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Förord
Under 2010 genomförde Folkbildningsförbundets styrelse en process som 

resulterade i verksamhetsidén Folkbildningsförbundet är en intresse
organisation som ska stärka folkbildningens idé och studieför
bundens ställning i samhället. 

Hur ser då folkbildningens idé ut i dag? Och hur tror vi att den kommer 
att se ut i framtiden? Strategiska framtidsdiskussioner pågår ständigt i 
studieförbunden, oftast med fokus på den egna organisationens idé och 
utveckling. Det är både utmanande och utvecklande med processer kring 
varför vi finns och varför vi ska fortsätta finnas i framtiden. 

Ett svar kan vara att Folkbildning är Sveriges största mötesplats 
för människor som vill utvecklas – en plats för ökad kunskap och 
engagemang som stärker samhället. Så formuleras Folkbildningsför-
bundets och studieförbundens definition av folkbildning i vår gemensamma 
kommunikationsplattform. 

Nu går vi vidare och fördjupar oss i arbetet med Folkbildningens idé 
och framtid. För att kunna ”stärka idén” vill Folkbildningsförbundet sätta 
in den i olika sammanhang och titta på den ur olika perspektiv. De olika 
delarna bildar tillsammans en rik väv av erfarenheter, kunskap och visioner 
utifrån olika utsiktspunkter.

Inför folkbildningspropositionen Lära, växa, förändra (2005/06:192) 
ville regeringen ta del av folkbildningens egen syn på sin roll och sina 
uppgifter i ett framtidsperspektiv. Ett omfattande rådslagsarbete inom 
studieförbund och folkhögskolor resulterade i det gemensamma idédoku-
mentet Folkbildningens Framsyn. Till vår glädje påverkade dokumentet i 
stor utsträckning också innehållet i folkbildningspropositionen. 

Det har nu gått några år och frågan är om dokumentet fortfarande 
speglar folkbildningens framtidssyn. Behovet av en uppföljning väcktes 
2009 i Folkbildningsrådet av Folkbildningsförbundet, Rörelsefolkhögsko-
lornas intresseorganisation och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Folkbildningsrådet påbörjade tillsammans med sina medlemsorgani-
sationer en process om Folkbildningens vägval och vilja under 2010. 
Initiativet till detta arbete kommer alltså denna gång från folkbildningen 
själv, genom dess intresseorganisationer. Arbetet kommer att resultera i en 
skrivelse till regeringen hösten 2011. 

I slutet av 2010 informerade regeringen om att den avsåg att ta fram en 
ny folkbildningsproposition. Regeringen har också gett Folkbildningsrådet i 
uppdrag att lämna förslag på nya prioriterade verksamhetsområden. 

Utgångspunkten är att antalet verksamhetsområden ska reduceras. 
I ljuset av detta ökar naturligtvis angelägenhetsgraden för samtliga 

folkbildningsaktörer att borra lite extra i frågorna om folkbildningens idé 
och framtid. Och därmed påverka dem.

Den här skriften är en del av Folkbildningsförbundets bidrag i processen. 
Den fokuserar på tankar och åsikter från tio unga medarbetare, en från 
varje studieförbund. De unga har i regel inte tillgång till våra styrelserum. 
Samtidigt är det de som ska bära folkbildningens idé i morgon, vårda den 
och utveckla den. Intervjuerna ska inte ses som officiella uttalanden från 
studieförbunden. Men inte desto mindre var det en glädje att ta del av dessa 
kunniga och engagerade medarbetares intressanta tankar och reflektioner. 
De behövs i vårt fortsatta gemensamma arbete med att skapa folkbild-
ningens framtid.

Stockholm i januari 2011

generalsekreterare
Folkbildningsförbundet – studieförbundens 

intresseorganisation
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Redaktören har ordet
Alla branscher mår bra av att stanna upp då och då och försöka blicka 

ut över resten av världen och sedan fundera på hur man passar in i och med 
den. Men det är precis lika viktigt att fundera över varför man finns, varför 
man en gång startade sin verksamhet och hur själva idén har utvecklats 
eller kanske stagnerat med åren. Det här är viktigt oberoende av vad man 
gör. Frågan är alltid relevant – varför började vi, vad var själva känslan, vad 
gör oss unika, vad vill vi förmedla?

För idéburna organisationer som studieförbunden är det här givetvis 
särskilt viktigt. Folkbildning bygger på människors vilja att växa, att 
förändras och förändra. Därför är det centralt för oss att hela tiden ha en 
pågående process kring varför vi finns och varför vi ska fortsätta att finnas 
i framtiden. Sedan blir nästa steg att fundera kring hur vi ska nå ut till de 
människor som behöver oss. 

Framtidsarbeten och olika processer för utveckling är inte bara av godo 
– det finns alltid en risk att det bara är en viss kategori människor som får 
komma till tals. Det är i regel de som befinner sig i toppen av de berörda 
organisationerna, de som har erfarenhet och högt anseende, som anförtros 
att bära ansvaret för processen. Deras röst är givetvis värdefull – men 
risken är att det blir för ensidigt. I Folkbildningens idé och framtid har 
vi försökt ”lämna mikrofonen” till olika grupper från olika delar av studie-
förbundens verksamhet. Vi behöver många perspektiv på folkbildningens 
idé för att förstå vad den kan innebära i framtiden och hur vi ska försöka 
definiera den i dag. Perspektiv och infallsvinklar är hårdvaluta – desto fler 
vi kan samla in desto bättre kan vi bli.

Det är genom den här typen av diskussionsskrifter som vi får de 
perspektiv och de infallsvinklar som krävs för att skapa våra mer övergri-
pande och breda måldokument. Processen får dock inte präglas av att 
formulera text som låter bra, utan istället av att hitta kärnan till vad 
visionsdokumenten faktiskt ska förmedla och innebära.

Thor Rutgersson
Projektledare och redaktör 

I den här skriften är det unga medarbetare på studieförbunden som 
funderar och reflekterar över folkbildningen i dag och i morgon. De gör 
det utifrån vilka de är och utifrån var i folkbildningsvärlden de befinner 
sig, med den verksamhet de arbetar med. De flesta av dem jobbar just 
med verksamhet – med människor – på plats i lokala avdelningar runt 
om i Sverige. Urvalet av medverkande har gjorts genom efterlysningar och 
kontakt med studieförbunden på olika nivåer. Att vissa verksamhetsom-
råden – exempelvis musik – får större plats än andra beror på att det är just 
där vi hittar många av de yngre anställda i studieförbunden. 

Jag hoppas att tankarna och åsikterna som presenteras i den här skriften 
ska inspirera till en vilja och lust att hitta ännu fler perspektiv och ingångar 
till en process som aldrig får stanna av – jakten på folkbildningens idé i dag 
och i morgon.

Trevlig läsning!

Foto Magnus Liam



– Eric Hale, Folkuniversitetet – – Eric Hale, Folkuniversitetet –

Folkbildningens idé och framtid 

En bred diskussion om folkbildningens idé och framtid pågår 

runt om i landet. Där behöver vi många röster och flera 

olika perspektiv. Folkbildningsförbundet vill bidra med några 

pusselbitar:

Lunchseminarier om folkbildningens idé

En serie anföranden och samtal om folkbildningens idé där 

varje studieförbund utifrån den egna profilen ger sin bild av 

folkbildningens själ och kärna. 

Unga folkbildare om framtiden
En intervjuskrift där unga medarbetare i studieförbunden ger 

sin syn på folkbildningens idé och framtid. 

Folkbildare 90+
Samtal om folkbildningens dåtid, framtid och nutid med några 

av de folkbildningspionjärer som var med och byggde det 

”Studiecirkelsverige” vi nu lever i och utvecklar. 

Fokusgrupp och målgruppsarbete med Västra Götalands 

Bildningsförbund
Ett samarbete där Folkbildningsförbundet och Västra 

Götalands Bildningsförbund möter en ung målgrupp utanför 

studieförbundsvärlden för att stämma av vad folkbildning 

förknippas med i dag och hur vi kan möta – och bli medvetna 

om – framtidens behov.

Gästkrönikor
Författare, skribenter och opinionsbildare ger sin bild av 

folkbildningens idé och framtid. 

Webbplats
De olika delarna i Folkbildningens idé och framtid kommer 

att dokumenteras och göras tillgängligt i olika medier samt 

presenteras på seminarier. På www.studieforbunden. se 

kommer man successivt under året att kunna ta del av 

dokumentationen. 
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– Marlene Karlsson, ABF – – Marlene Karlsson, ABF –

Jag är en organisationsnörd som älskar att hjälpa människor att ta nästa steg. Det finns alltid en lösning på saker och ting om man vågar fråga om hjälp – och i mina svar kommer du garanterat hitta orden analys och strategi. Jag är en positiv och lösningsinriktad tjej men också den som vågar kalla dig gammalmodig om du bestämt dig för att ingenting fungerar och att allt är låst och oföränderligt. Man kan säga att jag har fötterna på jorden och huvudet bland stjärnorna!
Jag jobbar på ABF Östergötland, som är både en lokal och en regional avdelning. För några år sedan var jag med och startade en kulturförening för tjejer. Vi fick kontakt med ABF och inledde ett samarbete. Från personalen på avdelningen fick jag sedan tips om att söka en tjänst som blev ledig och på den vägen är det.
En vanlig dag brukar börja med att jag kommer till kontoret och jobbar undan lite pappersarbete. Ofta är det ett par möten inbokade och det kan vara skönt att förbereda sig lite inför dem också. Sedan bär det iväg med tåg eller buss, ut i regionen. Restiden brukar bli någon timme eller två. Möten med samarbetsorganisationer och grupper är det allra roligaste, tycker jag. Det finns alltid saker som kan utvecklas och som ABF kan stötta med. Framåt eftermiddagen bär det av tillbaks till kontoret och då har jag oftast ett leende på läpparna. Innan jag stänger för dagen försöker jag hinna med att summera och dokumentera mina möten och det som hänt under dagen.

Marlene K arlsson

Foto Jesper Ljungberg
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– Marlene Karlsson, ABF – – Marlene Karlsson, ABF –

Både och. Jag tror att på kort sikt är det viktigast att målen uppnås men 
för att på lång sikt göra bra verksamhet och bibehålla de kontakter som skapas 
är det av största vikt att vi är tydliga med att vi bedriver folkbildning av en 
anledning. Vi tror att en annan värld är möjlig! Folkbildningen är en väg dit.

Finns det en risk att man inom studieförbunden driver politiskt 
opinions arbete med pengar avsedda för folkbildning?

Som jag ser det har vi inte något opinionsbildande uppdrag. Däremot 
kanske människor tar ställning till saker genom reflektioner och insikter som 
de får i vår folkbildning. Så nej, rent opinionsarbete tror jag inte att vi ska 
syssla med – men däremot bildning som leder vidare till opinion. Det är bara 
positivt.

Hur gör man avvägningen, vad är bra folkbildning med grund i 
arbetarrörelsens värderingar och vad är folkbildning med syfte att 
sprida arbetarrörelsens värderingar? Är det någon skillnad?

ABF borde vara en resurs för de som är intresserade av arbetarrörelsen, de 
som känner sig som en del av den och de som brinner för saker som går i linje 
med våra värderingar. ABF ska däremot inte gå som fanbärare i kampen för 
det rättvisa, jämställda samhället. Det finns andra organisationer som ska 
synas där, längst fram. Vår funktion är istället att fånga upp och fördjupa 
de kunskaper som växer fram och som behövs i arbetarrörelsens strävan och 
kamp. Tyvärr används vi alldeles för lite när våra medlemsorganisationer agerar 
och bedriver kampanjer. Vi har ett stort arbete framför oss, att återuppbygga 
förlorade och vanskötta relationer. Vi måste också bli mer lyhörda och öppna 
för nya tankar och behov som finns bland våra medlemsorganisationer – så att 
vi på ett tidigt stadium kan bidra med vår kunskap och folkbildning när nya 
satsningar och kampanjer växer fram. 

Är du själv politiskt aktiv?

Nej, inte mer än att jag är medveten om de små val jag gör i min vardag 
och hur de påverkar samhället.

Tycker du att det är en förutsättning, för att jobba på ett studieförbund, 
att man delar eventuella politiska värderingar som medlems eller 
huvudmansorganisationerna har?

Man behöver inte skriva under på allt men man måste stå på ”samma 
sida”. Om vi ska vara inspiratörer behöver vi själva vara inspirerade. Det är en 
självklarhet.

Folkbildning, ideologi 
och politik

Du arbetar mycket tillsammans med fackförbunden inom LO, i Öster
götland. Vilken typ av verksamhet gör ni tillsammans?

Vi planerar och genomför mycket medlemsutbildningar med och för de lokala 
fackklubbarna och så blir det en del föreläsningar också. Vi gör även tvärfackliga 
utbildningar. Ibland händer det att en klubb vill erbjuda sina medlemmar olika 
fritidsaktiviteter och då försöker vi ordna med det också. Nu närmast kör vi en 
datacirkel för metallare.

Jag tycker att den fackliga verksamheten i ABF är jätteviktig. Det är en 
verksamhet som är central för syftet med ABF:s folkbildning utifrån vår 
värdegrund och vårt idéprogram. Facken har dessutom en tradition av gemensamt 
kunskapssökande, något som inte finns hos alla våra medlemsorganisationer. 
Det är viktigt att vårda, bevara och utveckla den traditionen. Egentligen är det 
konstigt att vi inte har ett ännu tätare samarbete med LO-facken med tanke 
på att vi är ”deras studieförbund”. Ändå bedrivs utbildningar runt om i Sverige 
utan att ABF är medarrangör. Men vi är på väg åt rätt håll. Själv lägger jag extra 
tid på att ta upp kontakten med klubbar som vi inte hört av på länge. Ibland 
har styrelsen bytts ut och de nya ledamöterna har inte fått information eller 
saknar kunskap om ABF. Ett enkelt telefonsamtal och ett litet besök och så är 
samarbetet igång igen, det behöver inte vara svårare än så.

ABF är tydliga med sina fackliga och politiska kopplingar.  
Hur ser du på det? 

Jag tycker att vår ideologiska värdegrund är en styrka. Människor blir mer och 
mer medvetna. När våra deltagare och samarbetspartners väljer oss på grund av 
att vi reflekterar deras egna värderingar skapas hållbara och genuina samarbeten. 
Det är viktigt för att kunna ha långsiktiga mål i verksamheten.  

ABF vill skapa verksamhet där människor får makt över sina egna liv och 
kan påverka samhället, och ni ser även ett klassperspektiv där alla i dag 
inte har samma möjligheter. Om ni lyckas genomföra verksamhet som 
skapar möjligheter för ökad egenmakt och bryter ner de strukturer ni 
upplever som orättvisa, är det då viktigt att deltagarna också känner till de 
bakomliggande resonemangen eller räcker det att målen faktiskt uppnås?
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– Marlene Karlsson, ABF – – Marlene Karlsson, ABF –

På vissa mindre orter kanske det bara finns ett aktivt studieförbund. 
Är det fortfarande viktigt i det läget att driva folkbildningsverk
samhet utifrån ett specifikt ideologiskt perspektiv? 

Ja absolut, varför inte? Även små orter är en del av världen. Invånarna har 
fortfarande förmåga att ta ställning. ABF:s verksamhet ska alltid vara mer 
än en enkel cirkel. Deltagarna ska känna vår människosyn och förstå vår 
ambition – att det är annorlunda att vara med i en ABF-cirkel eller att gå på 
ett ABF-arrangemang. 

Kan du ändå se en framtid där studieförbunden samarbetar för att 
finnas på så många ställen som möjligt? 

Det är inte alls omöjligt. Folkbildningen är jätteviktig oavsett vem som 
bedriver den och om vi kollektivt riskerar att försvinna på en liten ort tycker 
jag att ”prio ett” är att se till att det finns möjlighet till fortsatt folkbildning. 

Många frågar sig varför vi ska ha tio olika studieförbund. Hur tycker 
du att studieförbunden skiljer sig åt i dag?

Det ska vara våra övergripande mål – som i sin tur ska baseras på våra olika 
värdegrunder – som skiljer oss åt. I verkligheten är det nog tyvärr istället 
vilka olika verksamheter vi väljer att fokusera på och profilera oss med som 
uppfattas som skillnaden. En del studieförbund satsar på rockband, andra på 
körer. Utifrån sett är det sedan detta man ser – vilka områden och ämnen som 
respektive studieförbund är störst på. Jag skulle önska att vi var tydligare med 
våra ideologiska olikheter så att människor kan hitta det studieförbund de 
känner mest för, i hjärtat. Tyvärr funkar det inte så i dag. Statsbidragssystemet 
och dess kriterier för fördelning gör att det blir alldeles för riskabelt att sticka 
ut hakan och profilera sig för mycket. Samtidigt, om alla gör samma sak blir 
risken att vi inte är intressanta för någon. Utifrån ett ABF-perspektiv kan 
jag ibland känna att det hade varit bra om de andra studieförbunden visade 
sina profiler tydligare. Det känns dock som att många som håller på med 
folkbildning har en ”röd tanke” i botten. Personalen kanske inte delar ideologi 
med sina huvudmän på samma sätt som vi gör?

 

Ungdomsverksamhet
Du jobbar mycket med ungdomsverksamhet. Hur tror du att ungdomar ser 
på folkbildning?

Jag tror medvetenheten är väldigt låg vad gäller begreppet folkbildning. De 
flesta jag möter tror att ABF står för Arbetsförmedlingen. Andra studieförbund – 
som profilerar sig tydligare mot enskilda målgrupper, till exempel rockband och 
arbetar mer utåtriktat med specifika områden – är kanske mer bekanta för unga? 

Det betyder dock inte att deltagarna vet att de deltar i folkbildningsverksamhet. 
Jag tror att begreppet används väldigt lite bland unga. Ordet finns inte i vardags-
vokabulären, så att säga. 

Tycker du då att vi borde arbeta mer med själva begreppet folkbildning – 
alltså att människor associerar det som sker i studieförbunden med själva 
ordet?

Ja, absolut. Alla borde veta åtminstone att folkbildningen finns, vad den innebär 
och hur man kan använda den!

Är det lätt att nå en ung målgrupp och få dem att delta i – eller skapa – 
verksamhet?

Nej det vill jag inte påstå. Bland unga råder en kraftig allergi mot pappers
arbete och studier. Om vi ska nå den här målgruppen behöver vi fånga upp 
deras intressen och deras behov mycket bättre än vi gör i dag. Folkbildning 
bygger man med människor, inte för människor. Vi måste visa ungdomar hur 
de kan använda folkbildningen som redskap för sina intressen och drömmar. 
Morgondagens deltagare kommer inte bara komma gående in genom dörren 
– vi måste kommunicera att vi finns och vad vi kan erbjuda. 

Det är generellt en ganska hög medelålder på de anställda inom studieför
bunden. Tror du att det påverkar våra möjligheter att nå yngre deltagare?

Ja! Framgångsrikt folkbildningsarbete bygger på goda kontakter. Om vi inte har 
förmåga och vilja att ”umgås” med ungdomar – hur ska vi då skapa verksamhet? 
Därmed inte sagt att äldre medarbetare inte kan jobba med ungdomar men man 
måste vara öppen och kunna hantera eventuella kulturkrockar och missförstånd! 
Ungdomar kommunicerar på nya sätt, med nya begrepp och med ett annat tempo. 
Det handlar inte om att äldre och yngre inte kan komma överens, det handlar om 
att vi behöver kunna förstå varandra.
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– Marlene Karlsson, ABF – – Marlene Karlsson, ABF –

Du är ju yngst på din avdelning. Är det därför du har hand om 
ungdomsverksamheten? Om du fick välja fritt, skulle du arbeta med 
samma saker då?

Det är garanterat på grund av min ålder som jag har hand om ungdomsverk-
samheten men jag känner mig faktiskt alldeles för gammal. Jag skulle kunna 
vara mamma till några av de cirkeldeltagare jag ansvarar för. Min ålder är dock 
inte det största skälet till att jag tycker det är problematiskt att arbeta med 
ungdomsverksamhet. Att ge en ensam person ansvaret för ”ungdomar” är inte 
riktigt schyst. Ungdomar har minst lika många intresseområden som vuxna.  
Det är med andra ord inte ett avskilt område där alla vill samma sak. I framtiden 
skulle jag vilja se en ABF-avdelning där nitton av tjugo anställda arbetar med 
olika verksamheter och inriktningar för unga deltagare och en ensam anställd har 
fått ansvaret för ”vuxna”! Nej, jag skojar, det är förstås inte rimligt… Men vänder 
man på det får man den situation vi har på avdelningarna i dag och det är inte 
heller speciellt rimligt. ”Ungdomsverksamhet” är alldeles för brett för att man 
som ensam ansvarig ska kunna ha någon sakkunskap eller ens god översikt i de 
olika ämnesområdena som omfattas. Då är det svårt att göra ett bra jobb. 

Hur ska vi då få fler ungdomar att både delta i verksamheten och 
faktiskt arbeta på studieförbunden?

Anställ fler unga medarbetare! Det råder arbetsbrist i landet, speciellt bland 
unga. Att anställa nya cirkelledare och verksamhetsutvecklare borde inte vara 
någon större svårighet. Sedan borde vi fördjupa oss i problematiken med det 
stundande generationsskiftet tillsammans med de medlemsorganisationer som 
står inför samma problematik. Arbetarrörelsen överlag behöver satsa stort på att 
nå ut till unga. 

Folkbildningens framtid
Upplever du att du får vara med och påverka riktningen för ABF?

Ja, helt klart. Jag har större koll på och är mer involverad i ”stora ABF” än 
någon av mina medarbetare på avdelningen och det beror på våra nationella 
nätverk för ungdoms- och musikverksamhet! I dem finns många unga 
medarbetare och vi träffas regelbundet – både fysiskt och på nätet – för att 
diskutera verksamheten och våra övergripande mål och visioner.

Hur skulle du beskriva ABF:s viktigaste funktion? Varför är det studie
förbunden gör viktigt för samhället?

För mig är ABF en paraplyorganisation för arbetarrörelsens bildningsbehov. 
Här kan organisationer mötas på en neutral arena för att samarbeta och utvecklas 
tillsammans. Jag ser oss i personalen lite som coacher som ska handleda och stötta 
föreningar och medlemsorganisationer att utvecklas. ABF ska underlätta, berika 
och nyansera medlemsorganisationernas arbete för att göra en annan värld möjlig! 
Detta är vår allra viktigaste funktion. Studieförbunden generellt är också viktiga 
som kulturambassadörer och som stöd för människors personliga utveckling. 
Där spelar ABF givetvis en stor och viktig roll, som Sveriges allra största studie-
förbund.

Med tanke på att både kultur och utbildning mer och mer utvecklas i en 
närmast elitistisk riktning ser jag att folkbildningen kommer att vara ännu 
viktigare och få en större roll i framtiden. Folkbildningen måste vara en garant 
för allas rätt att delta i samhällsutvecklingen. Jag ser helt enkelt inte att någon 
annan aktör kommer att axla det ansvaret. För att vi ska kunna finnas kvar är 
det dock dags, redan nu, att börja visa på att vi verkligen behövs och att vi är 
stolta – men inte nöjda – över våra organisationer och vår verksamhet.

Är folkbildningen ett medel, ett verktyg för att åstadkomma ett ideal
samhälle eller är folkbildningen en del av det samhället?  

För mig är folkbildningen både och. I ett demokratiskt samhälle är invånarna 
i hög grad delaktiga. Genom folkbildningens metoder skulle vi både kunna 
fördjupa och bibehålla demokratin och samhällsengagemanget. 

Vad skulle du ändra på för att få en bättre folkbildning i morgon?

Det enkla svaret lyder ”mindre pappersarbete, friare händer och ett tillskott 
i ekonomin” men våra problem är mycket större och mer övergripande än bara 
behovet av ett bättre regelverk och mer pengar. Vi studieförbund måste bli 
stolta över oss själva, vi måste ta plats och visa upp hur viktiga vi faktiskt är och 
kan vara, för Sverige. Vi behöver vara en aktiv del av samhället och då måste 
vi modernisera oss och ta oss ut ur våra trygga kontor, där vi sitter och räknar 
timmar.

Vad är bäst och vad är sämst med att arbeta på ett studieförbund?

Det bästa är variationen och att få arbeta med människor – att stötta en 
förening i sin utveckling eller lyfta en grupp som har haft det motigt ger otroligt 
mycket energi. Det sämsta är den ständiga ”timjakten” och att aldrig veta hur 
framtiden kommer att se ut, rent resursmässigt.
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Jag har alltid haft ett intresse för andra länder och 
kulturer. Min mamma jobbar på Utrikesdepartementet 
och därför har jag delvis växt upp i andra länder, 
vilket förstås är en bidragande orsak. Pappa är lärare 
i samhällsorienterade ämnen vilket också har bidragit 
till mitt intresse för olika kulturer. Pappa kommer 
dessutom från Irland och har stark anknytning även 
till Frankrike. 

Med min bakgrund kändes det naturligt att välja en 
bred samhällsorienterad utbildning när jag började på 
universitetet. Jag började läsa ämnen som skulle leda 
till en pol.kand. med fokus på statskunskap. 

Mitt engagemang i studentföreningslivet ledde senare 
till möjligheten att ta anställning på Folkuniversitetet, 
vilket jag g jorde innan jag var klar med studierna – så 
just nu pluggar jag in de sista poängen genom att läsa 
en kurs i utvecklingsstudier vid Uppsala universitet.

Eric H ale
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Du har haft en rad olika förtroendeuppdrag i föreningar. Kan du 
berätta om några av dem?

När jag flyttade till Uppsala 2003 tipsade min bästa vän mig om UF, 
Utrikespolitiska föreningen. Verksamheten handlar om att väcka debatt 
kring utrikespolitiska, internationella och globala frågor genom bland annat 
föredrag, debatter, bokcirklar, filmvisningar, radioprogram, studiebesök, resor 
och en egen tidskrift. 

När jag valdes till vice ordförande intensifierades samarbetet med våra 
systerföreningar runt om i landet. Utmaningen att bygga en riksorganisation 
för landets utrikespolitiska föreningar lockade mig och lagom till att jag 
skulle avgå som vice ordförande i Uppsala bildade vi UFS, Utrikespolitiska 
förbundet Sverige. 

Jag kandiderade och blev vald till förbundsordförande – och på den vägen 
är det. 

Det som är kul med föreningar är att man träffar så många människor. 
Uppsala var en helt ny stad för mig och från början kände jag bara en enda 
person – min kompis, som jag hade flyttat dit med. Att engagera sig i 
förenings livet var ett jättebra sätt att träffa människor. Föreningslivet har 
gett både praktiska erfarenheter – som är svåra att få på annat sätt – och 
möjligheter att utvecklas som person. Dessutom har jag fått vänner för livet.

I dag arbetar du med studieservice på Folkuniversitetet i Uppsala, vad 
innebär det? Beskriv en vanlig arbetsvecka.

Studieservice handlar mycket om att hjälpa föreningar och privat-
personer att bedriva sin folkbildande verksamhet – det handlar exempelvis 
om administration av studiecirklar och kulturverksamhet, organisations-
utveckling, pedagogisk vägledning och hjälp med marknadsföring. Att 
beskriva en vanlig arbetsvecka är svårt men det är mycket administration 
samtidigt som jag försöker hålla kontakt med våra cirkelledare. Sedan försöker 
jag ständigt hitta nya former för samverkan med hela föreningslivet i Uppsala.

Du arbetar också nationellt med studieservice och blev nyligen 
ordförande för Folkuniversitetets nationella studieservicegrupp. Vad 
innehåller den nya rollen för arbetsuppgifter och åtaganden?

Det nationella arbetet med studieservice handlar om att identifiera och 
utveckla områden där vi som jobbar med studieservice över hela landet har 
gemensamma intressen. Folkuniversitetet är en i hög grad decentraliserad 
organisation med fem olika stiftelser men det finns många områden där 
vi tror att vi tjänar på att diskutera gemensamma problem, lösningar och 

utvecklings möjligheter. Att jag är ordförande för den nationella studieser-
vicegruppen innebär att jag kallar till och leder våra möten. Sedan försöker 
jag se till att den verksamhet vi har planerat genomförs på bästa sätt inom 
de budgetramar vi har. Jag ser det också som min roll att hålla kontakten 
med andra personer och grupper som den nationella studieservicegruppen har 
ärenden med eller hos.

Du sitter i styrelsen för Folkuniversitetet  Region Mitt. Vad innebär det?

Folkuniversitetet består av fem stiftelser och Region Mitt är den lite mer 
informella benämningen på en av dessa – som annars har det juridiska namnet 
Folkuniversitetet - Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet. Vårt 
geografiska upptagningsområde är Uppsala, Västmanland, Örebro, Dalarna 
och Gävleborgs län men vi har även en avdelning med verksamhet utomlands. 
Jag är styrelseledamot och deltar i sedvanliga beslut kring budget, mål och 
handlingsplaner och så vidare. Jag sitter i styrelsen på den administrativa 
personalens mandat.

Man kan lätt konstatera att du gör väldigt mycket. Hur hinner du med allt? 

För det första tycker jag att det jag gör är väldigt roligt och då känns det 
sällan stressigt även om man har mycket. Att kunna vara med och påverka 
är också en viktig drivkraft, jobbet känns mer meningsfullt då. Visst, ibland 
känns det som att man kanske har tagit sig lite vatten över huvudet – men 
mitt arbete är flexibelt och min arbetsgivare är uppmuntrande. Det mesta 
går att lösa. På många sätt tycker jag arbetslivet är mycket mindre stressande 
än studentlivet! Jag har mycket mer fritid nu än under studietiden. När man 
pluggar har man inga riktiga tider – då kan man sitta och läsa både på kvällar 
och helger. Dessutom var även de förtroendeuppdrag jag hade i student-
föreningarna mestadels förlagda till kvällar. Nu är jag, med några få undantag, 
ledig när den traditionella arbetsveckan är slut. Jag upplever alltså att det är 
mycket lättare att dra gränser mellan jobb och fritid nu när jag arbetar och det 
tror jag är viktigt för den mentala hälsan.

Du klämmer in lite folkbildning och cirkelverksamhet även på din 
privata tid då du driver en bokcirkel. Vad läser ni och hur går ni tillväga?

Nja, det är inte jag som driver den, vi driver den tillsammans. Värdskapet 
roterar bland deltagarna. Vi är ett gäng kompisar, de flesta från tiden i Utrikes-
politiska föreningen, som ses någon gång varannan månad. Vi har en grupp 
på Facebook där den som är värd/värdinna för sammankomsten lägger upp 
ett antal förslag på litteratur och så bestämmer vi gemensamt vad vi ska läsa. 
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Värden/värdinnan lägger ibland också upp frågor om boken att reflektera kring 
inför träffen. När vi till slut ses diskuterar vi frågorna och boken. Det brukar bli 
väldigt spännande och intressant. Eftersom de flesta har varit engagerade i UF 
och har ett samhällsengagemang blir det mycket facklitteratur, populärvetenskap 
och reportageböcker. Vi har bland annat läst om läkemedelsindustrin, den 
ekonomiska krisen, Sverigedemokraterna och den svenska adeln. Nästa bok blir 
”Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva” av Ann Heberlein.

Folkbildning i ett 
internationellt perspektiv

Eftersom du är och har varit så engagerad i internationella frågor vill jag 
höra hur du ser på folkbildning globalt. Finns det länder och regioner där 
studiecirklar och informellt lärande skulle kunna spela en avgörande roll 
exempelvis för en demokratiprocess? 

Det beror lite på hur man definierar folkbildning. Jag tror absolut att en 
friare form av bildning kan spela en viktig roll i exempelvis demokratipro
cesser men man bör komma ihåg att förutsättningarna ofta är annorlunda 
jämfört med hur det ser ut i Sverige. Här har vi en lång tradition av ett 
livfullt föreningsliv och ett starkt civilsamhälle. Folkbildningen får stöd 
från politiskt håll och det finns institutioner vars enda syfte är att folkbild
ningen ska bedrivas på bästa sätt. I många länder där det finns ett behov av 
demokratiseringsprocesser kan jag tänka mig att dessa komponenter saknas 
eller är bristfälliga. Dessutom kanske inte vardagens kamp för invånarna 
i de här länderna kretsar kring att kunna ha studiecirklar på kvällarna. 
Alltså, för att sammanfatta – jag tror att ett aktivt deltagande i föreningsliv 
och civilsamhälle är bra på många sätt och att det kan bidra till en positiv 
samhällsutveckling, men det är inte nödvändigtvis folkbildning enligt 
Folkbildningsrådets definitioner som är aktuellt eller ens önskvärt.

 
När man talar om folkbildning som förändringskraft använder man 
ofta uttryck som ”kunskap är makt” och ”information som maktmedel”. 
Studiecirkeln kan vara ett sätt att med små medel sprida kunskap och 
information på nya sätt. Det räcker med ett par böcker om det centrala är 
hur man uppfattar det som står i dem och hur man gemensamt reflekterar 
kring materialet – det är processen som ger själva kunskapen. Hur skulle 
du själv beskriva folkbildning som förändringskraft? 

Jag håller absolut med om att kunskap och information är makt men 
sedan beror det lite på hur man definierar folkbildning och studiecirkeln. 
Pratar vi om den statsstödda folkbildningen eller folkbildning i allmänhet? 
Vems definitioner använder vi oss av? Jag tror till exempel att man skulle 
hitta relativt få studiecirkeltimmar om man gjorde en folkbildnings-
studie kring tiden för Berlinmurens fall i Tyskland och endast använde 
sig av Folkbildningsrådets definitioner. Men att det gjordes andra viktiga 
folk bildningsinsatser som bidrog till en ökad medvetenhet hos folket råder 
det ingen tvekan om.

För mig beror folkbildningens möjligheter också på vad man har för mål 
med den. I Sverige har vi kanske inte så stort behov av revolution som på 
andra håll i världen och därför ser vi inte heller folkbildningen som en del 
av ett revolutionärt arbete för att störta nuvarande maktordning. Däremot är 
folkbildningen i Sverige viktig för att säkerhetsställa en aktiv samhällsdebatt 
och ett livfullt föreningsliv – viktiga komponenter i vilken demokrati som 
helst.

Folkbildningens möjligheter beror också på vissa grundläggande förut-
sättningar – att det räcker med ett par böcker, som du säger, stämmer 
ju bara om folk också kan läsa. Om de inte kan det krävs något mer, till 
exempel en duktig ledare eller lärare. Dessutom är tillgången till böcker 
en relevant faktor – och får man läsa vilka böcker man vill utan att riskera 
fängelsestraff? Har deltagarna åsiktsfrihet? Det är sådana saker vi tar för 
givet här, som kanske inte är givna i de länder som har störst behov av 
fredliga revolutioner.

Du talar om folkbildningen som en förändringskraft i stor skala men man 
ska också komma ihåg att individer som deltar i folkbildande insatser kan 
förändras på ett personligt plan. Man kan utveckla vissa färdigheter, få ökad 
förståelse för olika frågor, pröva argument i diskussion med andra och så 
vidare. Att människor får möjlighet att utvecklas på ett personligt plan ser 
jag som ett minst lika viktigt mål, kanske särskilt i den svenska kontexten.

Ett internationellt perspektiv och ett fortlöpande internationellt 
utbyte är viktiga aspekter för Folkuniversitetet. Genom samverkan 
med och engagemang i internationella nätverk vill ni ge människor 
kunskaper och verktyg för att skapa en hållbar global utveckling. Vad 
betyder det? 

Folkuniversitetet sysslar ju inte bara med folkbildning utan även med 
andra former av vuxenutbildning och det är nog framförallt det som avses 
när vi talar om vår internationella verksamhet. 

Sedan har vi i och för sig ett internationellt synsätt även när det gäller 
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folkbildningen – men det är mer på hemmaplan. Våra kvällskurslärare i språk 
har språket de undervisar i som modersmål, man kan läsa språk med en del av 
undervisningen förlagd till våra internationella skolor i exempelvis Barcelona 
eller Aix-en-Provence, vi jobbar aktivt med integrationsfrågor i samverkan med 
till exempel invandrarföreningar, studentkårer och så vidare. 

Jag är inte så säker på att det är de svenska folkbildningsorganisationernas 
roll att arbeta så mycket med folkbildning globalt. Det är klart att nätverk för 
utbyte av erfarenheter kan vara bra men jag tror att det är viktigt med ett lokalt 
ägandeskap i alla former av verksamhet.

Men kan det inte vara så att folkbildningen faktiskt behövs mer på andra 
sidan jorden än i Uppsala? Hur långt sträcker sig vårt ansvar, vi som 
kallar oss eller kallas folkbildare, är det så långt vi själva kan nå eller så 
långt vi har täckning med stats och kommunbidrag? 

Det beror på vad man har för mål med folkbildningen. Om man vill använda 
folkbildningen som ett led i en demokratiprocess är behovet större i andra delar 
av världen. I Sverige ser jag folkbildningen mer som ett av många medel för att 
hålla demokratin levande. Folkbildningen är också ett verktyg för människors 
utveckling. För att sammanfatta – folkbildningen bidrar till en aktiv samhälls-
debatt, och i många fall till att människor blir mer upplysta än vad de kanske 
hade varit utan att delta i cirklar eller andra former av folkbildning. Samtidigt 
ska man inte romantisera för mycket; med det system vi har i dag är en studie-
cirkel i vävning lika mycket värd som en cirkel i politisk teori.

Okej, men med din internationella bakgrund – om du får spåna helt fritt, 
hur och var skulle du arbeta med folkbildning?

Jag är rätt nöjd med min nuvarande situation och mitt pågående folkbild-
ningsarbete. Jag önskar dock att formerna för folkbildning fick vara ännu friare 
– så att vi kunde hitta samverkansformer mellan studieförbund och föreningsliv 
som inte är så styrda av kvantitativa regler för hur en studiecirkel ska se ut. 
Även om jag förstår att det måste finnas regler för hur man fördelar statsbidrag 
till folkbildningen kan jag tycka att det i dag nästan går över gränsen för vad 
som är funktionellt och acceptabelt. Om folkbildningen börjar kontrolleras så 
mycket att vi till och med ska ha in personnummer på deltagarna i en vanlig 
studiecirkel kan man fråga sig om det är så fritt och frivilligt som vi säger att 
det ska vara. 

Folkuniversitetets 
särprägel

Kan du beskriva varför folkbildning är viktigt för människor i Uppsala 
2011? Vad är den största och viktigaste funktionen för studieförbunden 
i ditt område, i dag?

Folkbildning är viktigt därför att deltagarna får verktyg att förändras på ett 
personligt plan. Genom folkbildningen kan man utveckla olika färdigheter, 
få ökad förståelse för diverse frågor, pröva argument i diskussioner med andra 
och så vidare. Att människor får möjlighet att utvecklas på det personliga 
planet ser jag som ett minst lika viktigt mål – kanske särskilt i den svenska 
kontexten – som att åstadkomma större samhällsförändringar. Folkbildningen 
kan ge människor möjligheter att utvecklas på ett sätt som det reguljära 
utbildningsväsendet inte alltid klarar av. Det har med livskvalitet att göra 
– folkbildningen skapar möjligheter för människor att ägna sig åt kultur-
utövande, eller på andra sätt fördjupa sig inom sina intresseområden, utan att 
det till exempel behöver kosta jättemycket. Folkbildningen bidrar också till en 
aktiv samhällsdebatt och ett livfullt föreningsliv. 

Folkuniversitetets historia skiljer sig något från hur övriga studie
förbund växt fram. Tidigt inleddes försök från lärare och elever på 
olika universitet att tillsammans med de framväxande folkrörelserna 
sprida kunskapen från institutionerna även utanför skolornas väggar 
och in i människors hem och vardag. Det var alltså viljan att sprida, 
förmedla och kanske också utveckla kunskap genom att lägga till nya 
perspektiv som fick Folkuniversitetsföreningarna att starta ett studie
förbund. I dag driver ni mycket kursliknande folkbildning och olika 
typer av skolor. Ligger Folkuniversitetets bild av folkbildning närmare 
traditionell undervisning än övriga studieförbunds?

Jag skriver nog inte under på att vi har en annan bild av folkbildning än 
andra studieförbund. Skillnaden är snarare att vi även jobbar med andra typer 
av vuxenutbildning. Vi har både gymnasieskolor och yrkeshögskolelinjer och 
jobbar också med uppdragsutbildningar åt myndigheter och företag. Vi jobbar 
alltså inte bara med folkbildning i ordets traditionella bemärkelse och det är 
vi tydliga med. 

Med det sagt – bara för att vi jobbar även med andra former av vuxenut-
bildning betyder det inte att folkbildningen är mindre viktig. Folkbildningen 
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i dess klassiska bemärkelse är central för vår verksamhet och att föra kunskapen 
närmare människorna i samhället är ett uppdrag vi fortfarande tror på. En 
diskussion om huruvida en form av bildning är bättre eller sämre än en annan 
ser jag, personligen, inte riktigt poängen med. Varför kan man inte jobba 
med många olika former – eller med verksamhet som äger rum i bildnings-
formernas gränsland? Vi tycker till exempel att det finns en roll för oss att spela 
i gränslandet mellan det formella utbildningsväsendet – i form av högskolor och 
universitet – och det icke formella, som bland annat representeras av studie-
förbunden. Det som har kommit att kallas högskolornas tredje uppgift – att 
tillgängligöra forskningens resultat på ett populärvetenskapligt sätt för den 
breda allmänheten – var inte bara viktigt för Folkuniversitetet vid grundandet 
utan är något vi än i dag jobbar aktivt med genom föreläsningsserier och 
populärvetenskapliga framställningar i tryck. 

Hur skulle du beskriva Folkuniversitetets särprägel? Vad gör 
Folk universitetets folkbildning unik?

Folkuniversitetet är ett av få studieförbund som är helt fristående från 
partipolitiska, religiösa eller fackliga intressen. Att vi har stiftelse som 
organisationsf orm gör också att vi är det enda studieförbundet som är fritt 
från påverkan av starka medlemsföreningars särintressen – det gör oss till ett 
naturligt val om man söker folkbildande verksamhet på ett så fritt studie-
förbund som möjligt. Vår anknytning till universitetsvärlden och vår utgångs-
punkt i ett vetenskapligt förhållningssätt ser vi också som en styrka i termer av 
trovärdighet. Det är svårt att säga huruvida det faktum att vi även jobbar med 
andra former av vuxenutbildning bidrar till en bättre folkbildande verksamhet, 
men jag tror i alla fall inte att folkbildningen lider av det. Kanske kan det 
istället leda till intressanta utvecklingsmöjligheter för nya bildningsformer.

Bör Folkuniversitetet expandera och jobba med ännu fler typer av 
verksamhet eller bör man fokusera på den kursliknande verksamheten? 

Jag skulle vilja påstå att vi redan har en bred verksamhet både när det gäller 
folkbildningen och när det gäller våra andra former av vuxenutbildning, men 
personligen har jag – som bland annat jobbar med den friare formen av studie-
cirklar – tidigare tyckt att vi har varit dåliga på att marknadsföra den typen av 
verksamhet. Det är något som jag hoppas vi ska bli bättre på nu när vi har en 
nationell studieservicegrupp och en förestående uppdatering av hemsidan.

Om det finns något som jag personligen tycker vore kul att utveckla skulle 
det vara föreläsningsserierna för allmänheten – men det är också en fråga om 
resurser.

Att nå ungdomen
Är det viktigt, tycker du, att se ungdomar som en specifik målgrupp? 
Bör man ta fram kommunikationssätt specifikt för unga, eller når 
Folkuniversitetet ut ändå?

Jag har egentligen ingen åsikt om detta. Jag jobbar i och för sig ganska 
mycket mot unga men tycker att det funkar bra – men jag vet inte om mina 
metoder är bättre eller sämre än något annat. När det gäller att ta fram 
kommunikationssätt specifikt för unga misstänker jag att du är ute och fiskar 
efter huruvida jag tycker att sociala medier som exempelvis Facebook kan vara 
användbart i folkbildningen. Jag tycker att det är svårt att svara på. På ett 
sätt kan man ju tycka att det är bra att synas – så mycket som möjligt – där 
unga är men å andra sidan känns det som att vi aldrig kommer att vara riktigt 
à jour med vilka kommunikationsvägar som gäller just för stunden. 

Ett första steg i rätt riktning vore hur som helst att digitalisera alla 
blanketter så att exempelvis närvarolistor för studiecirklar kan hanteras helt 
elektroniskt. Jag tror att unga betraktar pappersarbete och postgång med 
kuvert och frimärke som ganska omodernt – och inget de gärna vill ägna 
sig åt. Om man kan skattedeklarera med SMS och sköta alla sina banktrans-
aktioner på nätet måste man ju även kunna skriva under en närvarolista 
digitalt. Papperssamhället är på god väg att försvinna och det vore tråkigt 
om folk bildarna var de sista att förstå det, inte minst för att vi då riskerar att 
tappa unga deltagare!

För övrigt tror jag, helt utan vetenskaplig grund, att många studieförbund 
– och faktiskt själva folkbildningsbegreppet – uppfattas som lite mossigt och 
omodernt. Det är en stor utmaning för oss som jobbar inom folkbildningen.

Om man tittar på snittåldern för verksamhetsansvariga är du bland de 
yngre anställda som jag kommit i kontakt med på Folkuniversitetet. 
Behöver studieförbunden fler unga medarbetare? 

Jag tror att det beror lite på vilken typ av arbete det är som ska utföras. 
Det är klart att det är lättare för mig som relativt ung att arbeta med en ung 
målgrupp. 

Jag tror också att många arbetsgivare generellt mår bättre av fler unga 
medarbetare. Samtidigt finns det ju befattningar som kanske sköts bättre av 
någon som har varit med ett tag. En bra balans är väl egentligen det allra 
bästa – med en mix av olika åldrar och bakgrunder. Men man ska definitivt 
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inte underskatta unga medarbetare. Vi kan till exempel vara en stor tillgång när 
det gäller att se saker med färska ögon – och identifiera behov av förändring.

Jag tycker inte att nyrekryteringen är ett problem på min arbetsplats. Vi är 
förhållandevis många som är unga. Däremot står vi, liksom många andra gissar 
jag, inför en generationsväxling när fyrtiotalisterna ska gå i pension.

Känner du att studieförbundens personal representerar verksamheten och 
deltagarna i den? 

På min specifika arbetsplats tycker jag att personalen representerar verksam-
heten på ett mycket bra sätt – inom alla våra verksamhetsområden. Det kan 
nästan inte bli bättre. Jag kan inte svara för de övriga studieförbunden.

Jag gissar dock att representationen på högre ort i folkbildningsvärlden inte är 
lika bra. Jag vet inte hur det ser ut på exempelvis Folkbildningsförbundet eller på 
Folkbildningsrådet men jag får ibland känslan av att de inte har en susning om 
hur verkligheten ser ut. 

Folkbildningens framtid
Det finns en hel del regler för folkbildningen i dag, för att vi ska få 
statsbidrag för det vi gör. En del menar att vissa regler hindrar oss från att 
bedriva viktig verksamhet. Vilka regler skulle du vilja ändra och varför? 

Jag har svårt att se logiken i fyrtioveckorsregeln. Det känns konstigt att en 
grupp ska behöva ”bränna” en hel studievecka om de bara har en träff, istället för 
tre, utan att kunna ta igen de träffarna någon annan gång.

Varför inte bara säga hur många studietimmar man får göra på en vecka – det 
vill säga tolv – och hur många man får göra på ett år – det vill säga 480? 

Jag tycker att förstärkningsbidrag känns väldigt tveksamt. Syftet är ju 
gott men jag har svårt att se hur vi på ett bra sätt och med hänsyn till den 
personliga integriteten ska kunna ta reda på huruvida någon har en funktions-
nedsättning eller är invandrare med svårigheter i det svenska språket. Ska 
cirkelledaren fråga om deltagarna har en funktionsnedsättning – eller om 
någon i gruppen är invandrare och har svårt för svenska? Det blir jättekonstigt. 
Och varför ger vi inte stöd till svenska personer med svårigheter i det svenska 
språket – sådana finns det också gott om.

Registrering av personnummer kan också kännas tveksamt i vissa 
sammanhang, ur integritetssynpunkt. Mest känns det dock bara som en 
försvårande omständighet – och jag tycker att vi ska göra det lättare för 
människor att delta i studiecirklar, inte svårare. 

Jag vet heller inte varför reguljär föreningsverksamhet inte räknas som 
folkbildning. Det är inom föreningar man lär sig genomföra projekt, skriva 
protokoll, göra budgetar, leda grupper och så vidare. Att inte stödja den typen av 
verksamhet anser jag är att skriva ner dess värde, och det tycker jag är fel. Varför 
det inte är att betrakta som folkbildande förstår jag inte. Kanske tänker man sig 
att föreningar får pengar till sin reguljära verksamhet någon annanstans, men så 
enkelt är det inte.

Sist men inte minst tycker jag att Folkbildningsrådet verkar ha en märkligt stel 
syn på det här med anordnarrollen i folkbildningen. Det kanske bara är jag som 
inte förstått – men jag har svårt att se vad det spelar för roll huruvida studieför-
bundet eller en samverkande förening står som huvudanordnare för en cirkel eller 
ett kulturarrangemang. Så länge verksamheten uppfyller kraven för vad som anses 
vara folkbildning – och studieförbundet och föreningen har ett faktiskt samarbete 
– är det väl av mindre betydelse vem som står som huvudavsändare? Verksamheten 
blir ju inte bättre eller sämre beroende på vem som står först? Det känns som 
att man ibland glömmer bort själva folkbildningstanken när man håller på med 
sådana här, i mina ögon, struntsaker.

Vad tror du blir Folkuniversitetets enskilt viktigaste uppgift det här 
decenniet?

Jag tror inte det går att peka ut någon enskild sak för hela decenniet. Behoven 
i samhället skiftar snabbt och en av folkbildningens styrkor är dess flexibla 
former som gör att vi snabbt kan anpassa oss efter nya förutsättningar – 
snabbare än vad det formella utbildningsväsendet kan. Folkuniversitetet ska 
dock fortsätta att erbjuda människor möjligheter till bildning och utveckling på 
ett fritt och frivilligt sätt, med utgångspunkt i ett vetenskapligt förhållningssätt. 
Banden med universiteten och studentkårerna kan fördjupas och vi bör ständigt 
arbeta med pedagogisk förnyelse i all vår verksamhet. 

Slutligen – om du fick blicka in i din egen drömframtid, hur ser folkbild
ningen ut om tjugo år?

Om tjugo år kan man bedriva en studiecirkel utan att behöva fylla i 
en massa papper, allt kan skötas elektroniskt. Vi har ett statsbidragsför
delningssystem som bygger mer på kvalitet än på kvantitet och som inte 
är behäftat med lika mycket regler som i dag. Anordnarrollen har setts 
över och fokus ligger på den folkbildande verksamhet som faktiskt har 
genomförts snarare än vems logotyp som står överst på affischen. Om 
tjugo år finns det även friare former för folkbildning – för den moderna 
verksamhet som samlar morgondagens människor.
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Jag är en tjugosexårig tjej från Uppsala som har fått 
en ovanlig och fantastisk möjlighet att lära känna 
människor och miljöer som tjugosexåriga medelklass
tjejer från Uppsala i regel sällan kommer i kontakt 
med. Jag strävar efter att vara rättvis och försöker 
behandla alla jag möter som jämlikar. Om jag sedan 
lyckas eller ej, det är inte upp till mig att bedöma.

På Universitetet studerade jag till kulturvetare. Jag 
brydde mig inte om arbetsmarknaden när jag valde linje. 
Mina ämnen var idéhistoria och religionsvetenskap och 
så tog jag en påbyggnadskurs i kulturprojektledning. 
Det blev en ganska udda kombination! Man ska göra 
det man tycker är kul och viktigt. Jag har alltid varit 
intresserad av kultur, historia, religion och samhälle. 
Om man verkligen vill något ska man följa sitt hjärta – 
och satsa på det. 

Sedan ska man inte heller vara rädd för att omvärdera 
sina beslut. Jag tänkte mig en forskarkarriär från 
början men avbröt masterutbildningen i idéhistoria för 
att vistas lite i verkligheten, utanför akademin – och 
det blev ju bra!

Linnea R ipenberg
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Forix – Förorternas riksdag
På Ibn Rushd jobbar du med något som kallas för Forix. Vad är det?

 Forix handlar om att ta tillvara det engagemang som finns bland ungdomar 
i Sveriges alla förorter. Forix handlar också om att utveckla ett nationellt nätverk 
för att engagemanget som växer fram ska stärkas och tas tillvara även i framtiden 
– och det gör vi genom att skapa plattformar för nya utbyten och samarbeten. En 
sådan struktur saknas i dag. 

Forix handlar om deltagande, om att ta makten över sin situation, att 
tillsammans med föreningar och andra hitta sätt för påverkan och 
engagemang. Kan du berätta lite om hur ni arbetar i projektet? 

Det är inte så komplicerat. Vi vill ta reda på vilka behov som finns 
hos målgrupperna och hur Forix kan adressera dem. Vi frågar helt enkelt 
människorna på plats – i deras egen verklighet – och utformar sedan vår framtida 
verksamhet efter det. Det är viktigt att få till ett bra samtal där alla vågar 
uttrycka sina tankar och det gör man främst genom att ta sig tiden att faktiskt 
lyssna.

Egentligen är formen för verksamheten sekundär – när resultatet blir att 
ungdomarna tänker ”yes, vi kan vara med och förändra”, då har vi lyckats. En 
vän till mig sa en gång: ”God is in the details”, vilket innebär att man kanske inte 
alltid måste vara kontroversiell i sina metoder men man måste vara noga med 
detaljerna. Det viktigaste är ofta hur stolarna står i ett rum, hur talutrymmet 
fördelas och vilka ord man väljer att använda. 

För att ändra på strukturer i samhället måste vi föregå med gott exempel i alla 
våra verksamheter, vi måste skapa en alternativ ordning. Vi har haft tillräckligt 
med folk som rabblar fina ord – utan att skapa någon faktisk förändring.

Forix startade på initiativ av ungdomsorganisationer från miljon
programsområdena. Skulle du kalla det för en gräsrotsrörelse? 

Till viss del – projektet startades på initiativ av både ungdomar och vuxna 
från förorterna. Förutom Ibn Rushd drivs projektet av Sveriges unga muslimer 
och New Moon kulturorganisation. Samtidigt har vi alla olika bakgrunder och 
olika kontakter med etablissemanget. Många av oss står med en fot i varje värld. 
Det är ganska ovanligt – och det är en styrka för oss.

Listan med projekt som vuxit fram och drivs inom Forix expanderar 
hela tiden och det har bland annat handlat om hoten mot religionsfrihet, 
integration, bostäder i förorterna, ungdomsarbetslöshet och mångfald. 
Kommer man att kunna ta del av de här projekten i framtiden? 

Ja! Vi dokumenterar de projekt som ungdomarna gör, såväl som vårt eget arbete. 
Men det viktigaste är ändå att vi på ett bra sätt tar tillvara de kunskaper som vi 
tillägnar oss – och att vi sedan sprider dem så att fler kan bli inspiratörer. I slutet av 
projektet kommer vi att samla vår dokumentation, kanske i bokform. 

I dagsläget är Forix till stor del finansierat av Allmänna arvsfonden. Det 
innebär att formen är projekt och således tidsbegränsad. Jag har förstått att 
en av era ambitioner ändå är att det som växer fram ur Forix ska kunna leva 
kvar och att ny verksamhet ska kunna bedrivas inom ramen för Ibn Rushds 
folkbildning?

Ibn Rushd och de andra organisationerna som driver projektet kommer att 
kunna ta del av både nätverket och de kunskaper som sprids – men samtidigt har vi 
förhoppningar om att Forix på något sätt ska kunna leva kvar på egen hand och bli 
fristående.

Tror du att det kan bli problem med att passa in all den här potentiella 
verksamheten i det regelverk och den formalia som finns för statsbidrags
finansierad folkbildning? 

Absolut. Studieförbundens regelverk uppfattas som byråkratiskt och oflexibelt. 
Många unga känner inte heller till studiecirkelformen och vilka fördelar som finns 
med den.

En hel del av det vi gör i dag kan rapporteras men det beror på att vi i 
personalen, tillsammans med Ibn Rushds reguljära studiekonsulenter, sköter om det 
och ser till att det blir av. Formellt är det också vi som är cirkelledare och arrangörer 
– annars skulle det inte fungera.

Många deltagare ger oss i personalen mer utrymme och inflytande än vi 
egentligen vill ha. Vi arbetar just nu med att skapa nya maktordningar –  
vi vill att de ungas egna idéer ska blomstra och bli verklighet! En fråga vi 
diskuterar mycket just nu är ”hur man ger makt”. Vi måste, med de medel 
vi har, fördela mer resurser till deltagarna – och bort från oss anställda. För 
att deltagarna ska få makt måste någon också ge makt. Inflytande är ett 
nollsummespel och det gäller att fördela resurserna så jämnt som möjligt.  
Vi vill skapa en ny maktordning inom Forix – en alternativ struktur som 
skiljer sig från hur det ser ut och fungerar i resten av samhället. 

Forix är en del av något större som håller på att hända, speciellt här i Stockholm 
– och i synnerhet i Järvaområdet. Här sjuder det av engagemang och aktivitet. 
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Ibn Rushd – Ett nytt  
studieförbund 

Vissa anser att ett studieförbund sprunget ur muslimska intressen inte är 
lämpligt. Sverigedemokraterna var tidigt ute och kritiserade er. Det verkar 
som om vissa aktörer ser en fara i att Ibn Rushd ska bedriva folkbildning 
med muslimska organisationer och föreningar. Vad har du att säga om de 
här reaktionerna?

Ibn Rushd har samma historia som andra studieförbund, exempelvis ABF, 
Bilda och NBV. Arbetet börjar i engagemanget hos och för en viss grupp eller 
för en viss fråga. I Ibn Rushds fall är den gruppen muslimer. Man måste 
börja någonstans – och vi tror att det är bra att sätta fokus på att först stärka 
individer och föreningar inom målgruppen. Nästa steg är integration och 
samarbeten för att kunna närma sig majoritetssamhället. För att kunna ta 
det steget måste de svenska muslimerna vara trygga i vetskapen att det går 
utmärkt att vara både svensk och muslim. 

Studieförbundet växer dock snabbt och vi har inte möjlighet att anordna så 
mycket utåtriktad verksamhet som vi skulle vilja. Det är viktigt att tänka på 
att Ibn Rushd befinner sig i en etableringsfas – precis som många av de andra 
studieförbunden gjorde för mer än ett halvsekel sedan.

Ibn Rushd menar att många muslimer i dag känner sig isolerade och 
osynliggjorda i Sverige –  de är inte en del av det övriga samhället. På vilket 
sätt kommer studiecirklar och föreläsningar att skapa bättre integration och 
ett mer jämställt samhälle? 

Studiecirklar och föreläsningar räcker inte, men Ibn Rushd är en del i 
ett större sammanhang och det finns fler organisationer och ideella rörelser 
som arbetar med att stärka muslimer. Folkbildningen är en viktig svensk 
tradition och har varit ett bra verktyg i samhällsbyggandet – och även 
i framtiden kan folkbildningen vara en av flera metoder för att nå våra 
gemensamma mål. I folkbildningen lär sig deltagarna ”föreningsspråket” 
med dess speciella mötesteknik, rollfördelning och allt vad det innebär – 
och detta oavsett om de ägnar sig åt koranläsning, kultur eller någonting 
helt annat. Det här är mycket viktiga kunskaper att ha i Sverige och ger 
trygghet och säkerhet i mötet med majoritetssamhället.

Varför tror du att vi människor traditionellt är skeptiska och rädda för 
sådant vi inte riktigt känner till? 

Jag tror att en viss del av vår rädsla faktiskt ligger i människans natur. 
Forskning har visat att vi instinktivt litar mer på personer som liknar 
oss själva. Men det som särskiljer människan är ju också vår förmåga att 
reflektera över våra beteenden – och ändra dem! Genom erfarenheter kan 
vi vidga vår uppfattning om vilka som tillhör ”den egna gruppen”. Om vi 
har grundinställningen att vi vill leva i ett samhälle med fred och jämlikhet 
måste vi alltid använda oss av våra högre mänskliga förmågor – till reflektion 
och ödmjukhet. Vi måste också acceptera att vi inte kan veta allt om varandra 
bara genom det vi kan uppfatta med ögonen. Vi måste våga möta varandra 
med respekt, ödmjukhet och nyfikenhet. 

Under en prövoperiod samarbetade Ibn Rushd med Sensus studieförbund  
– innan ni officiellt blev ett godkänt studieförbund. Hade det inte fungerat 
lika bra om Ibn Rushds grundare och medlemsorganisationer gått med i 
Sensus och utvecklat verksamheten där? 

Det är inte ett självändamål att starta ett nytt studieförbund men just för den 
muslimska gruppen, som är utsatt på flera sätt, behövs det verkligen. Som jag sa, den 
här gruppen behöver egna forum för att stärkas internt – innan man kan gå vidare 
till mer integration och nya samarbeten. Våra studiekonsulenter har bra förankring 
i målgruppen och de innehar goda kunskaper om vilka behov som finns bland de 
muslimska föreningarna. Det är vanligt med förtroendeglapp i samhället – mellan 
den muslimska gruppen och majoritetssamhället. Därför behövs Ibn Rushd, som 
länk och integrationsskapare. 

Sensus och Ibn Rushd fortsätter dock sitt samarbete i olika projekt. 

Vad bör orsaken eller skälen vara för att det ska vara rimligt att ett nytt 
studieförbund skapas?

Att det finns en målgrupp som de befintliga studieförbunden inte lyckas nå.

Varje år delar Ibn Rushd ut ett hederspris för beundransvärda insatser som 
bidrar till att integrera och skapa förståelse mellan svenska muslimer och 
andra grupper i samhället. Pristagarna har varit akademiker, skribenter och 
översättare men första året priset delades ut gick det till företaget IKEA. Berätta 
lite om vad det är som IKEA gör så bra, som andra företag borde ta efter.

Jag har jobbat på IKEA och tycker själv att de lyckas ganska bra i sitt mångfalds-
arbete. IKEA gör inte skillnad på människor baserat på deras bakgrund – policyn är att 
alla ska respekteras som de är. IKEA belönades också för beslutet att tillverka en egen 
hijab – en slöja – som ett valfritt komplement i den officiella personalklädseln. Slöjans 
”vara eller icke vara” är en vanlig orsak till diskriminering och undersökningar visar att 
de som vill bära slöja på arbetstid får problem på många av Sveriges arbetsplatser. 
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Tror du att övriga studieförbund ser er som ett hot – att de ska förlora 
verksamhet – eller som en möjlighet att själva lära sig mer, för att sedan 
fördjupa sitt eget uppsökande arbete?

Min bild är att det finns en osund konkurrens mellan studieförbunden och 
det sätt på vilket vi administrerar och redovisar verksamhet uppmuntrar inte till 
samarbete. Men – de föreningar och individer som Ibn Rushd når i dag har ofta 
ingen tidigare koppling till folkbildningen och studieförbunden. Jag tror helt enkelt 
inte att vi konkurrerar om samma deltagare eller samarbetsorganisationer.

Varför valdes Ibn Rushd som namn för det nya studieförbundet? 

Ibn Rushd har fått sitt namn av en arabisk vetenskapsman. Han symboliserar 
det historiska sambandet mellan islam och västvärlden. Ibn Rushd var verksam i 
al-Andalus, nuvarande Andalusien, som var ett muslimskt rike i Spanien mellan 
700-talet och 1400-talet. Al-Andalus var känt för en, för sin tid, ovanligt tolerant 
hållning till andra religioner och präglades av ett rikt intellektuellt liv med en 
tradition av kritiskt granskande. Ibn Rushd var Aristoteleskommentator, vilket 
understryker de starka kopplingarna mellan östliga och västliga idéarv. Hans namn 
betyder ”son av vishet”.

Folkbildningens framtid 
 Vad tror du om utvecklingen tio år framåt? Hur tror du att Ibn Rushd har 
utvecklats?

Ibn Rushd växer jättesnabbt så jag tror att vi är betydligt större om tio år. Jag 
tror och hoppas också att vi har breddat vår målgrupp och utvecklat en omfattande 
verksamhet även för ickemuslimer. Okunskap och vanföreställningar om islam 
finns överallt i vårt samhälle – Ibn Rushd har kompetens att bedriva kurser inom 
mångfald, det koloniala idéarvet, arabiska och mycket annat.

Tycker du att studieförbunden har en avgörande samhällsfunktion – att 
folkbildningen ska prioriteras om vi exempelvis hamnar i en svår ekonomisk 
kris?

Absolut. Folkbildningens aktörer är mycket viktiga för samhället. Om man 
tittar på några av de rörelser och idéer som ligger bakom olika studieförbund – 
exempelvis arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och nu Ibn Rushds arbete för ökad 
acceptans och respekt – ser man snabbt att folkbildningen härstammar från den 
allra finaste av svenska traditioner, nämligen folkrörelsearbetet. Det här bör vi hålla 
fast vid och vårda – speciellt vid kriser.

Vad är folkbildningens största begränsning?

Jag tänker främst på tre saker:
Det finns för lite kunskap om nya former och metoder för verksamheten. 

Här behövs föryngring och nytänkande. Jag känner unga människor inom 
folk bildningen som har massor av kunskaper och kreativitet men deras kompetens 
syns sällan i den faktiska verksamheten eftersom de inte har befogenhet att också 
fatta beslut. Det räcker inte med att släppa in nya krafter, man måste också våga 
ge dem ansvar och möjlighet att förverkliga sina idéer. Då blir det bra! Så – jag ser 
en viss tröghet i utvecklingen mot framtiden. Enskilda individer måste få större 
möjlighet att förverkliga idéer.

Vi kan absolut följa med i samhällsutvecklingen bättre och snabbare än vi 
gör nu. Det räcker inte med satsningar på flexibelt lärande – personligen tror jag 
inte att det är framtiden. Människor behöver mötas – och förmågan att skapa 
plattformar för just möten är en av folkbildningens stora styrkor. Vi måste våga tro 
på den!

Ett annat utbrett problem som finns både inom folkbildningen och i andra delar 
av samhället är ”resultatshets”. Vi måste våga ge satsningar och projekt mer tid. Det 
måste finnas tålamod och vilja att skaffa nya kunskaper och utveckla nya metoder. 
Min erfarenhet är tyvärr att det oftare handlar om kvantitet än kvalitet när vi 
utvärderar vår verksamhet. När allt handlar om hur många deltagare man lyckas 
samla blir det svårt att våga vända sig till nya grupper – eftersom man då behöver 
börja i liten skala, ofta på individnivå. 

Hur ser folkbildningen ut år 2020? Måla upp en fantasibild för oss, hur du 
tror att det ser ut men även hur du skulle vilja att det blir.

Jag tror och hoppas att folkbildningen är en betydande aktör; en levande, 
föränderlig kraft – förankrad i fina traditioner. Om tio år har studieförbunden 
äntligen blivit bättre på att ta tillvara nya metoder. Vi har insett att dagens unga 
vill vara medskapare och initiativtagare – och inte bara mottagare. Jag ser framför 
mig en mer coachande, öppen och flexibel – men aldrig flummig – folkbildning. 

I framtiden vågar vi också prata tydligare om makt och inflytande – och bidrar 
därmed ytterligare till ett mer jämställt samhälle. 

Jag tror även att folkbildningen kan gå på export i framtiden, vilket vi redan ser 
exempel på i dag. Om jag har förstått det rätt finns det exempelvis folkhögskolor i 
Indien, efter svensk modell.

Slutligen ser jag framför mig en folkbildning som har ett stort förtroende från det 
offentliga samhället. Kommuner och stadsdelar vågar delegera ansvar och resurser 
till folkbildningens och civilsamhällets aktörer i större utsträckning än i dag – 
eftersom vi har kunskaperna, men inte alltid resurserna, att skapa bra verksamhet. 
En sådan utveckling är mycket viktig för folkbildningen och för samhället i stort – 
och kan bli verklighet med gemensamma ansträngningar, inshallah.
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Jag är musiklärare i grunden, men även eldkonstnär. 
Jag såg en kompis svinga eld en kväll och blev helt 
förtrollad. Hon lärde mig grunderna och sedan var jag 
fast. Eldkonst är vackert, flyktigt och precis lagom 
nervkittlande. Livsfarligt om man inte kan men fullt 
möjligt att genomföra om man tränar ordentligt – som 
att köra bil ungefär!

Mitt intresse för studieförbundsvärlden väcktes när 
jag med folkbildningens hjälp startade en symfoni
orkester för fritidsmusiker i Norrköping. Det var 
väldigt blandade känslor – å ena sidan var vår konsulent 
jättesnäll, å andra sidan fick vi skrattretande lågt 
ekonomiskt stöd och var dessutom tvungna att fylla i 
tjogvis med listor för varje produktion vi genomförde. 
Jag var faktiskt rätt skeptisk till folkbildning när 
jag fick möjligheten att börja jobba för Kulturens 
Bildningsverksamhet – de delar av studieförbunds
världen jag hade fått uppleva hade handlat mer om 
kryssrutor än om verksamhet och ideologi. Men jag 
tackade ja ändå – för att jag såg en möjlighet att vara 
med och skapa något nytt, något som bättre kunde 
motsvara mina och andra kulturutövares behov. Det 
är jag glad för nu – folkbildningen är fantastisk om 
den bara används på rätt sätt.

Jag arbetar med ledar och kompetensutveckling. 
Kulturens har ett ambitiöst program för inspiration 
och kompetensutveckling som riktar sig både till 
ledare och till deltagare, runt om i landet. Jag arbetar 
också med att stötta våra regionstyrelser i deras 
arbete. 

Sofia N ygren
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Kulturens Bildnings
verksamhet, Sveriges 
nyaste studieförbund

Hur löd resonemangen bakom att bilda Kulturens? Varför behövs ett 
tionde studieförbund som uteslutande arbetar med folkbildning inom 
kulturområdet?

Framförallt är det musikfolk som står bakom Kulturens, men vi välkomnar 
även andra kulturformer. Vi tycker att det behövs ett partipolitiskt och religiöst 
obundet studieförbund som samlar kulturområdet och dess intressen – en stark 
röst inom folkbildningen som för fram kulturfrågor utan att behöva ta hänsyn 
till andra intresseområden. Vi upplevde helt enkelt att för lite av statsbidraget 
till folkbildningen användes för kärnverksamheten – det vill säga till genom-
förandet av cirklar, annan folkbildning och kulturarrangemang. Dagens regelverk 
missgynnar dessutom kulturområdet – exempelvis genom låga gränser för max 
antal deltagare i studiecirklar. Kvaliteten mäts i siffror snarare än i innehåll. Det 
vill vi ändra på!

En av era slogans är ”Vi arbetar med Sveriges själ”. Vad menar ni med det?

Den slogan vi oftast använder oss av är faktiskt ”Av kulturutövare – för kultur-
utövare”. Men det stämmer att vi arbetar med Sveriges själ. Människan använder 
kultur för att kommunicera sidor av sig själv som inte får möjlighet att komma 
fram i andra sammanhang. Det handlar om att öppna upp sitt inre, att exponera 
en bit av sitt väsen. Kultur hjälper människor att hantera sina liv – både glädje 
och smärta. Kultur är inte bara underhållning!

En ambition man ofta hör från Kulturens är att ni vill minska administra
tionen – mer av statsbidraget ska nå ut i verksamheten. Är Kulturens en 
reaktion på studieförbundens byråkrati? 

Ja, vi strävar efter en effektiv och ändamålsenlig administration – som dock 
naturligtvis ska följa regelverket. Vi välkomnar de nätbaserade lösningar för 
föranmälningar och listhantering som är på gång.

Kulturens lyfter gärna fram att ni är politiskt och religiöst obundna. Vad 
är fördelarna med det, som du ser det? 

Kultur är något av det starkaste som finns och praktiseras över hela jordklotet 

– av fattiga, rika, gamla, unga, friska, sjuka… Kulturyttringar är därför ett 
universellt språk som också har en helande kraft, som kan bära människor 
genom svåra prövningar – som krig, sjukdom och svåra förluster.

I exempelvis en kör eller en orkester möts personer med olika bakgrund och 
tillhörighet. I många fall är det kulturintresset som förenar, inte politiken eller 
religionen. 

Själv kan jag inte föreställa mig ett liv utan kultur. Den är luften 
jag andas, vattnet jag dricker… Den hjälper mig att se det gudomliga 
i tillvaron. När jag till exempel spelar musik – då är det som att öppna 
Photoshop och dra upp alla färgreglage till max; allt blir levande och 
äkta. Och omvänt – när jag får ta emot en annan människas kulturella 
uttryck är det som att få en glimt av den personens allra innersta väsen, 
utan att behöva tränga igenom välpolerade fasader. I de bästa av stunder 
kan detta göra mig helt andlös. Det är som om personen håller fram sitt 
hjärta mot mig och säger ”här är jag – nu är det upp till dig”.

Kultur är definitivt en tillräckligt stark kraft att bygga ett studieförbund på. 

Vad skulle du då säga är specifikt med Kulturens folkbildning? Vad är er 
unika ingång till folkbildningen?

Hos oss är kulturen och dess utövare alltid i första rummet. Vi satsar på dem 
med allt vi har – både tid, pengar och engagemang. Våra föreningar ska kunna 
komma till oss bara för kulturens skull, utan att få någon annan ideologi på 
köpet. Kulturen ska genomsyra allt vi gör – inte bara själva arrangemangen utan 
hela vårt tankesätt, vår kommunikation och våra arbetsprocesser. 

Tror du att det i framtiden kommer att skapas ännu fler studieförbund 
baserade på specifika grupper och intresseområden som återfinns i de 
existerande studieförbundens verksamhet? Är Kulturens början på en 
trend? 

Om det finns behov underifrån ska det absolut vara möjligt att bilda nya 
studieförbund. Hela folkbildningens idé kretsar ju kring gräsrotsperspektivet. 
Men ”trend”, det låter så kortsiktigt. Det handlar nog snarare om en ”nuläges-
anpassning”.

Som nystartat studieförbund med begränsade resurser och med 
ambitionen att hålla administrationen nere kan man lätt få bilden av 
att ni tycker att kulturföreningar och grupper kan sköta sig själva och 
sedan rapportera in verksamhet till er för att få kostnadsersättning 
– men vad händer då med anordnarrollen som länge varit central 
i diskussioner om folkbildningen? Anordnarrollen ska garantera 
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kvaliteten i folkbildningen, det vill säga att studieförbundens kunskap 
och resurser används för att garantera att verksamheten som redovisas 
möter regeringens mål med statsbidraget.

Jag tycker att det är viktigt att studieförbundet tar en aktiv roll i att få 
fram kvalitativa kulturarrangemang och att vi följer de regelverk som finns 
men jag skulle önska en mer förutsättningslös diskussion kring hur man kan 
behålla de kvalitetsfördelar som anordnarskapsreglerna är tänkta att garantera 
samtidigt som man tar bort de delar av regelverket som bara innebär onödig 
administra tion.

Kulturens följer de regler och riktlinjer som finns för studieförbunden. Vi har 
en aktiv kommunikation med våra medlemsföreningar och brinner för kvalitets-
frågorna. Vi bjuder gärna in till diskussion kring exempelvis värdegrund, 
föreningsdemokrati och konstnärlig/pedagogisk fördjupning.

Har du andra synpunkter på dagens regelverk för folkbildningen?

Jag har framförallt tre problem med dagens regelverk:
Det är dubbelt orimligt att statsbidraget schablonmässigt halveras för 

grupper över tjugo personer – det här drabbar våra orkestrar och körer. Vi 
på Kulturens tror att kvaliteten på lärandet blir sämre, inte bättre, om man 
skalar ner grupper till tjugo deltagare. Hur ska det bli musik när hälften av 
stämmorna saknas? Sedan har större grupper ofta större kostnader, vilket snarare 
borde berättiga till högre stöd per studietimme i förhållande till grupper med 
mindre antal deltagare.

Det är en väldig fokusering på byråkrati och terminologi. Varför är en 
verksamhet dålig bara för att ledaren råkat fylla i närvarolistan med kryss 
istället för streck? Och varför ska enskilda termer, som repetition till exempel, 
vara bannlysta trots att det kan dölja sig toppenbra folkbildningsverksamhet 
bakom dem? Alla som varit med på en musik- eller teaterrepetition vet att det 
inte handlar om att reproducera sådant man redan kan. Kulturutövning innebär 
en ständig läroprocess, en fortgående strävan efter att bli bättre. 

Jag skulle gärna se ett tak för hur mycket av statsbidraget studieförbunden 
får använda för overheadkostnader. Deltagarna ska kunna känna sig trygga i 
vetskapen att deras studieförbund använder skattepengarna på ett effektivt sätt 
och att så mycket resurser som möjligt går till konkret verksamhet.

Dagens regelverk fungerar säkert bra när man sitter runt ett bord och läser en 
bok tillsammans men det sätter käppar i hjulet för mycket annan verksamhet. 
Samtidigt har staten bestämt att kultur är viktigt och att den ska stödjas med 
bland annat folkbildningspengar. Det blir dubbla budskap – som att säga till 
elefanten ”du får gärna vara med oss och leka, men du måste passera genom den 
här kattluckan”.

Finns det ändå komponenter vi absolut inte får tumma på, som är 
avgörande för vad som faktiskt är folkbildning? 

Verksamhet som går emot folkbildningens grunduppdrag borde rimligen 
inte erhålla statsbidrag. I folkbildningen ska det alltid finnas en lärandeprocess 
och deltagarperspektivet ska stå i centrum.

Hur ser du på Kulturens samhällsroll? Vill Kulturens påverka Sveriges 
kulturliv? 

Inom Kulturens driver vi olika utvecklingsfrågor tillsammans med våra 
220 medlemsföreningar. Vi vill absolut möjliggöra för fler att utöva och ta 
del av kultur. Värdegrund, lärande, föreningsdemokrati, ämnesdjup och 
ämnesbredd är andra ämnen vi gärna diskuterar.

Samtidigt vore det ett hån mot våra hårt arbetande kulturföreningar att 
säga att pengar inte spelar någon roll. Därför är vi måna om att omsätta så 
mycket som möjligt av våra resurser i den konkreta verksamheten. 

Vilka människor tror du behöver Kulturens mest? Når ni dem i dag 
eller måste ni bygga fler och nya broar in i olika delar av kulturlivet och 
samhället? 

Vi har en uttalad ambition att nå nya grupper. I dag är en övervägande del 
av våra föreningar verksamma inom musik- och dansområdet så ett naturligt 
första steg blir att rikta oss till andra kulturformer.

Ser du Kulturens lite som en ”rebell” i studieförbundsvärlden?

Rebell? Haha, varför detta behov av att schablonisera? Kulturens föddes ur 
en vilja att utveckla folkbildningen och kulturen, varken mer eller mindre.

Ungdomsverksamhet

En ständig diskussion inom studieförbundsvärlden är hur vi ska nå fler 
unga deltagare. Är det kanske lättare att nå unga deltagare i kultur
verksamhet, kontra annan folkbildning?

Kultur tilltalar alla åldrar!
Jag är lite allergisk mot att man alltid ska dra alla ungdomar över en kam 

men om jag ändå måste göra det så tror jag att vår profil – med enkelhet, 
överskådlighet och digitala lösningar – kan passa rätt bra för en yngre 
målgrupp.
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Behövs egna, unika koncept och profiler för att nå unga deltagare eller 
är det andra insatser som krävs?

Visst ser vi att våra unga utövare föredrar vissa genrer och ämnesområden men 
det är väldigt viktigt att inte betrakta ungdomar som en enda homogen grupp. 
Ungdomar är individer med olika personligheter och intressen, precis som vuxna. 
Jag tror att det i vissa fall ändå kan behövas särskilda verksamheter riktade 
mot unga samtidigt som det i många fall går ypperligt att ”åldersblanda”! Det 
viktigaste vi kan göra är att satsa på riktigt bra verksamhet, vilken profil eller 
vilket koncept det än gäller.

Medelåldern hos studieförbundens personal är tämligen hög. Kan detta 
vara ett problem när vi ska nå en ung målgrupp? Behöver studieför
bunden fler unga medarbetare? 

Inom Kulturens är hälften av de anställda under trettiofem år, så detta har inte 
varit någon stor fråga hos oss. Rent generellt tror jag heller inte att en medarbe-
tares ålder är avgörande för kommunikationen med ungdomar – jag tror att det 
handlar mer om inställning. Om man vill att unga ska engagera sig i verksam-
heten måste man visa, i handling, att de också kommer att få inflytande – och då 
menar jag inte bara ”rätt att tycka till” utan istället en faktisk möjlighet att vara 
med där besluten tas, för att sedan delta både i utförande och i uppföljning. 

Känner du att studieförbundens personal representerar verksamheten och 
deltagarna i den? Som nytt studieförbund, hur har Kulturens arbetat med 
mångfald och representation både i fråga om styrelser och personal?

 Det gemensamma för alla våra deltagare är att de sysslar med kultur och 
därför har det varit viktigt för oss att vår personalstyrka också brinner för 
kulturen. När det gäller förtroendevalda har vi i första hand försökt få en 
spridning med representation från många olika organisationer. Framöver kommer 
vi också att titta på hur vi kan få en bredd avseende ålder, kön, etnicitet och så 
vidare. Men återigen är det viktigt att också sprida vägarna till inflytande och se 
till att människor kan engagera sig i Kulturens på många olika sätt – inte bara 
genom att vara med i våra styrelser.

Folkbildningens framtid
Vad tror du blir Kulturens viktigaste insats under 2010talet?

När jag får frågor av den här typen försöker jag alltid tänka på den enskilde 
kulturutövaren. Hon eller han ska stå i fokus för alla profilfrågor vi driver – om 

det så gäller regelverk, ersättningsnivåer eller digitalisering. Om Kulturens kan 
skapa bättre villkor för alla de eldsjälar som satsar sin fritid, sina pengar och sitt 
engagemang för att kulturen ska spira i vårt avlånga land, då har vi lyckats. 

Vilka verksamhetsvolymer ser du framför dig för Kulturens? Hur snabbt 
kan ni växa och hur ska det gå till?

Det finns ett mycket större intresse för oss än vi kunnat förutse, men vi ska 
växa med kvalitet. Hur snabbt vi kan växa beror på de ekonomiska ramar som 
vi får från Folkbildningsrådet. I nuläget tvingas vi tacka nej till föreningar som 
vill samarbeta med oss. Det är trist, men det visar samtidigt att det finns ett stort 
behov av Kulturens. 

Anser du att studieförbunden har en avgörande samhällsfunktion – 
att folkbildningen ska prioriteras om vi exempelvis hamnar i en svår 
ekonomisk kris?

Folkbildningen har en otroligt viktig uppgift. Vad kan vara viktigare i en 
ekonomisk kris än att få människor att växa och ge dem verktyg för att ta 
kommando över sina liv? Vi ska dock vara medvetna om att folkbildningen inte 
är det enda sättet att uppnå dessa mervärden – vi kommer ständigt att mätas mot 
andra verksamheter och intressen. Därför måste vi alltid sträva efter att bli bättre 
och mer angelägna. Vi måste välkomna utveckling, förnyelse och ökad insyn.

Hur hänger studieförbunden med i samhällsutvecklingen överlag? 

Helt ärligt så upplevs väl inte folkbildningen som särskilt ”sexig” i dagens 
samhälle. Studieförbundsvärlden säger sig vara inkluderande men exkluderar 
samtidigt många kvalitativa, folkbildande verksamheter med hänvisning till 
regler som sattes upp i en tid då världen såg helt annorlunda ut än i dag.

När det gäller kommunikation är det viktigaste alltid vilket budskap vi har och 
om det budskapet är relevant för människor i dag. Vilka kanaler vi ska använda för 
att nå ut beror dels på vilken målgrupp vi vänder oss till men också på budskapets 
art. Det finns inget egenvärde i att ha ett konto på Facebook – det är hur man 
använder det som spelar roll. 

Om du fick blicka in i din egen drömframtid, hur ser folkbildningen ut om 
tjugo år?

Jag vill att folkbildning ska betraktas som det häftigaste stället för kultur – det 
är här det ”händer”. Nybörjare likväl som kända kulturpersonligheter ska söka sig 
till folkbildningen för att det är hos oss man hamnar i framkant och får möjlighet 
att utveckla nya, vassa idéer. Kulturens är givetvis en drivande aktör och vi har ett 
myller av olika kulturaktiviteter inom våra led.
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Jag är en öppen och social kille som inte är rädd för att 
prova nya saker – nya utmaningar, nya möten med människor 
och nya spännande sammanhang, sådant triggar mig!

Som folkbildare ser jag mig själv som en ambassadör 
för ungdomskulturen – och som en brobyggare mellan 
ungdomsvärlden och vuxenvärlden. När jag började på 
Medborgarskolan var jag själv väldigt ung. Nu har jag hunnit 
fylla trettio år men jag håller mig ständigt uppdaterad om 
vad som är på gång i ungdomarnas värld – jag vill vara aktuell 
och veta vad som är ”inne”, både kulturellt och språk
mässigt. Det är viktigt för trovärdigheten. 

Jag jobbar på Medborgarskolan i Malmö men är sällan på 
kontoret – istället är jag ute i verksamheten och arbetar 
uppsökande med ungdomar.

Just nu ser det väldigt annorlunda ut mot hur det varit – 
och hur det kommer att bli i framtiden. Jag har nämligen 
tidigare varit verksamhetsansvarig, på plats, i husen där den 
faktiska verksamheten bedrivs. 
Jag har byggt upp stora verksamheter med många deltagare 
och många inrapporterade timmar. Av olika anledningar har 
vi inte lika många fysiska lokaler för verksamheten i dag och 
därför blir jobbet väldigt annorlunda. Nu handlar det om 
att stötta grupper i andra lokaler, hjälpa till med listorna – 
förklara varför man ska fylla i listor överhuvudtaget – och 
vara ett bollplank på många olika sätt och i den mån jag 
hinner och kan. Det blir lätt lite splittrat när verksamheten 
är utspridd i ett så stort geografiskt område som Malmö. 
Därför är jag glad att vi inom kort får nya lokaler där vi 
kan samla oss och fokusera verksamheten på nytt. Då blir 
det lättare att bibehålla god kontakt med alla ledare och 
samtidigt satsa på kvalitetshöjande insatser för verksam
heten i stort.

Oavsett var jag verkar går jobbet dock ut på att vara en 
resurs för ungdomarna, någon som lyssnar på dem, som 
kan hjälpa dem att komma vidare. Det är det allra viktigaste!

Lamine Toure 
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Ett projekt som kombinerade allt det här var Streetsmart i Rosengård. 
Kan du berätta lite om det?

Streetsmart var mitt allra första projekt på Medborgarskolan. Att vara 
street smart handlar om, i alla fall om du frågar mig, att kunna anpassa 
sig till olika situationer; att kunna klara sig i olika sammanhang oavsett 
var man hamnar – och det var det projektet gick ut på. Vi använde oss av 
musik och dans men själva målet med verksamheten var att bygga upp 
ungdomarnas självförtroende. Vi ville få dem att känna att de var smartare 
och hade mer att ge än vad vuxenvärlden ville erkänna. Ofta blir det en tuff 
jargong med mycket maktspel i sådana här miljöer. Genom Streetsmart 
visade vi att det räcker lika långt att bara vara sig själv – släppa alla masker 
och roller och bara göra det man älskar. Det får man lika mycket, eller 
kanske till och med mer respekt för.

Vi började med en lokal som låg ganska centralt i Malmö men efter ett 
tag fick vi ett erbjudande från Malmös Kommunala Bostäder om att ta över 
ett gammalt Folkets Hus i Rosengård. Där byggde vi studio, konsertsal, 
flera danslokaler, möteslokaler, Internetcafé och mycket annat. Det var helt 
fantastiskt! 

Men det bästa var inte lokalerna utan människorna, både deltagarna och 
ledarna. Huset fylldes snabbt av verksamhet och vi fick ledare som hade hög 
trovärdighet i närområdet. Lite äldre killar och tjejer som kunde fungera 
som förebilder och som de andra ungdomarna såg upp till. Jag var den enda 
”fasta” personalen på plats och kunde styra verksamheten till att handla om 
precis de saker som jag var inne på för en liten stund sedan, det vill säga 
min definition av att vara street smart. 

Hur kom det sig att du började arbeta på Medborgarskolan från 
första början?

Jag hade gått en utbildning som Malmö Högskola erbjöd i samarbete 
med Bryggeriet, som är ett välkänt kulturhus med bra ungdomsverksamhet. 
Vi fick bland annat lära oss att leda projekt och driva verksamheter. Efter att 
jag gått klart utbildningen fick jag praktik på ett ungdomshus i Rosengård 
som hette Tegelhuset – och det var där Medborgarskolan hittade mig. De 
ville skapa ny verksamhet i miljonprogramsområdena och letade efter en 
eller flera personer som kunde leda en sådan satsning. Jag var redan bekant 
med personalen på Medborgarskolan i och med att jag sedan lång tid 
tillbaka hade studiecirkel med en egen grupp. Så när de såg att jag nu hade 
projektledarutbildning och praktisk erfarenhet från Tegelhuset, ja då ville 
de att jag skulle vara med och driva det nya projektet.

Olika bilder av hiphop
När man säger hiphop tänker många på musik men det är faktiskt ett 
samlingsnamn för en hel kultur, med flera olika element, eller hur? 

När vi på Medborgarskolan i Malmö säger hip-hop använder vi begreppet 
så brett som det bara är möjligt. 

I det vi kallar hip-hopverksamheten finns renodlade dansgrupper, folk 
som pysslar i studion, det finns graffitigrupper som målar på duk, vi har 
DJ-kurser, sång- och rappgrupper, R’n’B-grupper och mycket, mycket annat. 
På många sätt är det samma läge som när man använder ordet rockverk-
samhet för att beskriva den otroliga mångfald av musikgrupper som spelar 
instrumentbaserad populärmusik hos studieförbunden – för mig är hip-hop 
bara ett samlingsnamn för en otroligt stor och bred verksamhet. 

Jag har förstått att du även skapar musik och rappar på din fritid.  
Vad kan du berätta om gruppen Blackline?

Först och främst kan jag berätta att gruppen inte finns längre! Det var 
ett bra tag sedan vi höll på… Men det var skoj, vi var sex stycken som både 
dansade och rappade till musik som vi skapade själva i studion. Vi gjorde lite 
mer spexig hip-hop. Låtarna kunde handla om lite vad som helst men det var 
mycket glädje, mycket liv och rörelse.

Blackline upphörde på grund av att Streetsmart krävde så mycket tid och 
energi. Många av medlemmarna i gruppen blev ledare i verksamheten och 
vi använde också Blackline för att marknadsföra Streetsmart – vi åkte ut till 
skolor och ungdomsgårdar och uppträdde för ungdomarna där. Om de sedan 
blev intresserade av att göra något liknande själva, ja då var de välkomna till 
Streetsmart. Vi visade upp – på en och samma gång – vad de kunde 
göra och vilka som skulle bli deras ledare om de valde att faktiskt 
göra det. Det funkade tusen gånger bättre än alla flyers och affischer i 
världen. Men när verksamheten väl drog igång hade vi inte längre så mycket 
tid för vår egen musik och som jag sa, gruppen lades ner. 

Det blev väldigt mycket för mig under den perioden. Vi fick nära 400 
deltagare i Streetsmart och jag var igång hela tiden, tjugofyra timmar om 
dygnet. Till slut gick jag in i väggen, jag tappade håret och till och med 
ögonbrynen. Efter det har jag fått lära mig att hålla rätt nivå, att inte försöka 
mig på allting samtidigt. 
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Medborgarskolan är sprunget ur gamla Högerpartiet, nuvarande 
Moderaterna, och flera av era medlemsorganisationer befinner 
sig även i dag till höger på den politiska skalan. Varför är det just 
Medborgarskolan som har lyckats fånga hiphopkulturen med stor 
verksamhet både i exempelvis Malmö och Göteborg? 

Det är nog en slump – eller mer en medveten satsning som dock inte har 
så mycket med ideologi att göra. Fast nej, det är inte helt rätt heller, för nu 
går faktiskt ideologin och verksamheten ihop på ett bra sätt. Från början var 
det nog så att man ville satsa på ny verksamhet och därför undersökte man 
var det fanns störst potential att växa – alltså vilka områden som ännu inte 
var ”upptagna” av andra studieförbund. 

Skulle du säga att hiphopkultur i grunden är höger eller vänster
vriden? Jag tänker på arga, samhällskritiska texter från förorten men 
jag tänker också på texter om individens förverkligande, om att tjäna 
egna pengar och om den amerikanska drömmen. 

Det går inte att förneka att hip-hopen från början var ett verktyg skapat i 
och för den lägsta samhällsklassen i USA. Det var fattiga, svarta amerikaner 
– utstötta och bespottade av samhället i övrigt – som använde hip-hopen 
som ett uttrycksmedel och ett sätt att kommunicera sin situation och sin 
vrede. Men i dag är hip-hopen ett kommunikationssätt som kan användas 
till vad som helst – i teorin skulle du kunna vara nynazist och rappa om det. 
En hemsk tanke, jag vet. De olika elementen är bara verktyg som kan fyllas 
med olika typer av innehåll beroende på vem som är avsändare och vilket 
uppsåt hon eller han har. 

Något som ofta kritiseras är hur hiphopartister i text och bild 
framställer kvinnor som sexuella objekt. Naturligtvis gäller inte 
detta all hiphop, men du känner säkert igen debatten. Finns den här 
problematiken i den verksamhet och hos de ungdomar du jobbar 
med och hur bemöter du det i så fall? 

De aspekterna finns i verksamheten, det är inget att hymla med – men 
om det sedan är ett problem med hip-hopen i sig, som uttrycksform, eller 
om det är ett problem som ligger i det hip-hopen faktiskt skildrar, det vill 
säga verkligheten, det är en mycket mer akut fråga. Folk rappar om det 
de ser runt omkring sig och de gör det med det språk som används i deras 
vardag. Om texterna sedan är fulla av ord som bitch eller handlar om våld 
och gängbråk – då är det nog snarare ungdomarnas generella situation 
vi borde oroa oss för och inte hip-hopen som gör det möjligt för dem att 
berätta om sin verklighet. 

Hiphop som 
folkbildning

Vad tänker du på när jag säger folkbildning? 

Jag måste vara ärlig och säga att även om folkbildning är sjukt jävla 
bra så har vi ett stort problem. Människorna som behöver oss, som 
borde känna till vad folkbildningen kan göra och vad studieförbunden 
kan erbjuda – de vet inte om att vi finns. Begreppet folkbildning känns 
lite old-school, det är bra men vi når inte ut med hur man kan använda 
folkbildningen i vardagen och varför studieförbunden finns.

Ett problem som ofta tas upp när studieförbunden spånar kring 
folkbildning med och för målgrupper i miljonprogramsområdena 
är att till exempel hiphopverksamhet inte är av den karaktär eller 
bedrivs med den regelbundenhet som krävs för studiecirkelformen. 
Vilken verksamhetsform använder du mest i ditt arbete? 

Det är bara dumt att problematisera kring om hip-hop skulle vara bra 
verksamhet eller inte, det är nämligen klockren folkbildning och det går 
inte att förneka. När det sedan kommer till formerna så gäller det att 
ha en fysisk mötesplats som man själv kontrollerar, och sedan får man 
styra lite och dela in deltagarna i fasta grupper, ge dem bestämda tider – 
exempelvis i studion – och försöka bygga verksamheten efter det regelverk 
vi faktiskt har. Svårare än så är det inte. 

Det som vi i studieförbunden inte har fattat än är att hip-hopare kan 
skapa tillsammans utan att faktiskt träffas fysiskt. Någon sitter hemma 
och gör en beat som hon sedan skickar till en annan deltagare i cirkeln, 
som skriver en text och skickar vidare till en tredje medlem som gör en 
koreografi. Sedan träffas de och sätter ihop allting. Jag försöker uppmuntra 
våra grupper att även göra de där första momenten på samma fysiska 
plats – men det är ju bara för att vi ska kunna redovisa det. Den stora 
frågan är om det är sämre folkbildning bara för att samarbetet och 
processen sker på distans och med digitala hjälpmedel. Under en 
skapandeprocess kommunicerar deltagarna via chattprogram, SMS och ofta 
till och med via video på Skype. Här skulle vi behöva bli mer flexibla och 
våga experimentera mer med formerna.  
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Det finns en bild av att hiphop bedrivs mer i lösare nätverk än i 
fasta grupper med samma återkommande personer varje vecka. 
Stämmer det och hur påverkar det i så fall möjligheterna att rapportera 
verksamheten som studiecirklar?

Jo, det stämmer. Det kan vara olika personer som är inblandade, nya 
samarbeten och så kallade cross-overs. Men det är ju bra! Med en sådan 
form uppstår fler möten och fler människor blir delaktiga i en demokratisk 
skapande process. Jag kan inte se varför detta på något sätt skulle vara 
negativt – förutom att vi ännu inte tagit fram en blankett som passar för den 
typen av verksamhet. Att det är folkbildning, det råder det inga som helst 
tvivel om – i alla fall inte om du frågar mig.

Hela vår pappersexercis är överlag mycket problematisk. Ungdomar i 
dag förstår inte pappersblanketter. De vet att det finns smidigare och mer 
tids effektiva alternativ och de har svårt att ”gå tillbaks i tiden” och sätta sig 
ner med penna i hand för att rita streck i fyrkanter. De är vana vid att ha 
tillgång till allting på nätet – allt de behöver finns i mobilen eller på datorn – 
vilket leder till att de ständigt tappar bort sina listor. 

Lösningen, i alla fall om man har en fysisk plats att husera över, är att ha 
alla listor på ett och samma ställe. Alla cirkelledare kan exempelvis få ett 
eget låsbart skåp där de lägger sin lista efter varje träff. Sedan, när det är dags 
för slutrapportering – eller i slutet av varje månad – kan man lätt ”haffa” dem 
på plats och säga ”nu går vi bort till skåpet och hämtar listan”. I de situa-
tionerna händer det att listan ändå inte är ifylld och då får man tålmodigt 
sitta ner och försöka gå igenom när de träffats och vilka som var närvarande. 
De gånger jag har haft hand om egna verksamhetshus har jag själv kunnat 
ha koll på grupperna och då blir det också lättare att hjälpa cirkelledaren i 
sådana situationer.

 
Blir ditt jobb också ibland att vara lite problemlösare och 
dialogskapare även utanför den faktiska verksamheten? Jag antar att 
ungdomarna ser upp till dig som någon de litar på och tycker om. 

Du skulle bara veta! Framförallt de yngsta deltagarna – de som är i tonåren 
– kan ringa mig när som helst på dygnet och ställa de mest märkvärdiga 
frågor. Det kan vara om problem de har i skolan eller hemma men det kan 
också vara att de behöver någon som hämtar dem på stan eller någon som 
skjutsar till olika ställen. Det finns inga gränser – men de tänker på ett annat 
sätt, de utgår från sin egen verklighet. Ibland hjälper jag dem, ibland säger 
jag nej. Jag tar dock alltid emot samtalen. Jag vill att de ska veta att jag finns 
där och att jag lyssnar. Ibland är jag den enda personen de kan ringa, den 
enda som vill eller orkar lyssna. Då måste jag göra det. Jag vill inte ”stänga 

dörren” och bli ytterligare en vuxen som vänder dem ryggen. Ibland kan jag 
svara ”nej, det kan jag inte göra, jag kan inte skjutsa er till Helsingborg mitt 
i natten”. Då känner de ändå att jag var där och att jag lyssnade samtidigt 
som jag kan markera att jag inte gör vad som helst, när som helst.

Det gäller dock att passa sig och se till att skapa andrum. Jag försöker 
koppla bort ibland – åka ut till mina föräldrar eller sticka iväg på en 
weekendresa. Jag har varit utbränd en gång redan och jag vill inte hamna 
där igen. Det är en svår balansgång. 

Kan du sammanfatta – varför är hiphop bra folkbildning och varför 
ska verksamheten få statsanslag?

Det är bara att titta på Streetsmart. Cirka 400 skånska ungdomar skrev 
in sig direkt och deltog i verksamheten. Med hjälp av hip-hopen fick vi dem 
att komma till oss men därefter blev verksamheten en plattform även för 
samtal om samhället, om framtiden och om personliga drömmar och mål. 
En sådan mötesplats, som ungdomarna själva tror på, är guld värd i 
vilken kommun som helst. Och rent folkbildningsmässigt… Kan det bli 
bättre? Med hip-hopen skapas ständigt nya möten där människor skapar och 
utvecklas tillsammans. Det är en klockren verksamhet för studieförbunden.

I Medborgarskolans verksamhetsidé står det, något sammanfattat, 
att humanismens kärnvärden är centrala och att Medborgarskolans 
folkbildning ska bidra till nya mötesplatser, skapa respekt mellan 
människor och olika samhällsgrupper, hjälpa varje enskild deltagare 
att utvecklas som individ och skapa processer för att människor 
ska kunna påverka samhället runtomkring dem. Är detta också en 
beskrivning av hiphopverksamheten? 

Jag är så övertygad om att hip-hopverksamheten är som handen 
i handsken för Medborgarskolan och att det vi gör stämmer så bra 
överens med våra måldokument och vår verksamhetsvision att jag sällan 
känner någon tveksamhet kring om mina projekt ligger i linje med våra 
över gripande mål eller inte. Jag vet att hip-hopen är klockren verksamhet. 

Har du några konkreta tips till andra som jobbar på studieförbund 
och som vill dra igång hiphopverksamhet? 

Det finns inga genvägar – du måste hitta bra ledare som har rätt kunskap 
och rätt kontaktnät. Det finns en oroväckande trend i studieförbunden där 
man känner att man måste försöka skapa hip-hopverksamhet men sedan 
gör man det lätt för sig, man sätter upp en affisch och delar ut flyers där det 
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står ”kom och var med i vår hip-hopsatsning” – och sedan när ingen kommer, 
ja då lutar man sig tillbaks och säger ”nu har vi försökt men det fanns 
inget intresse”. Det fungerar inte så. Att bygga ny verksamhet handlar om 
tro värdighet och om att hitta nya kontakter. Det kostar lite i början men man 
får igen det i efterhand. Det sämsta man kan göra är att satsa lite halvdant. 
Då kan man lika gärna låta bli. 

Att nå ungdomen
Hur gör man för att nå en ung målgrupp? 

Återigen, det handlar om rätt ledare och rätt approach i marknadsföring 
och kontaktbyggande. Det räcker inte med bara affischer och trycksaker 
– vill man skapa verksamhet med nya målgrupper måste man investera i 
kartläggning och långsiktiga samarbeten. Som jag sa, det kanske inte ger 
så många timmar och så mycket statsbidrag i början men det lönar sig i 
längden.

Sedan måste vi bli bättre på att nå unga tjejer. Det är lätt att våra 
satsningar på ungdomar bara når killar. Här gäller det att tänka till. På 
Streetsmart hade vi separata tjejgrupper, för att få in tjejerna i huset. Efter ett 
tag kunde vi sedan blanda grupper och få en bra mix i hela verksamheten. 
Det gäller att få ungdomarna själva att känna att det är normalt och helt okej 
att jobba tillsammans och då får vi inte vara lata och undvika att arbeta med 
långsiktiga mål för en bra och blandad verksamhet – för både killar och tjejer.

Personalen på studieförbunden är i regel inte speciellt ung. Påverkar 
det våra möjligheter att rekrytera yngre deltagare?

Ja, jag tycker att det är ett problem. Vi behöver trovärdiga ledare när vi 
bygger verksamhet med ungdomar och det är klart att det blir konstigt om 
vi alltid måste leta efter sådana förebilder externt. De borde finnas här, som 
anställd personal. Vi behöver helt enkelt en större mix i våra arbetslag. 

Men alla åldrar behövs. Det är lite av en attitydsfråga också. Ibland är 
åldern bara en siffra och då kan det funka ändå. Det är när personalen lutar 
sig tillbaka och förlitar sig på gammal kunskap i tron att världen fungerar på 
samma sätt nu som den gjorde för tjugo år sedan – det är då åldern kan bli 
ett problem. Studieförbunden behöver både rutin och nytänkande, vi behöver 
människor från olika kulturer, olika bakgrunder och – givetvis – olika åldrar. 

Överlag, känner du att studieförbundens personal representerar 
verksamheten och deltagarna i den? 

Vi är två personer här som har hand om nästan 200 000 timmar – så 
ser hip-hopens representation ut i personalstyrkan. Med andra ord finns 
det en hel del kvar att önska. Jag krigade väldigt mycket för sådana frågor 
tidigare men man orkar inte göra det hur länge som helst. Just nu försöker 
jag göra det bästa jag kan med de medel jag har – för människorna i min 
verksamhet. 

Hur ska vi då bära oss åt för att få fler ungdomar både i 
verksamheten och hos personalen?

Det finns massor av eldsjälar i verksamheten, anställ dem. Själv är jag 
trettio år nu och även om jag som sagt försöker hänga med så gott jag kan 
händer det saker hela tiden i ungdomarnas värld – och jag förändras ju 
jag med. Personalen här tycker fortfarande att jag är ung men snart måste 
vi börja leta efter någon tjugoåring som kan komma in med nya, fräscha 
perspektiv direkt från ungdomarnas verklighet. Bra kontakter är lite av en 
färskvara. Det gäller att hänga med. 

Bör studieförbunden bli bättre på sociala medier? Det diskuteras en 
del om Facebook och Twitter i dag.

Vi tar inte det där på allvar. Det vi gör är halvdant, det är amatör-
mässigt. Menar man allvar med Facebook och Twitter behöver man någon 
som sitter på heltid. Det krävs en långsiktig strategi. I dag gör personalen 
lite på Facebook-kontot ”när det finns tid”. Det blir bara larv och skapar 
inget intresse hos ungdomar – de är ju överösta med stora, professionella 
satsningar där företag och kommersiella intressen använder sociala medier 
på ett mycket målinriktat och effektivt sätt. Vi behöver satsa mer seriöst. 
Jag brukar säga att Medborgarskolan borde starta ett skivbolag och jobba 
med digital distribution och helt nya kommunikationssätt. Här behöver vi 
jobba progressivt.
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Folkbildningens framtid
Vad blir Medborgarskolans viktigaste utmaning under 2010talet,  
om du får bestämma?

Jag vill inte välja ut något enskilt verksamhetsområde. Jag tror att 
det handlar om att känna efter – med tentakler ute i verkligheten – 
vilka intressen är heta just nu? Sedan måste man satsa ordentligt.  
Om det är mode och design som är på tapeten, ja då måste vi våga 
satsa och ta in någon som har både cred och kunnande i den världen.  
Vi måste bli lite proffsigare och våga arbeta mer seriöst.

En annan viktig utmaning tror jag måste bli att försöka öka 
människors kännedom kring begreppet folkbildning. Om vi går ut 
här nu, på Malmös gator, och frågar efter närmaste studieförbund 
eller ett ställe där det finns folkbildning garanterar jag dig att folk 
skakar på huvudet – de vet inte vad vi pratar om! Vi måste se till att 
de här begreppen länkas samman med all den goda verksamhet som 
vi faktiskt genomför.

Vad önskar du att Medborgarskolan kunde göra, som inte går i dag 
på grund av regler för statsbidrag eller andra begränsningar?

Först och främst vill jag digitalisera hela processen med listor och 
närvaro. Det går inte till såhär i dag, så som vi har det – det är nästan 
overkligt gammaldags. Sedan skulle jag vilja se en verksamhetsform som 
godkänner grupper med bara två deltagare – jag tror att det kan bli bra 
folkbildning trots att man inte är tre eller fler. Slutligen skulle jag vilja se 
ett bättre klimat mellan studieförbunden – ett klimat där vi samarbetar 
mer och ser till människors behov mer än verksamhetsvolymer och 
in rapporterade timmar. I ett sådant klimat kan vi fokusera på att utveckla 
olika typer av verksamhet – och på det som är unikt för varje studieförbund. 
Sedan kan deltagarna välja var de vill ha sin verksamhet baserat på våra 
kvalitativa satsningar och våra olika inriktningar.

Anser du att studieförbunden har en avgörande samhällsfunktion, 
att folkbildningen ska prioriteras om vi exempelvis hamnar i en svår 
ekonomisk kris?

Det tycker jag förstås, men jag förstår om de som sitter på pengarna 
väljer att inte prioritera oss. Vi är alldeles för otydliga och behöver bli bättre 

på att visa upp vår verksamhet och berätta om det vi gör. I dag syns bara 
våra kostnader, inte våra resultat. Det där är dock inte så enkelt – för hur 
visar vi vilka effekter exempelvis hip-hopverksamhet har i Rosengård? Det 
går inte att mäta i kronor och ören. Det handlar om långtgående effekter 
i människors liv. Vi måste fila på våra metoder för att förmedla folkbild-
ningens unika roll i samhället.  

Till sist, vad är bäst och vad är sämst med att arbeta på ett studie
förbund?

Det bästa är utan tvekan den utveckling jag får vara med och bidra 
till hos deltagarna. Jag har deltagare som funnits i verksamheten sedan 
de var tretton år – deltagare som nu börjar bli vuxna. Det finns så många 
historier, så många positiva livsförändringar att jag kan bli alldeles rörd och 
nostalgisk när jag tänker på det. Det kan vara tjejen som – när hon kom – 
inte vågade ta ett enda danssteg för hon var så osäker på sig själv och kände 
att hon inte var bra på någonting. Två år senare står hon på en stor scen 
på Malmö festivalen och dansar med nio andra tjejer framför flera hundra 
människor. Det är stort!

Det sämsta är att jag ofta får kriga så hårt för saker som jag själv ser som 
självklara – och ibland vinner jag inte. Då går tillfällen förlorade, tillfällen 
som hade varit guld för Medborgarskolan. I sådana lägen blir jag oerhört 
frustrerad. 

Att det ändå sker saker – fantastiska saker – i verksamheten är 
anledningen till att jag jobbar kvar. När det blir rätt, då är folkbildningen 
och Medborgarskolan helt oslagbara. Vi kan betyda så mycket i människors 
liv och göra en sådan otroligt stor skillnad för människor och grupper – det 
är ett privilegium att få uppleva och vara med och bidra till.
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Jag är en norrländska som efter socionomstudier i Örebro hamnat i Göteborg. Det senaste året har jag varit föräldraledig. 

Jag jobbar på NBV i Göteborg och Bohuslän. Jag fick tips om jobbet av en kompis som var på väg att lämna sin tjänst för ett annat jobb. Han tyckte att jag skulle söka hans tjänst – så då g jorde jag det. Jag kände till NBV sedan innan genom mitt engagemang i nykterhetsrörelsen.

Jag jobbar med stora invandrarföreningar, framför allt bosniska och somaliska. Jag träffar deras ledare och studieansvariga – samt enskilda cirkelledare – för att peppa dem och uppmuntra till studiecirkelverksamhet. Jag jobbar också med cirkelledarutbildningar – för att ledarna ska veta vad det innebär att vara just  cirkel ledare. Det går inte riktigt att säga hur en vanlig vecka ser ut, det beror mycket på vad som är på gång och aktuellt för tillfället.

H anna R önnmark
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Nykterhetsrörelsens 
folkbildning

NBV är Nykterhetsrörelsens bildningsförbund. Ni arbetar framför allt 
med fyra ”stråk” som återkommer, i någon form, i all verksamhet. Kan 
du berätta om de här stråken?

Det är huvudområden inom vilka vi tar fram egna studiematerial. Dessa 
stråk har vi valt därför att de speglar våra medlemsorganisationers verksamhets-
områden och ideologier. De fyra stråken är – Alkohol och andra droger, Interna-
tionellt, Integration och Folkhälsa.

NBV jobbar tätt med sina medlemsorganisationer och arbetet mot droger 
och skadlig alkoholkonsumtion är väldigt centralt. Du är engagerad i en 
av NBV:s medlemsorganisationer, nämligen IOGTNTO. Kan du berätta 
lite kort om organisationen?

Nykterhetsrörelsen är en av de folkrörelser som växte fram i slutet av 
1800-talet tillsammans med arbetarrörelsen och frikyrkorörelsen, så den har 
funnits länge. IOGT-NTO är en organisation som jobbar med nykterhet på flera 
plan, både i föreningar och med olika typer av aktiviteter för att skapa förutsätt-
ningar för människor att ha en kul och aktiv fritid utan droger. Vi jobbar också 
politiskt, både på lokal, nationell och internationell nivå.  

Vilka funktioner och poster har du haft inom IOGTNTO?

Inom IOGT-NTO, som är vårt vuxenförbund, har jag inte haft så många 
poster. Just nu är jag dock ordförande för ett sommarhem som IOGT-NTO äger 
och driver i Göteborg. Inom UNF, Ungdomens Nykterhetsförbund, däremot 
har jag varit vice förbundsordförande, distriktsordförande i Örebro, ledamot i 
distriktsstyrelsen samt innehaft flera mindre poster. Nu är jag revisor åt UNF på 
förbundsnivå. 

Varför brinner du så starkt för nykterhet?

Jag tycker det är en viktig fråga. Alkohol skapar problem både på individnivå 
– för den som dricker för mycket och för människorna runt omkring – och 
på samhällsnivå eftersom alkoholrelaterad problematik kostar otroligt mycket 
pengar och resurser. Jag är helt enkelt övertygad om att vi alla skulle få det 
mycket bättre om vi lyckas sänka den totala alkoholkonsumtionen i världen. 

Kan du ibland känna att du arbetar för IOGTNTO på NBV, eller är 
du noga med att skilja på dina olika uppdrag?

Jag känner faktiskt att jag kan skilja dem åt. På NBV jobbar jag 
nämligen inte främst med medlemsorganisationerna. Inom mitt ideella 
engagemang kan jag dock ibland märka att jag pratar väldigt mycket om 
NBV och folkbildning.

Kan du någon gång känna att NBV:s starka fokus på profilfrågorna 
blir ett problem, exempelvis i konkurrensen med andra studie
förbund?

Nej, faktiskt inte. Jag upplever att vi har grupper som väljer att komma 
till oss just på grund av vårt tydliga ställningstagande mot alkohol och 
andra droger. 

Tror du att alla cirkeldeltagare bryr sig om NBV:s värdegrund?  
I musikverksamheten exempelvis, om en grupp har fått en replokal 
genom NBV, blir det inte lite som att tvinga sig på när en del av deras 
verksamhet ska handla om stråken?

Nej, det tror jag helt ärligt inte. Jag tror att väldigt få cirkelledare och 
deltagare väljer NBV om de inte också delar vår värdegrund. Det är inte 
heller speciellt svårt att få in våra stråk i verksamheten. De går att anpassa, 
exempelvis för musikverksamheten – där kan man diskutera tinnitus, som 
faller under Folkhälsa, eller drogmyten runt stora band, som faller under 
Alkohol och andra droger. Det finns beröringspunkter och ingångar till 
stråken i all verksamhet och i hela samhället.

Det finns faktiskt studiecirklar i vin, öl och whiskeyprovning.  
Ingen alkohol finansieras av statsbidrag, men man kan lära sig mer 
om dryckerna. Vad tycker du om det? 

Jag tycker det är helt fel att pengar som ska gå till folkbildning går till 
uppmuntran av alkoholkonsumtion, som är ett så stort samhällsproblem. 
Jag tycker inte att något studieförbund borde använda sina pengar till 
det. Som studieförbund har man ingen aning om vilka personer som har 
problem med just alkohol och inget studieförbund vill väl bjuda in till ett 
sammanhang där en alkoholist som försöker sluta riskerar ett återfall? Vi 
jobbar väl alla för ökad folkhälsa? Jag begriper inte alls syftet med den 
typen av verksamhet.

60 61



– Hanna Rönnmark, NBV – – Hanna Rönnmark, NBV –

Tycker du att de andra studieförbunden borde arbeta hårdare med 
värdegrund och profilfrågor?

Jag vet ju inte hur hårt man jobbar med profilfrågorna på de andra studie-
förbunden men jag tycker att vi alla bör jobba hårdare med det som gör oss 
olika – annars kan man ju fråga sig varför vi har olika studieförbund istället 
för att bara slå ihop allting.

 

Föreningar och  
lokal närvaro

Vilken funktion eller roll har NBV för föreningslivet?

Vi kan det här med styrelsearbete och demokrati, där kan vi hjälpa många 
föreningar. Jag har märkt att vissa föreningar fastnar i en mentalitet som 
bäst kan beskrivas som ”såhär har vi alltid gjort och kommer alltid att göra” 
medan andra inte har någon riktig koll alls på hur man jobbar med förenings-
demokrati. I båda fallen kan NBV vara till stor hjälp och bidra både med 
baskunskap och nya sätt att arbeta.

Hur mår förresten ”Föreningssverige”? Är vi lika organiserade i dag 
som förr eller är den här organisationsformen hotad?

Jag tror att folk tycker och tänker lika mycket nu som tidigare men visst 
känner jag igen snacket om att medlemsantalen minskar.  IOGT-NTO har 
dock ökat antalet deltagare flera år i rad. Överlag vet jag dock inte – kanske är 
det så att föreningsformen inte är framtidens sätt att engagera sig. 

Det svåraste – som jag ser det – med arbete i föreningsform är att hitta 
folk till styrelserna och när man väl gjort det, att föreningar ibland verkar 
fastna i det administrativa istället för att fokusera på det man faktiskt vill 
åstadkomma. Årsmöten och styrelsesammanträden är en grundförutsättning 
för föreningsdemokratin, men detta måste balanseras och kompletteras med 
ett levande och aktivt föreningsliv i övrigt. Risken är att det ena tar ut det 
andra. Formen är alltså både bra och svårarbetad samtidigt. 

Kan studieförbunden vara en aktör, exempelvis i bostadsområden, för 
att människor ska samlas och organisera sig kring olika frågor utan att 
vara med i föreningar?

Visst kan vi det, vi har ju lång erfarenhet från föreningslivet och kan lära 
ut hur man enkelt kan organisera sig både i föreningsform och i lösare nätverk 

eller aktionsgrupper. Vi kan som sagt det här med demokrati och mötes-
kunskap!

Jag tror inte vi kan få till många äkta folkbildningstimmar utan att 
faktiskt vara ute och träffa folk där de finns och har sin verksamhet. NBV 
i Västra Götaland har nu kontor i Göteborg, Härryda, Borås, Falköping, 
Skövde, Trollhättan och Vara. Utöver det har vi konsulenter som har ansvar 
för att skapa verksamhet i övriga kommuner. För att skapa bra samarbeten 
krävs att vi på studieförbunden visar intresse för det grupperna och 
före ningarna gör och då måste vi finnas i människors vardag. 

Tycker du att vi borde arbeta mer med själva begreppet folkbildning 
– alltså att människor associerar det som sker i studieförbunden med 
själva ordet? Är det viktigt?

Jag kan tycka att folkbildning är ett bra begrepp för att sammanfatta och 
förklara vad vi i studieförbunden kan erbjuda. Ibland pratar jag också om icke 
formellt lärande, för att skilja folkbildningen från det formella lärandet. 

Att nå ungdomen
Är det lätt att nå en ung målgrupp och få dem att delta i – eller skapa – 
verksamhet?

Jag tycker det är svårt. Det system vi har nu, med exempelvis rapporter ingen, 
är ganska fyrkantigt och kräver en hel del av ledarna. Jag tror det skulle vara 
enklare med rapportering via Internet och andra moderna kommunikationsvägar. 

Är nykterhetsrörelsen generellt bra på att nå ut till ungdomar?

Ja, det tror jag. Vi är mycket ute på skolor och träffar elever i och utanför 
klassrummen. Många har vid något tillfälle varit medlem i, eller varit på någon 
aktivitet med nykterhetsrörelsen. 

Det är en ganska hög medelålder på de anställda inom studieförbunden. 
Tror du att det påverkar våra möjligheter att nå yngre deltagare?

Ja, men det behöver inte vara så – bara för att många konsulenter är lite äldre 
betyder inte det att de måste ha problem med att kommunicera med ungdomar. 
Det är en attitydfråga – många verkar ha glömt hur det var att vara tonåring och 
hur livet såg ut då. 
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Är ungdomar väl representerade i NBV:s styrelser och beslutande 
organ?

Ja, i förbundsstyrelsen finns åtminstone en ledamot som är jämngammal 
med mig. På lokal nivå brukar valberedningarna jobba ganska aktivt för att 
få in ledamöter från så många medlemsorganisationer som möjligt, däribland 
Ungdomens Nykterhetsförbund. Kanske är detta en av fördelarna med att vara 
ett tämligen litet studieförbund – vår närhet till medlemsorganisationerna gör 
att vi får många unga representanter som sitter med i våra beslutande organ. 

Hur ska vi få fler ungdomar att både delta i verksamheten och faktiskt 
arbeta på studieförbunden?

Lösningen för att få fler unga i personalen är enkel – våga anställa fler!  När 
det gäller verksamheten tror jag att det generellt är så att det är enklare att nå 
personer i sin egen åldersgrupp, även om det som sagt inte alltid behöver vara 
så. Men det betyder ändå att personalfrågan och deltagarfrågan hänger ihop. 
Fler unga medarbetare leder till fler unga deltagare.  

Folkbildningens framtid
I en värld utan drogproblematik, behövs NBV då?

Ja, vi jobbar ju fortfarande med folkbildning. Dessutom är alkohol och 
andra droger bara ett av våra fyra verksamhetsområden. Vi har fortfarande 
Integration, Internationellt och Folkhälsa kvar, för att inte tala om det övergri-
pande demokrati arbetet. 

Vad är NBV:s viktigaste utmaning under 2010talet, om du får 
bestämma?

Nå nya grupper för nyskapande och spännande samarbeten – grupper som 
inte redan samarbetar med ett studieförbund. Sedan måste vi hitta en form för 
att jobba med mer tillfälliga grupper och nätverk. 

Anser du att studieförbunden har en avgörande samhällsfunktion, det 
vill säga att folkbildningen ska prioriteras om vi exempelvis hamnar i en 
svår ekonomisk kris?

Ja! Det icke formella lärandet är viktigt för både individen och för samhället. 
Dessutom är det viktigt att skapa olika typer av mötesplatser för människor 

och grupper. Jag tror att människan mår bra av att ständigt lära sig nya saker. 
Det utvecklar oss och är bra för samhället. 

Om NBV fick minskat statsbidrag och tvingades ta bort femtio procent av 
sin verksamhet, vad skulle du välja att behålla och vad skulle du ta bort?

Oj, hopplöst svårt att svara på! I ett sådant scenario skulle vi nog behöva satsa 
mer på verksamhet som ger oss alternativa inkomstkällor – så att vi samtidigt 
kan behålla den verksamhet som inte ger så mycket intäkter men som är viktig 
av ideologiska skäl. Givetvis måste vi titta på vilken verksamhet som gör mest 
nytta i samhället. 

Om du fick bestämma helt och hållet, hur skulle NBV arbeta för att nå 
fler människor? Utgå från samma resurser och bidragssystem som i dag, 
var lägger du fokus?

Jag skulle vilja lägga mer krut på ungdomar som inte är engagerade i 
traditionella föreningar – ungdomar som tycker och tänker och som gör saker 
tillsammans men som inte riktigt har ett tydligt forum för sina aktiviteter.  
NBV kan lära dem om demokrati och om hur de kan påverka i och utanför 
den egna gruppen. Det är en viktig uppgift i ett samhälle där människor inte 
organiserar sig på samma sätt som tidigare.

Vad är folkbildningens största begränsning?

Vårt regelverk för att erhålla statsbidrag, utan tvekan. Cirkelformen är en 
bra verksamhetsmodell men i sin nuvarande form är den även begränsande. 
Sedan finns stora oklarheter med kulturarrangemangen och vad som är okej att 
redovisa och inte. Det måste klargöras ytterligare.

Vad bör NBV göra för att rusta sig inför framtiden?

Kanske borde jag svara mer visionärt på den här frågan men spontant tänker 
jag väldigt konkret. Vi måste bli tydligare med vad vi kan erbjuda olika grupper 
som samarbetar med oss – exempelvis ändamålsenliga lokaler och relevanta 
utbildningar.

Nämn ett par saker du skulle vilja förändra med dagens folkbildning.

Förenkla rapporteringsförfarandet för cirkelverksamheten och ta bort fyrtio-
veckorsregeln. I verkligheten jobbar inte grupper i terminer eller i långa, fasta 
tidsperioder – det upplägget härstammar från det formella lärandet och bör inte 
begränsa folkbildningens olika former. 
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Jag är trevlig, öppen, målinriktad – och en riktig 
idéspruta. Det är bra egenskaper att ha när man 
jobbar med folkbildning. Allt började med att jag 
praktiserade på Sensus i Halmstad och då ägnade jag 
mig mest åt tekniska uppgifter som inspelningar och 
musikproduktion. Det här ledde så småningom ända 
fram till en tillsvidareanställning och stegvis blev jag 
mer och mer bekant med – och engagerad i –  
folkbildningsvärlden. 

Jag är nu regional samordnare för Sensus musik
verksamhet i västra Sverige och sitter även med i en 
nationell arbetsgrupp som arbetar övergripande med 
musikverksamheten i hela landet. Jag är även lokal 
verksamhetsutvecklare i Halmstad, med inriktning 
främst mot musik. Just nu håller jag på att utforma 
en ny ledarutbildning och så är det förstås mycket 
med slutrapporteringen av cirkellistor.

Det viktigaste för mig är att försöka träffa så många 
ledare och deltagare som möjligt för att skapa nära 
samarbeten. Våra deltagare ska känna att de har bra 
kontakt med oss. 

Jonas Heintz
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Du driver även det lilla men produktiva skivbolaget Brunljud, vars syfte 
är att vara ett alternativ till de mer kommersiella storbolagen. Du säger 
att bolaget drivs i ”Do It Yourselfanda”. Kan du berätta lite mer? 

Jag startade bolaget för att ge ut en skiva med mitt eget band men nu ger jag 
bara ut andras musik. ”D.I.Y.-andan” visar sig i och med att jag gör det mesta 
i företaget på egen hand även om jag då och då köper exempelvis promotion-
tjänster av andra företag. Men på det stora hela är det en ”enmansoperation”.

När man kikar på vilka artister som ligger på bolaget kan man snabbt 
konstatera att det är väldigt blandade genrer. Hur väljer du ut vilka du 
ska arbeta med?

Jag väljer det jag tycker är bra – it’s as simple as that.

I Hallandsposten sa du i en intervju 2010 att du tröttnat på att spela live 
efter att ha spelat för många gånger på halvtomma pizzerior för ett par 
folköl – ändå har du haft stora framgångar med bandet The Carny och 
ni släppte en singel samma år. Hur känner du egentligen inför ditt eget 
musicerande? 

Jag gillar verkligen inte att spela live längre, jag har blivit alldeles för bekväm! 
Men att spela in och ge ut musik är ju inte samma sak som att spela live. Det 
är precis likadan situation som det var för Beatles under andra halvan av deras 
karriär. 

Vad gör du helst om tio år; jobbar med folkbildning eller säljer skivor? 

Det finns nog inte så många skivor kvar att sälja i framtiden om utvecklingen 
fortsätter på samma sätt som nu. Nej, jag jobbar alldeles säkert med folkbildning 
i någon form.

Folkbildning och 
livsfrågorna

Sensus är ett studieförbund med fokus på livsfrågor, vad betyder det? 

Sensus arbetar med tre perspektiv; livsfrågor, mångfald och globala frågor. 
Vårt mål är att de här områdena ska finnas med i all vår verksamhet. Just 
livsfrågor kan vara så mycket – exempelvis att få uppleva ett riktigt möte med 
en annan människa eller att uppleva ett kulturarrangemang som verkligen 

påverkar. Det kan vara att hänge sig åt olika saker, allt från att spela en viss 
sorts musik till att tro på Gud. 

Sensus har rötter i tre tidigare studieförbund; SKS, KFUKKFUM:s 
Studieförbund och TBV. Består personalen av olika lag med olika 
utgångspunkter? 

Nej, så har jag aldrig upplevt det. 

Mycket av musikverksamheten kommer ju från TBV som inte delar 
samma kyrkliga kopplingar som de två andra. Hur ser man på musik
verksamheten inom Sensus i dag? Är det en bisyssla eller är det lika 
viktig verksamhet som exempelvis teologicirklar?

Musikverksamhet har ett bra rykte. Vi har jobbat mycket och medvetet med 
att vara ”en del av Sensus”. Olika verksamhetsområden ska vara lika mycket 
värda och vi som arbetar främst med musiken ska kunna samarbeta med samma 
medlemsorganisationer och samverkanspartners på samma sätt som övriga 
programgrupper. 

Hur är ditt eget förhållande till kyrkor? Går du varje söndag, kring jul 
eller inte överhuvudtaget?  

Jag är ingen jättefrekvent kyrkobesökare men till jul brukar det bli ett besök 
eller två. Jag gillar ju kyrkor – speciellt sedan jag fick en präst till svärfar när 
jag gifte mig för några år sedan!

Bör man ha en positiv inställning till kristendomen om man arbetar på 
Sensus? Bör man rent av vara troende eller räcker det med ett intresse 
för livsfrågor? 

Vi är ett studieförbund där alla är välkomna, oavsett tro. Faktum är att vi 
arbetar väldigt aktivt med att öka kännedomen om och förståelsen för alla större 
religioner som finns i det svenska samhället. Vi har en utställning som heter 
”Gud har 99 namn – en guidad tur genom det mångreligiösa Sverige” och vi 
har ett koncept som vi kallar för den multireligiösa resväskan, där vi informerar 
om alla de stora religionerna. 

Är livsfrågorna något som du skulle säga präglar ditt arbete på Sensus 
eller ser du i dagsläget dina insatser och din verksamhet som avskilda 
från fokusområdena? 

Livsfrågor ska, precis som våra andra perspektiv – mångfald och globala 
frågor – ingå i all vår verksamhet. Musikverksamheten är alltså inte exkluderad. 
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Vår musikverksamhet har väldigt många unga deltagare som får en 
plattform i livet via folkbildningen, en plattform från vilken de kan utvecklas 
både som musiker och som människor. I en musikcirkel spelar och skriver man 
nämligen inte bara musik – det handlar lika mycket om att ta ansvar, leda, 
samarbeta och bygga relationer. 

Den lärande, växande 
människan i det nya 
samhället 

Sensus menar att människor ska våga se sin egen utvecklings potential. 
Ni vill ”att varje människa uppfattar sig som lärande och skapande med 
ansvar och kraft att påverka sin livsmiljö”. Man kan tycka att det finns 
ett öppnande för mer individuellt lärande i de här formuleringarna. 
Sensus har också ökat sin närvaro i mer traditionell utbildning. Är detta 
början på framtidens folkbildning där vi anpassar oss till en värld som 
är mer van vid certifierad kunskap, meriterande kurser och individuellt 
anpassad utbildning?

TBV var kända för sina diplomutbildningar. Det var en bra verksamhet med 
ett gott rykte. Nu lever det kvar som en del av Sensus, och det är bra. Jag tror 
att både klassisk cirkelverksamhet och nya former för lärande, med meriterande 
inslag, är viktiga i vår utveckling mot framtidens folkbildning. Vi måste göra 
både och. Dessutom tror jag att det finns goda möjligheter till samverkan 
mellan olika folkbildningsformer. Vi kan skapa överbryggande verksamheter – 
ett koncept som fungerar bra i cirkelform kanske även kan användas i utbild-
ningar för företag, och tvärtom. Vi ska inte låsa in oss i olika fack.

Kan studiecirkeln som form bli mer flexibel? Hur i så fall, och vad 
måste förändras? 

Jag tror att många upplever det nuvarande systemet som lite tungt och 
stelt. En mer flexibel närvarorapportering skulle underlätta betydligt. Vi 
behöver lämna pappersexercisen bakom oss. Att kunna rapportera med 
hjälp av sin mobiltelefon eller på Internet skulle nog bidra avsevärt för att 
göra folkbildningen mer tillgänglig, speciellt för yngre personer.

Bör studieförbunden bedriva opinionsarbete för att få folk att fysiskt 
träffas mer, är det viktigt?

Möten mellan människor är otroligt utvecklande, man lär sig att förstå och 
respektera varandra. Hela folkbildningen bygger ju på möten i olika former! 
Det är klart att vi måste värna om det. En studiecirkel är ett bra sätt att 
hänge sig själv åt någonting i längre perioder, när tid och lust finns. Vill man 
prova något nytt kommer folkbildningen även fortsättningsvis att vara en bra 
form för utveckling.

I Sensus vision skriver ni att möten skapar ”moderna, lärande och 
växande människor”. Utveckla det här uttrycken lite.

En lärande och växande människa är en person som vill lära sig och 
utvecklas, så klart!  Det är en människa som får en miljö och en plattform 
som gör det möjligt att se möjligheter istället för hinder, en människa som vill 
utforska nya vägar och som vågar möta olika infallsvinklar.

Musikverksamheten 
Tror du att det är viktigt att arbeta med musik på ett annat sätt, 
jämfört med övrig folkbildning? Musikverksamheten på olika studie
förbund tenderar att profileras med egen webb, egen grafisk profil och 
så vidare. Är det nödvändigt? 

Det finns självklara skillnader mellan olika typer av folkbildning och det 
finns olika upplägg för hur man kan bedriva cirkelverksamhet. Musikcirklarna 
är oftast kamratcirklar, det vill säga alla deltar ideellt – även cirkelledaren. 
Cirkeln bygger helt enkelt på ett gemensamt intresse hos en grupp kompisar. 
En sådan verksamhet kan inte marknadsföras på samma sätt som exempelvis en 
meriterande ledarutbildning. Det har inte med musiken som ämnesområde att 
göra utan är en konsekvens av hur cirkelledarrollen fungerar och vad deltagarna 
förväntar sig. Men jag tycker nog inte att det behövs så stora grafiska och 
konceptuella skillnader i marknadsföringen av olika typer av verksamhet, 
egentligen. Huvudsaken är att vi är tydliga med vilken typ av cirkelverksamhet 
det är vi erbjuder.

Att vara med i en musikgrupp är att vara på väg någonstans och lära 
sig massor av saker på vägen. En musikcirkel innehåller så mycket mer 
än musik. Att träffa andra och skapa tillsammans kräver att man blir 
kreativ samtidigt som man klarar av att lyssna och vara lyhörd så att alla 
tankar och åsikter får plats. Att sedan lära sig prioritera och göra olika 
val tillsammans är grupp dynamik på hög nivå och mycket utvecklande, 
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inte bara för det man gör i cirkeln utan för alla möjliga situationer och 
sammanhang i livet. Det där kan se olika ut också – en del grupper 
fungerar som små företag eller affärsverksamheter där alla har olika och 
specifika uppgifter, medan andra tar tid på sig inför varje beslut och har 
långa demokratiska processer kring varje enskilt moment. 

Sedan har du ju självklart själva musicerandet och komponerandet – och 
dessutom ingår ofta textförfattande och då är vi inne även på språk- och 
lyrikområdet.

Att nå olika målgrupper
Skulle du säga att de som jobbar med olika verksamhetsområden 
på din avdelning är en spegelbild av deltagarna i den specifika 
verksamheten och tvärtom? 

Det är nog så och de flesta människor söker sig också till likasinnade och 
till sammanhang där man kan se att man hör hemma och kan få en självklar 
plats. 

Studieförbunden måste bli bättre på att informera människor om att vi 
finns och att vi är öppna för alla. Det känns som om vi har varit bättre på 
det tidigare, men att vi stannat upp lite. När jag var tretton år och började 
spela musik i cirkel var jag väl medveten om vad ett studieförbund var. Så 
tror jag tyvärr inte att det ser ut längre. Det här hänger ihop – om vi hade 
haft fler tjejer, fler ungdomar och fler personer med annan etnisk bakgrund 
i personalen hade det troligtvis påverkat allmänhetens bild av verksamheten 
och gjort att fler vågade komma till oss.

Folkbildningens framtid
Tycker du att regler och bestämmelser hindrar oss från att skapa ny 
verksamhet och nå nya grupper? 

Rapporteringen kunde vara enklare. Jag tycker också att begränsningen 
med fyrtio aktiva veckor per år och cirkel skulle kunna ses över. Det hade 
varit bättre med ett tak för antal timmar istället. Då hade begränsningen 
blivit mer flexibel och rättvis. 

Tycker du att studieförbunden arbetar på ett bra sätt med sociala 
medier som Facebook och Twitter?

Jag tror det är jättebra att vi finns där, framför allt för att nå just 
ungdomar. Jag upplever det som görs som positivt, det gäller att finnas där 
folket är.

Vad tycker du blir viktigast för Sensus i framtiden? 

Vår kulturverksamhet är extra viktig – vi gör så mycket arrangemang 
varje år som kommer många, många människor till del och som ger så 
mycket! Det måste få fortsätta och det måste få utvecklas. 

Nämn något mer du tycker Sensus bör göra för att förbereda sig för 
framtiden. 

Det är många kommuner som sänker anslagen till studieförbunden nu. 
Vi måste bli bättre på att visa hur mycket bra saker vi faktiskt gör. Vi vet 
inte hur politiken förändras i framtiden. En dag kan våra största verksam-
heter plötsligt stå utan statsbidrag. Det är därför viktigt att fortsätta bygga 
ut våra meriterande utbildningar för arbets- och föreningslivet. Det ger oss 
alternativa inkomstkällor. 

Folkbildningen år 2020, hur ser den ut? Måla upp en fantasibild, dels 
hur du tror att det ser ut men även hur du skulle vilja att det blir!

Jag tror nog att det mesta ser ungefär likadant ut, faktiskt. I stora 
drag. Kanske har studieförbunden en större del av den kommunala vuxen-
utbildningen. Jag tror att musiken lever kvar och jag hoppas att vi fortsätter 
utvecklas – och att staten och kommunerna ser nyttan med vår verksamhet 
och allt vi gör för kulturen.

72 73



– Zdravko Zizmond, Studiefrämjandet – – Zdravko Zizmond, Studiefrämjandet –

Jag är en väldigt glad kille som nyss fyllt trettio år men som känner mig som nitton eller tjugo. Jag tar mitt jobb på stort allvar men försöker möta varje dag med glimten i ögat och ett gott humör. Jag tycker det är viktigt att ha skoj på jobbet eftersom det är en så stor del av livet – därför gillar jag att skämta och skratta med mina arbetskamrater. Samtidigt är det viktigt att känna att man gör ett bra jobb och uträttar saker varje dag.

Struktur är viktigt för mig och mitt allra käraste arbetsredskap är Postitlappar. Varje dag börjar med att jag skriver upp det jag vill åstadkomma på en Postit och sedan fungerar den som ett slags schema för dagen. Jag blir inte nöjd förrän alla saker är avbockade!

Det här är viktigt för mig eftersom jag egentligen är ganska ostrukturerad – jag får ständigt många nya idéer och tankarna flyger och far hela tiden. För mig blir metoden med Postit ett sätt att fånga det som måste göras här och nu. 

Jag jobbar på Studiefrämjandet i Småland. Jag har hand om musikverksamheten i det så kallade GGVVområdet; Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd. De flesta grupperna finns dock i Värnamo. Själva kontorsplatsen är här i Växjö men jag är bara här när jag behöver pyssla med administration eller när jag måste sitta en längre stund framför datorn. Själva verksamheten i Växjö är det andra som sköter om.

Zdravko Zizmond
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Hur kom det sig att du började arbeta på Studiefrämjandet?

Jag har haft med folkbildningen och studieförbunden att göra ända sedan 
jag gick på högstadiet. Jag har spelat i många olika band vilket fört med sig 
att jag också haft studiecirklar i flera olika studieförbund. Att jag fick jobb 
på Studiefrämjandet var faktiskt en ren slump. Jag spelade i ett coverband 
och vi fick en spelning på en fyrtioårs fest. Hälften av publiken jobbade på 
Studiefrämjandet och de tyckte att jag gjorde så bra ifrån mig på scenen att 
de frågade om jag inte kunde börja som arvoderad ledare för deras sångcirklar. 
Jag är utbildad lärare i grunden så jag tyckte att det lät intressant. Efter att 
ha jobbat med sångcirklarna ett tag öppnades en möjlighet att istället jobba 
som verksamhetsansvarig – med hela musikverksamheten – och det kändes 
förstås klockrent då jag brinner mycket för den typen av verksamhet. Nu 
känns jobbet helt naturligt och jag tror inte att det går att hitta ett bättre 
arbete, i alla fall inte för mig personligen.

Jag brukar börja min dag med en kort session på kontoret där jag kollar 
av mejlen och ser om någon sökt mig under natten; musikgrupperna kan 
verkligen ringa och mejla när som helst på dygnet. Jag kommer in vid halv 
nio ungefär, dricker lite kaffe, snackar lite med arbetskamraterna och skapar 
dagens Post-it! Ibland behöver jag sitta en längre stund och fixa med reseer-
sättningar, schemat för studion eller någonting annat administrativt. När jag 
är klar med det beger jag mig iväg till möten och andra uppdrag i de orter 
jag har hand om, ute i regionen – det är ofta helt olika saker från dag till dag.

Du sjunger i ett band som heter Streets of Mars. Ni släppte er 
debutskiva i oktober 2010 men det tog tio år från det att bandet 
bildades. Berätta lite om bandet, vilken typ av musik ni spelar, berätta 
om dina känslor kring musiken och framförallt – varför tog skivan 
sådan tid?  

Vi spelar någon form av rockig pop och det har tagit många år att växa 
och utvecklas till det vi är i dag – ett väl sammansvetsat gäng som känner 
varandra innan och utan och därför är väldigt samspelta! Att debutskivan 
dröjde så länge berodde nog mycket på att vi ville känna att vi var ”framme”, 
rent musikaliskt, innan vi gick in i studion för att verkligen satsa.

Det är mycket melodier i musiken, mycket som händer hela tiden.  
Vi skriver låtarna tillsammans men det är jag som står för textförfattandet.

Att få lov att spela och syssla med musik på olika sätt är väldigt viktigt för 
mig – det ger mig en varm och trygg känsla; lite som ”nu är jag hemma”, om 
du förstår vad jag menar. 

Albumet heter Breathe In Breathe Out, står det för något speciellt? 
Vad vill ni främst förmedla med er musik? Finns det politiska eller 
samhällskritiska aspekter i musiken eller är det mer privata känslor 
som står i fokus?

När jag skrev texten till Breathe In Breathe Out tänkte jag på hur viktigt 
det är att verkligen försöka ta till vara på dagarna – på morgonen andas man 
in och när kvällen sedan kommer andas man ut igen och förhoppningsvis 
har det hänt någonting däremellan, någonting roligt eller någonting viktigt. 
Det är lite som mina Post-it:s, faktiskt. Vad gör vi av dagarna, liksom… 

Det finns dock fler tolkningar och dimensioner i titeln. Det handlar 
också om alla egoister som vill ha allt – de vill till och med andas in all luft 
och behålla den för sig själva. Jag har väldigt svårt för egoistiska människor. 
Jag tänker bland annat på alla politiker som använder så vackra ord och 
lovar så mycket men som egentligen bara tänker på sig själva och sina egna 
positioner. Det där har jag kanske med mig från Kroatien, där jag har mina 
rötter – i Kroatien är politiken verkligen helt upp och ner; det är väldigt 
mycket korruption och ett ständigt maktspel. 

Det är en annan sak som är väldigt speciell med vårt band – jag har som 
sagt mina rötter i Kroatien men basisten härstammar från Bosnien.  
Vi har båda fått uppleva Balkankonflikten – men på olika sätt – och det har 
nog gjort att vi tänker på ett litet annorlunda sätt när det gäller saker som 
politik och samhällsrelaterade frågor. Vi är dock inget politiskt band, vi 
skriver och sjunger om alla möjliga saker.

Folkbildning och 
samhällsengagemang

Musiken är viktig för dig, det har vi förstått. Hur är det med 
folkbildning i sig självt, alltså som koncept, som metod och som 
tanke? Vad är det första du tänker på när jag säger folkbildning?  
Vad betyder ordet för dig?

Folkbildningen är en viktig samhällsfunktion – minst lika viktig som 
det formella lärandet på högskolor och universitet. Det som särskiljer 
folkbildningen från andra former av lärande är ett tydligt fokus på dialog; 
man lär sig tillsammans och lärandet blir en kollektiv process. Folkbild-
ningen är mer villkorslös än det formella lärandet, det finns fler ingångar 
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och studieförbundens verksamhet är öppen för alla oavsett förkunskaper 
eller betyg. Samtidigt kan själva lärandet alltså vara mer djupgående än 
exempelvis de kunskaper man får  när man pluggar eller lär sig någonting 
genom att läsa en bok. Det är processen – att kunskapen växer fram i 
praktik och tillsammans med andra – som gör folkbildningen spännande 
och unik.

Just det här med processlärande gör dock att folkbildningens 
effekter inte alltid blir synliga med en gång. Det händer så mycket 
i exempelvis en studiecirkel att den där ”ahaupplevelsen” kanske 
kommer först dagen efter – och ibland kanske det dröjer flera 
månader innan man förstår vad man faktiskt lärt sig. 

Studiefrämjandet växte fram ur JUF, Jordbrukareungdomens 
förbund och bildades så sent som 1959 – men JUF bildades redan 
1918. I dag är Studiefrämjandet ett tämligen fristående studie
förbund, det vill säga ni är tydligt religiöst och politiskt obundna.  
Är det positivt eller negativt?  

Jag tror att det är positivt – men det följer också med ett stort ansvar. 
Rent hypotetiskt skulle vi kunna syssla med all möjlig tvivelaktig 
verksamhet – exempelvis cirklar med band som spelar främlingsfientlig 
musik. Därför är det viktigt att Studiefrämjandet arbetar med demokrati-
frågor och har en tydlig värdegrund – så att vi inte helt plötsligt vaknar upp 
till en verksamhet som vi egentligen inte vill ha. 

Så det kan ändå finnas fördelar med att utgå från en tydlig ideologisk 
eller politisk vision när man bygger verksamhet? 

Ja, det tror jag. Det blir lite som ett rättesnöre som gör det lättare att inte 
glida iväg. Men fördelarna med att vara obunden är ändå övervägande – jag 
har som sagt varit med i många olika band under mina ungdomsår och har 
haft cirkel i flera studieförbund. Ibland fick jag känslan av att man ville 
styra oss så att cirkeln skulle handla om ämnen som inte alls intresserade 
oss. På Studiefrämjandet är det lättare att låta verksamheten vara det den 
är och således också öppna dörrarna bredare – till nya målgrupper och 
deltagare. 

Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors 
möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens 
mångfald – så låter er vision för folkbildningens roll i samhällsut
vecklingen. Vad betyder de orden för dig? Kan du relatera visionen 
till det du gör i ditt dagliga arbete?

Shit, att jag kan! Jag har massor av historier om hur människor vuxit 
och faktiskt ”frigjort sin inre kraft”, det vill säga utvecklats och lyckats 
ta fram sina inre kvaliteter genom verksamheten här på Studiefräm
jandet. Jag tycker faktiskt att det är precis det här mitt jobb går ut på – 
att hjälpa människor och grupper att ta nästa steg, tro på sig själva och 
liksom ”blomma ut” i allt de kan vara. Vi hjälper människor att släppa 
lös den kraft de redan har inom sig!  

Är det viktigt att de grupper vi arbetar med vet att de är med i ett 
studieförbund, att de faktiskt har en studiecirkel och att det som sker i 
den är folkbildning eller är det själva resultatet som räknas – alltså att 
visionen vi nyss talat om uppnås även om processen och aktörerna inte 
är tydliga för varje enskild deltagare?

Jag vet inte om det går att särskilja, riktigt. Det första jag gör när jag 
träffar en ny grupp är att kolla så att de inte redan har en cirkel i ett annat 
studieförbund – det är många som inte förstår hur statsbidraget fungerar, 
att det inte går att rapportera samma verksamhet på två olika ställen. Bara 
en sådan sak visar ju att det är viktigt att vi förklarar hur vi arbetar och hur 
systemet fungerar. Nästa steg är att jag berättar för gruppen vad Studie-
främjandet är och vad vi kan erbjuda – och då kommer jag också in på vad 
folkbildning är för någonting och vad som skiljer Studiefrämjandet från andra 
studieförbund. Det gäller dock att berätta ”på rätt nivå” och på ett sätt som 
deltagarna kan relatera till. Det är inte bra om det blir föreläsningskänsla på 
informationen.

Du har studerat humaniora och samhällsvetenskap på Växjö 
Universitet. 2006 skrev du en uppsats om hur kriget i BosnienHerce
govina påverkade civilbefolkningen. Uppsatsen hade titeln ”Sarajevo: 
En sprucken mosaik?”. Kan du berätta kort om uppsatsen och om valet 
av ämne? 

Jag är utbildad historie- och musiklärare och har ett stort historieintresse. 
Sarajevo är en häftig stad – där finns tre olika etniska grupper som lever ”vägg 
i vägg”. Det finns ingen annan stad där du kan höra ljuden från en ortodox 
kyrka, en katolsk kyrka, en synagoga och en moské – samtidigt! Även under 
kriget levde man sida vid sida i Sarajevo, trots att världen runt omkring stod 
i lågor – men var det verkligen så?  Den frågan blev utgångspunkten för 
uppsatsen. Vad hände egentligen i Sarajevo under kriget?

Det finns som sagt en koppling till mitt band här också. Som jag berättade 
har jag mina rötter i Kroatien – och min mamma är katolik. Basisten i bandet 
har sina rötter i Bosnien och är muslim. I en del områden i forna Jugoslavien 
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var det just de här folkgrupperna som sköt på varandra – men för oss har 
det aldrig varit ett problem, vi har umgåtts sedan vi var små. Det är ganska 
häftigt! När jag är nere i Kroatien får jag ibland frågor som ”hur kan du 
spela med honom?” eller ”är det inte svårt att hålla sams?” – men för mig 
har det aldrig varit något konstigt. Vi diskuterar till och med kriget ibland, 
på långa bussresor till spelningar eller när vi tar pauser i replokalen. Det går 
hur bra som helst.

Har du ett stort samhällsengagemang? Vilka frågor engagerar  
dig personligen? 

Det som engagerar mig mest är frågor som har med ungdomar att göra. 
Jag brinner för att de ska kunna ha en bra och meningsfull skolgång och 
fritid. När det gäller politik överlag är jag dock lite allergisk på grund av 
min bakgrund – på Balkan är det där en enda stor cirkus. Därför har jag 
svårt för politiska debatter på TV och olika ”vackra tal” – det känns som 
om det mest är en massa snack. 

Bör samhällsfrågor, klimat och internationella konflikter vara något 
som vävs in i all folkbildning, oavsett ämne? 

På Studiefrämjandet försöker vi väva in miljöfrågor och ett ”ekotänk” i 
all vår verksamhet. Men det handlar snarare om att visa saker i praktiken 
– mer än att tvinga in teoretiska element i exempelvis musikverksamheten. 
På längre cirkelledarutbildningar kan det dock hända att vi tar ett pass 
om miljöfrågorna. Miljön är viktig för oss alla men man måste tala om 
de här frågorna med fingertoppskänsla och aldrig ”tvinga sig på”. Då blir 
reaktionen istället negativ – banden struntar i alltihop.

Rockkarusellen och 
musikverksamheten 

Rockkarusellen är Studiefrämjandets stora musiktävling som 
arrangeras tillsammans med fritidsgårdar runt om i landet. Du har 
varit ”Kalasgeneral” för tävlingen i Småland i ett år. Berätta lite om 
tävlingen, hur går det till och hur brukar det bli?

Rockkarusellen är en helt öppen musiktävling där alla band som vill kan 
vara med och spela – oavsett vilket studieförbund de kommer från. Det var 

faktiskt ett band från Bilda som vann för två år sedan. Det viktiga är att 
skapa en plattform för möten mellan olika grupper, inte att vi ska värva ny 
verksamhet eller hitta nya supertalanger. Ungefär sextio band brukar vara 
med här i Småland. Grupperna får spela på olika fritidsgårdar i regionen 
och på varje ställe kan publiken – och en jury med experter – rösta på sina 
favoriter. Efter deltävlingarna går tolv band vidare till en semifinal som 
brukar arrangeras på något uteställe med lite ”högre status” – då tycker 
grupperna att det känns extra coolt att spela. Arrangemangen är dock alltid 
alkoholfria. Från semifinalen går sex band vidare till Smålandsfinalen – men 
vi som jobbar med musiken på Studiefrämjandet väljer också ut ett wildcard 
så totalt blir det sju grupper i finalen. 

Tror du att det är en nödvändighet att arbeta med musikverk
samheten på ett annat sätt, jämfört med annan folkbildning?

För mig handlar Rockkarusellen om engagemang – dels från fritids-
gårdarna, som ställer upp med lokal och personal, och dels från grupperna 
som kommer dit och delar med sig av sin musik. Tävlingen är egentligen 
sekundär men skänker lite extra nerv och lockar en större publik. Det 
intressanta är inte vem som vinner utan vad som händer efter att tävlingen 
är avslutad. Ofta brukar de fritidsgårdar som varit med i satsningen utöka 
sin musikverksamhet; de köper nya prylar, bygger en studio och rustar upp 
sina replokaler. Banden som är med i tävlingen knyter nya kontakter med 
andra grupper och kanske får de också en ny replokal genom samarbetet 
med fritidsgårdarna. Det blir ringar på vattnet, helt enkelt. 

Hur skiljer sig det sätt Studiefrämjandet jobbar med musik, jämfört 
med andra studieförbund? 

Vi försöker ha så tät kontakt med banden som möjligt. Vi försöker 
också bredda musikverksamheten till att inte bara handla om det som 
händer i replokalen utan också inkludera vad man ska göra sedan – hur 
man marknadsför sig som grupp och hur man tar nästa steg för att få fler 
spelningar eller kanske till och med ett skivkontrakt. Vi försöker alltså 
jobba med fler aspekter än bara själva spelandet. Vi vill vara ”på riktigt” 
och bistå med information kring hur branschen ser ut och fungerar, samt 
ge olika tips och idéer för hur banden kan gå vidare och tjäna pengar på sin 
musik eller nå ännu fler lyssnare både i Sverige och utomlands. 

Vi ska absolut inte vara en bank som byter pengar mot listor och som 
man bara hör från var tredje månad – grupperna ska känna att vi tar deras 
verksamhet på allvar. Vi har kunnig och engagerad personal och vi kan vara 
en resurs som hjälper banden att ta nästa steg i karriären! 
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Tycker du då att det är viktigt att Studiefrämjandets musikverksamhet 
erbjuder en väg in i branschen för grupperna, eller är det viktigare att 
sätta fokus på allas rätt att få spela?

Det viktigaste är att människor får möjlighet att syssla med den 
verksamhet de brinner för – det är nummer ett. Än har jag dock inte träffat 
något band som inte vill in i branschen, på något sätt. Det kan vara att få 
större spelningar eller att få spela in i en cool studio med en bra producent – 
men alla vill framåt, alla vill utvecklas. Vi i personalen är noga med att hålla 
oss uppdaterade kring vad som händer i musikbranschen. Vi går på olika 
mässor, bevakar trender och ser till att vi på olika sätt kan ge bra svar på 
bandens frågor. Det är viktigt att vi är kompetenta och har uppdaterad och 
korrekt information. 

Vår roll är dock inte att definiera målen för banden – de måste själva 
sätta agendan och bestämma vad de vill göra och vad de vill ha ut av 
sin studiecirkel. Jag använder min ”lärarroll” ofta, när jag interagerar 
med banden. På ett pedagogiskt sätt försöker jag få dem att själva 
uttrycka vad det är de vill och vad nästa steg kan tänkas vara. På det 
sättet är jag ett bollplank – någon som hjälper dem att konkretisera 
och planera. Men jag lägger som sagt aldrig orden i munnen på dem 
– folkbildning är en process och min roll är att underlätta den och få 
grupperna att börja tänka och reflektera kring sin verksamhet.  

Hur skulle du vilja förbättra Studiefrämjandets musikverksamhet i 
framtiden? Finns det något som saknas, som du skulle vilja tillföra?

Jag skulle vilja att listorna kunde lämnas in digitalt. Det hade underlättat 
oerhört! Då hade jag kunnat lägga mer tid på själva verksamheten och på att 
höja kvaliteten i den. Sedan skulle jag vilja ha ett mer modernt datasystem 
för hela administrationen. Det vi använder i dag är ganska krångligt och 
omständigt. Jag skulle också vilja att vi satsade ännu mer resurser och pengar 
på musiken, så att vi kunde jobba mer med kvalitetshöjande insatser. 

Sedan skulle jag gärna se fler internationella projekt – vi skulle 
exempelvis kunna ha ett bandutbyte med just Sarajevo och ”byta band” 
med någon organisation där. På det sättet skulle musikverksamheten 
kunna bli ett sätt att skapa förståelse för andra kulturer och andra levnads
förhållanden. Dessutom vill många grupper spela utomlands och det hade 
ju varit bra om Studiefrämjandet kunde vara med och hjälpa till med det. 

Kan du sammanfatta – varför ska studieförbunden syssla med musik
verksamhet? 

Sverige har en mycket framgångsrik musikexport – det är en viktig näring 
för vårt land och en bransch där vi har framtiden för oss. Vi ligger helt enkelt i 
framkant när det gäller att producera framgångsrik musik. Mycket av det beror 
på studieförbunden och den infrastruktur – med replokaler, föreläsningar och 
spelningar – som vi erbjuder i hela landet. Det gör att branschen sedan kan välja 
och vraka i det överflöd av kompetenta band och grupper som finns i Sverige. 

Sedan engagerar musikverksamheten många, många människor från olika 
bakgrunder och samhällsklasser. Det är värt mycket i sig självt. Verksamheten 
är viktig för en stor del av befolkningen och leder till både glädje och personlig 
utveckling.        

            

Att nå ungdomen
Är det lätt att hitta ”den unga målgruppen” och få dem engagerade i 
Studiefrämjandet? 

Både ja och nej. I musikverksamheten beror det mycket på vilken musikstil 
man arbetar med. Vi har exempelvis en ganska liten verksamhet med hip-hop 
här i Småland vilket kanske beror på att ingen i personalen kan så hemskt 
mycket om den världen. Rock och pop är lättare – där finns en tradition av 
att starta cirklar och banden söker sig till oss utan att vi behöver göra särskilt 
mycket för att synas eller berätta att vi finns. 

De som arbetar på studieförbunden är oftast inte jätteunga, tror du att 
det påverkar våra chanser att nå ut till yngre deltagare?

Det kan det göra men det beror mycket på vad man jobbar med. I musik-
verksamheten spelar åldern ganska stor roll – den påverkar trovärdigheten i 
målgruppen. Samtidigt handlar det om inställning – för ibland är ålder bara 
en siffra. Är man äldre kanske man sitter på erfarenheter som kan vara väldigt 
intressanta för grupperna. I slutändan är det bästa helt enkelt att ha en personal-
styrka med blandad ålder, oavsett verksamhetsområde. 

Hur ska vi få fler ungdomar i verksamheten och i personalen?

Jag tror trots allt att det blir lättare att nå en ung målgrupp om vi också 
har unga medarbetare. Det hänger ihop. Alltså måste vi anställa fler unga 
medarbetare – och kanske kan vi hitta bra och drivna eldsjälar i den verksamhet 
vi redan har.
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Folkbildningens framtid
Vad blir Studiefrämjandets viktigaste fråga under 2010talet, om du 
får sätta agendan?

Jag skulle hemskt gärna vilja att vi skapade internationella projekt inom 
musikverksamheten. Vi skulle kunna hjälpa band att komma ut och spela i 
andra länder och även ta emot grupper som får spela här i Sverige. 

Finns det verksamhetsområden som folkbildningen inte arbetar med 
i dag på grund av svårigheter med regler och bestämmelser?  

Det finns många grupper med bara två medlemmar. Det är väldigt 
konstigt att vi inte kan hjälpa dem inom ramarna för vår reguljära 
verksamhet. Det uppmanar till en situation där vi vänder och vrider på 
verkligheten bara för att kunna stödja aktiviteter som egentligen är lika bra 
och lika folkbildande som allt annat vi gör. 

Kan vi och bör vi förändra vissa delar av folkbildningen för att 
kunna nå människor på nya sätt – och kanske nå nya grupper 
människor? 

Som sagt, nya former där vi kan jobba med färre – eller fler – människor 
men ändå erhålla statsbidrag. Reglerna är alldeles för stela och inte alls 
anpassade till dagens verklighet där vi kommunicerar mer och mer digitalt 
och där många arbetar på helt nya sätt. Vi måste hänga med, annars riskerar 
vi att bli inaktuella och helt utspelade av nya aktörer. 

Hur arbetar studieförbunden med sociala medier, tycker du? 

Det är lite ”halvbra” i dag men det är under utveckling – vi är på gång. 
Jag tycker att utvecklingen går åt rätt håll. Nästa steg är att börja arbeta lite 
mer målmedvetet med sociala medier; vi kanske måste bli lite mer proffsiga 
och faktiskt anställa ett par personer som bara jobbar med den här biten. 

Nämn något mer du tycker att Studiefrämjandet bör göra för att 
förbereda sig för framtiden. 

Vi behöver få in fler tjejer i musikverksamheten – men det där hänger 
ihop med normsamhället och situationen i samhället överlag. Det första 
vi bör göra är att anställa fler kvinnliga ledare och verksamhetsansvariga i 
musikverksamheten. Det är ett enkelt men viktigt steg som jag tror skulle 
ge mycket.

Till sist, berätta om folkbildningen år 2020 – vilka stora frågor är i 
fokus? 

Jag tror att vi kommer bli tvungna att lägga mer fokus på miljön – vi 
kan inte ignorera de frågorna mycket länge till. Jag tror att studieförbunden 
kan spela en viktig roll när samhället ska ställa om och bli grönare – och 
om tjugo år kommer vi vara mitt uppe i allt det där. Vi kommer inte att ha 
något val. 
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Jag är tjugonio år gammal och bor i ett radhus i 
Umeå med min flickvän Karin. Jag är född i Huddinge 
utanför Stockholm men flyttade med familjen till 
Lycksele som tonåring och det har nog g jort mig 
till norrlänning vid det här laget. Karin studerar 
fortfarande på universitetet och är klar om ungefär 
ett år.

Jag är engagerad i kyrkan och sitter med i 
för samlingsstyrelsen. Jag ansvarar även för försam
lingens tidning, som skickas ut fyra gånger per år. Jag 
brukar också vara ledare på våra läger för mellansta
diebarn, som vi arrangerar både på sommaren och på 
vintern.
Utöver mitt engagemang i kyrkan brukar jag köra buss 
några gånger i månaden. Jag kör för ett bolag som 
mest hanterar beställningsturer. Jag får ofta skjutsa 
idrottslag till bortamatcher eller köra pensionärer 
på gruppresor. Det är ett väldigt trevligt extraknäck 
och jag håller igång min förarbehörighet vilket gör 
att vi kan hyra buss till våra ungdomsläger, som 
jag berättade om nyss – det blir billigare om jag kör 
istället för att vi även måste hyra in chaufför.

Mitt huvudsakliga jobb är dock som kommunikatör 
på Bilda Mittsverige och Bilda Nord. Jag arbetar 
med allt från strategiskt varumärkesarbete till 
konkret marknadsföring – som grafisk formgivning av 
affischer, annonser och annat och med utställningar 
– helt enkelt olika sätt att öka Bildas synlighet i 
samhället.

Ulrik Abrahamsson
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Hur kom det sig att du började arbeta på studieförbundet Bilda?

Jag hamnade i studieförbundsvärlden främst genom personliga kontakter. 
I grunden är jag utbildad ingenjör inom medieteknik – och det är nog en 
rätt så ovanlig bakgrund inom folkbildningen. Men jag fick ett föräldra-
vikariat som studiekonsulent och blev sedan kvar som just kommunikatör. I 
grund och botten handlar det mycket om mitt personliga engagemang och 
vad jag engagerat mig i tidigare – det hjälpte definitivt till.

Hur ser en vanlig arbetsvecka ut för dig?

En genomsnittlig arbetsvecka brukar innehålla två till fyra dagar på 
kontoret, framför datorn. Där blir det mycket layoutarbete, skrivande och 
skapande – exempelvis uppdatera hemsida, fixa affischer, göra annonser med 
mera. Resterande arbetsdagar tillbringar jag på resande fot och då blir det 
möten med konsulenter, samverkanparter och andra kontakter. De dagarna 
handlar oftast om planering av kommande arrangemang – hur vi exempelvis 
marknadsför kommande festivaler eller teateruppsättningar. 

Jag sitter även med i en nationell arbetsgrupp som jobbar med Bildas 
övergripande kommunikationsfrågor – och då är det mycket frågor i stil 
med ”vad vill vi vara kända för om tio år?”, ”hur ska vi nå dit?” och ”vad 
behöver utvecklas?”.

Du reser mycket i tjänsten. Fungerar det eller blir det splittrat ibland?

Klart att det blir splittrat. Trots att det mesta i dag faktiskt kan lösas 
via telefon eller mejl missar jag ändå mycket av fikarumssnacket när jag 
inte finns på plats. Jag har ju min kontorsplats i Umeå men arbetar med 
nästan halva Sverige – från Sundsvall och norrut. Som mitt liv ser ut just nu 
fungerar det ganska bra men den dagen jag får en egen familj kan jag nog 
inte vara borta lika mycket som jag är nu.

Det ryktas om att du lever ett parallellt liv som MCknutte. Vad kan 
du berätta om detta?

Jag kör motorcykel, ja, men jag vet inte om jag skulle kalla mig själv 
knutte. Att ta en tur på en solig sommardag och känna dofter från skog och 
natur – och dessutom i en hisnande hastighet – det är dock en fantastisk 
upplevelse som jag inte vill vara utan. 

Med det sagt handlar nog motorcykelåkandet ändå mest om att förflytta 
mig från ”punkt A” till ”punkt B” och då är det skönare, på sommaren 
alltså, att inte vara instängd i en varm och klibbig bil. 

 

Livstolkning i vid mening
Bilda beskriver sin unika profil i folkbildningsarbetet som 
”livstolkning i vid mening”. Vad menar ni med det och vad betyder 
de orden för dig? 

Jag tror att människan består av ande, kropp och själ – och för att må bra 
måste alla tre vara i balans.  Därför är det väldigt viktigt för mig att ha en 
stadig grund i min livstolkning – varför jag lever, varför jag finns till och så 
vidare. Det gör att jag mår bättre i helheten.

Bildas verksamhet handlar mycket om det här – om samtal där allt är 
okej att säga, allt är okej att lyfta – man kan ”provtänka” tillsammans och 
se var man landar.

Bilda hette tidigare Frikyrkliga studieförbundet och medlemsorga
nisationerna är främst olika frikyrkor, men här finns också Sveriges 
ortodoxa kyrkor, Stockholms katolska stift samt en del andra organi
sationer – de flesta med kristen anknytning. Varför ändrades namnet? 

Det gamla namnet – Frikyrkliga studieförbundet – var ganska snävt 
och stängde ute en stor del av människorna vi faktiskt vill nå. Även om det 
gamla namnet tydligare går att koppla till vårt ursprung gör vårt nya namn 
– Studieförbundet Bilda, för kyrka och samhälle – det också men utan att 
stänga ute olika grupper i samhället.

Sedan förlorade namnet Frikyrkliga studieförbundet lite grann mening 
när Svenska Kyrkan frikopplades från staten – i dag har vi bara ”fria kyrkor” 
i Sverige. 

Livstolkning och livsåskådning är vida begrepp. Bilda är inte en kristen 
organisation eller en kyrka, vi är en folkbildningsorganisation som vilar 
på kristen etik och livstolkning – det är stor skillnad. Ser man på vår 
verksamhet i dag sker stora delar utan samverkan med våra medlemsorgani-
sationer, bland annat stora delar av kultur- och musikverksamheten.  

Det är några av skälen till vårt namnbyte.

Även Sensus studieförbund har livsfrågor i centrum för sin 
verksamhet. Rent teoretiskt, tror du att Sensus och Bilda skulle 
kunna slås ihop till ett stort ”superstudieförbund” med livsfrågor och 
olika ingångar till kristen tro som utgångspunkt? 
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Sensus har gjort en resa som Bilda lär sig mycket av. När jag började på 
Bilda tänkte jag mer på en möjlig hopslagning med dem, men efter att ha 
varit med några år har jag märkt att det finns en ganska stor skillnad mellan 
oss. Vi arbetar på olika sätt och utvecklas åt olika håll. Som det ser ut i dag 
är vi längre från en sammanslagning än vad vi var för fem år sedan. Bilda har 
valt att bygga sin verksamhet på människors engagemang och lust att göra 
saker tillsammans – och inte satsa lika hårt på färdiga kurser och utbildningar. 
De flesta andra studieförbund, även Sensus, har valt en annan väg där man 
presenterar en kurskatalog eller listar cirklar som det går att anmäla sig till för 
att lära sig om ett ämne. 

Bilda talar mycket om att skapa frizoner i samhället, ni menar att ”olika 
grupper och perspektiv ska mötas”. Kan du utveckla detta? 

En frizon är ett möte där det är tillåtet att tänka fritt – att ”provtänka”. Det 
ska vara tillåtet att ta upp ämnen som är heta, som berör, eller som skrämmer – 
utan att känna sig nedtryckt eller besvärlig.

En kollega till mig skrev en gång en väldigt bra text som jag tycker 
beskriver Bildas frizoner på ett bra sätt:

”Tänk dig en replokal i en ungdomsgård i någon Stockholmsförort. Unga tjejer 
möts och skapar rockmusik tillsammans. Nästa helg ska de stå på scen för första 
gången. Där är Bilda. 

Tänk dig också en församlingslokal där ett antal kvinnor och män i olika 
åldrar sitter tillsammans. De samtalar om livet och möts med respekt – för varandras 
olikheter. Alla får komma till tals och det är okej att säga vad man tänker – och 
även att ändra sig. Där är Bilda.

Eller föreställ dig en grupp som möts och lär sig mer tillsammans – om Israel 
och Palestina. En grupp som funderar och resonerar kring religioner, politik, konflikt-
hantering och kulturskillnader – som en förberedelse inför en resa de ska göra till 
Mellanöstern. Där är Bilda.”

Bilda har som ambition att cirkelledarutbildningar ska anordnas med 
cirkelledare från så många olika verksamheter som möjligt och ett av 
huvudmålen med utbildningarna är att de här grupperna ska möta 
varandra. Har det lett till spännande möten? Finns det risk för att 
utbildningarna blir lite för allmänna? 

Vår ledarutbildning, Lära för att leda, är uppdelad i flera olika steg. Först 
har vi ett introduktionssamtal som är någorlunda lika för alla, förutom vissa 
praktiska saker som förstås kan variera. Sedan följer en allmän grundutbildning. 
Efter det har vi fördjupningar specifikt för ledare i olika verksamhetsområden. 

Det har varit ganska svårt att få personer att komma till de allmänna 
utbildningarna. Därför gör vi mest inriktade ledarutbildningar i de 
regioner jag jobbar i. De möten mellan olika grupper som blir av genom 
gemensamma ledarutbildningar har gett väldigt mycket för alla inblandade, 
så vi fortsätter att arbeta med det upplägget trots svårig heterna. 

Rent konkret, hur för ni in en process om exempelvis meningen med 
livet i replokaler och teaterhus? 

Folkbildning handlar mycket om att utveckla sin egen person, lära sig 
nya saker och möta nya miljöer. Det som händer i en replokal – när man 
skriver och spelar musik tillsammans – innebär också efterföljande samtal 
och diskussioner som lätt glider in på vad man tycker och tänker om livet, 
universum och allting. Genom att sätta ord på vad man tycker och tänker 
stärks deltagarnas livstolkningar – hur de ser på sina liv och även på själva 
meningen med livet.

Livstolkning handlar inte i första hand om att ha en religiös tro 
utan istället om vad man bygger sina åsikter och sitt liv på – och det 
behöver vi inte vara påstridiga med, det kommer automatiskt om vi 
bara skapar tillfällen för samtal. Verktygen för att föra den typen av 
samtal på ett bra sätt ger vi till cirkelledarna i alla våra ledarutbild
ningar. För att göra det är det viktigt att alla anställda på Bilda är 
bekväma med att samtala om livstolkningar. 

Bilda lägger stor vikt vid att dokumentera – och reflektera kring – sin 
verksamhet. Ni har en hel serie med något ni kallar för idéskrifter – 
små böcker som ger nya och fördjupade perspektiv på er verksamhet. 
Hur mycket av det dagliga arbetet på Bilda upptas av den här typen 
av processer? 

Bildas verksamhet är under ständig granskning och utveckling. Alla 
anställda i Bilda påverkar på ett eller annat sätt hur organisationen och 
verksamheten utvecklas. Idéskrifterna växer fram ur de samtal som förs i 
arbetsgrupper och kring fikaborden. 

Självklart finns det personer inom organisationen som känner sig mindre 
delaktiga än andra i det här arbetet, men det är naturligt. Det viktiga är 
ju – som vi även säger om hela vår verksamhet – att skapa förutsättningar 
för det öppna samtalet, och vägar att föra åsikter och tankar vidare. Jag har 
aldrig förut varit på en arbetsplats där så mycket tid ges för reflektion och 
processer. Det är inget vi bara säger, det är så vi lever!
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Beskriv kort Bildas olika profilområden i dag.

Bilda har fem profilområden: kultur, dialog, katolsk bildning, ortodox 
bildning och frikyrklig bildning.

Om man delar upp Bildas verksamhet i två ben – samhälle och kyrka 
– kan vi säga att Dialog och Kultur står för samhällsdelen och de övriga 
återfinns i det ”kyrkliga benet”. Kulturdelen innehåller musik, teater och 
mycket, mycket annat. Dialogdelen handlar om metoder för att skapa samtal 
och här hittar vi ämnen som vuxendialog, föräldraskap, pedagogik och så 
vidare.

Ni är ett av de mindre studieförbunden och era regioner sträcker sig 
över stora områden. Är personalen stressad? Hur bra är den lokala 
närvaron? Blir det inte svårt att leva upp till de ambitioner som era 
idéskrifter dikterar?

Ambitionsnivån är hög – och det gör att jag tror att Bilda är ett av de 
studieförbunden som har störst potential för tillväxt under kommande år. 
När man växer uppstår växtverk ibland men i den omorganisation som 
gjordes 2006 har vi tagit hänsyn till regionernas storlek, vikten av lokal 
närvaro och personalens situation med stress och press. Samtidigt spelar 
personalens stolthet stor roll – jag är exempelvis stolt över att kunna säga 
att jag jobbar på Studieförbundet Bilda; att jag får vara med och göra saker 
möjliga, varje dag.

Ska man vara troende kristen om man ska jobba på Bilda eller är det 
nog om man delar er värdegrund?  

Jag är ju som sagt engagerad i en frikyrka på min fritid och mitt 
kontaktnät inom församlingarna i närområdet ger självklart fördelar i 
arbetet – det blir lättare att hitta de rätta kontakterna hos våra frikyrkliga 
samverkansparter. Men nej, man behöver inte vara kristen. Självklart måste 
man dock dela Bildas värdegrund och folkbildningens grundtankar.

Innan vi går vidare, vilken del av Bildas verksamhet brinner du mest 
för? 

Jag brinner för att se människor utvecklas och jag tror att det är bra för 
människor att prata om livsfrågor. Att se det ske i vår verksamhet gör mig 
oerhört glad. 

Att nå ungdomen
Personalen på studieförbunden har överlag en hög medelålder. 
Påverkar det våra möjligheter att hitta yngre deltagare?

Medelåldern på personalen i de regioner jag arbetar i ligger kring fyrtio 
år, vilket jag inte anser är speciellt högt. De personer som arbetar med 
ungdomsverksamhet är dessutom i regel yngre än genomsnittet. 

När det gäller framförallt musikverksamheten är det inga större problem 
att hitta intresserade ungdomar. Det är dock svårare att få dagens unga 
att engagera sig långsiktigt – och det är nog ett problem vi delar med hela 
Sveriges föreningsliv. Rapporteringssystemet för folkbildningen är inte 
anpassat till dagens samhälle, det är väldigt svårt att få ungdomar att fylla i 
en papperslista – som måste skrivas under och skickas med vanlig post – de 
flesta tycker att det är en väldigt föråldrad hantering.

Finns ungdomar i Bildas olika styrelser? Om inte, vad kan vi göra 
för att skapa en utveckling som leder till styrelser med ett större 
åldersspann?

I Bildas styrelser arbetar vi hela tiden med att få demografisk bredd. 
Medelåldern är dock fortfarande högre i de styrelser jag känner till än 
i själva personalgrupperna. Jag tror att vi måste avdramatisera styrelse
arbete lite. Ungdomar i dag vill gärna vara med och påverka men de 
har generellt svårt för att sätta sig i en ansvarsposition under längre tid. 
Kanske kan man skapa mötesplatser där yngre får träffa styrelseleda
möter och prata om utveckling och styrelsearbete. Jag tror dock inte 
att det är en omöjlighet att få in fler unga i styrelser runt om i landet. 
Folkbildningen skulle må bra av lite nya perspektiv.

Bör vi bli bättre på att utnyttja sociala medier för att nå en ung 
målgrupp eller är vi kanske för fokuserade på Facebook och Twitter? 

Jag tycker att det är en svår fråga. Jag vill gärna skilja på min personliga 
sfär och arbetet. Det beror kanske extra mycket på att jag arbetar inom en 
organisation som tangerar mina personliga intressen. Sociala medier bygger 
mycket på att man använder personliga kontakter för att sprida organisa-
tionens budskap – därför tycker jag att det blir lite problematiskt.

Bildas nationella strategi för sociala medier går ut på att vi ska använda 
de mest populära mötesplatserna för att marknadsföra våra egna kanaler.
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Folkbildningens framtid
2008 fick Sverige ett nytt studieförbund, Ibn Rushd, grundat av 
muslimska organisationer och föreningar. 2010 kom så vårt allra 
nyaste studieförbund, Kulturens Bildningsverksamhet, grundat av 
olika aktörer inom kultursektorn. Vad tycker du – ska studieförbund 
byggas kring religion, politik och ideologi eller är det i dag mer 
relevant att bygga sin profil kring specifika intressegrupper eller 
målgrupper som då ska utgöra merparten av deltagarna? 

Det är en svår fråga. Ideologin i folkbildningen är viktig men gränserna 
mellan de olika studieförbunden rent ideologiskt har suddats ut en del på 
senare tid. Jag kan dock lätt se behovet av Ibn Rushd. Den muslimska 
minoriteten i Sverige kommer med nya perspektiv som kräver andra 
ingångar än de vi ”traditionella studieförbund” kan erbjuda.

Det regelverk som finns i dag, tror du att det ibland orsakar problem 
när vi vill skapa ny verksamhet och nå nya grupper? 

En av de stora bromsklossarna för utveckling är det bidragsfördelnings-
system som precis landat och införs 2012. Det hindrar små förbund från 
att växa och ger de stora förbunden en trygg, nästan ohotad tillvaro – en 
alldeles för stor del av bidragen utgörs av grundbidrag. Det bromsar 
folkbildningens utveckling eftersom det, i min mening, missgynnar mindre 
och nytänkande organisationer.

Annars är största problemet – alltid och ständigt – att man inte kan 
rapportera listor digitalt.

Finns det delar i regler och upplägg som absolut inte bör ändras – som är 
avgörande för vad som faktiskt är folkbildning? 

”Fritt och frivilligt” är basen i folkbildningsarbetet, det kan man inte ta bort.

Avslutningsvis, vad blir Bildas största utmaning det här decenniet? 

Att behålla våra fötter stadigt förankrade i vår historia samtidigt som vi 
utvecklas och följer samhället in i framtiden. Livsfrågorna kommer bara att bli 
större och större – jag tror att vi har ett gynnsamt läge för utveckling i många 
olika riktningar.
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Jag jobbar som verksamhetsutvecklare för musikverksamheten på studieförbundet Vuxenskolan, dels på regional nivå i Halland och dels på nationell nivå. 
Regionalt jobbar jag med att hjälpa våra avdelningar att utveckla sin musikverksamhet genom att nätverka, hålla i cirkelledarutbildningar och arrangera spelningar. Dessutom driver jag en speciell satsning för tjejer, Rebel Girls, vilket innebär att jag arrangerar läger, workshops och rockverkstäder för tretton till tjugotreåringar i hela länet. 

Nationellt jobbar jag med musiksupport för alla avdelningar i södra Sverige. Jag sköter pedagogiska frågor, som internutbildningar för musikpersonalen och cirkelledarutbildningar, och jag ansvarar för vårt arbete med att öka andelen tjejer i musikverksamheten.
Jag började min bana i SV som verksamhetsutvecklare i Mölndal, 2005. Dessförinnan var jag cirkelledare för en egen musikgrupp hos SV Göteborg. Vi startade vårt band redan år 2000. Att det var just SV som jag och mitt band vände oss till när vi behövde replokal berodde på att vi fick höra talas om en väldigt schyst tjej som jobbade där. Hon finns kvar på avdelningen än i dag – Petra Widmaier Jaktlund – en otroligt peppande och inspirerande människa. Hon hjälpte oss med både replokal, spelningar och viktiga kontakter, vilket var ovärderligt för vår utveckling. Så – när jag var klar med min gymnasielärarutbildning och det fanns en ledig tjänst på SV i Mölndal visste jag direkt vilket typ av arbete det gällde och jag hade en väldigt positiv inställning till SV på grund av Petra och det hon hjälpt oss med. Jag sökte tjänsten och fick den!

Lina Brustad  
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Musik och jämställdhet
Du har arbetat mycket med jämställdhetsfrågor i musikverk
samheten. Kan du ge en kort beskrivning av hur situationen ser ut 
och varför den behöver förändras?

I dag är det i genomsnitt tolv procent tjejer i studieförbundens musik-
verksamhet. Intresset för musik är dock enligt undersökningar lika stort 
hos tjejer som hos killar och på kulturskolor och gymnasiernas estet-
program är det ungefär lika många elever av varje kön. Vår verksamhet 
ska vara tillgänglig och öppen för alla, så det här är ett allvarligt problem.

Orsakerna, som jag ser det, är flera. Tjejer saknar både förebilder, 
teknisk kunskap, utrustning och uppbackning från familj och vänner – 
vilket behövs om man ska ge sig in i ett självständigt musicerande i en 
kamratcirkel utan arvoderad ledare. 

Problemen finns dock inte bara i tjejernas förutsättningar. Vi 
studieförbund ska ju möta de här tjejerna och försöka tillgodose 
deras behov – men vår musikverksamhet präglas av en grabbig 
tradition och i kombination med en allmänt likgiltig inställning 
av typen ”här är alla lika välkomna, om tjejer inte kommer hit 
är det för att de själva inte vill” skapas en tämligen stängd miljö. 
Vårt sätt att bygga musikverksamhet visar på stor okunskap kring 
samhälle liga strukturer och tjejers och killars olika förutsättningar 
att spela i band. 

De som jobbar med studieförbundens musikverksamhet är ofta 
musiker själva, vilket på många sätt är väldigt positivt men det 
innebär också att det saknas ett utifrånperspektiv på det som inte 
fungerar. De musikansvariga är själva bärare av den maskulina 
norm som präglar hela populärmusiken. 

Men det värsta av allt är ändå att det från studieförbundens ledningar 
ibland hörs rättfärdigande röster som menar att det är bra att vi har en 
majoritet manliga deltagare i musikverksamheten eftersom det väger upp 
den kvinnliga dominansen i övriga ämnen. Detta är ett väldigt konstigt 
synsätt! Varför ska vår oförmåga att attrahera män till annan verksamhet 
gå ut över unga tjejers möjlighet att spela rock? All verksamhet ska vara 
tillgänglig för alla! Det är en viktig princip som vi inte bör tumma på.           

Nämn ett par viktiga komponenter som du tycker behöver utvecklas 
eller läggas till för att musikverksamheten ska kunna nå och beröra 
fler tjejer och kvinnor.

 Jag tror att det är viktigt att fortbilda musikpersonalen – att ge dem tid 
och utrymme att reflektera kring de här frågorna och problematisera sitt 
eget förhållningssätt och beteende. Jag tror också att det är bra om studie-
förbunden anställer fler kvinnor i musikverksamheten. De kan, om de själva 
är musiker, fungera som viktiga förebilder för kvinnliga deltagare och skapa 
en tryggare atmosfär för unga tjejer. Dessutom finns det massor av andra 
fördelar med blandade personalgrupper.

Att tjejer och killar, på grund av samhällets olika förväntningar på oss, 
har olika förutsättningar innebär också att vi har olika behov. Om vi ska 
nå fler tjejer behöver vi anpassa musikverksamheten därefter. Tjejer behöver 
exempelvis utrustade lokaler eftersom de i större utsträckning saknar 
egna musikprylar. Sedan är det bra om vi kan skapa miljöer där tjejer i 
lugn och ro kan lära sig att spela och skapa utan att de behöver känna sig 
granskade och bedömda utifrån en manlig norm. Det betyder att vi behöver 
verksamhet som bara är öppen för tjejer. 

Det har länge funnits en tradition inom folkbildningen, främst på 
folkhögskolor, att skapa egna rum för kvinnors lärande. Det är bra och 
något som vi borde våga göra oftare. Separatistiska lösningar skapar inte 
jämställdhet per automatik – ibland riskerar de till och med att cementera 
en stereotyp uppfattning; att kvinnor avviker från normen – men det 
uppvägs av att det ger möjlighet för kvinnor att ”komma ikapp”. Att till 
exempel lära sig att spela ett instrument i lugn och ro för att sedan, efter 
ett tag och med självförtroendet i behåll, ge sig ut i den riktiga, blandade 
världen.         

Du var med när projektet 50/50 startade – från början ett lokalt 
projekt för jämställdhet i musikbranschen som nu växt till ett 
nationellt nätverk. Vad är 50/50nätverket egentligen?

50/50-nätverket är på många sätt fortfarande i sin linda men är tänkt att 
bli en plattform för ett gränsöverskridande arbete med att skapa jämvikt 
på den svenska musikscenen. I dag består nätverket av ABF, SV, Sensus, 
Studiefrämjandet, NBV, Musik i Väst och kulturföreningen Kultur-
Ungdom, men på sikt hoppas vi bli många fler och få en större bredd bland 
medlemmarna.    
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Varför ska studieförbunden vara med och driva ett sådant nätverk?

Det känns helt naturligt att studieförbunden är med och initierar det 
här. Förutom att vi har Sveriges framtida musiker i vår verksamhet och 
därigenom faktiskt påverkar vilka som blir morgondagens artister, är 
vi alla idéburna organisationer som ska verka för just jämställdhet – för 
människors lika värde och möjligheter! Som anställd på SV ser jag det som 
en del av mitt jobb att skapa debatt och driva olika typer av frågor som går 
i linje med vår idé och vår värdegrund. 

Det finns också en lång tradition inom folkbildningen att arbeta med 
den här typen av frågor – för hundra år sedan stod vi på barrikaderna och 
kämpade för demokrati och kvinnlig rösträtt, i dag är det andra frågor som 
behöver belysas med samma kraft och med vilja att förändra.    

Musikverksamheten  
i stort

2007 fick du i uppdrag av Folkbildningsrådet att göra en 
utvärdering av studieförbundens musikverksamhet, bland annat 
för att se om och hur verksamheten lever upp till statens syfte 
med folkbildningen. Du gjorde det i form av ett examensarbete på 
Göteborgs Universitet. Vad kom du fram till? Är verksamhet med 
musikgrupper bra folkbildning?

Musikverksamheten är urtypen för bra folkbildning. Om man utgår 
från Oscar Olssons tankar om studiecirkelns kollektiva självbildning är en 
musikcirkel faktiskt ett skolexempel på hur cirkelverksamhet är tänkt att 
fungera. En kamratgrupp som helt fritt och frivilligt träffas regelbundet, 
under lång tid – gärna många år – och som i och med ett gemensamt 
intresse lär och utvecklas tillsammans. Det kan inte bli bättre.

I inledningen till rapporten skriver du att det inom folkbildningen 
finns en viss skepsis till musikverksamheten – att vissa ser den mer 
som ett sätt att få in medel för att finansiera annan verksamhet än 
som god och nyttig folkbildning i sig själv. Vad tror du det här beror 
på? 

Tyvärr verkar det på vissa håll finnas en känsla av att musikverksamheten 
inte är riktig folkbildning. Jag tror att den här bilden finns ganska långt 
upp i studieförbundens hierarkier och sedan sipprar nedåt. Orsaken till den 

här märkliga inställningen måste vara okunskap – om vad en musikgrupp är 
och om vad deltagarna faktiskt gör i cirkeln. Kanske beror det på att rock- 
och popmusik som folkbildning trots allt är ett relativt nytt fenomen. Vissa 
verksamheter, som kanske faktiskt inte alltid är så god folkbildning, verkar 
aldrig ifrågasättas – helt enkelt för att de funnits så länge eller riktar sig till 
målgrupper som vi har mer erfarenhet av att jobba med.   

Det är mycket olyckligt att musikverksamheten ifrågasätts internt eftersom 
det smittar av sig även på deltagarna. När jag intervjuade band för min 
uppsats märkte jag att flera deltagare upplevde att deras studiecirkel inte 
var äkta folkbildning. De kände sig utanför. Upplevelsen var att musiken 
existerade vid sidan av den riktiga verksamheten. 

Eftersom det är inom just musikverksamheten vi är som allra bäst på att 
möta upp ungdomars folkbildningsbehov är denna känsla av utanförskap extra 
allvarlig. Det borde ligga i alla studieförbunds intresse att se till att både 
musikpersonal, deras cirkelledare och deras deltagare känner sig välkomna och 
viktiga i studieförbundet. Det är viktigt för hela folkbildningens överlevnad 
att de som är unga i dag känner sig hemma i sina studieförbund. 

Musikverksamheten har ökat kraftigt sedan den blev populär och är 
i dag ett av studieförbundens största verksamhetsområden. Många 
är kanske oroliga att musiken på sikt ska utgöra en så stor del av den 
statsbidragsberättigade verksamheten att den hotar andra ämnen. 
Hur tror du att man bör utveckla verksamheten i framtiden och hur 
bibehåller man kvalitet i en verksamhet med så stor – och ständigt 
ökande – kvantitet?

Att en stor volym i verksamheten automatiskt skulle leda till sämre 
kvalitet tror jag inte på – snarare borde förutsättningarna för ökad kvalitet 
stärkas. Desto större en verksamhet är desto lättare borde det vara att avsätta 
pengar för att förbättra och kvalitetssäkra. Det är dock själva motiven bakom 
en verksamhetsökning som kan vara problemet, om man satsar på musik 
med målsättningen att skapa stor kvantitet kan det nämligen absolut bli 
kvalitetsbrister. Målsättningen måste vara en bra musikverksamhet, punkt. 
Verk samhetsökningen ska vara en följd av väl genomförda satsningar.  

Att bibehålla kvalitet är inte svårt om man ser till att ha tillräckligt med 
kunnig personal och avsätter de pengar som verksamheten kräver. Sedan är 
det är viktigt att ha tät kontakt med deltagarna. Det är när studieförbunden 
endast fungerar som hyresvärdar eller ”bidragsgivare” som det blir uppåt 
väggarna fel. Att utnyttja musikverksamheten i jakten på fler timmar tycker 
jag är ett förakt mot både verksamheten, musikpersonalen och de unga 
deltagarna. 
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Så ja, om man låter fokus flytta från folkbildning till timjakt och sedan 
utnyttjar musiken för att öka snabbt, då kan musiken definitivt bli ett 
hot för andra ämnen. Men då är det inte själva musikverksamheten som är 
problemet utan snarare hur man ser på den – och hur man väljer att använda 
den i jakten på timmar. 

Om efterfrågan på vår musikverksamhet i framtiden blir så stort att den 
riskerar att kväva annan verksamhet tycker jag att man bör se över hela 
systemet. Kanske ska musikverksamheten i ett sådant scenario plockas 
ur folkbildningen. Det borde kanske skapas ett nytt system kring denna 
växande folkrörelse med unga människor som spelar och brinner – mer likt 
det som finns kring idrottsrörelsen. Då skulle man kunna bygga upp ett 
regelverk som är anpassat specifikt för musiken och den övriga folkbild-
ningen kan leva vidare i lugn och ro – utan att behöva oroa sig för att bli 
kvävd.  

Alla studieförbund har sin särart, med olika huvudmän och olika 
perspektiv på folkbildning. Är detta någonting som märks i musik
verksamheten? Bör det märkas?

Jag kan nog inte påstå att våra olika profiler syns speciellt mycket i 
musikverksamheten. När det märks handlar det om små detaljer, som att 
NBV endast kör arrangemang i alkoholfria miljöer eller att Bilda har en 
del replokaler i anslutning till religiösa samlingslokaler. När det gäller 
innehållet i cirklarna har jag dock svårt att se att det skulle finnas några 
som helst skillnader. Alla studieförbund erbjuder helt enkelt det som 
banden vill ha – replokaler, spelningar, workshops och så vidare. Vilket 
studieförbund man väljer beror på vem som har lediga/bäst/billigast lokaler, 
vem som arrangerar flest speltillfällen eller vem som har den trevligaste 
personalen lokalt. Det är nog väldigt sällsynt att band påverkas av studieför-
bundens bakgrund, huvudmän eller idéprogram. 

Egentligen är det ju ett stort problem för studieförbunden att våra 
särarter inte märks. Hur ska var och en kunna motivera sin egen existens? 
Det här är problematiskt, tycker jag. Musikverksamheten behövs – det 
vittnar våra cirka 50 000 deltagare om – men har kanske inte så mycket 
att göra med varje enskilt studieförbunds särprägel? Kanske ytterligare en 
anledning att lyfta musikverksamheten från studieförbunden och låta den 
leva vidare på egen hand? 

Ungdomsverksamhet
Musikverksamheten förknippas ofta med ungdomsverksamhet – det 
finns förvisso många unga deltagare inom musiken, men det är ju 
egentligen ett ämnesområde som berör fler åldrar. Har studieför
bunden målgruppsinriktat musiken för mycket? 

Hos oss på SV upplever jag inte det så. I vår musikverksamhet finns 
människor i alla åldrar. Visst är det mest unga, men jag ser inget problem 
med det. Äldre män som spelar rock har nog inte svårt att närma sig ett 
studieförbund. Då är problemet med få kvinnliga deltagare och svårigheten 
att nå människor ur olika sociala grupper ett mycket större problem. 

Du var själv ungdom när du började arbeta på SV och du är 
fortfarande bland de yngre anställda. Behöver studieförbunden fler 
unga medarbetare? 

På SV upplever jag att det har hänt mycket på detta område bara under 
de sex år jag jobbat här. När jag började kände jag mig alltid ”väldigt 
yngst” i olika sammanhang men i dag känns det inte alls så och det beror 
inte bara på att jag har blivit sex år äldre. Det sker rätt mycket nyanställ-
ningar och det är ofta unga som rekryteras, även på chefspositioner. Det 
är väldigt positivt, tycker jag. Däremot har många styrelser fortfarande en 
väldigt homogen sammansättning med hög medelålder och det är natur-
ligtvis ett stort problem. Många tjänstemän upplever att styrelserna – säkert 
omedvetet men ändå – direkt motverkar möjligheten att skapa en bred 
verksamhet som riktar sig till olika målgrupper.  

Överlag, känner du att studieförbundens personal representerar 
verksamheten och deltagarna i den? 

Ja, mer och mer tycker jag nog att det faktiskt är så. Människor med 
utomeuropeisk bakgrund är väldigt underrepresenterade i personalen men 
det är de ju även i verksamheten, i alla fall hos oss på SV. Även människor 
med olika funktionsnedsättningar är nog underrepresenterade bland tjänste-
männen, men när det gäller ålder och kön jobbar vi definitivt i rätt riktning.  
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Om du fick bestämma, hur bör SV och övriga studieförbund agera 
i framtiden för att fler ungdomar ska hitta till folkbildningen?

Jag tror att vi behöver bli mer flexibla. Vi måste vara snabbare och 
känsligare för vilka ämnen som är intressanta. Framförallt måste vi våga 
rucka lite på ramarna. Vi måste erbjuda verksamhet i andra former –  
workshops exempelvis. För att vi ska ha den ekonomiska möjligheten att 
göra det behöver bidragssystemet ses över. Dessutom bör vi se över vår 
marknadsföring och vår retorik. Vi måste hitta rätt kanaler att synas och 
höras på och det måste göras på rätt sätt. Jag vill inte komma viftande 
med ”sociala medierkortet” som om det är lösningen på alla problem, 
men vi måste höras och synas där ungdomar är. Dessutom måste vi bli 
mycket tydligare med – och stolta över – att det är vi som står bakom 
våra egna satsningar och arrangemang och då snackar jag inte en liten 
logga på en affisch eller en gammal roll-up på en scen. Det var längesen 
folk slutade att se sådant.    

Folkbildningens framtid
Formen för hur människor tar del av studieförbundens verksamhet 
förändras – kulturarrangemangen ökar och olika typer av föreläs
ningar är populära men den traditionella studiecirkeln med minst 
tre återkommande träffar har minskat något de senaste åren. 
Vad bör studieförbunden göra i det här läget? Ska vi satsa på 
att utveckla de formerna som är populära eller bör vi lansera en 
kampanj för att återaktualisera studiecirkeln?

Att försöka återlansera studiecirkeln skulle vara helt verklighets-
frånvänt och bara uppfattas som total hybris. Tro det eller ej, studieför-
bunden har inte den typen av inflytande över människor. Vi kan inte 
påverka livsmönster på det sättet. Nej, vi måste självklart anpassa oss 
efter de förändringar som sker i samhället.

Studiecirkelns unika pedagogik däremot, ska vi vara mycket rädda 
om – och inte börja mixtra med i onödan. Självklart kommer människor 
även i framtiden ha behov av att träffas för att lära sig saker, utvecklas 
tillsammans och så vidare. Det känner jag ingen som helst tveksamhet 
kring – se bara på alla våra fina band. Men samhället är som tur är 
väldigt annorlunda i dag i förhållande till hur saker och ting fungerade 
för 100 år sedan, då studiecirkeln lanserades, och därför måste vi vara 

mycket mer flexibla och erbjuda fler alternativ utöver studiecirkeln. Bidrags-
systemet bör som sagt förändras så att det blir ekonomiskt möjligt att 
genomföra till exempel workshopliknande verksamhet och det bör också tas 
fram en ny verksamhetsform för grupper med endast två deltagare.   

Jag anser att bidragssystemet är hela orsaken till att vi ibland tappar 
fokus och glömmer vad som egentligen är syftet med vår verksamhet. 
Med dagens system hamnar vi lätt i en situation där vi efter ett tag inte 
längre vet om vi skapar verksamhet för att den är efterfrågad eller för vår 
egen överlevnads skull. På samma sätt lurar regelverket oss att tappa fokus 
på vad som är viktigast; att cirkellistan är rätt ifylld eller att arrange-
manget innebar möten, ny kunskap och utveckling – att loggan var 
med på affischen eller att kulturupplevelsen gjorde avtryck? Om vi låter 
bidrags systemet och regelverket få för stort inflytande över verksamhetens 
inriktning och utformning är risken stor att själva folkbildningen försämras 
– när vi lär våra nyanställda om våra administrativa system men ingenting 
om folkbildningens historia, idé och pedagogik är vi ute på djupt vatten.   

Jag skulle vilja bygga om hela bidragssystemet så att det mer 
bygger på kvalitativa bedömningsmallar. Detta är naturligtvis svårt 
i en verksamhet som ska styras av deltagarnas egen nyfikenhet och 
tankar om vad man vill lära sig, men det är inte omöjligt. Det går 
att göra! Jag vill ha tydlighet i kombination med flexibilitet. Mindre 
administrativ byråkrati och större tillit till de enskilda tjänste
männens bedömningar. Det är det klumpiga bidragssystemet som 
skapar behov av en massa regelmässiga konstruktioner som inte 
gagnar någon, framförallt inte själva folkbildningen, utan bara låser 
fast oss i gamla tankemönster. I dag känns det mer som att regel
systemet är till för att förhindra timjakt och annat fuskande än för att 
säkerställa kvalitet, innehåll, pedagogik och så vidare. Om vi bygger 
om bidragssystemet med kvalitet i fokus tror jag att vi skulle kunna 
banta ner administrationen rejält.   
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Om du fick blicka in i din egen drömframtid, hur ser folkbild
ningen ut om tjugo år?

Hahaha! Jag tolkar din fråga som om du förutsätter att jag fortfarande 
jobbar med folkbildning om tjugo år. Hur mitt liv ser ut om tjugo år 
vågar jag inte sia om men när det gäller folkbildningen tror jag att om 
tjugo år är vi färre studieförbund än i dag och kanske har vi organiserat 
oss på ett sätt som gör våra särarter tydligare. Staten har satt press på 
oss att faktiskt ägna oss åt folkbildning och inte, som i dag, med statliga 
medel konkurrera på den privata marknaden med språkkurser, förarbevis 
och annan tveksam verksamhet. Bidragssystemet fokuserar på innehållet 
snarare än ramarna och regelverket behöver inte längre hålla fuskarna i 
schack utan lämnar utrymme för personalens eget omdöme. 

Jag hoppas att vi om tjugo år bedriver en verksamhet som alla har råd 
att delta i och att vi framförallt fokuserar på de grupper i samhället som 
behöver oss mest. Jag tror att studiecirkeln fortfarande finns kvar precis 
som i dag men att vi även har flera nya verksamhetsformer. Jag hoppas 
att vi inte längre är kvar i projektträsket utan har råd att bedriva vår 
verksamhet på ett mer långsiktigt och hållbart sätt. Kanske har rock och 
popmusiken lyfts ur folkbildningen och likt idrotten fått ett erkännande 
som en egen folkrörelse med ett anpassat regelverk och pengar från en 
annan pott. 

Avslutningsvis, beskriv varför det är viktigt att studieförbunden 
finns kvar i framtiden? 

Ett samhälle där man erbjuder befolkningen ett brett och billigt 
kulturutbud och där vanliga människor får möjlighet att vara med och 
utöva kultur är ett rikt samhälle. När kultur inte bara är något som en 
liten elit får syssla med medan övriga i befolkningen passivt iakttar, utan 
istället är tillgängligt som uttrycksmedel för alla skapas en rikedom – 
både ekonomiskt, som exempelvis Sveriges otroliga musikexport, och på 
ett mer kulturellt och mänskligt plan. Denna samhällsroll och kultursyn 
bär folkbildningen nästan helt själv i dag, medan övriga aktörer snabbt 
rör sig mot en allt mer elitistisk kultursyn. 

Studieförbunden garanterar ett samhälle där det finns möjlighet för 
unga att utvecklas, skapa en egen identitet och bygga en god självkänsla 
genom aktiviteter och kultur som är tillgängliga även när skolan eller 
fritidsgården har stängt. 

Med folkbildning får vi ett samhälle med invånare som har många 
fler kunskaper än de man lär sig i skolan. När dessutom denna möjlighet 
erbjuds människor i vuxen ålder – att man mitt i livet kan växa lite till 
genom att bilda sig och utveckla olika förmågor är både unikt och viktigt – 
får vi en mångfacetterad och lycklig befolkning. Allt som krävs är det egna 
intresset och lite nyfikenhet. Även detta är unikt för folkbildningen i ett 
samhälle som blir allt mer prestations- och resultatinriktat.  

För att sammanfatta – folkbildningen fyller en väldigt viktig funktion 
i vårt samhälle och det är många som på ett eller annat sätt deltar i cirklar 
och på arrangemang. Tyvärr är det också många som inte känner till vad 
vi gör – men skulle vi plötsligt försvinna är jag övertygad om att vi skulle 
lämna en stor saknad efter oss.   

106 107



108 109

Redaktörens efterord
Så vad är då folkbildningens idé och hur bygger vi vidare inför framtiden? 

Det finns nog inget entydigt svar på de frågorna, men det kan finnas flera. 
Och just det säger en hel del om folkbildningen och om vår uppgift. Att 
skapa mötesplatser för människor handlar mycket om att förstå och hantera 
olika verkligheter och olika utgångspunkter – och skapa utrymmen för olika 
världar att mötas.

Folkbildning för mig är att säga ja till framtiden. Det är att våga tro 
på någonting mer. Att livet fortsätter. Att världen är större än bara det 
omedelbara. Att det finns nya upptäckter runt hörnet. Folkbildning är 
att våga utmana sig själv. Att våga öppna sig och möta andra. Och växa 
tillsammans. Delta i en process. Folkbildning kan vara att bryta ett mönster, 
att tillåta sig själv att finnas till. Att unna sig själv ett sammanhang. 

Folkbildning är att törsta efter kunskap. Att söka information. Att 
belönas med insikt. 

Folkbildning är också ett verktyg. Ett vapen. En väldig kraft. 
Folkbildning är ett fordon mot framtiden – ett sätt att skapa förändring, ta 
plats, få inflytande, påverka och skapa turbulens. 

På många sätt är folkbildningen det oskrivna blad som vi fyller 
tillsammans. Själva idén är kanske därför att definitionen är och ska vara 
ständigt pågående? 

Thor Rutgersson

Stygn för stygn, ögla för ögla – det metodiska noggranna. Det rofyllda. 

Skapandet. Den tänkvärda processen.

Vår länk till historien.

F ika med hembakade kanelbullar och varm choklad i termos. 
Skratten.

Det gamla, det traditionella. 

På samma gång:

Ton för ton, ord för ord. 

Den stilla reflektionen. Glädjen och lidandet.
Metaforer och liknelser. 

Och samtidigt:

Mötesrum med hetsiga anföranden. Rop om förändring och kamp!

Morgondagen. Löftet om att allting ska bli bättre – och vägen som ska ta oss dit.

De stora idéerna, det breda samtalet. Den gränslösa fantasin!
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