motiven bakom studien samt genom 

en grundlig metodbeskrivning och noggrann textbearbetning samt källhänvisning. De mest 

grundläggande etiska överväganden i forskningsarbetet berör förhållandet till de personer som 

är direkt inblandade i forskningen, de ska vara informerade om studiens syfte och 

frivilligheten att delta, de ska lämna sitt samtycke till att delta, de uppgifter som 

respondenterna lämnar ska behandlas konfidentiellt och informationen som samlas in av 

respondenterna får enbart användas i forskningsändamål (Bryman, 2011). Dessa etiska krav 

har uppnåtts genom att respondenterna har fått information om studien och dess syfte innan 

enkäterna lämnades ut och före genomförandet av intervjuer. Enkäter och intervjuer har under 

bearbetningsprocessen avidentifierats och det insamlade materialet kommer inte att användas 

till något annat än för forskning. 

Studiens kvalitet 

För att inom forskning säkerställa studiers kvalitet används kriterier som handlar om 

reliabilitet och validitet, viss kritik finns dock mot dessa begrepp inom kvalitativ forskning då 

begreppen på grund av bland annat sina krav på mätbarhet och replikerbarhet inte anses vara 

relevanta just inom kvalitativ forskning utan hör hemma mer i kvantitativ forskning. På grund 

av detta används istället inom kvalitativ forskning ofta alternativa kriterier eller modifiering 

av begreppen reliabilitet och validitet (Bryman, 2011). Lincoln och Cuba (1994, ref. av 

Bryman, 2011) använder istället begreppen tillförlitlighet och äkthet. För att uppnå 

tillförlitlighet krävs trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och objektivitet. Med trovärdighet 

menas att forskarens beskrivning av den sociala verkligheten är trovärdig för andra och att 

forskningen är trovärdig på så vis att den genomförts enligt befintliga regler. Överförbarhet 

handlar om att presentationen av studien görs genom en fyllig och tät beskrivning, på så vis 

kan läsare bedöma om resultaten är överförbara till annan miljö. Pålitlighet gäller tillgången 

till en fullständig och en tillgänglig redogörelse av forskningsprocessen så att andra kan 

granska den. Objektivitet innebär att forskaren trots medvetenheten om att inget kan göras helt 

objektivt ändå handlar så korrekt som möjligt (Lincoln & Cuba, 1994, ref. av Bryman, 2011). 

Äkthet handlar om att forskaren ger en rättvis bild av studieobjektet och att de personer som 

medverkat i studien kan dra nytta av resultatet för att också förstå sin situation bättre samt 

även kunna göra förbättringar (a.a.). För att uppnå dessa kriterier har i enlighet med 

författarnas (a.a.) mening bland annat en fyllig redogörelse av forskningsresultaten i 
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möjligaste mån gjorts, likaså har en utförlig beskrivning av studiens tillvägagångssätt gjorts 

och forskaren har en medvetenhet om att egna fördomar och värderingar inte går att bortse 

från men att det går att handla kritiskt medvetet utifrån dessa.  

Under insamlandet av information från respondenter har olika åtgärder vidtagits för att säkra 

studiens kvalitet. Trost (2012) menar att för i möjligaste mån uppnå hög tillförlitlighet är det 

av vikt att i intervjusituationen ställa tydliga frågor, med begripliga ord och enkla 

formuleringar. Likaså är hög svarsfrekvens viktigt i sammanhanget (Trost, 2012). I och med 

att jag som forskare i denna studie har erfarenhet av ämnesområdet för studien är språket inget 

hinder. Dessutom stämdes enkätfrågorna och dess relevans av med en 

studieförbundsföreträdare från ett annat län samt av två informanter. I enkätundersökningen är 

svarsfrekvensen 100 procent.  Kylén (2004) skriver att desto mer strukturerade metoder som 

används desto större är chansen att tillförlitligheten är hög. Studiens värde och relevans är 

beroende av att undersökningen verkligen undersöker det den utger sig för att undersöka. 

Svagheter uppkommer då det saknas information för att besvara frågeställningarna eller om 

det förekommer information som inte är relevant (Kylén, 2004). Även forskarens kompetens i 

forskningsprocessen och dennes kritiska medvetenhet påverkar studiens vetenskapliga kvalitet 

(Merriam, 1994). I strävan efter en god kvalitet, struktur och för att göra forskningsprocessen 

transperent har intervju- och litteraturguide använts i insamlandet av material. För att säkra att 

det som undersöks är vad som studien syftar till att undersöka är teman för intervjuerna, 

enkäten och litteraturguiden formulerade utifrån studiens frågeställningar. Genom att såväl 

enkät- som intervjufrågor belyser olika aspekter av den folkbildande verksamheten med 

koppling till den sociala sektorn så belyses studieobjektet från olika håll, detta för att få 

tillgång till en så rättvis och uttömmande beskrivning som möjligt. Ovanstående åtgärder har 

genomförts för att säkra enkätens validitet och reliabilitet. 

Analysverktyg: Teoretiska perspektiv och begrepp 
För att kunna analysera den empiri som inhämtats krävs analysverktyg. Danermark (2003) 

skriver att oavsett studieobjekt finns det vanligtvis en eller ett par teorier som kan fungera 

som relevanta tolkningsramar, olika teorier kan komplettera varandra. Det kan även vara 

nyskapande att tillämpa etablerade teorier på delvis nya empiriska områden (Danermark, 

2003). Här nedan följer en presentation av för studien relevanta teorier och begrepp rörande 

bildning, socialt förändringsarbete samt kring civilsamhället, dess relation till offentlig sektor 

och organisatoriska ramar för den kommunala förvaltningen. Dessa teoretiska perspektiv 

kommer sedan att användas i analysen av insamlad information. 

Social problematik och socialt samhälleligt förändringsarbete 

Swedner (1996) presenterar en tankeram som kan användas vid analyser av socialt 

välfärdsarbete. Författaren menar att det råder social problematik om en eller flera människor 

lever ett liv där de inte lever på en materiellt sett acceptabel nivå och inte har ett variationsrikt 

och meningsfullt liv där de kan förverkliga sina möjligheter. Socialt välfärdsarbete kan bestå i 

samhälleligt förändringsarbete på såväl individnivå, institutionsnivå som samhällsnivå. Detta 

arbete har ”till syfte att begränsa, övervinna, motverka och förebygga de missförhållanden 

och sociala problem, som under de senaste två till tre hundra åren har vuxit fram i samband 

med industrialiseringen” (Swedner, 1996, s. 38). Sociala problem kan finnas på samhällelig 

nivå och benämns då processproblem och strukturproblem. Med processproblem menas 

problem som över tid producerar sociala problem för olika samhällsgrupper. Med 

strukturproblem menas bristande egenskaper i samhällets struktur som skapar låg 

levnadsstandard för människor. Resursproblem är ett slags strukturproblem vilket innebär att 

ett samhälle saknar eller förstör för människor nödvändiga resurser. Dessa skilda former av 

problem på samhällsnivå hänger samman och orsakar problem på individnivå. Dessa sociala 
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problem ses här som en följd av en historisk process. I arbetet mot dessa problem behövs både 

insatser för att lindra redan rådande problematik och förebyggande arbete för att hindra 

utvecklingen av problemen, detta arbete kan inte enbart ske på individ- och familjenivå utan 

även på samhällsnivå och organisationsnivå. För att komma åt problematik runt den drabbade 

individen skapas socialt arbete, samhällsarbete, bland grannskap och i bostadsområden. Detta 

sker i bästa fall i samverkan mellan socialarbetare, fritidsledare och lärare. Swedner (1996) 

skriver att det bland svenska socialarbetare inte funnits en tillräcklig förståelse för relationen 

mellan socialt arbete på olika nivåer, samhällsnivå, organisationsnivå och familje- samt 

individnivå. Att enbart försöka bli av med problemet på individnivå är lönlöst arbete då det 

sociala problemet som mynnar ur ett samhälleligt problem kommer att drabba individen igen. 

Swedner (1996) ser socialt arbete som ett förenklat sätt att beskriva välfärdsinriktat 

samhälleligt förändringsarbete där varje människa kan påverka både sin egen och andra 

människors situation. Vidare utgår Swedner (1996) från att människor är kreativa och 

skapande i sin natur och därigenom kan bidra till att forma framtida generationers 

levnadsvillkor. Socialarbetare har till sin uppgift att öka människors medvetenhet och att 

mobilisera utsatta grupper för ökat inflytande över sina livsförhållanden. Till samhälleligt 

förändringsarbete finns en koppling till utbildning och medvetandegörande bland utsatta 

samhällsgrupper, såsom till exempel arbetarklassen ökade sin kunskap och medvetenhet 

genom folkbildning under sent 1800-tal i Sverige. I enlighet med mobiliseringsprincipen bör 

socialt förändringsarbete ske i samverkan med de utsatta och med hjälp av deras egna 

resurser. Det är av vikt att involvera de problemdrabbade grupperna (Swedner, 1996). 

Swedner (1996) beskriver även med hjälp av Ta-Ha-Ge-modellen vad som händer inom och 

runt omkring en människa som med hjälp av tillgängliga resurser stärker sig själv och 

förbättrar sin livssituation. De resurser som finns kan vara både individuella samt delas med 

andra, för att leva ett gott liv behöver människan ta del av dessa resurser för att få 

bastillgångar och färdigheter, så kallade levnadsnivåkomponenter. Dessa levnadsnivå-

komponenter är medel för att uppnå högre levnadsstandard. För individer är det av vikt att 

finna balans i inflödet av resurser och dessa resurser kan lagras i exempelvis en bostad, i 

kroppen och i kunskaper. Följande resurser behövs; a, hälsa och god fysik, b, förmåga att 

kommunicera, c, kunskaper och färdigheter, d, förmåga till arbete, e, förmåga att förändra den 

fysiska och tekniska miljön, f, förmåga att sätta upp mål inför framtiden, g, kunnandet att 

påverka andra individer. Med dessa levnadsnivåkomponenter kan individen uppnå mål som 

exempelvis inre harmoni och upplevelsen av gemenskap, trygghet och solidaritet med andra 

människor. När individen lagrar resurser kan dessa användas i handlingar för att tillgodose 

olika behov som att bli älskad och att förverkliga sig själv. Med hjälp av TA-Ha-Ge-modellen 

och detta tankesätt kan förebyggande socialt välfärdsarbete bidra till att fylla på människors 

resurslager och öka människors levnadsnivåkomponenter. Kulturen har en viktig roll att spela 

i välfärdsarbetet men denna används inte så mycket som den skulle kunna göra. Både sociala 

insatser samt andra mer utvecklande insatser för att tillgodose de kulturella behoven är 

betydelsefulla (Swedner, 1996). Det räcker inte att ta hänsyn till någon enstaka komponent, 

flera av människors resurslager behöver fyllas på i välfärdsarbetet. 

Begreppet_socialt_arbete 
Meeuwisse och Swärd (2006) skriver att det inte finns någon allmänt erkänd definition av 

socialt arbete. Val av definition och grund för det sociala arbetet beror på vilket perspektiv 

som används och vad betraktaren vill se. Socialt arbete kan bedrivas på flera nivåer, 

exempelvis gruppnivå och där inrikta sig på olika grupper i samhället (Meeuwisse & Swärd, 

2006). International Federation of Social Workers (IFSW) och International Association of 

Schools of Social Work antog i början av 2000-talet följande definition av socialt arbete vilket 

även är den definition om används i denna studie: 
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”Socialt arbete verkar för social förändring, problemlösning i mänskliga relationer, för 

empowerment och frigörelse med syfte att främja människors välfärd. Med utgångspunkt 

i teorier om mänskligt beteende och sociala system verkar socialt arbete i de områden där 

människor samspelar med sin omgivning. Principer om mänskliga rättigheter och social 

rättvisa är grundläggande för socialt arbete” (IFSW, 2012). 

Denna genomgång av begreppet socialt arbete och Swedners (1996) framställning av 

förebyggande socialt välfärdsarbete visar på möjligheterna och svårigheterna med att 

precisera vad som kan sägas vara socialt arbete. I denna studie ligger fokus på den form 

av socialt arbete som sker på gruppnivå. 

Bildning och folkbildning 

Utifrån en humanistisk tradition anses bildning vara både en rättighet och en möjlighet för 

varje människa. Bildning handlar om att människan utvecklas fritt på ett personligt plan 

genom hela livet, det handlar om att utforska det okända och finna nya erfarenheter. I 

bildningsprocessen är dialogen med andra människor central. Då deltagande i samhällslivet 

hänger starkt ihop med människors kunskaper är bildning en fråga om demokratins utveckling 

och människors samhällsengagemang. Både bildning och demokrati är huvudsakligen 

beroende av och sker i det civila samhället men behöver statligt stöd för att upprätthållas. 

Ekonomiska, kulturella, politiska eller sociala barriärer kan dock vara ett hinder för 

bildningen. I Sverige finns emellertid som tidigare skrivits en folkbildande tradition som 

verkar vid sidan av det allmänna utbildningssystemet, på så vis pågår ett strävande efter 

jämlikhet och bildning för alla (Gustavsson, 1996). 

Den nordiska folkbildningstraditionen har alltid stått upp för allas rätt till utbildning 

(Gustavsson, 1996). Denna tradition är sprungen ur demokratiskt förändringsarbete och är 

folkligt förankrad, därför kommer den människor till del. I andra länder genomförs 

folkbildningen i större utsträckning i projektform, vilket inte alls når lika många medborgare. 

Folkbildningen är en gemensam demokratisk anlägenhet och inte ett särintresse. Samtidigt 

som folkbildningen är en allmän angelägenhet bygger den ofta på rörelser och innebär en 

kamp för demokrati och social rättvisa som skapar motsättningar till samhällsbevarande och 

priviligierade grupper. Syfte med folkbildningen är att genom kunskap och lärande stärka 

demokratin och uppnå sociala förbättringar. Att folkbildningen är mångfacetterande kan göra 

det svårt att placera in dess roll i samhällsutvecklingen samt försvara dess position och 

legitimitet. I dagens alltmer mångkulturella samhälle får folkbildningen en särskild uppgift 

genom sitt fokus på att skapa mötesplatser och låta olikheter mötas (Gustavsson, 1996). 

Begreppet folkbildning 

Begreppet bildning är inte detsamma som utbildning, bildning innebär något mer, något som 

sträcker sig längre och djupare (Bjurström, 2013). Folkbildningen i praktiken rör sig mellan 

utbildning, socialt arbete och kultur (Gustavsson, 1996). Folkbildning har idag blivit ett 

populärt begrepp att använda då både akademiker, bibliotekarier och chefer inom 

mediabranschen mer än gärna kallar sig för folkbildare. Begreppet folkbildning kopplas 

samman med humanism, demokrati och jämlikhet vilket är värdeladdade ord men som 

riskerar att hamna i inflation (Wennström, 2002). I Folkbildningsrådets (2013c) skrift Fakta 

om folkbildning står det att även om folkhögskolorna och studieförbunden har skiftande 

verksamhetsformer inom folkbildningen så finns ändå en gemensam idégrund. Denna 

idégrund präglas av att lärandet kopplas till människans hela livssituation, att kunskap och 

bildning har ett egenvärde i sig, att folkbildningen är fri och frivillig, att deltagaren är aktiv 

och bidrar samt folkbildning kanaliserar och stimulerar engagemang i samhället 

(Folkbildningsrådet, 2013c). 
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Frigörelse genom kunskap, reflektion och handling 

Paolo Freire arbetade genom undervisning med medvetandegörande bland vuxna, fattiga, 

analfabeter och utformade en pedagogisk metod för detta, pedagogik för förtryckta (Freire, 

1972). Centralt för denna metod är att den ska användas och utvecklas tillsammans med 

människor och inte för dem. Individerna ska därför inte undervisas om tillvägagångssätt för 

att slå sig fri, de ska genom samtal själva upptäcka frigörelseprocessen.  För att frigöra sig 

behöver människan bli medveten och tänka kritisk kring det ofria i sin livssituation och 

samtidigt genom handlande häva sig fri, det sker genom en växelverkan mellan både tanke 

och handling. Detta pedagogiska tillvägagångssätt är inte humanitär hjälp utan en verklig 

humanistisk metod (Freire, 1972). 

Dialogen ett viktigt redskap, i den är både ledare och andra människor likvärdiga subjekt. 

Genom dialog möts människor för att tillsammans benämna och reflektera kring världen, i 

dialogen behövs ödmjukhet, en stark tro på människan och öppenhet. Människan behöver 

uppmuntras att tala och att reflektera över sin situation. Exempelvis bör en studiecirkelledare 

uppmuntra deltagarna att diskutera olika för dem relevanta teman, genom att ställa öppna 

frågor kan studiecirkelledaren genom deltagarnas intresse finna innehåll för studierna och 

fortsatt kritiskt reflekterande, att hindra människor från att kommunicera är att reducera dem 

till saker och det är förtryckande (Freire, 1970).  Till sammanhanget hör även de kulturella 

handladets teorier vilka har utvecklats ur dialogiskt och anti-dialogiskt tänkande, här 

förklaras hur en ledare bör agera enligt pedagogiken för de förtryckta för att nå framgång. 

Anti-dialogiska handlingar är underkastelse som underkuvar människor på olika vis och 

manipulation genom vilket människor med makt kan anpassa folket efter sina egna mål. 

Därför är utbildning och dialog viktiga faktorer för ett maktövertagande, ett kritisk medvetent 

och tänkande folk kan ge motstånd åt anti-dialogiska handlingar. En ledare bör enligt 

pedagogiken för förtryckta använda sig av den dialogiska handlingens teori där bland annat 

samarbete, gemenskap, enhet och organisering är grundpelare (Freire, 1970). Denna 

genomgång lyfter fram centrala aspekter av hur denna handlingsteori genom utbildning, 

medvetandegörande och kritiskt tänkande ska utformas. 

Korporatism 

I Sverige har intresseorganisationer utvecklat en stark ställning i samhället och i många fall ett 

nära samarbete med staten. Begreppet korporatism beskriver en nära relationen mellan 

intresseorganisationer och staten. De allra första korporativa institutionerna bildades på lokal 

nivå för att sedan spridas till statlig nivå (Rothstein, 1992). Intresseorganisationer och andra 

rörelser i civilsamhället har engagerat sig i samhällsfrågor för att uppnå förbättringar för alla 

medborgare, inte bara för sina egna intressegrupperingar. I detta engagemang har staten varit 

en bundsförvant. Civilsamhället har således i ett korporativt system bidragit i utformningen av 

olika samhällsinstitutioner (Trägårdh, 2013). Både staten och intresseorganisationer har i flera 

sammanhang funnit nytta i att samarbeta. En nackdel med detta förfaringssätt är att intresse-

organisationer ska fokusera på sina egna specifika intressen men när de uppmuntras att se 

bredare än så och ta ett samhällsansvar riskerar de att bortse från sina egna medlemmars 

främsta intressen (Rothstein, 1992). 

Det finns olika anledningar till att korporatism utvecklas. Parlamentariska församlingar klarar 

inte av att fatta beslut som exakt säger hur tjänstemän ska handla i varje situation som kan 

uppkomma i förvaltningar, det behövs flexibilitet och situationsanpassning. Därför sker viss 

samverkan med organisationer som företräder berörda samhällsgrupper. Genom att 

organisationerna i fråga är inblandade i genomförandet av reformer ökar acceptansen för 

förändringarna bland berörda samhällsgrupper (Rothstein, 1992). Genom korporatism skiftar 

ibland organisationsrepresentanters lojalitet från sin organisation till förvaltningen. Detta sker 
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genom regelbundna möten och utvecklandet av gemensamma normer och referensramar. Det 

kan hända att organisationsrepresentanterna snarare kommer att representera förvaltningen än 

sin organisation, uppdragen flyter samman (Naurin, 2001). Organisationer som får i stort sett 

alla sina resurser av den offentliga sektorn har en svagare ställning än helt självständiga 

organisationer. De osjälvständiga organisationerna har svårt att gå emot staten, när de 

medverkar i beslutsprocesser tillsammans med staten riskerar de att bli en slags gisslan 

(Rothstein, 1992). Anledningen till att organisationer ändå vill vara med i beslutsprocesser är 

att de får inflytande och information, ibland blir organisationer så starka genom korporativa 

lösningar att de inte längre behöver sina medlemmar (Sabel, 1981, ref. av Rothstein, 1992). 

Folkbildningsförbundet ingår idag på nationell nivå ett korporativt arrangemang då 

fördelningen av statens ekonomiska bidrag till folkbildningen går igenom Folkbildnings-

förbundet (Wijkström & Lundström, 2002). 

Från korporatism till pluralism 

Heckscher (1951) skrev redan i början av 1950-talet att Sverige har blivit starkt präglat av 

olika organsationer och att dessa har en stark och viktig roll i samhället. Genom den fria 

korporatismen i Sverige samarbetar offentlig sektor och organisationer utan att det leder till 

problem så länge organisationerna får vara en fri och självständig part och med 

medlemmarnas intresse och organisationens egna ideal som vägledare. Heckscher skrev att 

samhällsordningen kan komma att förändras på ett grundläggande vis och ersättas av något 

annat system (Heckscher, 1951). 

Vad gäller offentlig sektor och dess förhållande till intresseorganisationer håller detta nu på 

att förändras, Sverige är inne i en avkorporativiseringsprocess och går istället mot pluralism 

(Hermansson m.fl., 1999 ref. av Naurin, 2001). Antalet intresseorganisationer har länge ökat 

och konkurrensen inom politiken hårdnat. Naurin (2001) skriver att de flesta som forskat 

kring korporatism menat att det är ett odemokratiskt system då stora organisationer med 

organiserade medlemmar ges mer inflytande är resurssvaga och oorganiserade grupper (Offe, 

1981; Öberg, 1994, ref. av Naurin, 2001). Utvecklingen mot pluralism har kopplats till den 

högervåg som kom under 1980-talet (Boréus, 1994, ref. av Naurin, 2001) och idén bakom 

denna utveckling är liberalism. Relationen mellan den offentliga sektorn och organisationer 

förändras, men detta sker dock utan demokratisk politisk ledning. Naurin (2001) skriver att ett 

nytt styrelseskick är på väg att växa fram genom maktkamp, godtycklighet och olika 

strukturella faktorer istället för genom en genomtänkt strategi, diskussion och öppenhet. Vissa 

politikområden är mer öppna medan andra är mer slutna med några få inblandade intressenter, 

detta beror på olika faktorer utanför politikens kontroll (Van Maarden, 1992, ref. av Naurin, 

2001). Inom pluralism är lobbyism mer framträdande (Möller, 2009; Lindgren, 2001). När det 

offentliga bjuder in organisationer till ett nära samarbete är det av vikt att alla berörda 

intressen inbjudas på samma villkor, då kan initiativet legitimeras. Men i realiteteten har detta 

dock i regel inte gjorts som det borde (Naurin, 2001). 

Enligt pluralismens grundläggande idé formas politiska beslut genom konkurrens mellan olika 

intressen, genom detta sätt uppnås jämnvikt mellan konkurrerande krafter. Dahl (1961, ref. av 

Naurin, 2001) såg att på detta vis blev makten spridd och ingen enstaka grupp får eget 

monopol i alla frågor, istället kunde maktförhållanden ändras från dag till dag och på så vis bli 

rättvist. Berry (1994, ref. av Naurin, 2001) såg dock att vissa individer i större utsträckning 

har förmågan och viljan att engagera sig än andra samt att vissa grupper lättare organiserar sig 

än andra, detta leder till ojämlikheter i intressegruppssystemet. Både inom statsvetenskapen 

och inom den ekonomiska forskningen har det visat sig att pluralism inte automatiskt leder till 

rättvisa. Alla de samhällsgrupper i behov av att organisera sig gör inte det. Walker (1991, ref. 

av Naurin, 2001) menar att svaga grupper utan politiska resurser och kraft att organisera sig 
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själva som till exempel ekonomiskt utsatta, äldre människor, barn och psykiskt 

funktionshindrade behöver stöd från det offentliga för att mobilisera sig. Initiativtagare till 

sådan organisering sker ofta ovanifrån av exempelvis professionella socialarbetare. Naurin 

(2001) frågar sig om fler intressegrupper och ökad konkurrens leder till ökad balans, det finns 

studier som visar att så är fallet men samtidigt leder fler grupperingar till ökad komplexitet 

och mindre effektivitet. Utvecklingen från korporatism mot mer pluralism är således 

mångfacetterad med både för- och nackdelar. 

För att understödja de samhällsgrupper som har svårare att lyfta sina intressen kan olika 

åtgärder göras av den offentliga sektorn, att stödja vissa organisationer till att komma i 

kontakt med politiker är ett sätt att jämna ut ojämlikheter (Uhrwing, 1998, ref. av Naurin, 

2001). Det är en omöjlighet att uppnå det perfekta intressegruppssystemet med en fullkomlig 

balans mellan olika grupper, men det offentliga kan bidra till att göra systemet mer balanserat 

(Naurin, 2001). I det moderna välfärdssamhället är politiken komplicerad vilket kräver såväl 

pålästa politiker som förvaltningar med eget handlingsutrymme, tjänstemännen behöver stöd 

av organisationer med hög kunskap inom aktuellt område (Rothstein, 1991, ref. av Naurin, 

2001). Ibland har organisationerna ett stort inflytande och ibland har de inte det. Det är svårt 

att säga vilken roll de organiserade grupperingarna bör ha i politiken. Det behövs hur som 

helst en acceptans för att dessa organiseringar är en del av det politiska systemet och politiker 

bör få tillgång till så allsidig information som möjligt samtidigt som myndigheter ska vara 

tillgängliga för olika grupperingar. Riktlinjer saknas för hur offentliga institutioner skall 

förhålla sig i kontakten med intressegrupper. Politiker behöver se bakom redan kända nätverk 

och fråga sig vilka som skulle kunna ha ytterligare perspektiv och nya synpunkter på saken i 

fråga (Naurin, 2001). Det är en utmaning att arbeta fram en fungerande kommunikation och 

förståelse mellan olika samhällsgrupper och organisationer i ett allt mer pluralistiskt samhället 

(Harding, 2012). 

Mot ett nytt samhällskontrakt 

Vad gäller den civila sektorn och dess ställning i samhället pågår idag en omvandling på flera 

nivåer i en ännu oviss riktning, den tidigare starka och väldefinierade relationen mellan 

välfärdsstaten och folkrörelserna förändras och nya former förhandlas fram (Wijkström, 

2012). Vårt samhälle befinner sig i en förändringsprocess och debatten kring hur vi ska agera 

sker något förvirrat, aningslöst och yrvaket trots att det är mycket som står på spel (Trägårdh 

m.fl., 2013). Dialogen mellan folkrörelserna och staten förändras samtidigt som näringslivets 

inflytande ökar, det pågår flera parallella förskjutningar mot ett nytt samhällskontrakt. Med 

samhällskontraktet menas en slags huvudsakligen tyst överenskommelse mellan medborgarna 

om ett samhälles grundläggande principer kring hur det är organiserat, en betydelsefull del i 

detta handlar om relationen mellan medborgarna och staten. En viktig part i 

samhällskontraktet är organisationerna vilka påverkar både varandra, medborgarna, statens 

förvaltning och näringslivet. Organisationerna är högst närvarande i omförhandlingarna av 

samhällskontraktet som i modern tid innefattar en mängd olika mindre både formella och 

informella avtal och överenskommelser mellan olika intressenter. När förändringar sker 

såsom när svenska kyrkan blev fri från staten eller när vinst tillåts i välfärdssektorn påverkar 

det samhällskontraktet på olika vis. (Wijkström, 2012). Detta är en övergripande genomgång 

av vad som sker mellan med den civila sektorn, staten och vad som kallas samhällskontraktet. 

Omförhandlingen av samhällskontraktet sker på flera nivåer och berör en mängd olika frågor 

inom skilda områden. Wijkström (2012) menar att det svenska samhällets grundläggande 

traditioner och ideologier sedan ett par årtionden ifrågasätts och övervägs. Organisering 

genom medlemskap och engagemang i folkrörelser har spelat en särskild roll i samhället och 

folkrörelsekontraktet kan sägas vara en del i det större övergripande kontraktet. 
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Folkrörelserna har genom engagemang i olika frågor varit delaktiga i förhandlingar och 

bidragit till många beslut som format samhället. De omdaningar som nu pågår minskar 

folkrörelsernas betydelse i samhället, särskilt då inom välfärdsområdet (Wijkström, 2012). 

Istället för att vara kravställare och intresseorganisation förväntas nu istället 

folkrörelseorganisationer i allt större utsträckning tillmötesgå förfrågningar och uppfylla 

förväntningar från det offentliga samhället, bidrag till verksamhet blir således i allt större 

utsträckning ersättning för uppdragsverksamhet (Bergmark, 1994; Johansson, 2005, ref. av 

Wijkström, 2012). Inom flera områden får ideella organisationer uppdraget att utföra 

verksamhet av olika slag i samhället, samtidigt ger kommuner, landsting och stat även plats 

för andra aktörer i form av serviceproducenter inom samma arena (Wijkström, 2012). Så ser i 

stora drag den förändrade spelplanen för de ideella organisationerna ut. 

Wijkström (2012) konstaterar att även marknadsanpassning förändrar civilsamhällets villkor, 

från att folkrörelserna kallats för hälften rörelse, hälften stat kan det nu istället utryckas som 

hälften rörelse, hälften företag då organisationer alltmer liknar marknadsmässiga 

verksamheter. Sommestad (2011) skriver att nyliberalismen som grundar sig på idén att 

effektiv marknadskonkurrens är den viktigaste drivkraften bakom ekonomiskt välstånd och att 

konkurrensmodellen i stort sett bör appliceras på alla sammanhang har legat till grund för 

förändringar under de senaste 25 åren inom många finansiella regelverk och institutioner. Von 

Essen och Åberg (2009, ref. av Wijkström, 2012) har sett hur marknadens influenser blivit allt 

tydligare inom folkbildningen och överlag blir gränserna allt mer otydliga mellan näringslivet 

och civilsamhället. Marknadens språkbruk blir också vanligt i civilsamhället, ett språkbruk 

som i sin tur influerats av new public managment. Detta nya språkbruk, tillsammans med nya 

koncept för att både beskriva, marknadsföra och driva idéburen verksamhet har skapat en ny 

diskurs, den så kallade social enterprise-diskursen som på flera vis skiljer sig från den 

traditionella folkrörelse-diskursen. På den nya spelplanen agerar hybridlösningar vilket 

innebär en blandning av ideella och marknadsmässiga verksamheter. Många organisationer 

inom den ideella sektorn genomgår förändringar som allt mer förstärker deras hybridkaraktär 

(Wijkström, 2012). 

Begreppet välfärdshybrid står för offentlig finansierad verksamhet som med hjälp av frivillig 

arbetskraft producerar välfärd (Andersen & Østeraas, 2002). Den offentliga sektorn utnyttjar 

ibland välfärdshybrider för att möta behov i samhället. Svårigheter uppkommer då i och med 

att de frivilligas koppling till sin organisation försvagas och istället blir mer styrda av regler 

och resurser från den offentliga sektorn. Dessutom är välfärdshybrider beroende av politiska 

prioriteringar, vilka ju kan skifta. Det kan uppkomma spänningar mellan de ideella 

organisationernas ideologier och den offentliga sektorns välfärdspolitik. Dessa två sektorer 

ska inte likna varandra, det önskar ingen av parterna men ändå närmar de sig varandra då 

frivilliga organisationer anpassar sig efter den offentliga sektorns önskemål för att bli 

tilldelade mer resurser. Även begreppet partnerskap hör hemma i sammanhanget, det handlar 

om att frivilligorganisationer, näringsliv och kommuner skapar gemensamma ramar och mål 

för att underlätta för frivilliga insatser i offentliga institutioner. Genom partnerskap kan 

frivilliga krafter lätt ta initiativ och gå in i den offentliga arenan för att utföra verksamhet. Till 

skillnad mot korporatismen där parterna erkände varandras skillnader och skilda intressen så 

innebär dagens partnerskap en ideologi där gemensamma intressen sammankopplas och 

barriärer rivs (Andersen & Østeraas, 2002). Organisationen blir här i första hand inte en 

politisk pådrivare och opinionsbildare utan en utförare och en praktisk välgörare. 

I demokratins tjänst inom förvaltningens ramar 

Organisationsteorin behövs för att bidra till förståelse kring organisationers karaktär, 

informella processer och den formella organisationsstrukturen (Abrahamsson, 2000). 
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Organisationsscheman brukar användas för att visa organsationers struktur och uppbyggnad, 

dessa är tydliga och skapar sammanhang men avspelar inte så enkelt verkligheten. I realiteten 

uppstår informella strukturer, grupperingar och konflikter som inte finns med i 

organisationsscheman. En organisations idealtyp går att beskriva med dess inbördes ordningar 

och regler men verklighetens organisationsuppbyggnad ser mer komplex ut. Ett annat relevant 

begrepp i sammanhanget är huvudman vilket avser den eller de som tillskjuter en organisation 

kapital samt har ett intresse av att organisationen gör sitt jobb och bevaras. Huvudman kan 

vara till exempel folket, väljarna eller medlemmarna (Abrahamsson, 2000). 

 
Politik är i praktiken till stor del en fråga om organisation då organisationsformen spelar en 

viktig roll, särskilt inom välfärds- och utbildningspolitiken (Rothstein, 2010). Politiker tar vid 

beslutsfattande hänsyn till rådande förhållanden i förvaltningen och på så vis påverkar redan 

rådande förhållanden de politiska krafterna och vad dessa anser vara politiskt möjligt 

(Rothstein, 1992).  Teorier om demokrati bortser ofta från förvaltning och teorier om 

förvaltning behandlar inte i särskilt stor utsträckning demokrati. Politisk demokrati och 

offentlig förvaltning är i dock beroende av varandra (Viklund, 2001). Begreppet demokrati är 

mångbottnat, det står bland annat dels för demokratin som idé och dels för demokratins 

verklighet och därmed det uttryck som den i realiteten får, dess praktik. Med politik menas det 

skeende då människor går samman för att ta beslut om gemensamma angelägenheter, idag 

sker detta ofta inom stat och kommun. Med offentlig förvaltning menas ”den organisation av 

myndigheter som har till uppgift att bereda och implementera folkvalda politikers beslut” 

(Bengtsson, 2012, s. 16). Demokrati, politik och förvaltning är centrala begrepp i ett 

demokratiskt system. 

I demokratisk teori antas offentliga insatser inom välfärdsområdet kunna legitimeras och 

rättfärdigas genom att besluten om insatserna är fattade i parlamentariskt sammansatta 

församlingar, detta är dock en idealbild. I verkligheten är det i många fall frontlinje-

byråkraterna som fattar besluten då det i många situationer krävs en situationsanpassning, 

den parlamentariska församlingen kan inte komma med direktiv som passar i varje enskild 

situation, dessutom krävs specifik kunskap om varje fall som inte den parlamentariska 

församlingen besitter. Många beslutsfattande församlingar träffas enbart en gång om året för 

att diskutera en viss fråga, däremellan fattas beslut av förvaltningarna själva och av 

tjänstemän (Rothstein, 2010).  Tjänstemännen i sin tur arbetar i många fall i förvaltningarnas 

så kallade stuprör med uppgifter huvudsakligen gällande den sektor som berör aktuell 

förvaltning (Montin & Granberg, 2013). Den svenska förvaltningsorganisationen präglas av 

stuprörstänkande och enheter inom offentlig sektor är alltför tydligt avgränsade samtidigt som 

samverkan inte främjas annat än i projektform. Dessa stuprör bidrar många gånger till 

ineffektiv verksamhet och blir till ett hinder i arbetet med att möta medborgares behov (Hjern, 

2007). 

Byråkratiteorier och begreppet byråkrati inrymmer statsvetenskapliga och sociologiska 

perspektiv på administrations- och styrningsproblem. (Abrahamsson, 2000). En 

sammanfattande beskrivning av begreppet är att det i regel gäller en kategori personer med 

specifika förvaltningsuppgifter inom ett administrativt system i en organisation. Att 

organisera sig underlättar strävan efter att uppnå gemensamma mål och varje organisation av 

något större slag behöver en administration. Det administrativa systemet är den konkreta 

bestämningen på begreppet byråkrati. På en mer abstrakt nivå berör byråkratiteorier ofta en 

organisation som med svårigheter balanserar mellan att vara å ena sidan effektiv i 

verksamheten och å andra sidan representativ för sin huvudman. En utmaning med detta 

system är att säkerställa att administrationen inte blir en självständig apparat oavhängig 

huvudmannen. Byråkratiproblem uppstår när organisationens administration skapar ett 
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avstånd till de intressen som organisationen är tillsatt för att representera och istället, i regel 

av effektivitetsskäl, går egna vägar (Abrahamsson, 2000). Ett hinder för organisationens 

utveckling kan vara tjänstemännens trofasthet till rutiner och deras disciplin som kan övergå 

till perfektionism, detta minskar organisationens förmåga att anpassa sig till nya förhållanden 

(Crozier 1964, ref. av Abrahamsson, 2000). Det finns således flera byråkratiteorier som 

förklarar begreppet byråkrati på både abstrakt och konkret nivå. Gemensamma element för så 

gott som alla teoretiseringar kring byråkrati handlar dock om tjänstemän som verkställer 

beslut samt om de regler som reglerar detta (Abrahamsson, 2000).  

Montin (1997) skriver om de förändringar inspirerade av new public management (NPM) som 

sker inom den offentliga verksamhetens organisation och styrsystem. NPM kännetecknas 

bland annat av resultatkontroll, kriterier för produktivitet och effektivitet, att enheter inom 

offentlig sektor bryts upp i mindre enheter, tydligt och professionellt ledarskap, konkurrens 

inom offentlig verksamhet och privatisering (Montin, 1997). Politikerna sätter målen och 

förvaltningen verkställer dessa i enlighet med den ekonomiska rationalismen och 

grundpelarna styrning, uppföljning och redovisning (Almqvist, 2006). Inom NPM tenderar 

förtroendet för den klassiske byråkraten och de traditionella professionerna inom offentlig 

sektor att bytas ut mot förtroende för marknaden och affärsmässiga metoder (Almqvist, 2006). 

De delar av NPM som anammats av den svenska sektorn är framför allt målstyrning, 

resultatstyrning, konkurrensutsättning och marknadsliknande styrsystem. Detta har inneburit 

en ökad fragmentisering i den offentliga verksamheten vilket gjort att mindre beslut som 

behöver fattas löpande i större utsträckning görs av tjänstemän istället för av politiker, detta 

har i sin tur minskat politikers möjlighet att få en helhetssyn. Det ökade samarbetet med den 

privata sektorn och den ökade pluralismen innebär en utmaning för lokalpolitikerna. Den 

offentliga verksamheten är komplex och dynamisk på samma gång, den består av många 

enheter och organisationer som ska samverka och dessa förändras ständigt. Nätverkande 

spelar en stor roll och därav har även betydelsen av förhandlingar, övertalning och 

utvecklandet av kontaktnät kommit att spela en större roll. Politisk ledning ser ut att i allt 

större utsträckning handla om att samordna olika aktörers bidrag till välfärden snarare än om 

att styra den offentliga sektorn (Montin, 1997). 

En samarbetsform 

Samverkan ”är medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en 

klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte” (Danermark, 2000, s. 15). 

Samverkan är en arbetsform som blivit nödvändig inom fler områden, därför är det intressant 

att identifiera både möjligheter och svårigheter med samverkan (Danermark & Kullberg, 

1999). Samverkan kan innefatta fyra olika kategorier beroende på hur verksamheten är 

uppbyggd. Dessa fyra olika kategorier är; a, kollaboration eller samverkan, vilket innebär 

myndigheters samverkan i vissa former kring klart avgränsbara och specifika frågor, b, 

koordination eller samordning, vilket handlar om att flera myndigheters insatser adderas till 

varandra i strävan efter bättre resultat, c, konsultation, att en profession från en instans gör 

enstaka insatser i någon annan instans, d, integration eller sammansmältning, vilket sker då 

olika verksamheter slås ihop och gemensamt tar sig an uppgifter. Studier som tittat närmare 

på sådana typer av samverkan mellan myndigheter har visat att samverkan som arbetsform 

inte uppnår positiva resultat i särskilt stor utsträckning. Orsaker till detta kan vara vagt 

formulerade mål, att de olika organisationernas karaktärer inte stämmer överens eller har 

skilda ekonomiska intressen. För att lyckas i samverkan krävs därför en gemensam 

utgångspunkt, gemensamma referensramar samt en gemensam metod, ett gemensamt mål, 

gemensamma principer och samma etiska förhållningssätt (Westrin, 1986, ref. av Danermark 

& Kullberg, 1999). Danermark & Kullberg (1999) har tittat närmare på vilka faktorer hos en 

organisation som kan påverka ett samverkansprojekt och delat in dessa i domäner och 
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dimensioner. Inom exempelvis den organisatoriska domänen finns faktorer som har både 

psykologisk, sociologisk och diskursiv karaktär. Det innebär att en organisation präglas av 

bland annat de enskilda individerna i organisationen och deras individuella internaliserade 

beteendemönster och handlingar samt av den institutionaliserade arbetsordningen och andra 

arrangemang som sätter gränserna för organisationens verksamhet (Danermark & Kullberg, 

1999). Med utgångspunkt i denna modell av olika dimensioner och domäner kan inverkande 

konfliktskapande mekanismer studeras, exempelvis huruvida spänningar och osämjor i 

samverkansprojekt kan förklaras genom organisationers olikheter (Danermark & Kullberg, 

1999). Med detta menas att flera faktorer beroende av olika mekanismers inverkan när 

organisationer av olika karaktär samverkar, vilket kan leda till konflikter. 

Tidigare forskning 
Det finns en mängd nyare forskning kring den ideella sektorn och kring folkbildning. Inom 

disciplinen socialt arbete är forskningen kring det sociala arbetet i folkbildningens regi dock 

begränsad. 

Folkbildning och socialt arbete, utomlands och i Sverige 

Rivera (2003) har genom intervjuer och observation studerat folkbildningens effekt på 

livsförhållandena för femtio hemlösa och tidigare hemlösa mödrar i ett av Bostons fattigaste 

bostadsområden. Mödrarna deltog i ett folkbildningsprogram som var kopplat till ett härbärge 

för familjer. Programmet innehöll problemformulerande och medvetandegörande kring de 

utmaningar som mödrarna mötte i livet, exempelvis social orättvisa. Folkbildningen som 

metod användes därför att den med fördel kan anpassas till mödrarnas egna sammanhang och 

genom att kontextanpassa pedagogiken lärde de sig även att läsa. Forskaren presenterar 

folkbildningen som ett sätt att lära genom dialog, där innehållet i lärandet kan kopplas direkt 

till människors liv och inspirera till politiskt agerande. Det handlar om en slags utbilning som 

är frigörande, kritisk och omvandlande. Forskaren presenterar en formulering av 

folkbildningens kärna som gjorts av The Center for Popular Education and Participatory 

Research: 

”First, popular education is community education, aimed at empowering communities through 

cooperative study and action. Secondly, popular education is political education, with a stated goal of 

collective social action toward more equitable society. Thirdly, popular education is people’s education, 

traditionally aimed at marginalized and disenfranchised communities.” (Rivera, 2003, s. 35 ref. av 

Center for Popular Education and Participatory Research, 2001). 

Studien kunde påvisa att folkbildning stärkte kvinnornas självkänsla, inspirerade dem att 

hjälpa andra utsatta kvinnor, ökade deras engagemang i lokalsamhället, lärde mödrarna att stå 

upp för sina rättigheter och gjorde dem mer engagerade i sina barns skolgång. Forskaren 

menar att deltagandet i folkbildningen bidrog till mycket mer än traditionella skolkunskaper 

(Rivera, 2003).  

Nyberg (2011) ger ett annat exempel på folkbildning med syfte att stärka människor, då hon i 

sin avhandling undersöker utbildning som förändringsredskap utifrån ett folkbildningsprojekt 

bland kvinnor i Colombia. Studiens frågeställningar kretsar kring hur utbildning kan användas 

för att påverka individer i syfte att skapa social förändring på kollektiv nivå, särskild fokus 

ligger på att undersöka hur utbildning kan bidra till demokratisering i ett lokalsamhälle präglat 

av orättvisor. Nyberg (2011) understryker att begreppet folkbildning är mångfacetterat både 

som idé och praktik, folkbildningsbegreppet i avhandlingen associeras till demokrati, 

empowerment och rättigheter. Här handlar folkbildning om att individer stärks för att kunna 

delta i samhällsutvecklingen samt för att kunna påverka sina egna livsförhållanden. I denna 

avhandling ses folkbildning som en möjlig samhällsomvandlare då folkbildning både kan 

förändra människor och strukturer. Kvinnorna i studien uttrycker att det blivit stärkta av att 
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delta i folkbildningsprojektet, de har medvetendegjorts kring genus- och maktstrukturer samt 

skaffat sig en ny identitet som en mer aktiv medborgare och de ser ett större värde hos sig 

själva som medborgare både politiskt och socialt. Folkbildningen visade sig vara gynnsamt 

för demokratiutvecklingen i och med att det erbjöds ett forum för öppen dialog där kunskap 

och attityder kunde utvecklas. Flera av kvinnorna om än inte alla uttryckte att de skulle vilja 

engagera sig mer på en samhällelig nivå, huruvida ord går till handlingar handlar dock om 

vilken motivation och vilka resurser som finns. Sammanfattningsvis visar studien att en 

utveckling har skett på flera nivåer, både individuellt och kollektivt (Nyberg, 2011).  

 

Lindgren (1996) presenterar en studie där folkbildningens egna målformuleringar kring vad 

den säger sig vilja uppnå jämförs med vad som enligt studiecirkeldeltagarna i realiteten 

uppnås genom folkbildning. Utifrån att regeringen själva formulerat att de grundläggande 

skälen till statens stöd för folkbildningen är att den bidrar till en demokratisk grundsyn och 

främjar samhällsutvecklingen intresserar sig Lindgren (1996) för vad dessa mål får för 

betydelser i praktiken. Studien visar att studieförbunden har lyckats mycket väl med att få sina 

grundläggande värderingar kring exempelvis alla människors lika värde att genomsyra 

studieverksamheten. Vad gäller studiecirkeldeltagarnas personliga utveckling, ökade 

självförtroende och ökade samhällsengagemang tycks det inte påverkas i någon större 

utsträckning av deltagandet i studiecirkeln. I studien uppgav en tredjedel av 

studiecirkeldeltagarna att cirkeln bidragit till att deras självförtroende har ökat eller att de 

blivit bättre rustade för livet. Ungefär en av sju deltagare uppger att studiecirkeln bidragit till 

att öka deras samhällsengagemang. Vissa deltagare framhåller bestämt att de genom cirkeln 

lärt sig knyppla, fotografera eller att gör en filthatt, inget annat. Lindgren (1996, s. 173) 

resonerar kring att studiecirkelns påverkan på människor avgörs av i vilken utsträckning 

cirkeln ”kommer in i människors liv”. Bland elever vid folkhögskolor är kopplingen mellan 

ökat självförtroende och folkhögskolans betydelse mycket starkare. Lindgren (1996) skriver 

att folkbildningen än idag grundar sig på samma slags tankar som när den en gång växte fram 

men att medborgarnas värderingar, attityder och normer har förändrats i politiska, 

ekonomiska, sociala och kulturella avseenden, dessa förändringar påverkar hur människor ser 

på folkbildningen och sitt eget deltagande. Idag tycks ren kunskapsinlärning vara mer 

betydelsefullt för deltagarna än engagemang i samhällsutveckling. Studieförbunden själva 

håller dock kvar vid gamla högt värderade tankebanor om folkbildningens syfte, detta inte 

minst för att tillfredsställa bidragsgivare (Lindgren, 1996). Studiecirkeln är en mötesplats för 

dialog, en plats där människor kan upptäcka sig själva, öka sina kunskaper och på så sätt 

utjämna bildningsklyftorna i samhället, men Lindgren (1996) anser att 

folkbildningsorganisationer i Sverige behöver fundera över vad man egentligen menar med 

sitt samhällsuppdrag och demokratiarbete. Putnam (2002, ref. av Arensmeier, 2013) visar 

dock i sin forskning en koppling mellan studiecirkeldeltagande och ett mer omfattande 

samhällsengagemang. Gustafson (2012) resonerar kring utvärdering av 

folkbildningsverksamhet och menar att det kan vara svårt och osäkert att försöka mäta 

utkomsterna av folkbildning, men kommer i forskning av studiecirkelverksamhet fram till att 

den både har en samhällsnytta och är till nytta för individers välmående och utveckling. 

Söderman (2011) visar exempel på folkbildningens funktion idag genom att beskriva hur 

ungdomar med invandrarbakgrund finner en väg in i samhället genom folkbildningen på 

samma vis som den svenska arbetarklassen en gång gjorde. Även om samhället har förändrats 

så kommer folkbildningen till uttryck på nya sätt. Den bidrar till empowerment och till att 

stärka marginaliserade grupper. Författaren har studerat ungdomskulturer i förorten med 

särskilt fokus på hiphopen. Genom hiphopen finner marginaliserade ungdomar ett politiskt 

verktyg, ett sätt att göra sig hörda och en metod för social aktivism (Söderman, 2011). 
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Samarbete med offentlig sektorn 

Salamon (1987) menar att även om den frivilliga sektorn kan vara mer flexibel och leverera 

välfärd mer individuellt anpassat än vad den offentliga sektorn kan, samtidigt har den 

frivilliga sektorn sina svagheter. Exempelvis är dess resurser för små, ideella krafter är inte 

tillräckligt kompetenta, frivilligsektorn tenderar att favorisera vissa samhällsgrupper framför 

andra och dess moraliska principer kan skifta över tid vilket är en svaghet. Den offentliga och 

den frivilliga sektorn kan dock komplettera varandra väl (Salamon, 1987). Lindgren (2001) 

skriver att idag gör den ideella sektorn alltmer som vi är vana vid att myndigheter normalt tar 

ansvar för och därför är det av vikt att få ökad förståelse för konsekvenserna av 

förvaltningskorporativa lösningar. Ideella organisationer samverkar inte enbart kring 

välfärdsfrågor utan är i allt större utsträckning även välfärdsproducenter. Trots att det finns 

stark kritik mot marknadsmässiga verksamheter inom välfärdssektorn så framhålls även den 

offentliga sektorns begränsningar, bland annat dess svårighet med att anpassa sig efter 

medborgarnas behov och på grund av detta finns en syn på den offentliga sektorn som ett 

hinder mot valfrihet och valmöjligheter. Röster höjs därför för att öka antalet 

välfärdsproducenter. Dessa strömningar ligger också till stor del bakom det ökade intresset för 

den ideella sektorn. Till den ideella sektorn hör intresseorganisationer, kooperativ, 

folkrörelser, studieförbund, frivilligcentraler, självhjälpsgrupper och liknande. Att 

organisationer samverkar med den offentliga sektorn är inget nytt men det har ökat i 

omfattning under 1990-talet i Sverige och fler organisationer utför på uppdrag av offentlig 

sektorn olika uppgifter. I samhällsdebatten framkommer åsikter om att den ideella sektorn bör 

kunna ta på sig sådana uppgifter som varken den privata eller offentliga sektorn kan erbjuda 

till ett rimligt pris. Intresset för den ideella sektorn grundar sig utöver ekonomiska motiv även 

på att de ideella organisationerna baserar sin verksamhet på väl ansedda värderingar kring 

jämlikhet och demokrati. Lindgren (2001) ställer sig dock kritisk till om den ideella sektorn är 

väl lämpad till att leva upp till alla dessa förväntningar då ideella organisationer per definition 

inte är lämpade att producera välfärd. Det är dessutom oklart om dessa organisationer med 

minskande medlemsantal klarar av tyngre och mer omfattande uppgifter (Lindgren, 2001). 

Folkbildningsförbundet (2011) har gjort en studie om relationen mellan studieförbund och 

kommuner, det övergripande syftet med studien var att belysa studieförbundens insatser på 

lokal nivå samt att klarlägga relationen och samspelet mellan studieförbund och kommunerna. 

Politiker och tjänstemän i 15 av landets kommuner har fått svara på frågor via enkäter och i 

intervjuer, urvalet gjordes med avsikten att få såväl geografisk spridning samt variation i 

kommunstorlek. I studien framkommer att Sveriges kommuner har stort förtroende för 

folkbildningen och inser dess betydelse i samhället, men studien pekar även på att 

kommunföreträdare behöver mer kunskap om värdet och betydelsen av folkbildningen för 

medborgarna. Dessa positiva omdömen från kommunföreträdarna uttalas nästan 

reflexmässigt. De positiva omdömena handlar bland annat om studieförbundens skicklighet 

att fånga upp nya influenser i samhället och förmåga att hantera mycket av det som den 

offentliga sektorn inte kan hantera samt skapa aktivitet för grupper som inte gärna söker sig 

till verksamhet inom den offentliga sektorn. Samtidigt minskar det ekonomiska stödet från 

kommunerna till studieförbunden och studieförbunden är självkritiska när det gäller sin egen 

förmåga att förmedla nyttan med folkbildningen till kommunföreträdare. 

Folkbildningsförbundet frågar sig hur relationen mellan studieförbund och kommuner kan 

utvecklas och förbättras för att gynna folkbildningen i lokalsamhället. Här framkommer att 

även om studieförbunden är självständiga så är en aktiv samverkan samt dialog med 

kommunerna självklar för att möta upp relevanta behov i samhället. Även om det i de flesta 

kommunerna förekommer regelbundna träffar mellan ansvarig kommuntjänsteman och 

studieförbund så efterfrågar både kommunföreträdare och studieförbund en fördjupad dialog 

kring folkbildningsverksamheten för att tillsammans utifrån sina skilda roller kunna formulera 
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mål. Exempelvis uttrycks från studieförbundens sida att ökad kännedom om kommunens 

behov och planer skulle kunna underlätta fördjupad samverkan. Folkbildningsrådet (2011) 

understryker att inga generaliseringar av denna studie kan göras på grund av det begränsade 

urvalet i studien men att resultatet ändå kan lyfta fram tendenser, återkommande mönster och 

belysa olika infallsvinklar av studieområdet.  

I en utvärdering från Folkbildningsrådet (2013a) kring kulturprogram i fyra svenska 

kommuner framkommer att studieförbundsföreträdare känner ett avstånd till de kommunala 

kulturförvaltningarna. Kulturförvaltningarna har i regel hand om det kommunala stödet till 

folkbildningen, men studieförbundens och kommunens verksamheter berör inte varandra och 

ingen samhörighet finns i det vardagliga arbetet. Detta beror bland annat på att 

studieförbundens verksamhet är så mycket bredare än kulturförvaltningens egna. Denna 

utvärdering visar i undersökta kommuner att studieförbunden utöver kulturförvaltningen även 

har kontakt med kulturförvaltningen och andra kommunala förvaltningar kopplade till 

integrationsfrågor, utbildning, fritidsverksamhet samt vård och omsorg. Att flera förvaltningar 

utöver ansvarig förvaltning är involverade med studieförbunden är inte helt oproblematiskt. 

Studieförbundsföreträdare lyfter fram att det kan finnas olika politiska intressen inom 

kommunen gällande inriktningen på studieförbundens verksamhet, kommunen kan med 

ekonomiska styrmedel påverka studieförbunden. Men först behöver en avvägning mellan den 

ideella sektorns självständighet och kommunens ansvar för den verksamhet som finaniseras 

med kommuninvånarnas pengar göras (Folkbildningsrådet, 2013a). 

Johansson (2011) studerar i sin avhandling Överenskommelsens tillkomst och vilka motiv 

som låg bakom idén och hur de socialt inriktade ideella organisationerna agerade för att få 

fram sina åsikter gentemot regeringen när Överenskommelsen formulerades. Den tidigare 

socialdemokratiske socialministern var av ideologiska skäl negativ till ett avtal mellan staten 

och ideella organisationer, medan den senare alliansregeringen var positiv och önskade fler 

privata företag och ideella utförare inom den svenska välfärden. En av avhandlingens 

slutsatser är att initiativet till en överenskommelse kom från den ideella sektorn, men i 

slutändan omtolkades den ursprungliga idén om en överenskommelse för att passa 

regeringens politiska mål. Överenskommelsen har förtydligat den svenska socialpolitiken 

gällande ansvar för välfärden på ett sätt som vissa ideella organisationer är positiva till men 

som andra ifrågasätter (Johansson, 2011). 

Resurser och kapitalformer 

Studieförbundens verksamhet styrs i hög grad av vad potentiella deltagare för tillfället 

efterfrågar, på lokal nivå är det således både studieförbundens medlemsorganisationers egna 

behov av folkbildningsverksamhet samt efterfrågan på marknaden som styr utbudet 

(Lindgren, 2001). Förutom dessa påverkansfaktorer styrs även verksamheten av kommunens 

önskemål då kommunen är en viktig bidragsgivare. De allmänna kommunbidragen har dock 

minskat de senaste åren och till viss del ersatts av bidrag och ersättningar för specifika 

uppgifter från kommunens sida, exempelvis riktad verksamhet mot ungdomar och arbetslösa 

(Lindgren, 2001). I Folkbildningsrådets (2011) studie framkommer att kommuner kan 

använda ekonomiska bidrag till studieförbunden som ett styrmedel genom att prioritera vissa 

områden, exempelvis kan riktade medel gå till arbetsmarknadsinsatser, omsorgsverksamheter 

eller olika projekt. Här finns en spänning mellan styrning och studieförbundens 

självständighet, oftast när styrning genom ekonomiska resurser görs så sker det i dialog med 

studieförbunden men kommunförträdarna visar stor respekt för studieförbundens 

självständighet (Folkbildningsrådet, 2011). Kommunföreträdarna i studien riktar kritik mot 

studieförbundens timjakt och konkurrensen om studietimmarna. Timjakten beror på att 

bidragsfördelningen till studieförbunden är baserad på volymen timmar som rapporteras in. 
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Konkurrensen om timmarna anses missgynna resursanvändningen och försvåra samverkan. 

Kommunföreträdare menar att jakten på studietimmar gör att studieförbunden är mer 

fokuserade på att samla in studietimmar än på att höja kvaliteten (Folkbildningsrådet, 2011). 

 

Petersen (2006) ser i sin studie om marknadsanpassningen inom folkbildningen att de idéer 

som legat till grund för de frivilliga organisationernas tillkommande och verksamhet riskerar 

att få stå tillbaka när marknadsmässiga principer tar allt större plats inom folkbildningen. En 

central fråga är; vad händer med folkbildningens särart och folkbildningens idéer när 

marknadsmässiga idéer börjar styra folkbildningen? Petersen (2006) exemplifierar med hur 

folkbildningen genom riktade bidrag har engagerats i uppdragsutbildningar och satsningar på 

utbildning för arbetslösa. Genom att kliva in på utbildningsmarknaden omformade 

studieförbunden sin självbild och anpassade den till ett mer marknadsanpassat sammanhang. 

Även Svedberg (1993, ref. av Petersen) har i en dansk studie påvisat att när 

frivilligorganisationer inom den sociala sektorn samverkar med den offentliga uppkommer 

maktproblem i och med den offentliga sektorns ekonomiska maktmedel vilket kan leda till att 

frivilligorganisationernas identitet försvagas. Salamon (1987) påvisar i sin studie att den 

ideella sektorn i USA huvudsakligen finansierar sin verksamhet med offentliga medel. Den 

offentliga sektorn i USA förlitar sig mer på den ideella sektorn än på sin egen verksamhet vad 

gäller välfärdsproduktion. USA är ett land som i stor utsträckning lägger ansvar över 

människors välfärd på den ideella sektorn och den ideella sektorns roll växer. Det har även 

hänt att staten bildat frivilligorganisationer där dessa har saknats (Salamon, 1987). Även i 

Sverige finns argument för att mer medvetet utveckla frivilligarbetet med argumentet att det 

är hälsofrämjande även för volontärerna själva (Gustafson, 2013). Von Essen (2008) har 

studerat vad det ideella arbetet betyder för dem som utför det. Denna studie visar att i det 

frivilliga arbetet finner frivilligarbetarna en frizon, dock en frizon med stark koppling till 

resten av samhället och genom det frivilliga arbetet får frivilligarbetarna en tydlig plats för 

dem som individer i samhället där de får komma fram på ett annat sätt än i förvärvsarbetet och 

i familjelivet (von Essen, 2008). Salamon (1987) skriver att den ideella sektorn levererar mer 

offentlig finansierad välfärd än den offentliga sektorn, han påpekar att relationen mellan ideell 

och offentlig sektor har fått lite uppmärksamhet i forskningen och att ökad förståelse för 

denna relation är relevant bland annat för politiken. Bergmark & Lundström (2006) visar på 

hur utbredningen av NMP har kopplingar till utvecklingen inom det sociala arbetet. Det 

sociala arbetet i Sverige liksom annan verksamhet både i Sverige och i andra länder möter 

ökade krav på vetenskapligt underbyggd kunskap. Evidensbasering är den term som används 

för att beteckna de här kraven på vetenskapligt underbygd kunskap och den verksamhet där 

denna vetenskap kommer till användning benämns evidensbaserad praktik (EBP). Dessa 

termer är dock inte klart avgränsade eller helt entydiga, det finns flera olika tolkningar dess 

innerbörder (Bergmark & Lundström, 2006). Intresset för EBP hänger delvis samman med 

den ökade spridningen av NPM då båda dessa företeelser har kopplingar till det ökade kravet 

på mätbarhet och kontroll (Pollit & Bouckaert 2000 ref. av Bergmark & Lundström, 2006). 

Utvecklingen de senaste årtionden har överlag lett till ökade krav på rationalitet och kontroll 

bland offentlig finansierad verksamhet (Vedung 2004, ref. av Bergmark & Lundström, 2006). 

EBP i Sverige har vuxit fram genom öka efterfrågan på utvärdering av verksamheten, genom 

influenser från NPM samtidigt som vikten av att berörda individer får inflytande över de 

sociala insatserna också vägt tungt. Tidigare ansågs EBP främst vara bra ur ekonomi- och 

effektivitetsapsekter men EBP har på senare tid även komma att anses vara viktig för klienten. 

Kritik riktas främst mot EBP från de som anser att socialt arbete är en form av kreativt arbete 

baserad på praxiskunskap, så kallad tyst kunskap (Bergmark & Lundström, 2006). 

 

Gustafson (2013) har tittat närmare på studiecirklar i Örebro län för att studera 

folkbildningens samhällsnytta ur ett samhällekonomiskt perspektiv, med nytta menas här både 
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social nytta, hälsonytta, kulturell nytta och teknologisk nytta. En central frågeställning är; vad 

får samhället tillbaka för de ekonomiska bidrag som betalas ut till studieförbundens 

studiecirkelverksamhet? Studien visar att de offentliga bidrag som investeras i studiecirklar 

frigör andra resurser i form av frivilliga insatser, på så vis blir produktiviteten högre än om 

den offentliga sektorn själv skulle bedriva liknande verksamhet. I Örebro är kostnaden för 

social dagvård i kommunens egen regi 164 kronor per timme och deltagare vilket är tio 

gånger mer än kommunens bidrag till cirklarna som ingår i studien, med detta exempel ser vi 

att verksamheter i kommunens egen regi inte är lika kostnadseffektiva som den verksamhet 

som genomförs i studieförbundens regi. Studiecirklar och annan folkbildning bidrar dessutom 

till att öka det sociala kapitalet i samhället, med detta menas de relationer och den 

ömsesidighet som växer fram när människor umgås, detta är en tillgång för ett samhälle och 

bidrar bland annat till ökad hälsa. Socialt kapital är ett begrepp som inom 

samhällsvetenskaplig forskning används för att förstå hur mänskliga möten, relationer och 

sociala mönster påverkar samhället (Arensmeier, 2013). Socialt kapital grundas i tillit, vilket 

ökar möjligheten för människor att komma överens, att tillsammans fatta gynnsamma beslut 

och i förlängningen skapa ett mer välfungerade samhälle både ur ekonomiskt perspektiv och 

ur demokratisynpunkt. Studiecirkelverksamheten är ur detta perspektiv en källa till utveckling 

av socialt kapital. En svaghet hos många studiecirklar är dock att de pågår under en kort 

period. (Arensmeier, 2013). Social- och hälsovården kostar samhället stora summor varje år 

men ökat socialt kapital skulle kunna minska dessa utgifter. Sammanfattningsvis påvisar 

Gustafson (2013) att studiecirklars produktivitet är mycket god. En studiecirkel i vävning är 

ett exempel på hur det gemensamma hantverksintresset kan lägga grunden för växande socialt 

kapital och ge deltagarna tillgång till ett nytt socialt nätverk, detta gynnar även personer 

utanför cirkeln och således även lokalsamhället. Studiecirkeldeltagarna tenderar att med 

genom flera indikatorer bära på högre socialt kapital än andra medborgare, orsaksriktningen 

är ännu dock oklar, möjligen stärker de olika aktiviteterna varandra. Att delta i en studiecirkel 

bör inte göra någon avsevärd skillnad på det sociala kapitalet men att delta i flera studiecirklar 

kan ha en positiv inverkan på det sociala kapitalet. Det kan vara så att folkbildningen i 

Sverige bidrar till landets höga nivåer av socialt kapital (a.a.). 

Studieförbunden i Örebro och socialt arbete genom folkbildningen 

I detta avsnitt presenteras resultaten av enkäterna och intervjuerna. Utifrån resultaten har fem 

kategorier bildats. De fem kategorier utgör teman och med utgångspunkt i dessa teman följer 

en analys för vardera temat. Dessa teman är: Folkbildning och socialt arbete på samma gång, 

Mellan människans lika värde och evidens, Kostnad och värd, Yttre omständigheter samt 

Från korporatism till pluralistiska system. 

Sammanställning_av_enkätsvaren 

På enkätfrågan om studieförbundet bedriver verksamhet med koppling till den sociala sektorn 

svarar samtliga tio studieförbund ja. Nedanstående tabell visar vad för slags verksamhet detta 

gäller. Utöver dessa verksamheter har studieförbunden skrivit egna alternativ där det 

framkommer att de även bedriver samtalsgrupper kring bland annat biopolär sjukdom, 

samverkan med väntjänsten, kulturprojekt för barn och ungdomar, samverkansprojekt med 

olika myndigheter, andra sociala projekt, verksamhet för anhöriggrupper samt för personer 

med_någon_form_av_funktionsnedsättning. 
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Studieförbunden har även egna koncept, metoder och samtalsmaterial kring olika teman och 

för olika samhällsgrupper som används i denna folkbildningsverksamhet. Nedanstående tabell 

visar hur många av studieförbunden som har material riktat till särskilda grupper.

 

På frågan om varför studieförbunden bedriver denna verksamhet svarar alla tio studieförbund 

att statens syften (se bilaga 3) med stödet till folkbildningen ligger till grund för denna 

verksamhet. I varierande grad handlar övriga anledningar till denna verksamhet om 

medlemsorganisationers intressen, de egna medarbetarnas engagemang i dessa frågor, om att 

medborgare söker upp studieförbunden för samarbete kring dessa frågor och att den offentliga 

sektorn inbjuder till samarbete. Över hälften av studieförbunden anger att verksamhet med 

anknytning till den sociala sektorn sker i samverkan med kommunen. Åtta av tio 

studieförbund anger att det sker någon form av kommunikation med kommunen kring denna 

verksamhet. Enbart två av tio studieförbund har dock inbjudits till ansvarig nämnd, kultur- 

och medborgarnämnden, för att föra en dialog. Ett studieförbund anger i kommentarsfältet att 

”nämnd förefaller ointresserad av folkbildning och studieförbund”. Endast tre av tio 

studieförbund anger att det finns en tydlig ingång till kommunen för att inleda dialog. Fem av 

tio studieförbund anger att de känt sig förbisedda när kommunen har inlett samarbete med 

något annat studieförbund. I kommentarsfälten framkommer att denna känsla har uppkommit 

bland annat vid uppstarten av anhörigcentrum, vid uppstarten av allaktivitetshuset 

Tegelbruket och på grund av att vissa studieförbund har starkare koppling till politiska partier 

än andra. Studieförbunden överlag anser att kommunen har en bristande kunskap om den 

folkbildande verksamhet som bedrivs med koppling till den sociala sektorn. Här nedan 

framkommer svaren gällande dialog utifrån Överenskommelsen. 
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Alla studieförbund är i enkätundersökningen positiva till att arbeta mer med verksamhet inom 

den sociala sektorn. I kommentarsfältet skriver ett studieförbund att brist på resurser hindrar 

mer verksamhet med koppling till den sociala sektorn. Ett annat studieförbund anger att de 

gärna skulle göra mer verksamhet för ungdomar mellan 16-18 år som står utan sysselsättning. 

Ett studieförbund anger att de skulle vilja arbeta mer för att slussa in människor i samhället 

samt arbeta mer kring integration för nyanlända örebroare. Ett studieförbund skriver att de 

gärna skulle arbeta mer med personer med funktionsnedsättning men att den ”marknaden” är 

stängd genom att andra studieförbund har bundit dessa intresseorganisationer till sig. Här 

nedan visar hur folkbildningen med koppling till den sociala sektorn finansieras. Alla 

studieförbund har flera olika finansieringsformer för verksamheterna. 

Presentation av intervjusvaren samt analys 
Intervjuer är genomförda med representanter från sex stycken studieförbund. I presentationen 

kallas de Studieförbund A, B, C,D, E och F. Studieförbundens fingerade namn följer en 

inbördes storleksordning där Studieförbund A är det största studieförbundet i intervju-

undersökningen vad gäller antal studietimmar på nationell nivå och Studieförbundet F är det 

minsta i intervju-undersökningen vad gäller antal studietimmar på nationell nivå. Vid vissa 

intervjutillfällen deltog två respondenter från ett och samma studieförbund, de båda särskiljs 

ej i presentationen av citaten. Intervjuerna ger en djupare och en bredare förståelse för samt 

ytterligare kunskap om vad som framkommit i enkätsvaren. Intervjusvaren är i nedanstående 

presentation indelade i teman. För varje tema sammanfattas intervjusvarens innehåll med både 

gemensamma drag och avvikelser samt några exemplifierande citat. Sedan följer för varje 

tema en analys med koppling till teori och forskning som behandlats tidigare i studien. 

Tema I. Folkbildning och socialt arbete på samma gång. 

Samtliga sex studieförbundsföreträdare framhäver att all folkbildningsverksamhet är social 

och kan ses som en social företeelse. De lyfter fram flera exempel på folkbildningens 

betydelse för människor i och med den mötesplats som den utgör för människor med skilda 

bakgrunder. Folkbildningen är enligt respondenterna en arena där människor kan utvecklas 

tillsammans utifrån sina egna villkor och intressen. Flera respondenter understryker att ämnet 

för studiecirkeln inte alltid är det viktigaste, många deltagare söker sig till folkbildningen för 

gemenskapens skull.  

0

2

4

Ja Nej Vet ejA
n

ta
l s

tu
d

ie
fö

rb
u

n
d

 
Har någon form av dialog initerats i enlighet med Överenskommelsen 

mellan Örebro kommun och studieförbundet där du arbetar? 

0

5

10

Kommunalt bidrag Statligt bidrag Landstingsbidrag Deltagaravgift Projektmedel

A
n

ta
l s

tu
d

ie
fö

rb
u

n
d

 Hur finansieras denna verksamhet? 



 

32 

 

Ingenting vi gör är inte socialt, allt vi gör har någon form av social mening.  

– Studieförbund B.  

 

Själva verksamheten är väldigt socialt inriktad, den ger väldigt mycket som kanske inte går 

att mäta i siffor eller statistik. – Studieförbund D. 

Ett av studieförbunden vänder sig i större utsträckning till individer än till redan färdiga 

grupperingar i form av föreningar och organisationer, här framhävs fördelarna med att blanda 

individer med olika bakgrund i verksamhet som inte är uttalat socialt arbete men ändå ger 

positiva effekter.  

Och då har du en somalisk kille och en irakisk kille i samma studiecirkel där man lär sig om 

datorer. Det är klart att de här två måste komma utanför sina kulturella och etniska gränser 

för att kunna komma överens och utveckla samverkan. – Studieförbund D. 

Alla respondenter uppger att de bedriver verksamhet som dessutom både kan betecknas som 

socialt arbete och som folkbildning. Det rör sig om föräldrastöd, olika typer av 

samtalsgrupper, projekt kring funktionsnedsättning, amningshjälp, arbete kring självkänsla för 

tonåringar, delaktighets- och demokratiarbete, aktiviteter för äldre, projekt för att överbrygga 

samhällsklyftor och annan verksamhet för människor i livets olika skeenden.  

Tittar du på statsbidragsförordningen och de fyra syftena med folkbildning så är det ju 

otvivelaktigt så att vi ska arbeta med de målgrupperna som står som mest marginaliserade. 

 – Studieförbund D 

För oss känns det väldigt naturligt att vara med och jobba med de här frågorna. Om 

utanförskap och om heder och hedersfrågor och om fattigdom och ja, om allt om 

barnkommissionen och de mänskliga rättigheterna. – Studieförbund C. 

Vi har ju ett tydligt syfte i det, ett väldigt fokus på socialt arbete. Det vi ska jobba med. 

Kulturen är bara ett av fyra områden. – Studieförbund A. 

Den andelen av folkbildningsverksamheten som är att betrakta som socialt arbete varierar 

mellan studieförbunden, respondenternas svar visar att det rör sig om mellan 15 % till 80 % 

av den totala verksamhetsvolymen. Det största studieförbundet i intervjuundersökningen 

uppger att det sociala arbetet utgör fler studietimmar än vad den rena kulturverksamheten gör. 

En övervägande del av studieförbundsföreträdarna uppger att det sociala arbetet inom 

folkbildningen ökar. 

Det har ökat, det har ökat framförallt de sista tio åren. Om man pratar socialt arbete och 

verksamhet med människor som är arbetslösa. – Studieförbund A. 

En del av de sociala insatser som görs i studieförbundens regi går inte att rapportera in som 

folkbildning enligt de regler som fastlår vad som är statsbidragsberättigad folkbildning. Denna 

verksamhet lever inte upp exakt till de regler som gäller för studiecirkel, kulturprogram eller 

övrig folkbildningsverksamhet men genomförs ändå av studieförbunden för att behovet anses 

vara så stort. 

Vi jobbar med föräldrakontakter och speciellt då på förskolor med hög andel 

invandrarfamiljer […] Nu börjar den verksamheten i förskolan, kopplat till SFI. Och det är ju 

verksamhet som vi inte kan rapportera. Tanken är att vi ska kunna utveckla material som vi 

kan använda på andra ställen och på så vis få igen det ändå. – Studieförbund F. 

Vi tycker att det är så viktigt. Fast det är ju utanför systemet, man får inte ha folkbildning på 

asylboenden. – Studieförbund A. 
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Flera studieförbund uppger att kulturen är ett bra verktyg för att arbeta med socialt arbete. 

I Vivalla har vi startat ett projekt där sången och musiken är verktyg för språkutveckling och 

integration. – Studieförbund F. 

Det är ju kultur, men de har även mycket integration alltså, de lär ju sig svenska.  

– Studieförbund E. 

Det är kultur och hälsa. För det är i första hand riktat till barn med socioekonomisk utsatt 

bakgrund, alltså de som inte har råd, deras föräldrar har inte råd att de går på Kulturskolan. 

Vi har även haft projekt för funktionshindrade, eller de som är långtidsarbetslösa och 

långtidssjukskrivna, där de fick måla genom bildterapi och även trädgårdsterapi.  

– Studieförbund C. 

En respondent förklarar att den officiella statistiken över ämnesområdena i folkbildningen inte 

alltid visar syftet med verksamheten. 

Man kan koda det som kulturverksamhet. Men det är alltså socialt arbete som heter duga.  

– Studieförbund B. 

Några studieförbundsföreträdare lyfter även fram att studieförbund är mer flexibla än offentlig 

sektor och fortare fångar upp nya behov i samhället.  

Vi är snabbare än kommunen är i sammanhanget, det säger kommunen själv också. Vi har 

kortare beslutsvägar. – Studieförbund A. 

Analys tema I 

Skillnaden på teoretiska förklaringsmodeller och rent deskriptiva förklaringsmodeller är att de 

teoretiska förklaringsmodellerna kan appliceras på och genom ett analysförfarande förklara 

olika sammanhang där liknande omständigheter råder medan rent deskriptiva förklarings-

modeller helt enkelt beskriver rådande förhållanden i ett visst skeende. I denna studie är det 

intressant att se på studieförbundens verksamhet utifrån teoretiska förklaringsmodeller och 

begreppsdefinitioner som gäller för socialt arbete. Gustavsson (1996) skriver att 

folkbildningen i praktiken rör sig mellan socialt arbete, utbildning och kultur. Alla 

respondenter framhäver mer eller mindre att all folkbildningsverksamhet är en social 

företeelse, men all folkbildningsverksamhet är för den sakens skull inte att betrakta som 

socialt arbete, en betydande del kan dock betraktas som det. Meeuwisse och Swärd (2006) 

skriver att det inte finns någon allmänt erkänd definition av begreppet socialt arbete. Av de 

definitioner som presenteras i studien kan det konstateras att socialt arbete grundar sig på 

någon slags medvetenhet kring vilka insatser som görs och varför. Det är ingen slumpartad 

handling utan mål eller mening. Respondenterna ger exempel på det genom att beskriva 

folkbildningsverksamhet riktat mot samhällsgrupper som på olika vis är marginaliserade, 

aktiviteter för att stärka olika samhällsgrupper samt verksamhet för att öka integrering och 

menar att detta är socialt arbete. Arensmeier (2013) skriver visserligen att studiecirklar av 

olika slag såsom exempelvis hantverkscirklar är viktiga mötesplatser för många människor 

och bidrar till att öka det sociala kapitalet i samhället. Men ändock finns en skiljelinje mellan 

den verksamhet inom folkbildningen som förvisso har en social mening för deltagarna och 

bidrar till att stärka det sociala kapitalet, exempelvis datorcirklar och den verksamheten som 

mer uttalat och tydligt har ett syfte att stärka deltagarna som individer och deras engagemang i 

samhällslivet, exempelvis samtalsgrupper och studiecirklar bland socioekonomiskt utsatta 

grupper. Den senare stämmer mer överens med de definitioner av socialt arbete och socialt 

samhällsarbete som ges av bland andra Swedner (1996). Socialt välfärdsarbete kan enligt 

(Swedner, 1996) bestå i samhälleligt förändringsarbete på såväl individnivå, institutionsnivå 

som samhällsnivå. Detta arbete har ”till syfte att begränsa, övervinna, motverka och 
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förebygga de missförhållanden och sociala problem, som under de senaste två till tre hundra 

åren har vuxit fram i samband med industrialiseringen” (Swedner, 1996, s. 38).  

Swedner (1996) menar att när sociala problem uppstår behövs åtgärder som minskar 

konsekvenserna av processproblem, strukturproblem och resursproblem. Socialt arbete i form 

av samhällsarbete kan med fördel ske i samverkan mellan socialarbetare, fritidsledare och 

lärare i olika bostadsområden (Swedner, 1996). I de beskrivningar som görs i intervjusvaren 

av det folkbildande arbete som bedrivs inom den sociala sektorn framkommer tydliga likheter 

med det som Swedner (1996) beskriver som samhälleligt socialt förändringsarbete. 

Respondenterna menar att folkbildningen har en självklar uppgift vad gäller att stärka olika 

samhällsgrupper. Studieförbundens verksamhet kan bidra till att människor kan skaffa sig ett 

variationsrikt och meningsfullt liv. Intervjusvaren visar att människor genom folkbildningen 

kan finna viktiga sociala sammanhang och forum för personlig utveckling även då det från 

studieförbundens sida inte uttryckligen är en social insats. Respondenterna lyfter dessutom 

även fram flera exempel på ett mer genomtänkt socialt arbete, exempelvis hur kultur i samspel 

med olika former av sociala insatser kan bidra till människors välmående. Detta visar att det 

inom folkbildningen både sker medvetet socialt arbete och verksamhet med annat fokus som 

ändå ger betydelsefulla effekter för individ och samhälle, detta med stöd i Folkbildnings-

förordningen. Lindgren (1996) visar i sin forskning att studiecirkeln är en mötesplats för 

dialog, en plats där människor kan upptäcka sig själva, öka sina kunskaper och på så sätt 

utjämna bildningsklyftorna i samhället. Samtidigt visar Lindgren (1996) att studiecirkel-

deltagare i stor utsträckning inte bekräftar studieförbundens egna förhoppningar och mål med 

folkbildningen då det i hennes studie framkom att en tredjedel av studiecirkeldeltagarna inte 

ansåg att cirkeln bidragit till att deras självförtroende har ökat eller att de blivit bättre rustade i 

livet. Lindgren (1996, s. 173) resonerar kring att studiecirkelns påverkan på människor avgörs 

av i vilken utsträckning cirkeln ”kommer in i” deras liv. Arensmeier (2013) skriver att 

studiecirklar bidrar till ökat socialt kapital i samhället och har positiva effekter för individerna 

men att en svaghet hos många studiecirklar är dock att de pågår under en kort period. Att få 

veta mer exakt hur det ser ut för studiecirkeldeltagarna i Örebro vad gäller hur 

studiecirkeldeltagandet påverkar dem som personer kräver ytterligare forskning kring 

deltagarnas egna uppfattningar då föreliggande studie enbart ser till studieförbunds-

företrädarnas perspektiv. Huruvida det finns en viss skillnad mellan hur olika typer av 

folkbildningsverksamhet och det bakomliggande syftet med verksamheten inverkar när det 

kommer till graden av studiecirkels påverkan på deltagarna kräver också ytterligare forskning. 

Swedner (1996) menar att det är av vikt att se människors kreativa och skapande natur och 

mobilisera detta i det sociala arbetet. Kulturen har en viktig roll att spela i välfärdsarbetet men 

denna används inte så mycket som den skulle kunna göra. Både sociala insatser samt andra 

mer utvecklande insatser för att tillgodose de kulturella behoven är betydelsefulla (Swedner, 

1996). Likaså Freire (1972) framhåller praktisk handling som centralt, han förespråkar en 

växelverkan mellan både tanke och handling. Några respondenter uppfattar kommunen som 

mindre flexibel vad gäller att fånga upp behov i samhället och att blanda in kulturen i 

verksamheten. Både studieförbunden och kommunerna har uppdrag från statligt håll genom 

lagar och förordningar att arbeta för att främja människors deltagande i samhällslivet och för 

att människors resurser ska frigöras så att de själva kan påverka sin livssituation (se bilaga 3; 

bilaga 4). Swedner (1996) beskriver utifrån Ta-Ha-Ge-modellen vilka levnadskomponenter 

som människan behöver för att leva ett gott liv. Det är inte tillräckligt att enbart se till några 

enstaka av människans behov. Av dessa komponenter finns bland annat kunskaper och 

färdigheter, förmågan att planera inför framtiden samt förmågan att påverka andra människor 

(Swedner, 1996). Dessa komponenter har en tydlig koppling till de resurser som människan 

utvecklar genom folkbildningen. Gustavsson (1996) beskriver hur bildning handlar om att 
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människan utforskar det okända och skaffar sig nya erfarenheter tillsammans med andra. 

Folkbildningen strävar dessutom efter att nå alla oavsett ekonomiska, kulturella, politiska eller 

sociala hinder för att genom kunskap och lärande stärka demokratin och uppnå sociala 

förbättringar (Gustavsson, 1996). Intervjusvaren visar att det sociala arbetet inom 

folkbildningen ofta utgörs av verksamhet där kulturen spelar en viktig roll, såväl bild som 

musik används inom folkbildningens sociala insatser. 

Studieförbundens socialt inriktade verksamhet har en lång historia då folkbildningen har ett 

historiskt engagemang i samhällsfrågor och människors livssituation (Bjurström, 2013). Den 

kopplingen är tydlig än idag (Harding, 2013). Respondenternas svar visar att studieförbunden 

på olika vis engagerar sig i olika samhällsgruppers möjlighet till delaktighet och bildning. 

Jämförelser kan göras med Rivera (2003) som visar i sin studie vilken positiv effekt 

folkbildningen kan ha på en socioekonomiskt utsatt grupp, hemlösa mödrar. Denna studie 

visade hur ett folkbildningsprogram innehållande problemformulerande och medvetande-

görande på ett flexibelt och anpassat sätt genom dialog stärkte deltagarna på ett personligt 

plan och till att ta en mer aktiv roll i samhället. Likaså Nyberg (2011) presenterar exempel på 

hur folkbildningen kan användas i syfte att stärka människor. Deltagarna uppger att de fått en 

ny identitet som en mer aktiv medborgare och att de värdesätter sig själva högre som 

samhällsmedborgare. Lindgren (2001) skriver dock i sin studie Kan en filthatt stärka 

demokratin? att studieförbunden kan behöva fundera över sin roll som demokratistärkande 

och samhällsbyggare då studieförbundsdeltagare i begränsad utsträckning uppger att 

studiecirkeln givit ökat deras samhällsengagemang. Föreliggande studie visar att 

studieförbunden både arbetar med ren kulturverksamhet men även med annan verksamhet i 

syfte att stärka människor och samhällsgrupper. Det tyder på att det finns en skillnad mellan 

olika typer av folkbildningsverksamhet vad gäller i vilken grad demokratin stärks. 

Respondenterna uppger att det sociala arbetet som riktas till mer marginaliserade 

samhällsgrupper ökar. Enkätsvaren och intervjufrågorna om hur och varför studieförbunden 

engagerar sig inom den sociala sektorn har visat att olika typer av folkbildande verksamhet 

kan kallas socialt arbete. Utifrån det kritiska realistiska synsättet identifieras några 

genererande mekanismer bakom det sociala arbete som utförs i studieförbundens regi. Dessa 

befinner sig i skilda strata då det rör sig om både juridiska aspekter och om folkrörelsernas 

traditionella engagemang samt om enskilda medarbetares intresse. Några respondenters svar 

visar att studieförbundens inre struktur och organisation gynnar de mekanismer som bidrar till 

ett flexibelt förhållningssätt där snabba besluts kan tas vad gäller verksamheten, vilket gör att 

studieförbunden lättare än kommunen kan möta vissa sociala behov i samhället. 

Tema II. Mellan människans lika värde och evidens 
Den folkbildande verksamheten inom den sociala sektorn grundar sig i studieförbundens olika 

ideologiska inriktningar och profilering samt i vissheten om alla människors lika värde.  

Den teori som finns grundad hos oss är ju alla människors lika värde […] Och att det finns 

en tilltro till människan. Och utgångspunkten är ju erfarenheten, den är lika viktig som den 

bokliga kunskapen i en studiecirkel. Kunskapen som finns hos deltagarna kontra den som 

finns hos ledaren. – Studieförbund F 

Det finns ingen direkt röd linje i hur en studiecirkel, hur en cirkelledare ska vara, förutom att 

man utgår från våra kärnämnen, det här med alla människors lika värde, demokratitänkandet. 

– Studieförbund D. 

Några respondenter lyfter fram hur kvalitetsindikatorer efterfrågas när samverkan kring viss 

verksamhet sker med offentlig sektorn. 
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När man jobbar med exempelvis föräldrastöd och gentemot kommunen, då har det varit 

väldigt mycket att det ska vara evidensbaserat. Jobbar man med folkhälsopedagoger, 

folkhälsostrateger exempelvis så frågar man ju efter evidens. Men utifrån mitt sätt att se det 

så är det viktigare att människor kommer till samtal och delar egna erfarenheter med 

varandra […] Då kan mycket mer hända.  – Studieförbund F.  

Vi har ju alltid varit väldigt tydlig med att vi vill utbilda. För att det offentliga, för att 

omgivningen ska förstå det vi gör så är det nog viktigt att vi betonar vissa delar. Vi säger till 

exempel att vi tror på musik och det som verktyg. Och det finns forskning som visar på det. 

För det är inte flum och lull. Vi måste ha kompetens och kunskap. Det är en helt ny 

pedagogik vi jobbar fram. Den här utbildningsformen finns inte idag och vi kan inte gå upp 

till Försäkringskassan eller förvaltningen för funktionshindrade och presentera vårt projekt 

och så inte veta vad vi egentligen pratar om. – Studieförbund B. 

Flera studieförbund och studieförbundens medlemsorganisationer tar fram eget 

samtalsmaterial för studiecirklar. Studieförbundsföreträdarnas svar angående användandet av 

teori- och evidensbaserade metoder och studiecirkelmaterial visar på skillnader mellan 

studieförbunden.  

De är väldigt duktiga centralt på förbundet att ta fram material som är forskat kring och så. 

Det finns många olika material som jag tycker de är väldigt duktiga att ta fram. – 

Studieförbund C. 

En del material har ju väldigt stark utgångspunkt i en viss syn på världen, en viss teori. Men 

det är ju sällan vi själva som skriver material. Och man kanske inte alltid är jättemedveten 

om teorin bakom men man vet metoden och ser att det ger nytta. Det är ju kanske mer 

metodfokuserat än fokus på teorin bakom. – Studieförbund A. 

Det är det som gör att det blir svårt ibland. Det är det goda samtalet som är grunden. Och det 

finns ingen teori för det eller ett namn för det, om inte vi bestämmer oss för att vi patenterar 

det nu då och säger att det goda samtalet består av ett antal parametrar för att det ska uppstå, 

det krävs det här och det här och det här. – Studieförbund D. 

Visst finns det en grundtanke, även om vi kanske inte alltid säger att det är en teori, som inte 

alltid är vetenskapligt förankrad och bevisad på olika sätt med evidens, eller vad det kan 

heta. Utan allmänmänskligt tänkande. En idé och en tanke. – Studieförbund F. 

Studieförbunden framhäver folkbildningens pedagogik med studiecirkeln som metod. Hur 

välgrundad studiecirkelverksamheten är i teorier och evidens varierar enlighet 

respondenternas utsagor. Respondenterna berättar inte vilken sorts evidens eller teorier det rör 

sig om och de exemplifierar heller inte genom att berätta om några manualbaserade metoder 

eller utvärderade studiecirkelprogram. Förutom en respondent som lyfter fram Prevention and 

Relationship Education Program (PREP)
1
 vilket är ett förebyggande pedagogiskt 

friskvårdsprogram för par. Respondenterna från ett studieförbund berättar också om en ny 

utbildningsform som arbetas fram baserat på aktuell forskning. Överlag visar respondenteras 

svar att studieförbundens egna projekt i större utsträckning har ambitionen att bygga på olika 

former av evidens än vad den verksamhet som sker i samverkande föreningar har, där styr 

föreningarna och studiecirkeldeltagarna innehållet och formen helt själva.  

Så länge det är en studiecirkel i sig så är det ju deltagarstyrt, så är det. Det finns saker som 

skiljer bildning och utbildning. En av de stora sakerna då är att studiecirkeln är självständig, 

                                                 
1
 PREP kommer ursprungligen från USA, där professorerna Howard Markman, Susan Blumberg och Scott 

Stanley utvecklat metoden på basis av omfattande forskning under 25 års tid. Därifrån har den senare tagits till 
Modum Bads Samlivssenter i Norge 1999, som anpassat den efter skandinaviska förhållanden. 
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ingen utifrån äger rätten att gå in och påverka vad cirkeln ska göra utan det är deltagarna 

själva och där räknas ledaren som en av deltagarna. – Studieförbund B 

Cirkelledarna har ju olika metoder att lära ut. Ja, det här med alla människors lika värde, 

demokratitänkandet, annars lär man på bäste möjliga sätt. – Studieförbund D. 

Vad gäller studieförbundspersonalens egen kompetens finns olika perspektiv. 

Ska du anställa någon på ett kommunalt bibliotek, då ska det vara en bibliotekarie med 

formellt betyg. Det ska vara en utbildad bibliotekarie. Den sociala kompetensen, den bedöms 

inte […] Vi jobbar inte alls så. Här uppe måste du vara halvt galen för att kunna jobba. Det 

är en salig blandning med människor. – Studieförbund B. 

Vi utbildar alla som kommer till oss kring vad en utvecklingsstörning är, vi hade en 

utbildning för hela den här avdelningen och redovisningscentralen som sitter här, för alla här 

kommer ju att möta vår grupp av funktionshindrade som kommer och situationer som kan 

uppstå. – Studieförbund B. 

Analys tema II 

Genom att se till eventuella bakomliggande teorier och evidens förtydligas bilden av vad för 

slags socialt arbete som bedrivs inom folkbildningen. Freire (1972) menar att vuxna 

människor genom undervisning kan medvetandegöras och frigöras, men då krävs att 

undervisningen sker tillsammans med deltagarna och inte inför dem, detta för att de själva 

genom kunskap och reflektion ska komma till medvetande. Det är dialogen och samtalet som 

sätter igång en process mot ökad insikt och kritiskt tänkande (Freire, 1970). Liknande tankar 

har studieförbundsföreträdare som framhåller vikten av att deltagarna själva formar och 

bestämmer över verksamheten. Respondentera framhåller människans lika värde och andra 

grundläggande värderingar som grunden för sin verksamhet. Specifika evidensbaserade 

metoder används inte lika medvetet som studieförbundens egna ideologier och värdergrunder. 

Enligt den definition av socialt arbete som antagits av International Federation of Social 

Workers och International Association of Schools of Social Work ska det sociala arbetet utgå 

från teorier om mänskligt beteende och teorier om sociala system. Swedner (1996) använder 

en annan definition av socialt arbete genom att beskriva dess syfte vilket är att begränsa, 

övervinna, motverka och förebygga de orättvisor och den sociala problematik som utvecklats i 

samband med industrialiseringen. Att motverka och förebygga orättvisor och social 

problematik känns igen i respondenternas svar kring verksamheten inom den sociala sektorn.  

Det framkommer i studien att det sociala arbetet inom folkbildningen i regel inte uttalat 

baseras på utvärderade eller forskningsbaserade metoder. Varken cirkeldeltagare eller 

studieförbundens personal arbetar lika medvetet utifrån forskning och teori som det görs inom 

den offentliga sektorn. Andersen och Østeraas (2002) skriver att den offentliga sektorn och 

den ideella sektorn inte bör likna varandra, det är inget som någon av parterna vill. Författarna 

skriver dock att de ändå närmar sig varandra då frivilliga organisationer anpassar sig efter den 

offentliga sektorns önskemål för att bli tilldelade mer resurser (Andersen & Østeraas, 2002). 

Detta bekräftas då respondenter berättar hur de gärna vill kunna möta upp behov från den 

offentliga sektorn och om hur evidens och forskning efterfrågas av kommunen vid samarbete. 

Folkbildningsrådet (2013c) understryker att alla studieförbund trots sina olikheter har en 

gemensam idégrund där människans egen fria vilja och val att delta i folkbildningsverksamhet 

är central. Att studieförbundens syn på evidens skiljer sig från kommunens syn tyder på att 

folkbildningen har vuxit fram ur strukturer tillhörande folkrörelser utan större krav på evidens 

medan kommunens verksamhet har sin historia i en annan kontext vilket utlöst andra 

mekanismer. 
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Enligt både Swedner (1996) och Freire (1972) ska socialt förändringsarbete ske i samverkan 

med berörda samhällsgrupper. Centralt för Freire (1972) är att verksamheten ska användas 

och utvecklas tillsammans med människor och inte för dem, målet är att människan själv ska 

bli medveten och reflektera över sin situation. Även Folkbildningsrådet (3013c) understryker 

deltagarengagemanget som en central faktor i folkbildningen, att deltagaren är aktiv och 

bidrar och på så vis kan folkbildningen kanalisera och stimulera engagemang i samhället 

(Folkbildningsrådet, 2013c). Intervjusvaren bekräftar att en viktig grundläggande princip i 

studieförbundens verksamhet är deltagarnas egen vilja och behov. Respondenter lyfter fram 

människans egna inneboende resurser och önskemål som ett av de främsta riktmärkena i 

verksamheten. En ledare bör enligt pedagogiken för förtryckta använda sig av dialog och 

kommunikation i arbetet med olika samhällsgrupper (Freire, 1972). Dialogen är det främsta 

verktygen och ska användas av ledare och deltagare som jämlikar. Det är betydelsefullt för en 

studiecirkel att deltagarna själva uppmuntras att lyfta frågor för diskussion (Freire, 1972). 

Detta resonemang känns igen i intervjusvaren då respondenterna med studiecirkeln som 

utgångspunkt menar att deltagare och ledare tillsammans helt styr innehåll och 

tillvägagångssätt. 

Tema III.  Kostnad och värde. 

Studieförbundsföreträdarna resonerar med olika perspektiv kring de ekonomiska 

förutsättningarna för verksamheten inom den sociala sektorn. Gemensamt för de flesta är att 

de understryker att det är en kostsam verksamhet då deltagarna i regel inte kan betala för sitt 

deltagande. Att nå ut till deltagarna och att sprida information om verksamheten kräver 

insatser från studieförbundet men det är ingen verksamhet som ger stora volymer av 

studietimmar tillbaka som i sin tur genererar statsbidrag. Flera studieförbund lyfter fram det 

faktum att de pengar som kommer in genom så kallad volymverksamhet, till exempel musik, 

investeras i annan mer socialt inriktad verksamhet. 

Det är som jag säger, verksamhet kostar ju så olika. Visst är det så. Vi måste ha billig 

verksamhet för att ha råd med dyr verksamhet och dyr verksamhet kan ju vara sådan som 

kräver ett tålmodigt arbete, det genererar inte så mycket timmar, det är någon balans 

däremellan. – Studieförbund A 

Musiken är en volymverksamhet, och ja, det är volymen vi får pengar på. Där är det svårt att 

nå deltagarna med någon slags bildning som ligger utanför att bli rockstjärna, men vi gör vad 

vi kan […] Men den pengen vi tjänar där ska oavkortat gå in till att lyfta verksamhet kring 

funktionsnedsättning och organisationsutveckling. – Studieförbund B. 

Vi behöver alltså mer resurser än någonsin, de som är i utanförskap, de har ju inte råd att 

betala för att gå i studiecirkel. Då blir det ju det här med noll-cirklar, och då måste ju någon 

betala ledarna, de gör det ju inte gratis. – Studieförbund C. 

Att kommunens bidrag till studieförbunden nyligen sänkts med 300 000 kronor till förmån för 

ett riktat bidrag till fritidsgårdar tas upp av respondenterna under några av intervjuerna. 

Ett styrt bidrag och det är det vi är oroliga för i en förlängning, vad händer? Bidraget i sig 

när man sitter i verksamheten är ju skitbra […] Men det är ju inte bra för den fria och 

frivilliga folkbildningens sätt att se på det hela. Det blir ju styrt då. – Studieförbund A. 

Vissa studieförbund har verksamhet inom den sociala sektorn i egen regi och genom egna 

projekt medan andra studieförbund arrangerar det sociala arbetet till största del tillsammans 

med medlemsorganisationer. Projektformen är något som de flesta respondenter lyfter fram. 

Flera studieförbund uppger att en stor del av det sociala arbetet finansieras via projektmedel 

då statliga och kommunala bidrag inte räcker till.  
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Jag tror att projekt är en sådan vettig väg att gå för att få in resurser till att göra verksamhet 

som behövs. Och vi ser ju mycket luckor som studieförbund kan fylla. – Studieförbund A. 

De har inte en jävla susning alltså, vare sig politiker eller tjänstemän, hur mycket resurser 

som studieförbunden drar in utan att kommunen behöver vara med […] ’Tack för kaffet’ 

säger Örebro kommun. De har inte lagt en spänn på att utveckla det här. Det har Arvsfonden
2
 

betalat. – Studieförbund B. 

Som exempel asylsökande, det vette fan hur vi klarar det ekonomiskt, men med 

projektpengar kan vi jobba med de här människorna som inte har resurser, så tänker vi. 

 – Studieförbund A. 

I och med att de flesta studieförbund samverkar med olika föreningar är även föreningarnas 

ekonomi en faktor i sammanhanget, de studieförbund som samverkar med föreningar lyfter 

detta samarbete som en betydelsefull bas för det sociala arbetet. Många föreningar brottas 

med en tuff ekonomi och enligt en respondent kan studieförbunden och folkbildningens 

resurser hjälpa till att hålla föreningar vid liv. 

Möjligheten att driva en förening, det kostar ju lite […] Det upplever jag bland 

vuxenorganisationer, vuxna föreningar som inte har barn och ungdomsverksamhet, de går 

kanske hit och använder folkbildningen för att hålla igång sin verksamhet något sånär. Riktar 

in sig på bildningen liksom. – Studieförbund A. 

Ett par respondenter lyfter fram tankar kring bidragen som går till föreningar. 

Föreningar som vi samarbetar med har blivit förbisedda därför att en och samma förening, 

det spelar ingen roll vilket studieförbund de är med, får bidrag vad de än söker till nästan. 

Medan jag har kämpande föreningar som alltid får avslag på sina ansökningar från 

kommunen då. Vissa har lättare att få än andra, och vad beror det på? Är det bara beroende 

på humöret på den som den dagen ger avslag? – Studieförbund E. 

 Frågan är hur mycket av de pengar som studieförbunden generar i föreningarna som 

används till folkbildning? Min upplevelse är att det är väldigt mycket bara ett förmedlande 

av pengar. – Studieförbund D. 

Flera studieförbundsföreträdare uppger att när den offentliga sektorn utlyser riktat bidrag för 

en specifik verksamhet så gäller det att vara framme för att få ta del av resurserna, men 

samtidigt synliggörs ett dilemma för studieförbunden då de inte vill sälja sig och sätta sin 

identitet åt sidan. 

Men det är ju lite riktat, de här; ’Vi [kommunen]vill ha hjälp, kör cirklar’. Men då får man ju 

ansöka om lite pengar. – Studieförbund E. 

Det är svårt för vi är också hårt pressade ekonomiskt. Och vi sitter på mycket kompetenser, 

resurser och kunskaper och vill ju gärna svara upp mot de behov som finns. Men någonstans 

handlar det om att inte sälja sin själ. Allt för mycket […] Eftersom det här som vi gör är det 

fria och frivilliga och det innebär väldigt stor avsaknad av målstyrning. Det är ju lite det som 

är själva idén med folkbildningen. – Studieförbund D. 

Det är lite upp till varje studieförbund och se till så att man får en del av kakan. 

 – Studieförbund A. 

                                                 
2
 Allmänna arvsfonden finansierar genom ärvda medel från avlidna personer utan arvinge nyskapande och 

utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. 
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Den riktade verksamheten är inte alltid en bra affär för studieförbunden även om upplägget är 

klart och kommunen stöttar med marknadsföring och lokal, som exempelvis Kulturrundan
3
. 

Det är dyra timmar, för dels handlar det ju lite för mig om att rodda runt och det ska göras 

planscher och grejer, och sen betalar vi någon tusenlapp per spelning […] Likadant det här 

riktade pengarna mot fritidsgårdarna, vi var där ett tag men vi slutade med det, för det blev 

också en jätteförlust för oss då, att ha en riktig lärare på plats och inte kunna ta in några 

avgifter från deltagarna och täcka det… Det var jättesvårt att få samma deltagare som 

stannar och kommer flera gånger, det beror ju lite på om polaren slutar, då slutar den med. 

Det var inte hållbart som studiecirkel. – Studieförbund E. 

Från det största studieförbundet i studien uttrycktes mer positiva ordalag om kommunens initiativ med 

Kulturrundan. 

Naturligtvis är det ju resurser, tänk vad det här kostade […] de [kommunen] var väldigt 

tydliga ’Det här har vi inga pengar till, vad vi kan göra som kommun är att upplåta lokaler 

till alla, och marknadsföringen’. Och det tycker jag var gott nog så att säga. Sen var det 

någon som knölade för det också, tyckte att, vad fan ska vi syssla med det här för? 

 – Studieförbund A. 

En annan aspekt som uppkommer i ett par intervjuer är jakten på timmar och konkurrensen 

mellan studieförbunden samt vad detta kan ha för konsekvenser för kvaliteten och graden av 

engagemang från studieförbundsföreträdarnas sida. 

Vi ska ju helst öka, det ska man ju alltid. Och vi ska ha in fler föreningar och så, men jag har 

sagt stopp. För man hinner ju inte då. Du hinner ju inte för det är så mycket pappersarbete 

med folkbildning. – Studieförbund E. 

Nu blir det nästan lite jakt på att roffa åt sig verksamhet för pengarna, annars försvinner 

pengarna. – Studieförbund A. 

Det här med timmarna, jag tycker inte om det egentligen. Det är ju det som gör att det blir 

sådan konkurrens mellan studieförbunden. – Studieförbund C. 

Ett sätt att bedriva verksamhet inom den sociala sektorn är genom upphandlad verksamhet, 

även här förhåller sig studieförbunden olika kring att delta i upphandlingar och lämna anbud. 

Det är klart vi skulle kunna gå in och göra upphandlingar, men det är ju väldigt styrt. Även 

om folkbildningens metod kan man ju jobba med i uppdragsverksamhet också, det kan man 

ju. Men det har inte blivit av, vi satsar på annat. – Studieförbund A. 

Vi kan välja att gå in i rena uppdrag, men då är det ju inte folkbildning. Men vi går ju ändå in 

där och jobba folkbildningsmässigt. – Studieförbund D. 

Flera respondenter uppger att det sociala arbetet inom folkbildningen är svårare att få till än 

annan ren kulturverksamhet som till exempel studiecirklar kring musik, samtidigt genererar 

studiecirkelverksamheten i ett väletablerat rockband lika mycket bidrag till studieförbunden 

som annan studiecirkelverksamhet med mer svårmobiliserade grupper. 

När jag hade haft den här föreläsningen om barnfattigdom, efteråt kände man sig så nöjd. Vi 

har jättemånga kulturarrangemang hela året, alltså kan ju ha konserter och det är 

föreläsningar och allihop men just det arrangemangen kändes som att, ja nu har jag gjort rätt 

för de här folkbildningspengarna. – Studieförbund C. 

                                                 
3
 Kulturrundan är öppna och för åhörarna kostnadsfria kulturarrangemang riktade till äldre som regelbundet 

arrangeras i samarbete mellan Örebro kommun och andra organisationer i lokalsamhället.  
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Ska vi dra igång en studiecirkel i någon form av funktionsnedsättningsverksamhet, 15- 20 

timmar. Det kan vara 15-20 timmar att bara få igång den, förarbetet, underhandsarbete och 

efterarbete. Det är en jävla skillnad. – Studieförbund B. 

Analys tema III 

Amnå (1995) skriver att erhållande av offentliga medel alltid innebär ett visst beroende då 

bidragsgivaren har både rätt och skyldighet att kontrollera vad de tilldelade skattepengarna 

används till. Studieförbundens verksamhet styrs av både deltagares efterfrågan och 

kommunens riktade bidrag (Lindgren, 2001). Flera respondenter menar emellertid att den 

offentliga sektorn inte riktigt verkar veta vad studieförbunden gör med bidragen som erhålls. 

Respondenter lyfter fram att folkbildande verksamhet inom den sociala sektorn är prioriterat 

men att det även sker mycket verksamhet som innehåller mestadels ren kultur. Båda dessa 

former av folkbildningsverksamhet finner stöd i förordningen om statens stöd till folkbildning 

(se bilaga 4). Respondenter förklarar hur en del av kulturverksamheten genererar stora 

volymer av studietimmar och på så vis bidrar till att bekosta verksamhet inom den sociala 

sektorn som inte skulle bära sig ekonomiskt på egen hand. Viss verksamhet inom den sociala 

sektorn genererar inga statsbidrag då den inte faller inom ramarna för vad som är regelrätt 

folkbildning men utförs ändå med hjälp av projektmedel, då det anses vara prioriterad 

verksamhet. Detta faktum visar hur studieförbundens egna intressen och prioriterande 

folkbildningsverksamhet inte alltid sammanfaller med statens. Detta är några av de 

förutsättningarna som det sociala arbetet inom folkbildningen har att rätta sig efter. 

Heckscher (1951) resonerade redan på 1950-talet om korporatismen och skrev att den 

fungerar så länge organisationerna får vara en fri och självständig part och med 

medlemmarnas intresse och organisationens egna ideal som vägledare. Respondenter berättar 

att självständigheten nu försvagas i och med de öronmärkta bidrag som den offentliga sektorn 

utdelar i utbyte mot en viss verksamhet. Detta bekräftas även av forskningen som visar att 

marknadsanpassningen förändrar villkoren för civilsamhället, detta är en del av utvecklingen 

mot ett nytt samhällskontrakt (Wijkström, 2012). Vad gäller samhälleliga förändringar och 

regeländringar har dessa under de senaste årtiondena influerats av nyliberalismen, vilken 

grundar sig på idén att konkurrensen är en effektiv och nyttig drivkraft i de flesta 

sammanhang (Sommestad, 2011). Samtidigt kännetecknas vårt samhälle av ökad pluralism 

med fler intresseorgansationer och ökad konkurrens som enligt pluralismen ska bidra till 

balans (Naurin, 2001). Att den ökade konkurrensen skulle bidra till balans är inte något som 

respondenterna lyfter fram, däremot framkommer tankar om ökad timjakt och ökad press som 

växer fram ur de kvantitativa system som ligger till grund för de ekonomiska bidrag som ges 

av den offentliga sektorn. Folkbildningsrådet (2011) lyfter fram synpunkter från 

kommunföreträdare kring studieförbundens timjakt. Kommunföreträdare menar att 

konkurrensen om timmarna anses missgynna resursanvändningen, försvåra samverkan och 

göra studieförbunden mer fokuserade på att samla in studietimmar än på att höja kvaliteten 

(Folkbildningsrådet, 2011). I intervjuerna framkommer missnöje konkurrensen som finns 

mellan studieförbunden i och med de kvantitativa mätsystem som ligger till grund för 

bidragsfördelningen. Flera studieförbund framhåller projektmedel som ett viktigt komplement 

till de offentliga bidragen för att kunna bekosta den resurskrävande sociala verksamheten. 

Enkätsvaren visar att en väldigt liten del av verksamheten med koppling till den sociala 

sektorn bekostas av deltagaravgifter. Studieförbunden måste hitta externa finansiärer då 

målgruppen för verksamheten inte har möjlighet att själva stå för deltagarkostnaden, detta kan 

sättas i förbindelse med målgruppens strukturella villkor i samhället som aktiverar de 

generativa mekanismer vilka gör att vissa individer lider brist på resurser. 

Inom den offentliga verksamhetens organisation och styrsystem har förändringar skett med 

influenser från NMP. Dessa förändringar hänger ihop med nyliberalismen. Tilltron till 
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marknaden och affärsmässiga metoder ökar (Montin, 1997). Respondenternas uttalanden om 

att sätta prislapp, om att producera mer timmar, om att roffa åt sig verksamhet för pengarna 

och om konkurrensen synliggör dessa marknadsmässiga tendenser som förändrar de strukturer 

vilka påverkar studieförbundens förutsättningar.  Samtidigt framhäver ett par respondenter att 

den folkbildande verksamheten inom den sociala sektorn kanske inte alltid går att mäta i 

pengar. Arensmeier (2013) har dock i sin forskning kunnat visa på värdet av en kapitalform 

kallad det sociala kapitalet vilket används för att förstå hur mänskliga möten, relationer och 

sociala mönster påverkar samhället. Socialt kapital är gynnsamt för framväxten av ett 

välfungerade samhälle både ur ekonomiskt perspektiv och ur demokratisynpunkt. Det kan 

vara så att folkbildningen i Sverige bidrar till landets höga nivåer av socialt kapital 

(Arensmeier, 2013). Intervjupersonerna lyfter fram folkbildningens positiva inverkningar på 

samhället men visar samtidigt frustration över de regelverk och kvantitativa mätsystem som 

folkbildningen har att rätta sig efter. Flera respondenter ger uttryck för att offentlig sektor inte 

förstår vad folkbildningen bidrar med i samhället. Likaså uttrycker ett par respondenter 

frustration över att Örebro kommun inte verkar inse hur pass mycket kommunens 

investeringar i folkbildningen genererar i form av ökad folkbildningsverksamhet, statligt 

bidrag och externa projektmedel. Gustafson (2013) kan i sin studie visa att de offentliga 

bidrag som investeras i studiecirklar frigör andra resurser i form av frivilliga insatser och att 

produktiviteten blir högre än om den offentliga sektorn själv skulle bedriva liknande 

verksamhet. Ökat socialt kapital skulle dessutom kunna minska utgifterna inom offentlig 

social omsorg och sjukvård hävdar Gustafson (2013). Enkätsvaren visar att alla studieförbund 

är positiva till att arbeta mer inom den sociala sektorn och några studieförbund ger konkreta 

exempel på inom vilka områden de skulle vilja utveckla sin verksamhet. Här synliggörs ett 

glapp mellan studieförbundens vilja och vad som blir till reell verksamhet. Om 

studieförbundens önskan om mer verksamhet inom den sociala sektorn blev till verklighet 

skulle det möjligtvis kunna minska utgifterna inom social omsorg och sjukvård.  

Med begreppet välfärdshybrid menas offentlig finansierad verksamhet som för att möta behov 

i samhället med hjälp av frivillig arbetskraft producerar välfärd. Spänningar kan uppkomma 

då de frivilligas koppling till sin organisation försvagas och istället blir mer styrda av regler 

och resurser från den offentliga sektorn (Andersen & Østeraas, 2002). Detta sätter en 

respondent ord på då denne talar om att inte sälja sin själ för billigt. Flera respondenter är 

kritiska till styrda medel och hur det i förlängningen kan komma att påverka den fria 

folkbildningen. Utvecklingen ser dock ut så att istället för att vara opinionsbildare och 

intresseorganisation förväntas nu istället folkrörelseorganisationer i allt större utsträckning 

tillmötesgå förfrågningar och uppfylla förväntningar från det offentliga samhället, bidrag till 

verksamhet blir i allt större utsträckning ersättning för uppdragsverksamhet (Bergmark, 1994; 

Johansson, 2005, ref. av Wijkström, 2012). Några respondenter resonerar kring upphandlad 

verksamhet och svaren spretar och olika håll, det är tydligt att vissa studieförbund har gett sig 

in i upphandlingar i större utsträckning än andra. Petersen (2006) resonerar kring vad som 

händer med folkbildningens särart och folkbildningens idéer när marknadsmässiga idéer 

börjar styra folkbildningen. Petersens (2006) studie om marknadsanpassningen inom 

folkbildningen visar att de idéer som legat till grund för de frivilliga organisationernas 

tillkommande och verksamhet riskerar att få stå tillbaka när marknadsmässiga principer tar 

allt större plats inom folkbildningen. Sammantaget visar respondenternas svar och 

forskningen att studieförbunden som en del av den ideella sektorn har många olika aspekter 

och yttre påverkansfaktorer att förhålla sig till. Utifrån den kritiska realismen är dessa 

förändringar konsekvenser av ändrade strukturella mekanismer som yttrar sig genom 

specifika skeenden såsom marknadsmässiga metoder och marknadsmässigt språk inom det 

civila samhället, orsaker till olika skeenden är dock av komplex karaktär då flera mekanismer 

inom skilda strata spelar in, såsom juridik, samhällsekonomi och sociala mekanismer. 
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Tema IV. Yttre omständigheter. 

Flera respondenter uppger att den allmänna studiecirkelverksamheten som annonseras ut till 

allmänheten minskar, medan det sociala arbetet inom folkbildningen ökar. Detta beroende på 

förändringar i samhället som ökade sociala behov och ökad konkurrens om människors fritid. 

Det som har försvunnit hos studieförbunden kan man säga de senaste 20 åren det är det som 

man kallar allmänmarknad, alltså cirklar där man går ut och annonserar […] Här i Örebro 

vad jag vet jobbar man nu på ett annat sätt med grupper, man hittar kanaler, eller föreningar, 

eldsjälar i kommunen, man ser att här finns en lucka, här kan vi gå in. – Studieförbund B. 

Den traditionella folkbildningsverksamheten går ner lite grann, och de här behoven som 

samhället har där man efterfrågar studieförbundet att gå in i mer social verksamhet eller 

uppdragsverksamhet, det ökar. – Studieförbund D. 

Samhällsutvecklingen och samhällsförändringar påverkar studieförbundens verksamhet. 

Exempelvis arbetslöshetsnivån och antalet nysvenskar påverkar behovet av folkbildningen. 

Utifrån mitt sätt att se det är vi ungefär i samma läge som vi var när vi bildades vi 

studieförbund. Det är sociala orättvisor idag också […] Det är ett större skikt mellan 

människor. Så det är väldigt många människor som behöver stärkas för att få en röst i 

samhället. Och för att kunna utjämna de klyftor som ändå finns. Klyftorna ser kanske lite 

annorlunda ut men de finns där och de blir större. – Studieförbund F 

Det kommer ju öka naturligtvis. I det nyliberala samhälle vi har idag, fler människor blir 

utsatta, utslagna och kommer att leva på marginalen. – Studieförbund A. 

Nu har vi ett samhälle där det kommer nyanlända varje dag. Och det behöver liksom 

rådgivning, strukturer och så vidare. Och det är ett behov som ingen myndighet klarar av i 

dagsläget […] Själva behovet är ju väldigt likvärdigt upplever jag många gånger, som det var 

i början när folkbildningen startade i Sverige. – Studieförbund D. 

Så har det känts lite grand, att det inte hinns med, att det är många som körs över. Det har 

vuxit, det tycker jag att jag har märkt bara under de här åren. – Studieförbund E. 

Analys tema IV 

Studieförbundens påverkas av samhälleliga strukturer och vilka behov de strukturerna skapar 

bland medborgarna. Utifrån Swedners (1996) beskrivning av hur olika strukturproblem på 

samhällsnivå orsakar problem på individnivå kan paralleller dras till att bakomliggande 

strukturer enligt den kritiska realismen orsakar skeenden. Vad gäller studieförbundens 

engagemang inom den sociala sektorn påverkas det av vilka behov som finns och i vilken 

utsträckning civilsamhället kan och önskas göra insatser. Swedner (1996) skriver om 

resursproblem vilket är ett slags strukturproblem där ett samhälle saknar eller förstör för 

människor nödvändiga resurser. Det kan i sin tur bidra till att skapa sociala problem för 

individer. För att råda bot på de sociala problemen krävs olika former av insatser i form av 

såväl utbildning som socialt arbete (Swedner, 1996). Flera respondenter understryker att det 

ökade utanförskapet för arbetslösa och nysvenskar innebär efterfrågan på insatser från 

studieförbundens sida. De senaste åren har riktade offentliga bidrag mot ungdomar och 

arbetslösa ökat (Lindgren, 2001). Gustavsson (1996) framhåller att människors deltagande i 

samhället hänger starkt ihop med människors kunskaper och bildningsnivå. Johanson (1997) 

knyter ihop folkbildning och socialt arbete då han argumenterar för att folkbildningen kan 

aktivera och engagera människor för att uppnå ett högre välmående. Genom ett framgångsrikt 

arbete i samverkan mellan professionella socialarbetare som arbetar utifrån socialtjänstlagen 

och folkrörelsen kan social utslagning bland människor motverkas (a.a.). 

Folkbildningsförbundet, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, Sveriges Kommuner 
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och Landsting samt Folkbildningsrådet menar att folkbildningen är en viktig resurs i arbetet 

med att motverka socioekonomiska klyftor och polariseringar i samhället (Folkbildningsrådet, 

2013d). Respondenternas svar visar att studieförbunden kan och vill bidra mer i samhället 

men denna studie visar även att studieförbunden begränsas av regler och bristande resurser. 

I andra länder genomförs folkbildningen i större utsträckning i projektform och når därmed 

heller inte alls lika många människor som folkbildningen gör i Sverige (Gustavsson, 1996). 

Enligt respondenterna växer projektformen och det finns ett ökat behov av sociala insatser 

genom folkbildningen i Sverige, samtidigt som den traditionella öppna 

folkbildningsverksamheten som annonseras ut till allmänheten minskar. Folkbildningsrådets 

(2013c) egen statistik visar vilka ämnen som är vanliga, så som konst, musik och media, 

humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, personliga tjänster samt lantbruk, trädgård, 

skog och fiske, data, hälso- sjukvård, socialt arbete och omsorg med mera. Statistiken visar 

dock inte tydligt några eventuellt bakomliggande syften med verksamheten eller i vilket 

sammahang verksamheten sker. Respondenterna reder dock ut statistiken genom att berätta att 

kultur ofta används som ett verktyg för socialt arbete. Utan att dra några generella slutsatser 

påvisar respondenternas vittnesmål och forskning att öppen och traditionell 

folkbildningsverksamhet såsom exempelvis hantverk minskar medan socialt arbete och 

projekt riktade till en viss målgrupp i samhället ökar. De orsaker som ligger bakom det som 

respondenter uttrycker som medborgares minskade intresse för den traditionella 

folkbildningen syns inte genom direkt observation utan kräver fördjupad forskning.  

Tema V: Från korporatism till pluralistiska system. 

Generellt önskar studieförbundsföreträdarna en ökad dialog med kommunen och en del är 

även självkritiska till att dialogen med kommunen inte är tillräcklig.  

Vi kanske inte alltid är så duktiga på att synliggöra vad vi gör. – Studieförbund D. 

Men det är också lite upp till egna organisationen alltså, hela sektorn, hur mycket vi ligger 

på, hur mycket vi kontaktar kommunen. – Studieförbund A. 

Överlag anser studieförbundsföreträdarna att kommunikationen med kommunen brister då det 

är svårt att veta vilken tjänsteman eller nämnd de ska vända sig till i olika sammanhang, en 

respondent säger att det handlar om att ha tur i kontakten med kommunen. En respondent 

uppger att denne helt har gett upp försöken med att ha någon regelbunden dialog med 

kommunen. Det finns dock hos studieförbunden vissa egna enskilda kommunkontakter. 

Kommunen saknar helt och hållet strukturer och arbetssätt i samarbete med externa parter 

[…] Och det beror helt på vilken tjänsteman du möter, och det är fel. För att du bedriver en 

och samma verksamhet men pratar du med olika tjänstemän kan du få helt olika svar. Det tar 

tid, man blir förbannad, man blir besviken, ibland får man flytta fram aktiviteter och då 

drabbas ungdomarna… Det blir liksom också så att man får hela tiden föra dialog, onödig 

dialog, skriva mer, skriva, skriva. – Studieförbund D. 

För mig finns det nu en tydlig ingång i och med att jag har hittat den själv, men den har jag 

ju fått leta mig fram till. Och det är ju inom ett verksamhetsområde. – Studieförbund F. 

Ett par studieförbundsföreträdare uppger att de för att förbättra kontakten med kommunen har 

inbjudit tjänstemän och politiker till att besöka folkbildningsverksamhet inom den sociala 

sektorn. 

Hon har försökt bjuda dit folk från kommunen, då namn som hon har sett i sådana 

sammanhang som skulle passa; ’Kom upp och titta på vår verksamhet, hälsa på oss, kolla hur 

vi har det och så.’ Men det är ju aldrig någon, hon får inte ens svar. Det är ju ingen som 
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kommer. Det är ju ingen som är intresserad. Men det är ju det här med att ha en ingång in 

där, vem ska man fråga liksom? – Studieförbund E. 

Vi skrev; du och de politiker som har hand om de här frågorna […] kom och titta på vår 

verksamhet. Då svarade han inte. – Studieförbund D. 

En av respondenterna framhäver dock att den offentliga sektorn ändå är lättare att nå idag än 

tidigare. 

Vi håller på att borra oss in i politiken på lokal, regional och central nivå på ett annat sätt, 

det går inte fort nu, men jag känner att det är lättare att få kontakt med offentlig förvaltning 

[…] det tror jag har att göra med att vi gör bra grejer. Och när jag möter yngre människor i 

folkbildningen så märker jag att det är ett annat förhållningssätt, ett annat förhållningssätt 

till makten. – Studieförbund B. 

Vad gäller utvecklingen av samverkan och dialog efter tillkommandet av Överenskommelsen 

har ett par studieförbund deltagit i möten med kommunen kring förbättringar i Vivalla men på 

det stora hela har det inte enligt respondenterna inneburit någon avsevärd utveckling på 

varken kommunen eller studieförbundens initiativ. Studieförbundsföreträdarna har inte 

särskilt mycket att säga om varken den lokala eller den nationella överenskommelsen men ett 

par respondenter är försiktigt positiva. Kommunens motiv till en lokal överenskommelse 

ifrågasätts dock av en respondent, denne undrar om kommunen formulerar en 

överenskommelse mest för syns skull. 

Vi har ju särskilda regler som vi ska följa […] Jag fattar inte varför vi ska teckna oss på en 

överenskommelse till. Vi har ju redan en överenskommelse om vad det är för verksamhet vi 

ska bedriva. Hur många papper ska vi skriva på? – Studieförbund D. 

En respondent anser än så länge att den lokala Överenskommelsen inte bidragit till något 

konkret men ser ändå en förändring från kommunens sida vad gäller kontakten med civila 

sektorn. 

Man märker att kommunen börjar tänka mycket bredare. – Studieförbund F. 

Det framkommer att viss typ verksamhet med koppling till den sociala verksamheten bedrivs 

av både kommun, andra aktörer inom offentlig sektor och av studieförbund. Här markerar 

vissa studieförbund en konflikt mellan kommunala institutioners vilja att vara ensamma om 

viss verksamhet, ovilja att släppa in andra aktörer och samtidigt en önskan om att 

studieförbunden tar över eller hjälper till med att möta behov som kommunen inte klarar.  

Nu kommer man [kommunen] till oss igen, nu öppnar man upp för oss att vi skulle kunna 

bedriva det här som uppdragsverksamhet, All den kompetens som studieförbunden har byggt 

upp under många herrans år försvann ju för att kommunen skaffade ju egna lärare. Och nu 

kommer de här igen. Historiskt, Komvux, vet du vart det kommer ifrån? Så många saker som 

studieförbunden har byggt upp i det dolda och så har det blivit bra, då tar kommunen det, 

eller regeringen och gör den till sin egen. – Studieförbund B. 

De [kommunen] tar godbitarna, eller vad man säger, det de vill rodda med själva gör de och 

de andra lämnar de ut. – Studieförbund E. 

Ja, alltså självständigheten är ju lite naggad i kanten och jag tror att det handlar om att man 

går in med väldigt olika förväntningar, när vi ändå kommer så långt att vi kommer runt 

bordet ihop med politiker och tjänstemän, alltså när man kommer till i den här typen av 

dialogmöten så finns det väldigt uppdämda behov. Plötsligt ser tjänstemän och politiker 

’Jaha, men då har ju ni förmodligen lösning på våra problem’. Så blir det mer av ett 
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beställningsarbete istället […]Kunskapen om vad vi faktiskt gör och uträttar är ju väldigt 

liten. – Studieförbund D 

Flera studieförbund anger Kulturrundan, kulturarrangemang för äldre, som ett bra exempel 

när en kommunal instans bjudit in alla studieförbund till samverkan kring verksamhet som 

bidrar meningsfull tillvaro för äldre, även om det är en dyr verksamhet för studieförbunden då 

det rör sig om enbart ett kulturprogram som kostar mycket och som ger få studietimmar 

tillbaka. Det ges även exempel på när personal på äldreboende själva håller i aktiviteter som i 

mångt och mycket liknar folkbildningens verksamhet och metoder. En respondent berättar 

även att det varit på tal om att personal inom äldreomsorgen skall gå 

studiecirkelledarutbildning för att hålla i studiecirklar för äldre. 

Och jag menar, det blir ju lite annorlunda om en kommuntjänsteman går in och gör en sådan 

verksamhet än om det kommer en ideell eller en arvoderad person som bara har det till 

uppdrag. Jag menar, en kommunal tjänsteman har ju långt mer att lägga fokus på.  

– Studieförbund F 

En respondent berättade om ett tillfälle då denne vände sig till kommunen för att i samarbete 

med en student från universitetet starta en samtalscirkel för föräldrar.  

Då har man sagt att det här är ett uppdrag som socialförvaltningen har och ingen annan ska 

lägga sig i. Förvisso har socialförvaltningen ansvar för den här verksamheten men jag tror 

inte att man kan ge alla föräldrar och alla barn upp till 18 år föräldrastöd genom 

socialförvaltningen, och jag tycker inte heller att man ska göra det. Utan man måste väga in 

andra aktörer i en sådan verksamhet. – Studieförbund F. 

Kommunen är inte enbart en rent ekonomisk bidragsgivare utan kan även bistå med lokaler 

och annan hjälp, detta sker i huvudsak vid direkt samverkan mellan studieförbund och 

kommunen men kan även ske genom förfrågningar av föreningar kring olika verksamheter. 

Innan vi satte igång någonting, då hade vi kommunen på banan redan då, inte som delägare, 

men vi frågade dem ’Vad tycker ni att vi ska lägga det här?’ Då sa förvaltningschefen att ’ni 

får gärna ta det i Oxhagen om det är okej.’ Ja, och då fick vi lokaler där. – Studieförbund A. 

Det framkommer i intervjuerna att flera studieförbund har haft svårt att matcha kommunens 

behov av ökad kulturverksamhet på fritidsgårdarna som efterfrågats av kultur- och 

medborgarnämnden. 

Det är för att pengarna märktes för kultur och att kultur då är ett lite för snävt begrepp […] 

Då har vi haft tjejgrupper som har haft fokus tjejgrupp med hantverksinnehåll exempelvis, 

för då har vi kunnat rapportera det och fått femhundringen som fanns, men har vi bara haft 

tjejgruppsverksamhet, alltså självförtroendeträning rakt av, då hade vi ju inte kunnat använda 

de pengarna utan fått bekosta det själva. – Studieförbund F. 

Ett konkret exempel när man är ute och kollar på fritidsgårdar ’Jättekul att ni vill vara här 

men vi hittar nästan ingen verksamhet åt er’ säger de. De har lite svårt att få in sin 

verksamhet i folkbildningen, det ska ju vara studiecirkel  […] Fritidsgårdsexemplet, där har 

vi ju egentligen en kommunal verksamhet som man lägger ut väldigt tydligt på 

studieförbunden, i förlängningen tänker jag, det är ju verksamhet på fritidsgårdar och då har 

man väl fritidsgårdspersonal? Vad händer med fritidsgårdspersonalen? Ja, ibland är det lite 

svårt att hitta samverkansmodeller. – Studieförbund A. 

Flera respondenter resonerar kring följderna av att just kultur- och medborgarnämnden samt 

kultur- och fritidsförvaltningen är ansvarig för folkbildningen i Örebro kommun. Ett exempel 

är hur en respondent som arbetar främst med personer med funktionshinder menar att det kan 

uppstå oklarheter kring vilken nämnd som är ansvarig för kommunens involvering i just 
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denna folkbildande verksamhet. Även andra frågetecken och frustrationer har uppkommit som 

en följd av kommunens politiska ansvarsuppdelning. 

Här kommer jag och med ett behov från föreningar och studieförbund som säger att det finns 

mer folkbildande verksamhet inom den sociala delen av samhällsarbetet än vad som är 

kultur. – Studieförbund D. 

Där börjar jag fundera, ska vi verkligen ligga under kultur- och fritidsnämnden? Vi är en 

oerhört stor del utav byggnationen av Sverige […]Hur ofta är vi med i samhällsplaneringen? 

Varför är vi aldrig med i samhällsplaneringen? Man kommer till oss när kulturskolan går 

dåligt och frågar; ’Vill ni ta över dans och keramik och det som kostar så jävla mycket? Har 

ni lust med det?’ Så behåller vi russinen själva. Nej, jag är inte ett dugg intresserad av att 

vara någon sopgumma åt kommunen, jag är intresserad av att vara med och bygga nytt. 

– Studieförbund B. 

Vem ansvarar för de här frågorna? Vilken roll har Vuxam [Vuxenutbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden] i sammanhanget? Hur kan man komplettera Vuxam som då är en 

storhet i sammanhanget? – Studieförbund F. 

Angående den konsekvensbeskrivning (Örebro kommun, 2013d) som ligger till grund för 

kultur- och medborgarnämndens beslut om bidrag till studieförbunden i Örebro kommun är 

respondenterna ense om att det sociala arbetet som utgör en stor del av 

folkbildningsverksamheten inte framkommer. Konsekvensbeskrivningen visar enligt 

respondenterna inte bredden på verksamheten. 

Ja, så att det visar lite mer vad det går till, eller vad det ska gå till. Och vad vi gör med 

pengarna som vi får. För som sagt, det ser ut nu som en liten utställning någonstans och 

några tavlor att gå och titta på. – Studieförbund E. 

Jag skulle beskriva mer än kulturen, väldigt mycket socialt arbete. – Studieförbund A. 

En respondent menar att kultur- och medborgarnämnden ser på studieförbundens verksamhet 

främst som kulturverksamhet. En annan respondent berättar att vid kommunikation med 

kultur- och medborgarnämnden så framhävs inte det sociala arbetet då nämnden förväntas 

intressera sig främst för kultur. 

Om jag ska gå till kulturnämnden och beskriva vår verksamhet så trycker jag ju på de 

punkter som de är intresserade av. – Studieförbund F 

För alla studieförbund är personliga kontakter och upparbetade nätverk en viktig faktor för att 

hitta ny verksamhet, nya arenor och nya samverkansparter. Detta gäller kontakter såväl bland 

tjänstmän som bland politiker. En respondent menar att studieförbund med religiös 

anknytning har varit priviligierade i viss kontakt och vid samarbete med kommunen. Ett 

studieförbund med politisk anknytning berättar att kopplingen till politiker varit viktig och att 

politiska kontakter har använts för att påverka kommunen men att kopplingen till lokala 

beslutsfattare inte är lika stark längre. 

Jag vet inte hur fördelningen går till egentligen. För det kan ju lätt bli så att det studieförbund 

som är störst får mest förfrågningar. Ja, flest kontakter och så. Så ibland kan man ju undra: 

’Hur gick det här till?’ – Studieförbund C. 

Jag fick själva stå där och kämpa mot en tjänsteman och sen gå vidare till politiska chefen 

[…] och fråga vidare till kommunfullmäktige. – Studieförbund D. 

Eskilstuna har i alla år haft det högsta bidraget i hela Sverige. Arboga var näst högst, där låg 

också folkbilningen under kommunstyrelsen […] Och anledningen till att vi har legat under 
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kommunstyrelsen i Eskilstuna i många år är att en ABF-ombudsman har sett till att vi har 

legat under kommunstyrelsen. Och det har gjort att kommunstyrelsen hela tiden har varit 

informerade.  […]Det är absolut inte som det var på 80–90-talet, då var det så uppenbart och 

öppet att man gav ett visst studieförbund en miljon extra föra att de hade tyngre 

administration. Det har de inte alls haft, utan de fick extra stöd för att man stödjer varandra 

och så är det inte alls nu. – Studieförbund B.  

Det är ju den vardagliga kontakten mellan människor som ger verksamhet, det får man 

acceptera. – Studieförbund A. 

Att ha personliga kontakter ute bland personal i kommunala verksamheter såsom på skolor 

och äldreboenden ökar chanserna att kunna få igång verksamhet där. Dessa kontakter får 

studieförbunden söka upp själva och med hjälp av samverkansparter. 

Det kan vara någon form utav verksamhet, någon personal som har en kompis som jobbar på 

studieförbund eller har barn eller ja, den kopplingen. Det blir ju så, det får man leva med.  

– Studieförbund A. 

Sen tror jag alltså mycket handlar ju om kontakter ändå. Jag menar, har man personliga 

kontakter så hittar man ju nya vägar. – Studieförbund B. 

Det är de som har kontakter som lyckas i verksamheten. Och de som inte har kontakter, som 

kanske har väldens idéer, världens verksamhet, de liksom faller bort. När det är en ny 

verksamhet, då ska man [kommunen] öppet gå ut till alla. – Studieförbund D. 

Studieförbundsföreträdare från flera studieförbund uppger hur kontakter med föreningar 

genererar ytterligare kontakter och att det därför underlättar för de studieförbund som har 

många medlemsorganisationer och samverkansparter. 

Alltid jaga, nu håller jag på att jaga för att vi har fått låna en lokal uppe i Brickebacken. Och 

föreningen själv hittade en kontakt, det var ju någon tjej från kommunen och hon var lärare. 

Men jag fick jaga innan jag visste […] Det hänger mycket på föreningarna och hur mycket 

de är ute och kontaktar. – Studieförbund E. 

Några studieförbundsföreträdare har i olika sammanhang känt att kommunen vänder sig till 

ett eller några få studieförbund för att initiera verksamhet, mot detta riktas kritik från flera 

studieförbund. Ett studieförbund föreslår att kommunen oftare tar ett samlat grepp och bjuder 

in flera aktörer till samverkan och planering kring olika verksamheter. 

I min värld så får inte en kommun ensidigt vända sig, utan man kan få en idé och sen är det 

kommunen som måste säga; ’vi har den här idén, vilka andra vill vara med? Det felas ju 

överallt. – Studieförbund D. 

Nog har man känt sig i princip lurad många gånger när man suttit och pratat med kommunala 

tjänstemän om verksamhet som man har haft och sen poff efter ett halvår dyker det upp i ett 

annat studieförbunds regi. – Studieförbund B. 

Jag har sagt till kommunen flera gånger att bjud in studieförbunden och de som är 

intresserade kommer. Och det gäller att hugga på det som finns. – Studieförbund A. 

Att ha tillgång till nätverk och kontakter är enligt respondenterna betydelsefullt för att 

åstadkomma verksamhet. 

Analys tema V 

Wijkström (2013) skriver att det idag på nationellt plan pågår en omvandling på flera nivåer i 

en ännu oviss riktning gällande den civila sektorn och dess ställning i samhället, den tidigare 

starka och tydliga relationen mellan välfärdsstaten och folkrörelserna förändras och nya 
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former förhandlas fram. Grundläggande traditioner och ideologier i det svenska samhället 

ifrågasätts och prövas (Wikjström, 2013). Det som Naurin (2001) och Wijkström (2013) 

beskriver visar hur traditionella korporativistiska strukturer håller på att bytas ut mot 

pluralistiska strukturer där fler aktörer befinner sig och där nya kommunikationsvägar och 

nätverk växer fram. Dessa nya strukturer i samhället ändras och skapar nya mekanismer som 

påverkar organisationer i samhället. Respondenternas uttalanden visar att studieförbunden 

förhåller sig olika till rådande förhållanden och förändringar. Uttalandena kring att delta i 

upphandlingsförfaranden och lämna anbud ger exempel på hur studieförbunden agerar olika 

inom rådande strukturer. I denna studie synliggörs tendenser som tyder på att offentlig och 

ideell sektor på kommunal nivå är inne i en sökande fas där nya former av samverkan och 

dialog tar form. Istället för att vara kravställare och intresseorganisation förväntas 

folkrörelseorganisationer idag i allt större utsträckning än tidigare tillmötesgå förfrågningar 

och uppfylla förväntningar från det offentliga samhället (Bergmark, 1994; Johansson, 2005, 

ref. av Wijkström, 2012). Begreppet komplext används för att beskriva såväl studieförbundens 

självständiga position gentemot den offentliga sektorn (Lindgren, 2001) som den kommunala 

organisationens utveckling (Montin & Granberg, 2013). Även den ökade pluralismen i 

samhället beskrivs som komplex (Naurin, 2001). Denna ökade komplexitet som visar sig på 

flera håll i samhället kan bidra till svårigheter för aktörer i det civila samhället och offentlig 

sektor att hitta sina roller. Oklarheterna ser enligt respondenternas uttalanden ut att gälla såväl 

hur kommunikation och samarbete kan och bör gå till samt vad för typ av verksamhet som 

offentlig sektorn respektive studieförbund skall utföra. Inom vissa områden ser en konkurrens 

ut att råda medan det inom andra områden är mindre attraktivt för båda parter att verka. 

Intervjusvaren visar hur studieförbunden på olika vis genom olika kontakter och kanaler 

försöker finna ingångar till kommunen och dess förvaltningar för att få igång folkbildande 

verksamhet. Respondenternas svar markerar även att vissa studieförbund har det enklare och 

är mer positivit inställda till kontakten med den offentliga sektorn än andra. Vissa 

studieförbundsföreträdare uttrycker att de fortsätter arbeta för ökad dialog med kommunen 

trots svårigheter medan ett studieförbund uppger att de har gett upp sina försök och ett annat 

uppger att kontakten med kommunen är god. 

Studieförbunden är en del av folkrörelsen som funnits under lång tid och varit med och format 

det svenska samhället under det senaste seklet (jfr SOU 2012:72). Under denna tid har 

intresseorganisationer utvecklat en stark ställning i samhället och i många fall ett nära 

samarbete med den offentliga sektorn, främst med staten (Rothstein, 1992). Med begreppet 

korporatism förklaras innebörden av hur både stat och intresseorganisationer har funnit nytta i 

att samarbeta mot negativa sociala effekter av marknadskrafter. Det korporativistiska systemet 

fyller flera funktioner (Rothstein, 1992) men idag går utvecklingen mot ett allt mer 

pluralistisk system med fler intresseorganisationer och ökad konkurrens. Förändringen som nu 

sker pågår dock utan politisk ledning och utan genomtänkt strategi men är på väg att ske 

genom godtycklighet och maktkamp (Naurin, 2001). Strategi i relationen mellan 

studieförbund och kommun är något som efterfrågas av respondenter, likaså ger 

respondenterna exempel på hur samverkan med kommunen kommer tillstånd genom tur och 

godtycklighet. Abrahamsson (2000) skriver att organisationsscheman brukar användas för att 

visa organsationers struktur och uppbyggnad, dessa är tydliga och skapar sammanhang men 

avspelar inte riktigt verkligheten som även innehåller informella strukturer, grupperingar och 

konflikter. Detta tyder på att även om organisationer och tillhörande nätverk ser bra ut på 

papperet så fungerar det inte alltid som planerat i realiteten. Exempel på detta framkommer i 

intervjuerna då flera respondenter ger uttryck för brister i kommunikationen med den 

offentliga sektorn samt med de förutsättningar som studieförbunden har att rätta sig efter. 
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Ett par respondenter lyfter fram den egna organisationens ansvar över att berätta för 

kommunföreträdare om sin verksamhet, samtidigt lyfter flera respondenter fram svårigheter 

med att hitta rätt person och förvaltning att kontakta inom kommunen. Respondenternas 

intervjusvar visar även på olikheterna i regelbundenheten av och formerna för kontakten med 

kommunen. Kommentarerna kring den lokala och nationella Överenskommelsen visar på både 

försiktigt positiv till ifrågasättande inställning. Johansson (2011) visar i sin avhandling att 

initiativet om en överenskommelse kom från den ideella sektorn men att idén om en 

överenskommelse i slutändan tolkades om så att den passade regeringens politiska mål. Vissa 

ideella organisationer inom den sociala sektorn är positiva till den medan andra är mer 

ifrågasättande. Flera studieförbund anser att de blivit förbisedda när kommunen inlett 

samverkan med andra studieförbund. Montin (1997) skriver att den ökade fragmentiseringen 

inom offentlig sektor har gjort att mindre löpande beslut i större utsträckning görs av 

tjänstemän istället för av politiker, detta har i sin tur minskat politikers möjlighet att få en 

helhetssyn och detta är en utmaning för politikerna. Som samhällhällsutvecklingen ser ut nu 

ökar vikten av att ha ett kontaktnät (Montin, 1997). Naurin (2001) skriver att när det 

offentliga bjuder in organisationer till samverkan ska alla bjudas in på samma villkor men att 

det är något som inte görs i tillräcklig utsträckning. Samma kritik riktas från 

studieförbundsföreträdare mot Örebro kommun. Dessa exempel visar på likheter i de 

förändringar som sker på nationell nivå och på kommunal nivå vad gäller relationen mellan 

stat och ideell sektor. 

Respondenterna framhäver studieförbundens flexibilitet medan Lindgren (2001) beskriver den 

offentliga sektorns begränsningar med att bland annat anpassa sig efter medborgarnas behov. 

Folkbildningsförbundets (2011) egna studie om kommunföreträdares kännedom om 

studieförbunden visar att kommunföreträdare är särskilt positiva till studieförbundens förmåga 

att fånga upp nya influenser i samhället och att hantera mycket av det som den offentliga 

sektorn inte kan hantera samt skapa aktivitet för grupper som inte söker sig till den offentliga 

sektorn. Salamon (1987) menar att den offentliga och den frivilliga sektorn skiljer sig vad 

gäller kapacitet och kvalitet men att de kan komplettera varandra. Andresen & Osteraas 

(2002) menar att på grund av det samarbete som finns mellan den offentliga och frivilliga 

sektorn är det av vikt att yrkesprofessionella inom det offentliga har kännedom om den ideella 

sektorn. Det framkommer i intervjuerna att kommunens förväntningar och förhoppningar inte 

alltid kan infrias av studieförbunden som är reglerade av folkbildningsförordningens 

skrivningar kring vad som är folkbildning och inte. Respondenterna uttrycker att dialogen 

med kommunen inte är tillräcklig. Folkbildningsförbundets (2011) studie visar att 

kommunföreträdare är positivt inställda till och har förtroende för studieförbunden men att 

kunskapen om studieförbunden inte är tillräckliga. För att gynna samverkan efterfrågar 

samtidigt studieförbunden i samma studie en ökad kännedom om kommunens behov och 

planer. Även intervjupersoner i denna studie efterfrågar mer dialog och kunskap om 

kommunens behov, en respondent uppger att studieförbunden borde få vara med i 

samhällsplaneringen och på så vis få tidig kännedom om kommunens behov och utveckling. 

Folkbildningsrådet (2013a) har i sin studie sett att studieförbundsföreträdare känner ett 

avstånd till de kommunala kulturförvaltningarna och att detta delvis beror på att 

studieförbundens verksamhet är så mycket bredare än kulturförvaltningens ansvarsområden, 

verksamheterna berör inte varandra i tillräckligt hög utsträckning för att skapa regelbunden 

kontakt. Studieförbunden behöver därför ha kontakt med flera förvaltningar vilket inte är helt 

friktionsfritt då det inom kommunen finns olika intressen (a.a.). Även respondenterna i 

föreliggande studie tar upp svårigheterna med att kultur- och medborgarnämnden är ansvarig 

nämnd. Respondenterna uppger att nämndens intressen och fokus inte alltid stämmer helt 

överens med studieförbundens uppdrag och intresseområden, vilket leder till frustration. 
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Exempelvis uppger respondenterna att studieförbunden har svårt att leva upp till kultur- och 

medborgarnämndens önskemål om ökad verksamhet på fritidsgårdarna, dels för att 

studiecirkelformatet inte till fullo passar in på fritidsgårdsverksamhet och dels för att det är 

kostsam verksamhet. Ett studieförbund berättar hur tjejgruppsverksamhet anpassas och 

utformas med större fokus på kultur än på ren självförtroendeträning för att passa kommunens 

krav och därigenom erhålla bidrag till verksamheten. Flera respondenter uttrycker frustration 

över förhållandet till och kommunikationen med kommunen. Rothstein (1992) skriver att det 

nära samarbete som växt fram i Sverige mellan organisationer och offentlig sektor är något 

som båda parter har haft intresse av. Trägårdh (2003) lyfter fram att genom detta nära 

samarbete har det inneburit att civilsamhället har varit med och format många 

samhällsinstitutioner. Till den ideella sektorn hör intresseorganisationer, kooperativ, 

folkrörelser, studieförbund, frivilligcentraler, självhjälpsgrupper och liknande (Lindgren, 

2001). Idag går utveckling dock mot ett allt mer pluralistiskt samhälle där de traditionella 

kontakterna mellan vissa organisationer och staten istället byts ut mot en alltmer 

mångfacetterad spelplan med flera spelare då antalet organisationer ökar. Det är tveksamt om 

denna utveckling leder till ökad jämnvikt mellan olika organisationer, deras aktiva deltagande 

i samhällhet och olika beslutsprocesser eller om mångfalden och komplexitetet mer är ett 

hinder. För ett gott resultat krävs uppdaterade tjänstemän och pålästa politiker som ser utanför 

redan upparbetade nätverk (Naurin, 2001).  

Intervjusvaren kring det sociala arbetet visar att en betydande del av folkbildnings-

verksamheten kan betecknas som socialt arbete men att detta ej getts särskilt stort utrymme i 

den konsekvensbeskrivning (se bilaga 3) som ligger till grund för Örebro kommuns generella 

bidrag till studieförbunden. Respondenterna uttrycker att det sociala arbetet bör uttryckas i 

konsekvensbeskrivningen för att på så vis tala om för kommunen vad för verksamhet som 

utförs för de tilldelade medlen. Att det sociala arbetet inte har beskrivits trots att det sker i stor 

utsträckning visar att det har hamnat i skymundan. Montin och Granberg (2013) skriver om 

hur kommunala förvaltningar är uppdelade i sektorer och kan komma att fungera som stuprör 

med tydliga gränser mellan varandra. Hjern (2007) skriver att dessa stuprör ofta bidrar till 

ineffektiv verksamhet och blir till ett hinder i arbetet med att möta medborgares behov. 

Folkbildningen är mångfacetterande och det kan vara svårt att placera in dess roll i 

samhällsutvecklingen samt försvara dess position och legitimitet (Gustavsson, 1996). Det 

faktum att det sociala arbetet inom studieförbunden precis som kulturverksamheten sköts av 

kultur- och medborgarnämnd kan ses som en faktor som påverkat hur uppmärksammat det 

sociala arbetet är från kommunens sida. En studieförbundsföreträdare utrycker dessutom att i 

kommunikation med kultur- och medborgarnämnden så tas det förgivet att nämnden är 

intresserad av kulturfrågor och därför understryks just dessa frågor. I och med detta kan 

kommunens möjligheter att få vetskap om det som sker utöver ren kultur försvåras. Rothstein 

(1992) skriver dessutom att vid beslutsfattande tar politiker hänsyn till redan rådande 

förhållande i förvaltningen. Danermark m.fl. (2003) menar att när strukturer utlöser 

mekanismer reproduceras strukturerna. Detta är en betydelsefull aspekt att ta i beräkning vid 

översikten av under vilka förutsättningar som det sociala arbetet sker inom folkbildningen i 

Örebro kommun, det finns belägg för att upparbetade mönster cementeras från både 

studieförbundens och politikers sida. De starka befintliga organisatoriska strukturerna som 

råder inom den kommunala förvaltningen ser ut att leda till att samma mekanismer ständigt 

utlöses och reproducerar de redan rådande strukturerna. Det är en utmaning för såväl 

kommunföreträdare som studieförbundsföreträdare att bryta dessa strukturer för att förbättra 

verksamheten och på så vis gynna medborgarna. De mekanismer som ligger bakom dessa 

cementerade strukturer kan vara väl förankrade hos personal i kommun och studieförbund, 

hos medborgarna och i organisationsstrukturerna. En översyn över den politiska 

ansvarsfördelningen i kommunen kanske skulle komma fram till förändringsförslag som berör 
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dessa frågor. Även studieförbunden kan finna nytta i att göra en översyn över sin 

kommunikation med den offentliga sektorn och hur de formulerar sig, detta för att kunna 

bryta eventuellt förlegade och destruktiva mönster. 

Studieförbundsföreträdarna visar både i enkätsvaren och under intervjuerna ett intresse för 

förbättrad kontakt med kommunen och ökad folkbildningsverksamhet inom den sociala 

sektorn. Socialtjänstlagen (se bilaga 4) ålägger samtidigt kommunen att samarbeta med 

organisationer kring bland annat främjandet av god miljö i kommunen, i den upplysande 

verksamheten och kring förebyggande social verksamhet för barn och unga. Kommunen ska 

även verka för att äldre får en meningsfull och aktiv tillvaro i gemenskap med andra (se bilaga 

4). Flera respondenter framhåller att samarbete med kommunen fungerar bra kring 

Kulturrundan, kultur för äldre. Samarbete med kommunen sker enligt flera respondenter inom 

sådana enskilda projekt och arrangemang samt i folkbildningsverksamhet inom olika 

föreningar som i sin tur har egna kontakter vid kommunen. Alla studieförbund är i 

enkätsvaren positiva till att arbeta mer inom den sociala sektorn. Ett par respondenter ger som 

förslag att kommunen inbjuder alla studieförbund och andra organisationer som är 

intresserade av en viss fråga till dialog när en ny verksamhet planeras. Naurin (2001) skriver 

att för att nå ett gott resultat krävs uppdaterade tjänstemän och pålästa politiker som ser 

utanför redan upparbetade nätverk. Det betyder att krafter som verkar för att politiker och 

tjänstemän ser utanför upparbetade nätverk behöver vara starkare än de krafter som verkar för 

att reproducera och cementera äldre och rutinartade kontaktnät. En respondent understryker 

att det är lättare idag än tidigare att komma i kontakt med offentlig sektorn och att den yngre 

generationen som börjar arbeta inom folkbildningen har ett annat förhållningssätt till den 

offentliga sektorn och dess ledning. Det är tecken på att gamla strukturer håller på att bytas ut 

mot nya. 

Danermark och Kullberg (1999) menar att samverkan blir nödvändigt inom allt fler områden. 

Enligt Danermark (2000, s. 15) är samverkan en arbetsform som definieras av ”medvetna 

målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp 

avseende ett definierat problem och syfte”. Det finns olika former av samverkan, 

grundförutsättningarna för dem alla är att det krävs en gemensam utgångspunkt, gemensamma 

referensramar samt gemensam metod, gemensamma mål, gemensamma principer och samma 

etiska förhållningssätt. Om samverkan ej lyckas kan detta bero på vagt formulerade mål, att 

de olika organisationernas karaktärer inte stämmer överens eller skilda ekonomiska intressen 

(Westrin, 1986, ref. av Danermark & Kullberg, 1999). Förordningen om statsbidrag till 

folkbildningen och socialtjänstlagen (se bilaga 3; bilaga 4) visar att studieförbunden och 

kommunen har gemensamma mål kring bland annat att stärka människor och verka för 

medborgares aktiva deltagande i samhällslivet. I syfte att stärka samverkan mellan kommunen 

och civila samhället har en lokal överenskommelse i Örebro formulerats innehållande 

gemensamma värderingar, principer och åtaganden. Här står skrivet att aktörer inom 

civilsamhället ska informera kommunen om sin verksamhet samtidigt som kommunen åtar sig 

att hålla sig uppdaterad och att vara lättillgänglig (Örebro kommun, 2010). Flera respondenter 

kommer med kritik mot att kontaktpersoner inom kommunen är svåra och nå samtidigt som 

ett par respondenter även är självkritiska till sin egen ansträngning för att informera om sin 

verksamet. Detta stämmer väl överens med Folkbildningsförbundets (2011) egna studie där 

kommunföreträdare vill veta mer om studieförbunden och inser dess betydelse i samhället 

samtidigt som studieförbundsföreträdarna medger att de kan bli bättre på att informera om sin 

verksamhet och dess värde.  
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Avslutande diskussion 
Syftet med denna studie är att utifrån studieförbundsföreträdares perspektiv undersöka vilka 

verksamheter som bedrivs av studieförbunden inom den sociala sektorn i Örebro och varför. 

Vidare undersöks samarbetet och dialogen mellan studieförbunden och Örebro kommun 

gällande denna verksamhet. Studiens resultat visar att flera verksamheter i studieförbundens 

regi sker inom den sociala sektorn och kan betecknas som socialt arbete. Det gäller bland 

annat olika samtalsgrupper, samverkan med väntjänsten, kulturprojekt för barn och ungdomar 

med socioekonomisk utsatt situation, integrationsarbete, samverkansprojekt med olika 

myndigheter, verksamhet för anhöriggrupper samt för personer med någon form av 

funktionsnedsättning. Dessa verksamheter och avsikten med verksamheterna stämmer i stor 

utsträckning överens med Swedners (1996) definition på samhälleligt socialt 

förändringsarbete och sker likt Freires (1972) pedagogik för de förtryckta med utgångspunkt i 

deltagarnas vilja och behov. Kulturen används ofta som verktyg i det sociala arbetet inom 

folkbildningen. I viss mån sker denna verksamhet inom den sociala sektorn i samarbete med 

kommunen, det sker ibland på studieförbundens initiativ och ibland på kommunens initiativ. 

För att ta reda på under vilka förutsättningar denna verksamhet bedrivs har relevanta 

samhällsstrukturer och förändringar på samhällsnivå undersökts. Hithörande strukturer och 

generativa mekanismer som är relevanta för det sociala arbetet inom folkbildningen återfinns 

på såväl statlig som kommunal nivå och är kopplade till strukturella förändringar i samhället 

från korporatism till pluralism, NPM och förvaltningsorganisation. Att folkbildningen är 

mångfacetterande kan göra det svårt att placera in dess roll i samhällsutvecklingen 

(Gustavsson, 1996) vilket framkommer i respondenteras svar angående svårigheterna att 

kommunicera verksamheten med kommunen. Kommunens organisatoriska indelning är inte 

alltid gynnsam för kommunikation och samarbete kring verksamhet inom den sociala sektorn. 

Studieförbundsföreträdarna uppger generellt att dialogen med Örebro kommun kan förbättras, 

det råder brister i kommunikationen från såväl kommunen som från studieförbundens sida. 

Den nationella och lokala överenskommelsen har enligt respondenterna ännu inte lett till 

några övergripande förändringar men utvecklingen ser ut att gå åt rätt håll då intervjusvaren 

visar att det är lättare att kommunicera med offentlig sektor nu än tidigare att och att 

kommunen har en bredare syn på folkbildningen. Respondenterna uttrycker ett dilemma då 

studieförbunden önskar vara självständiga men samtidigt är beroende av bidragsgivare och 

deras önskemål. Studieförbundens verksamhet inom den sociala sektorn finner grund i såväl 

folkrörelsernas historiska engagemang i sociala frågor och i Förordningen om statens stöd till 

folkbildningen (SFS 1991:977).  

Den offentliga sektorn bidrar med sammanlagt flera miljarder till landets 

folkbildningsverksamhet. Verksamheten som är öppen för alla medborgare har stor potential 

och är redan en viktig pusselbit i samhället. På så vis är frågor rörande folkbildningens 

förutsättningar och utveckling av relevans för alla medborgare. Vi har rört oss mellan begrepp 

som korporatism, samverkan och civilsamhället. Studien har belyst nutida utmaningar och 

visat på historiska exempel. Allt detta för att utifrån enkätsvar och intervjuer med 

studieförbundsföreträdare i Örebro få en bild av det sociala arbetet som bedrivs inom 

folkbildningen i Örebro kommun och under vilka förutsättningar detta sker. Givet studiens 

explorativa karaktär och fallstudie som metod är resultatet inget som kan generaliseras till 

andra kommuner i Sverige. Men studien ger värdefull information om några av de strukturer 

och underliggande mekanismer som påverkar det sociala arbetet inom folkbildningen och dess 

förutsättningar både lokalt och på nationellt plan. Folkbildningen är mångfacetterad och på 

många vis alltför bred för att beskrivas som ett enhetligt fenomen, respondenteras svar visar 

att studieförbundens profil och verksamhet spretar åt många olika håll. Denna studie går dock 

i linje med tidigare forskning gällande relationen mellan studieförbund och kommun samt 
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gällande ökad marknadsanpassning inom folkbildningen. Att se på folkbildningen utifrån 

socialt arbete är emellertid förhållandevis ovanligt. 

Samma pågående förändring som sker för civilsamhället på ett generellt plan kan skönjas i 

Örebro. Arbetsformerna, målgrupperna och verksamhetsområdena förändras och utvecklas, 

det går att se en trevande utveckling både från kommunens och från studieförbundens sida. 

Både denna studie och tidigare forskning visar att en ny spelplan formas (jfr Wijkström, 

2012). En ny rollfördelning pågår. Denna skulle troligtvis underlättas av rak kommunikation 

och en dialog kring alla parters syfte och intresse i det sociala arbetet inom folkbildningen. 

Om den nya spelplanen i samhället utvecklas på rätt sätt kan det hjälpa studieförbunden att gå 

till handling vad gäller ökad verksamhet inom den sociala sektorn. Att studieförbunden inte 

får den respons de vill när de hör av sig till kommunen skulle kunna bero på att de tagit 

kontakt med en tjänsteman eller förvaltning som inte känner sig ansvarig för eller berörd av 

verksamheten i fråga. En diskussion kring den politiska ansvarsfördelningen mellan 

nämnderna i kommunen skulle kunna resultera i att ansvarsområdena omfördelas. Då 

bildningen enligt (Gustavsson, 1996) har en stark koppling till samhällets modernisering och 

demokratins villkor samt därigenom kan ses som ett dynamiskt inslag i samhällsutvecklingen 

vore det intressant med ett nytt grepp omkring folkbildningens roll i lokalsamhället, en 

respondent bad uttryckligen om att få vara en del av samhällsplaneringen.  

Studieförbund som hör till de folkrörelser vilka i gårdagens mer korporativa system hade en 

utarbetad relation till offentlig sektor ser i denna studie ut att i det mer pluralistiska samhälle 

ha kontakter och kunskaper som underlättar kommunikation och samarbete med den 

offentliga sektorn. I och med den korporativistiska traditionen i Sverige har nära samverkan 

mellan offentlig sektor och intresseorganisationer hört till det normala. Det största 

studieförbundet i studien är mer accepterande vad gäller rådande villkor för folkbildningen 

och det sociala arbetet inom folkbildningen medan de mindre studieförbunden framför mer 

kritik. Det har ofta i historien skett täta arrangemang mellan staten och en enstaka 

intresseorganisation, idag är det inte längre godtagbart, flera organisationer av olika slag 

växer fram i civilsamhället och fler vill vara med i dialogen. Vad gäller vilka organisationer 

som har upparbetade kontakter i olika kommuner och andra offentliga institutioner kan detta 

säkerligen variera beroende på vilka folkrörelser som har varit framträdande lokalt. Enligt 

respondenterna är verksamheten och dess framgångar starkt beroende av personliga nätverk 

och kontakter. Genomtänkta rutiner som arbetas fram tillsammans med studieförbund, 

föreningar och offentliga institutioner skulle kunna förbättra spelplanen och minska 

godtyckligheten. Då Naurin (2001) skriver att ett nytt styrelseskick är på väg att växa fram 

genom maktkamp, godtycklighet och olika strukturella faktorer istället för genom en 

genomtänkt strategi, diskussion och öppenhet är det av vikt att fundera över hur det ser ut i 

kommunen och vilka förbättringar som kan göras. 

Studieförbunden skulle kunna bli bättre på att formulera, sätta ord på och presentera det 

sociala arbetet som bedrivs, det skulle förhoppningsvis intressera såväl kultur- som 

socialförvaltning. Det skulle kunna bidra till att bidragsgivare och beslutsfattare 

uppmärksammar allt arbete som bedrivs inom folkbildningen för att stärka människor och öka 

deras delaktighet i samhällslivet. Samtidigt är den en resursfråga huruvida studieförbunden 

har möjlighet att paketera, marknadsföra och tydliggöra sin verksamhet. 

Metoddiskussion 
Valet av metod påverkar studiens resultat och på så vis skulle en annan metod för data-

insamling och analys ha resulterat i ett något annorlunda resultat än vad föreliggande studie 

gör. Då alla enkäter besvarades visade sig valet av att göra en enkel enkätundersökning bland 

samtliga studieförbund vara ett bra sätt för att få en helhetssyn över vilket typ av folkbildande 
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verksamhet som sker med koppling till den sociala sektorn och varför. Intervjuerna gav i sin 

tur bredare och djupare information för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Studieförbunden fick själva efter att ha erhållit information om studiens syfte välja ut vem 

eller vilka som skulle delta i intervjun och svara på enkäten. Detta kan ha inneburit att 

respondenterna har olika grad av koppling till fältet, olika kunskaper om relationen till 

kommunen och olika grad av överblick över situationen. Än mer fördjupande intervjuer 

kombinerat med observationer av studieförbundens verksamhet hade kunnat ge ytterligare 

information och på ett mer ingående vis visat på förutsättningar för det sociala arbetet inom 

folkbildningen. Med hjälp av de analysverktyg som använts tillsammans med insamlad 

information har studiens syfte och frågeställningar besvarats, alla underliggande mekanismer 

kan dock inte utredas och förklaras fullt ut varför studien inte på något sätt kan anses ge en 

helhetsbild. Utifrån studiens explorativa karaktär har ändå intressanta aspekter av det sociala 

arbetet inom folkbildningen synliggjorts och nya funderingar inför framtida studier har 

formulerats. 

Studiens praktiska tillämpning och förslag till vidare forskning 

Då socialnämnden enligt Socialtjänstlagen (2001:453) ska göra sig väl förtrogen med 

levnadsförhållandena i kommunen och samarbeta med andra samhällsorgan, organisationer, 

föreningar kan föreliggande studie vara ett stöd i det arbetet.  För de yrkesprofessionella i den 

offentliga sektorn är kunskap om den frivilliga sektorn betydelsefullt (Andresen & Østeraas, 

2002). Folkbildningsförbundet (2011) visar i sin studie att studieförbunden är självkritiska när 

det gäller sin egen förmåga att förmedla nyttan med folkbildningen till kommunföreträdare. 

Även respondenter i denna studie är självkritiska vad gäller sin egen kommunikation med 

kommunen. Då centrala delar av studiens resultat visar att socialt arbete som begrepp är 

relevant för studieförbunden då de benämner sitt arbete kan föreliggande studie vara ett stöd 

för studieförbundsföreträdare i dialog med den offentliga sektorn. Denna studie är inte skriven 

inom de vetenskapliga disciplinerna pedagogik eller kultur utan inom socialt arbete och kan 

därmed bidra till att belysa nya sidor av studieförbundens verksamhet. Såväl 

studieförbundsföreträdare som kommunföreträdare kan genom föreliggande studie fördjupa 

sin kunskap och förståelse kring det sociala arbetet inom folkbildning och under vilka 

förutsättningar denna verksamhet bedrivs. 

Den förändring som pågår i samhället vad gäller förhållandet mellan den civila och den 

offentliga sektorn beforskas inom flera discipliner på nationell nivå. Inom det vetenskapliga 

ämnet socialt arbete finns öppningar för mer forskningen kring pågående utveckling vad 

gäller folkbildning och socialt arbete på olika nivåer. I denna studie ligger fokus på 

studieförbundsföreträdares syn på saken. Det vore givande med studier kring tjänstemäns, 

politikers och andra aktörers perspektiv kring det sociala arbetet inom folkbildningen och dess 

roll i lokalsamhället. Likaså kan forskningen om socialt kapital, folkbildning och 

samhällsekonomiska effekter av folkbildande verksamhet utvecklas. En annan intressant 

aspekt i sammanhanget är att utifrån könet på de respondenter som deltagit vid 

intervjutillfällena ser det ut att vara mestadels kvinnor som arbetar inom den sociala sektorn 

vid de olika studieförbunden och det vore intressant att genom genusteori studera 

förutsättningarna för det sociala arbetet inom folkbildningen. Den lokala Överenskommelsen i 

Örebro har som mål att stärka samverkan mellan det civila samhället och Örebro kommun 

(IUC, 2013). Respondenternas svar angående frågan om Överenskommelsen visar på att 

utvecklingen mot att stärka denna samverkan ännu är i ett uppstartsskede. Kanske saktas 

utvecklingen ned av att den civila sektorn består av så många olika aktörer och att det i en 

gemensam grund för samverkan kan vara svårt att samla alla. Westrin (1986, ref. av 

Danermark & Kullberg, 1999) skriver att för att lyckas i samverkan krävs en gemensam 

utgångspunkt, gemensamma referensramar samt en gemensam metod, ett gemensamt mål, 
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gemensamma principer och samma etiska förhållningssätt. Fördjupad forskning kring den 

civila sektorns olika organisationers möjlighet att göra dessa gemensamma formuleringar 

skulle kunna bidra till framtidens utveckling gällande samverkan mellan civilsamhället och 

kommuner. 

Flera respondenter beskriver en skillnad mellan den så kallade allmänmarknaden vilken består 

i öppen folkbildningsverksamhet som utannonseras till allmänheten och den folkbildande 

verksamhet inom den sociala sektorn som mera riktar sig till vissa samhällsgrupper. Lindgren 

(1996, s. 173) skriver att studiecirkelns påverkan på människors självförtroende och om 

studiecirkeln har gjort dem bättre rustade i livet avgörs av i vilken utsträckning cirkeln 

”kommer in i människors liv”. Här vore det intressant att jämföra den så kallade öppna 

allmänmarknaden som utannonseras till allmänheten och den folkbildande verksamhet inom 

den sociala sektorn som riktar sig mera till vissa samhällsgrupper.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Intervjuguide kring det sociala arbetet genom folkbildningen i Örebro 

 Har du/ni några funderingar eller kommentarer kring enkäten ni fått? 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Vad arbetar du med på studieförbundet? 

2. Hur länge har du arbetat inom folkbildningen? 

Folkbildning & socialt arbete. 

3. Bedriver ni folkbildning inom den sociala sektorn?  

4. Kan du ge exempel på sådan verksamhet? 

5. Vilka motiv finns till att arbeta med folkbildning inom den sociala sektorn? 

6. Hur stor är detta verksamhetsområde i förhållande till annat som studieförbundet gör? 

Relation & kommunikation med kommunen samt andra aktörer 

6. Vilken dialog har ni med ansvarig nämnd (kultur- och medborgarnämnd) och med 

kommunen? 

7. Har ni upplevt att kommunen använder sig av folkbildning som metod inom den sociala 

sektorn? 

8. Hur upplever ni rollfördelningen mellan studieförbunden och kommunen? 

9. Hur ser eventuellt samarbete med kommunen ut? 

10. Om du fick formulera konsekvensera av studieförbundens verksamhet i Örebro kommun 

till ansvarig nämnd, hur skulle det lyda? 

Koncept, metoder och material.  

11. Har ni tagit fram material för olika studiecirkel/samtals-grupper? 

12. Om dessa material vilar på några teorier, vilka? 

13. Hur ser efterfrågan på dessa metoder och material ut? 

Nutid och framtid 

14. Hur har folkbildningsverksamheten inom den sociala sektorn utvecklats över tid? 

15. Hur ser du på framtidsprognosen för det sociala arbetet inom folkbildningen?  

16. Har du identifierat nya behov i samhället inom ramen för det sociala arbetet i  

folkbildningen? 

17. Har Överenskommelsen i Örebro bidragit till någon slags utveckling? 

 

Tack för ditt deltagande!  
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Bilaga 2 

Frågelista 

- Vad är socialt arbete? 

- Vad är folkbildning? 

- Vad berättar litteraturen om folkbildningens historia, syfte och utveckling? 

- Vad finns skrivet om det sociala arbetet inom folkbildningen? 

- Vilken forskning har berört kopplingen mellan socialt arbete och folkbildning? 

- Vilka tendenser inom folkbildningen visar aktuell forskning? 

- Hur förhåller sig Örebro kommun till studieförbunden i kommunen? 

- Vilka lagar och förordningar påverkar det sociala arbetet för studieförbund och kommun? 

- Vad säger litteraturen och forskningen om Överenskommelsen? 

- Vad säger aktuell litteratur och forskning om utvecklingen inom det civila samhället? 

- Vilka relevanta teorier berör kommunal förvaltning? 

 - Hur kan man se på och förklara samhället utifrån kritisk realism? 

- Vilka relevanta metoder finns för att samla in information i en fallstudie?  

- Hur görs en enkät på lämpligt sätt? 

- Hur görs intervjuer på mest lämpliga vis i denna studie? 

- Vad säger metodlitteraturen om analysförfarandet? 
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Bilaga 3 

Förordning (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen 

Inledande bestämmelser 

1 § Statsbidrag kan enligt denna förordning lämnas till folkhögskolor, studieförbund och 

studerandeorganisationer inom folkhögskolan. 

Frågor om sådana bidrag prövas av Folkbildningsrådet. 

Folkbildningsrådet skall även fullgöra andra uppgifter enligt denna förordning. Förordning 

(2000:1451). 

Statsbidragets syften 

2 § Statens stöd till folkbildningen skall ha till syfte att 

1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 

2. bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa 

engagemang att delta i samhällsutvecklingen, 

3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i 

samhället, och 

4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 

 

Verksamheter inom följande områden utgör i särskilt hög grad motiv för statens stöd: 

1. den gemensamma värdegrunden; alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen, 

2. det mångkulturella samhällets utmaningar, 

3. den demografiska utmaningen, 

4. det livslånga lärandet, 

5. kulturen, 

6. tillgängligheten och möjligheterna för personer med funktionshinder, och 

7. folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa. Förordning (2006:1499). 
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Bilaga 4 

Valda delar av Socialtjänstlagen (2001:453) 

1 kap. Socialtjänstens mål 

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas- ekonomiska och sociala trygghet, 

- jämlikhet i levnadsvillkor, 

- aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 

3 kap. Vissa uppgifter inom socialtjänsten, m.m. 

 

1 § Till socialnämndens uppgifter hör att- göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i 

kommunen, 

- medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, 

föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen, 

- informera om socialtjänsten i kommunen, 

- genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda 

levnadsförhållanden, 

- svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat 

bistånd till familjer och enskilda som behöver det. 

3 kap. Vissa uppgifter inom socialtjänsten, m.m. 

4 § Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och 

erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det är lämpligt skall nämnden härvid samverka 

med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. 

 5 § Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med 

honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med 

organisationer och andra föreningar. Lag (2012:776). 

5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper 

 

Barn och unga 

1 § Socialnämnden ska- verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda 

förhållanden, 

- i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam 

fysisk och social utveckling hos barn och ungdom, 

- bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och 

ungdom far illa, 

- aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av 

alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt 

dopningsmedel, 

- tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, uppmärksamma och 

verka för att barn och ungdom inte vistas i miljöer som är skadliga för dem, 

- med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat tecken 
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till en ogynnsam utveckling 

- i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas 

ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om den unges bästa motiverar det, 

vård och fostran utanför det egna hemmet, 

- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan 

finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har avgjorts, 

- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan 

finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört. Lag (2012:776). 

Äldre människor 

4 § Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv 

och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får 

möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och 

meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Lag (2010:427). 

6 § Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för 

äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på 

detta område. 

Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med 

landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer. 
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Bilaga 5           Enkät om det sociala arbetet genom folkbildningen i Örebro 

Är du: Kvinna         Man                             Utbildningsbakgrund: 

                                                                                Yrkestitel: 

Hur länge har du arbetat inom folkbildningen:       

< 1 år  

1-5 år 

5-10 år 

> 10 år 

1. Bedriver ni verksamhet med anknytning till den sociala sektorn? 

          Ja  

          Nej (om nej, gå vidare till fråga 12) 

Kommentar:  

 

 

2. Vad för slags verksamhet bedriver ni med anknytning till den sociala sektorn?  

     (Flera svarsalternativ är tillåtna.) 

          Tjej/kill-grupper 

          Integrationsverksamhet 

          Föräldrastöd 

          Samtalsgrupper för personer med missbruksproblematik 

          Föreläsningar 

          Verksamhet för att bryta social isolering 

          Egna alternativ, beskriv gärna med egna exempel: 

 

 

3. Varför bedriver ni denna verksamhet? (Flera svarsalternativ är tillåtna.) 

          För att uppfylla statens fyra syften med folkbildningsstödet 

          För att våra medlemsorganisationer har intresse i denna verksamhet 

          För att medborgare söker upp oss för samverkan kring dessa frågor 

          För att den offentliga sektorn inbjuder att samverka kring denna verksamhet 

          För att medarbetare är engagerade i dessa frågor 

          Egna alternativ:  

 

4. Hur finansieras denna verksamhet? (Flera svarsalternativ är tillåtna.) 

          Med kommunalt bidrag                Med projektpengar                Med landstingsbidrag 

          Med statligt bidrag                        Med deltagaravgift 

          Egna alternativ:  

 

5. Sker någon verksamhet med anknytning till den sociala sektorn i samverkan med 

kommunen? 

          Ja                    Nej  

Kommentar: 
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6. Finns regelbunden kommunikation med kommunen kring den verksamhet som ni bedriver? 

          Ja 

          Nej 

Kommentar:  

 

7. Har ni inbjudits till att träffa Kultur- och medborgarnämnden i Örebro kommun, den nämnd 

som fattar beslut om kommunbidrag till studieförbunden för att berätta om er verksamhet? 

          Ja 

          Nej 

Kommentar:  

 

8. Har någon form av dialog initierats i enlighet med Överenskommelsen
4
 mellan Örebro 

kommun och studieförbundet där du arbetar?  

          Ja 

          Nej 

          Vet ej 

Kommentar:  

 

9. Finns en tydlig ingång i kommunen för att föra dialog kring verksamheten kopplat till den 

sociala sektorn? 

          Ja 

          Nej 

          Vet ej 

Kommentar:  

 

10. Har du känt att studieförbundet där du arbetar blivit förbisett i något sammanhang där 

kommunen inlett samverkan med andra studieförbund kring någon verksamhet med 

anknytning till den sociala sektorn? 

          Ja 

         Nej            

Kommentar:  

 

11. Vilken kunskap upplever du att kommunen har om det arbetet inom den sociala sektorn 

som ni bedriver? Gör en markering på linjen. 

Ingen kunskap    Mycket stor kunskap 

       

12. Har det studieförbund där du arbetar kompetens att göra mer arbete kopplat till den sociala 

sektorn? 

         Ja        Nej 

                                                 
4
 Överenskommelsen, en överenskommelse mellan den civila sektorn och den offentliga sektorn. Läs mer på 

http://overenskommelsen.se/lokalt/orebro/ 
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Kommentar:  

 

 

13. Har det studieförbund där du arbetar intresse av att göra mer arbete kopplat till den sociala 

sektorn? 

         Ja 

         Nej 

Kommentar:  

 

 

14. För vilka grupper har det studieförbund där du arbetar koncept, metoder och/eller andra 

samtalsmaterial att erbjuda? 

          Tjej/kill-grupper  

          Personer med funktiosnedsättning 

          Föräldrar 

          Äldre 

          Nysvenskar 

          Egna alternativ: 

           

Övriga kommentarer:  

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

Skicka den ifyllda enkäten till bergstromjennie@hotmail.com eller till 

Jennie Bergström 

Karlsgatan 2A 

703 41 Örebro 

mailto:bergstromjennie@hotmail.com

