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Inledning 

Folkbiblioteken och studieförbunden är institutioner som har ett gemensamt upphov i 
1900-talets framväxande folkrörelser. Folkrörelserna växte fram som ett led för den 
enskilda människan att ta del i den demokratiska processen och att förändra det 
samhälle man levde i. Vi lever idag i ett kunskaps- och informationssamhälle där 
utvecklingen går mycket fort framåt och där förmågan att ta till sig ny kunskap och 
kompetensutveckling är viktiga begrepp. Det livslånga lärandet är också ett begrepp 
som används mycket idag. 1998 presenterade regeringen en proposition om 
folkbildning, demokrati, kultur och IT där det konstaterades att satsningen på 
Kunskapslyftet (detta begrepp kommer jag att förklara längre fram i uppsatsen) 
behöver kompletteras med ett lyft för kultur och bildning genom den fria och frivilliga 
folkbildningen.1 2000/2001 framlades ytterligare en proposition som gäller mål och 
strategi för utveckling av vuxnas lärande och där den enskilda personens önskemål, 
behov och förutsättningar betonas. Kommunerna skall i samverkan med andra 
kommuner, folkbildningen och privata utbildningsinstitutioner utveckla den framtida 
vuxenutbildningen.2  

Folkbildningens roll betonas starkt ifrån statens sida. Men hur ser då dagens 
folkbildning ut och hur levande är folkbildningsbegreppet i de institutioner som står 
för folkbildningen? Utvecklingen inom studieförbund och folkbibliotek har förändrats 
under årens lopp, till en del beroende på att man numera har olika huvudmän. Från 
att varit bildningsorgan i de egna folkrörelserna har studieförbunden mer och mer 
anpassat sig till statens mål och kriterier för folkbildning för att därigenom få 
statsbidrag och därmed blir staten huvudman för studieförbunden. Folkbiblioteken 
har numera kommunerna som sina huvudmän och nämns inte i Folkbildningsrådets 
definition av folkbildningens institutioner i Sverige.3 Oavsett vilka som är huvudmän 
så borde ändå den folkbildande uppgiften vara densamma. Är det så att 
folkbiblioteken och studieförbunden fortfarande anser sig ha denna folkbildande 

 
1 Regeringens proposition, 1997/98:115, s. 32. 
2 Regeringens proposition, 2000/01:72, s. 1. 
3 Folkbildningsrådet, Se Folkbildning, URL:http://www.folkbildning.se/Default.asp?c=8, 2000-04-01. 
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uppgift? Hur levande är folkbildningsbegreppet idag? Har begreppet folkbildning fått 
andra innebörder? Är folkbibliotekariernas uppgift i första hand att vara folkbildare 
och är all verksamhet inom studieförbunden folkbildning? Det jag vill undersöka i min 
uppsats är hur synen på folkbildningen ser ut inom studieförbund och folkbibliotek 
idag och om det finns likheter och skillnader i denna syn. Först skall jag redogöra för 
en del av den forskning som gjorts om folkbildning. 

Forskningsöversikt 
Bernt Gustavsson, idéhistoriker och pedagog, har under många år bedrivit forskning 
om bildning och folkbildning och givit ut ett flertal böcker inom detta område. Här 
bör framförallt nämnas Bildning i vår tid. Om bildningens möjligheter och villkor 
i det moderna samhället (1996), där han gör en mycket bra översikt över 
bildningsbegreppet ur ett historiskt perspektiv och vad bildning står för i dagens 
samhälle.  

År 1991 bildades Föreningen för folkbildningsforskning vars uppgift är att främja 
forskning och studier om folkbildningens historia. Föreningen är knuten till 
Folkbildningsförbundet och ger ut ett medlemsblad och en årsbok, Årsbok om 
folkbildning.  

Gunnar Sundgren, pedagog och professor, har bl.a. skrivit Demokrati och 
bildning. Essäer om svensk folkbildnings innebörder och särart (2000). 
Författaren granskar här folkbildningen i förhållande till annan bildnings- och 
utbildningsverksamhet och funderar över vad som är folkbildningens särart. 

Sedan 1990 pågår folkbildningsforskning inom nätverket Mimer vid Linköpings 
universitet. Nätverket är knutet till institutionen för beteendevetenskap och har gett ut 
flera skrifter. 1995 kom antologin Om folkbildningens innebörder – nio försök att 
fånga en företeelse. Där får man ta del av olika folkbildares försök att ringa in vad 
folkbildningsbegreppet står för idag. Alvar Svensson, sociolog, har bl.a. i en 
intervjuundersökning studerat hur representanter från olika studieförbund ser på 
folkbildningsbegreppet. Cirklar i rörelse av Lars Arvidsson, pedagog, utgavs 1996, 
och tar upp studiecirklarnas betydelse i ett historiskt perspektiv och vad 
studiecirklarna står för idag. Folkbildning och genus −  det glömda perspektivet, 
är den senast utgivna skriften och kom ut 2001. I denna antologi granskar olika 
folkbildare folkbildningsbegreppet ur ett könsperspektiv. Jag kommer inte i min 
undersökning att gå in på folkbildningsbegreppet ur detta perspektiv men tycker 
ändå att det är intressant att nämna att det pågår forskning kring den företeelsen. 

En alldeles ny forskningsrapport om studiecirkelns betydelse för det livslånga 
lärandet kom 2001, då Petros Gougoulakis, lärare på Lärarhögskolan i Stockholm, 



 5

lade fram en doktorsavhandling om livslångt lärande: Studiecirkeln: Livslångt 
lärande…på svenska! En icke-formell mötesplats för samtal och bildning för 
alla. Gougoulakis har gjort kvalitativa intervjuer med cirkelledare och cirkeldeltagare 
inom ämnesområdet samhällsvetenskap – information. Han kom fram till att 
cirkeldeltagarna i de flesta fall blivit mycket studiemedvetna, att de utvecklats 
personligt samt fått medborgerlig-, förenings- och social kompetens. 

Folkbildningsbegreppet inom folkbibliotek har studerats och 
Publiceringsföreningen Valfrid vid Bibliotekshögskolan i Borås gav 1997 ut skriften, 
Folkbildning och bibliotek? På spaning efter spår av folkbildning och livslångt 
lärande i biblioteksvärlden. Maj Klasson, pedagog och professor i biblioteks- och 
informationsvetenskap, har utvecklat sin syn på folkbildningen och det livslånga 
lärandet inom folkbiblioteken. Angela Zetterlund, pedagog och forskare i biblioteks- 
och informationsvetenskap, har också studerat folkbildningens roll i 
biblioteksvärlden.  

En relativt färsk undersökning kommer från institutionen för ABM, estetik och 
kulturstudier, Uppsala universitet, där Urban Ericsson och Magnus Snygg i ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap 1999 lade fram en magisteruppsats ”Världen 
är nära på ett helt annat sätt än tidigare” En undersökning av den äldre 
generationen folkbibliotekariers erfarenheter av sitt yrkesliv, där de undersökt 
vad folkbibliotekarier på väg att gå i pension ville lämna efter sig i sitt testamente. De 
kom fram till att de folkbildande ambitionerna inte är framträdande hos informanterna 
och att det finns en tendens till en omformulering av själva begreppet folkbildning och 
att man snarare vill betrakta bibliotekarieyrket som enbart ett service- och 
tjänsteyrke. Kristina Malmqvist lade vid samma institution år 2000 fram en 
kandidatuppsats, Folkbildningsbegreppet på folkbibliotek idag, där hon 
undersökt folkbildningsbegreppet bland folkbibliotekarier vid Uppsala stadsbibliotek 
och kom fram till att dessa hade en annan bild av begreppet folkbildning än Urban 
Ericsson och Magnus Snygg kommit fram till i sin uppsats. Informanterna ansåg att 
biblioteksverksamhet alltid varit och fortfarande är folkbildning och att den fått ökad 
aktualitet genom IT-utvecklingen. Däremot kunde hon se en tendens till att yngre 
bibliotekarier inte anser folkbildningsbegreppet så viktigt som sina äldre kollegor. 

Inte någonstans i den litteratur jag läst har jag sett att man gjort en jämförelse 
mellan folkbildning på folkbibliotek och folkbildning i studieförbund i en och samma 
undersökning. Därför tror jag att den undersökning jag tänker göra kan bidra till 
forskningen kring folkbildningsbegreppet. 
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Historisk tillbakablick  
För att bättre förstå den koppling som studieförbund och folkbibliotek har haft till 
varandra känns det viktigt med ett historiskt perspektiv och följande återblick är 
hämtad ur boken Folkuppfostran, folkupplysning, folkbildning av Gösta 
Vestlund, fil.mag och folkhögskolelärare. 

Under andra hälften av 1800-talet drabbades Sverige av missväxt, svält och stor 
emigration. En kraftig utveckling av industrin skedde också vid denna tidpunkt. Den 
stora geografiska rörligheten och de sociala omvälvningarna ledde till att 
samhällsstrukturen förändrades i grunden. Genomgripande förändringar inom många 
områden banade väg för de folkrörelser som skulle påverka 1800-talets sista och 
1900-talets första decennier. Dessa folkrörelser skulle i hög grad bidra till 
utformningen av det moderna svenska samhället. Det är frikyrkorörelsen, 
nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen som man framförallt nämner som de första 
folkrörelserna. Folkrörelserna skapade nya sätt att mötas, både för män och kvinnor, 
och det var i dessa olika grupper som grunden till demokratins arbetsformer i Sverige 
utformades.  

Visserligen hade bildningsinitiativ gjorts tidigare, t.ex. bildades 1834  Sällskapet 
för nyttiga kunskapers spridande och 1842 infördes skolplikt och i anslutning till 
skolorna börjar de första sockenbiblioteken att inrättas, men det är först vid 
sekelskiftet 1900 som folkbildningen börjar spridas i organiserad form med 
utgångspunkt från deltagarnas egna önskemål och så småningom få statligt stöd i 
Sverige. Då har folkrörelserna börjat bilda rörelsebibliotek, utvecklat en verksamhet 
som omfattar föreläsningsverksamhet och träning i demokratins ABC och 1902 
startas den första studiecirkeln i Lund med Oscar Olsson, socialdemokrat och 
godtemplare, som grundare.  

1905 kom det första statliga stödet till folkbibliotek vilket innebar att församlings-
, kommun-, och föreningsbibliotek kunde få visst stöd. Studiecirkelbiblioteken 
ställdes dock utanför. Valfrid Palmgren, amanuens vid Kungliga Biblioteket, som 
studerat ”public libraries” i USA, skrev en rapport, Bibliotek och folkuppfostran, 
där hon uttryckte att biblioteket skulle vara till för alla och utgöra en mönstermiljö i 
samhället. Hon utarbetade med några andra personer däribland Oscar Olsson, 
studiecirkelns fader, ett förslag om statsbidrag till folkbibliotek som också skulle 
omfatta bidrag till riksförbund för studiecirkelbibliotek. 1912 gick förslaget igenom. 

Kommunbiblioteken och cirkelbiblioteken fanns hela tiden sida vid sida. Efter 
1943 minskade antalet cirkelbibliotek och deras utlåning. Flera folkrörelser 
uppmanade sina cirkelbibliotek att ansluta sig till kommunbiblioteken, under 
förutsättning att deltagarna fick tillgång till böckerna. 
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Folkbildningsförbundet började 1903 sin verksamhet med två centralbyråer, en 
för bokförmedling och en för föreläsningar. Förbundet skulle verka för 
folkbildningsarbetet i landet. När folkbiblioteken kommunaliserades mer och mer 
försköts tyngdpunkten i bildningsarbetet mot studieförbunden. 1946 omvandlades 
förbundet till riksorganisation för länsbildningsförbunden. Studieförbunden med sina 
rörelsebibliotek och folkbiblioteken som från början funnits sida vid sida började nu 
fjärma sig alltmera från varandra. 

Enligt 1929 års folkbildningsförfattning fick studieförbunden ökade resurser och 
fler och fler studieförbund bildades. 1936 uppstod Samverkande 
Bildningsförbunden. 1968 bildade Folkbildningsförbundet och Samverkande 
bildningsförbunden Nya Folkbildningsförbundet. 

Kommunreformen, som inleddes i början av 1950-talet, innebar stora 
förändringar för kommunbibliotekens arbetsbetingelser. Bestämmelserna om 
statsbidrag innebar att kommunerna måste genomföra en enhetlig 
biblioteksorganisation. Kommunbiblioteken utvecklades mer och mer under 50, -60 
och -70-talen. 1965 var ett viktigt år. Då infördes nya riktlinjer för 
kommunbiblioteken som innebar att de statliga bidragen avskaffades. Det blev nu 
kommunernas ansvar att finansiera verksamheten. Avvecklingen av cirkelbiblioteken 
avslutades först på 1970-talet.4 

Viktiga begrepp och teoretiska utgångspunkter 
Det övergripande syftet med min uppsats är att undersöka synen på 
folkbildningsbegreppet inom studieförbund och folkbibliotek. 

Till folkbildningsinstitutionerna brukar traditionellt räknas folkbibliotek, 
studieförbund, föreläsningsföreningar och folkhögskolor, men i min uppsats 
begränsar jag mig till folkbibliotek och studieförbund. 

Först följer en genomgång av olika begrepp som används inom 
folkbildningsforskningen och som jag kommer att använda i denna uppsats, sedan 
följer dels en kort genomgång av studieförbunden och de direktiv de styrs av, dels en 
genomgång av folkbiblioteken och den lag och de riktlinjer som styr dem.  

Begreppet folk 
Gösta Vestlund menar att det är svårt att precisera begreppet folk. Ordet förknippas 
historiskt med folkuppfostran. Adeln, prästerna, rikare borgare och mäktiga bönder 

 
4 Vestlund, Gösta, Folkuppfostran, folkupplysning, folkbildning (Stockholm 1996), passim. 
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ansågs ha kompetens att fostra övriga grupper vilka betraktades som folket. 
Folkupplysning ersätter senare ordet folkuppfostran men det är i och med 
uppkomsten av folkrörelserna i slutet av 1800-talet som de stora massorna i Sverige 
tar egna initiativ och eget ansvar. Nu är det folkbildning, som är förutsättningen för 
ett humant och demokratiskt samhälle och med den utgångspunkten innefattar folket 
alla medborgare i vårt land.5 

Bernt Gustavsson vill i artikeln ”Att tänka om folkbildningsidén” göra gällande att 
man med ordet folk i den svenska folkbildningstraditionen haft en stark tendens att 
mena de underprivilegierade grupperna och klasserna i samhället.6  

Maj Klasson, framhåller i artikeln ”Temat bibliotek, folkbildning och livslångt 
lärande”, att ordstammen ”folk” i folkbibliotek inte alltid varit självklar. Valfrid 
Palmgren, som tog med sig idéer från USA där hon studerat bibliotek för 
allmänheten ville hellre kalla biblioteken för allmänna bibliotek (public libraries). Hon 
menar också att ordet folk kan representera motsatsen till staten liksom att ordet kan 
representera den obildade massan och står i kontrast till den bildade klassen, dvs. 
den klass och utbildningsnivå som är bestämmande i samhället. Ordet folk kan också 
stå för ”hela folket” dvs. när man tänker på medborgarbildning.7  

Jag vill ansluta mig till den senare formuleringen och påstå att i dagens 
demokratiska samhälle inbegriper ordet folk alla människor som bor i detta land, 
alltså allmänheten. 

Begreppet bildning  
Bernt Gustavsson som gjort en ingående analys av bildningsbegreppet i Bildning i 
vår tid. Om bildningens möjligheter och villkor i det moderna samhället hävdar 
i inledningen att: ”Min tes är att begrepp som bildning, folkbildning och allmänbildning 
måste omtolkas och nyskapas för att kunna bli levande för vår tid”.8 Han menar 
vidare att ordet ”bildning” har en sammansatt karaktär och kan associeras till ”bilda” 
och ”bild” där ordet ”bilda” har med människans aktiva skapande av sin egen 
personlighet att göra och där begreppet ”bild” har att göra med ordet ”förebild”. 
Gustavsson påstår att det under vissa perioder under historiens gång funnits 

 
5 Vestlund, 1996, s. 18 f. 
6 Gustavsson, Bernt, ”Att tänka om folkbildningsidén”. Om folkbildningens innebörder − nio försök att 
fånga en företeelse. Red. Bosse Bergstedt & Staffan Larsson, Mimer, (Linköping 1995), s. 65. 
7 Klasson, Maj, ”Temat bibliotek, folkbildning och livslångt lärande”. Folkbildning och bibliotek? På 
spaning efter spår av folkbildning och livslångt lärande i biblioteksvärlden. Red. Maj Klasson, 
Publiceringsföreningen Valfrid, (Borås 1997), s. 10 f. 
8 Gustavsson, Bernt, Bildning i vår tid. Om bildningens möjligheter och villkor i det moderna samhället 
(Stockholm 1996), s. 16. 
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tendenser till att uppfatta bildning som en fri, oändlig process och under andra som 
en målinriktad process med klara förebilder och utstakade mål. Han menar att båda 
dessa tendenser finns i vår tid och påpekar att ”bildning fungerat som ett dynamiskt 
inslag i samhällsutvecklingen när båda dessa delar av begreppet funnits med”.9 Det 
grundläggande i bildningen är att det är en process mellan det bekanta och det 
obekanta och med detta vill han ha sagt att när varje enskild individ med det hon har 
med sig i bagaget, möter det obekanta, omtolkar hon det för att passa in det i sin 
egen verklighet.10 Bildning i vår tid är att återupptäcka den kultur och den tradition vi 
bär med oss, omtolka den och ge den nya innebörder.11 Bildning inrymmer ett kritiskt 
perspektiv och kan på så sätt bli reaktion mot de avhumaniserande drivkrafter som 
styr moderniseringen i samhället.12  

När det gäller demokrati och bildning menar Gustavsson att:  

bildning och demokrati försiggår till sina väsentliga delar i det civila samhället. Men båda 
behöver statliga garantier för att kunna upprätthållas och utvecklas. Distributionen av 
rättvis fördelning sker inte med automatik eller genom dolda mekanismer hos en fri marknad 
− den sker till följd av gemensamma mänskliga beslut som rör gemensamma 
angelägenheter.13 

 

Begreppet folkbildning 
Lars Arvidsson framhåller i Cirklar i rörelse, att svensk folkbildning växt fram i 
anslutning till rörelser men också befinner sig i rörelse. Han menar att det finns en 
harmoniinriktad och en konfliktorienterad inriktning i folkbildningen. Den 
harmoniinriktade är bildning av och genom folket som vill förändra individen och 
där kunskapen ger egenvärde. Den konfliktorienterade är bildning för folket och är 
ett verktyg för samhällsomvandlingen och ses som att kunskap ger makt. 

Uttrycket självbildning är centralt för honom och står väldigt klart för varifrån 
initiativet kommer och vem som har kontroll över bildningens innehåll och former, hur 
deltagarna tolkar och tar till sig stoffet utan förmedlande mellanhänder. Med detta 
menar han då inte bara i individuella studier utan hur detta sker i olika sociala 
gruppers bildningssträvanden. Självbildning är ingen speciell metod utan en 
ideologisk hållning.14 

 
9 Gustavsson, 1996, s. 16 f. 
10 Gustavsson, 1996, s. 58. 
11 Gustavsson, 1996, s. 107. 
12 Gustavsson, 1996, s. 191. 
13 Gustavsson, 1996, s. 214. 
14 Arvidsson, Lars, Cirklar i rörelse. Mimer, (Linköping 1996), s. 10 f. 
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Bernt Gustavsson menar i artikeln ”Att tänka om folkbildningsidén” att vi ska 
hålla isär tre storheter när det gäller folkbildning, nämligen ordet folkbildning, 
företeelsen folkbildning och begreppet folkbildning. 

I våra nordiska länder använder vi ordet ”folkbildning”, ”folkoplysning” eller 
”folkelig dannelse” och det är kanske inte så svårt att förstå vad själva orden betyder 
men de får olika innebörder beroende på språkbarriärer, traditioner och vilken 
betydelse man lägger i ordet folk. Gustavsson funderar också över om företeelsen 
kan vara universell och kanske förekomma i olika slags kulturer. Begreppet 
folkbildning är beroende av människors egen aktivitet, dvs. när människor söker 
kunskap för att förändra sina livsvillkor. Och det var ju på detta sätt folkbildning en 
gång uppstod, nämligen ur behov i folkliga rörelser. Man organiserade sig och 
byggde upp institutioner, och idag finns det alltså mål och kriterier för att 
verksamheten skall få kallas folkbildning och erhålla statliga anslag.15 

Med hänvisning till Gustavssons ovan nämnda beskrivning av begreppet 
folkbildning är det intressant att få ta med några synpunkter som gjorts av Kerstin 
Rydbeck, forskare i biblioteks- och informationsvetenskap. I artikeln ”Kvinnorna 
innanför och utanför ramarna. Om folkbildningsbegreppet och könsperspektivet”, 
menar hon att folkbildningsbegreppet under historiens gång helt har utgått från 
institutionsbegreppet och varit hårt knutet till kriterierna för statsbidrag dvs. det 
arbete som bedrivits och bedrivs inom studieförbund, folkhögskolor och 
folkbibliotek. Den verksamheten förväntas bidra till att stärka demokratin, skall vara 
fri och frivillig, fri från styrning utifrån och icke kommersiell. Detta är enligt Rydbeck 
en mycket snäv definition och utesluter det bildningsarbete som skett i många andra 
sammanhang, t.ex. olika kvinnoorganisationer. Det arbetet har inte ansetts uppfylla 
kriterierna för folkbildningsarbete och därför nekats statsbidrag.16  

Min beskrivning av folkbildning är det fria och frivilliga kunskapssökandet i 
dialog med andra människor, där du som individ kommer till vissa insikter och gör 
dessa till din egendom och kan använda dem i samspel med andra men också den 
bildning du får genom att ha fri tillgång till innehållet, både medier och 
kulturupplevelser på ett folkbibliotek. 

 
15 Gustavsson, 1995, s. 59 ff. 
16 Rydbeck, Kerstin, ”Kvinnorna innanför och utanför ramarna. Om folkbildningsbegreppet och 
könsperspektivet”. Folkbildning och genus − det glömda perspektivet. Red. Karin Nordberg & Kerstin 
Rydbeck, Mimer, (Linköping 2001), s. 14 f. 
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Begreppet livslångt lärande 
Idag talas mycket om det livslånga lärandet. Det är en pedagogisk term som på 
1990-talet har ersatt termen livslång utbildning och innebär att en individ kan lära sig 
under hela sin livstid och där individen tar ansvar för sin utbildning och aktivt söker 
kunskap inte endast vid utbildningsinstitutioner, utan även på arbetsplatser och i 
vardagslivet.17 

Begreppet Kunskapslyftet 
Kunskapslyftet är en statlig satsning på vuxenutbildning som främst riktats till 
arbetslösa som saknar treårig gymnasieutbildning. Kunskapslyftet startade 1997 och 
har pågått till 2001. Kommunerna har fördelat platserna på komvux, folkhögskola, 
arbetsmarknadsutbildning, studieförbund och utbildningsföretag.18 

Folkbildning i studieförbunden 
Det samhällsstödda folkbildningsarbetet sker i studieförbund och folkhögskolor.19 
Folkbildningsrådet, som är en idéell förening och vars medlemmar är 
Folkbildningsförbundet, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) och 
Landstingsförbundet, fördelar statsbidragen.20 De bidragsfinansierade 
studieförbunden fördelar sig enligt följande: Arbetarnas Bildningsförbund (ABF), 
Folkuniversitetet (FU), Frikyrkliga studieförbundet (FS), KFUK-KFUMs 
studieförbund,21 Studieförbundet Sensus f.d. Sveriges Kyrkliga Studieförbund, 
Studieförbundet Medborgarskolan, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 
(NBV), Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan (SV), Svenska 
Idrottsrörelsens Studieförbund (SISU) och Tjänstemännens bildningsverksamhet 
(TBV).22 Det statliga stödet till folkbildningen är numera målstyrt vilket framgår av 
följande text om förordning om statsbidrag till folkbildningen: 

2 § Statens stöd till folkbildningen skall ha till syfte att  

1. främja en verksamhet som gör det möjligt för kvinnor och män att påverka sin 
livssituation och som skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen, 

 
17 Nationalencyklopedin, Se Livslångt lärande: URL:http://www.ne.se, 2002-03-13. 
18 Nationalencyklopedin, Se Kunskapslyftet: URL:http://www.ne.se, 2002-01-17. 
19 Folkbildningsrådet, Se Folkbildning, URL:http://www.folkbildning.se/Default.asp?c=8, 2002-04-01. 
20 Folkbildningsrådet, Se Folkbildningsrådet, URL:http://www.folkbildning.se/Default.asp?c=6, 2002-04-
01. 
21 KFUK-KFUMs studieförbund kommer fr.o.m. 2002-05-01 gå samman med studieförbundet Sensus och 
det nya studieförbundet kommer att använda namnet Sensus.  
22 Folkbildningsrådet, Se Studieförbund, URL:http://www.folkbildning.se/Default.asp?c=10, 2002-04-01. 
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2. stärka och utveckla demokratin, 

3. bredda kulturintresset i samhället, öka delaktigheten i kulturlivet samt främja 
kulturupplevelser och eget skapande. 

Verksamhet som syftar till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i 
samhället skall prioriteras liksom verksamhet som riktar sig till utbildningsmässigt, socialt 
och kulturellt missgynnade personer. Personer med utländsk bakgrund, deltagare med 
funktionshinder och arbetslösa utgör särskilt viktiga målgrupper för statens stöd. […] 
Rådet skall kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten i förhållande till de syften 
som i 2 § och de villkor som föreskrivits för att statsbidrag skall utgå. […] 8 § 
Studiecirkelverksamhet med gemensamma, planmässigt bedrivna studier skall utgöra basen 
för verksamheten. I varje studiecirkel eller kulturaktivitet skall det finnas en ledare som är 
godkänd av en lokal studieförbundsavdelning.23 

I ovan nämnda text betonas studiecirkelns stora betydelse och den har, alltsedan 
Oscar Olsson år 1902 bildade den första, varit ryggraden i studieförbundens 
folkbildningsverksamhet. Petros Gougoulakis visar i sin avhandling på att 
cirkelledarna framställer studiecirkeln som en flexibel studieform i en kollektiv miljö 
där deltagarna själva styr sitt lärande under fria former. Denna form är ett bra 
alternativ till den vanliga skolan.24 Gougoulakis sammanfattar sin studie med att 
konstatera att: 

Den svenska folkbildningen är speciell.  Det bygger på engagerade människors ideella 
arbete och kan ses som ett konkret uttryck för en osjälvisk solidaritetshandling. Det handlar 
om individer som finner ett nöje i att dela med sig av sina kunskaper till andra. Med 
samhällets stöd har folkbildningen lyckats etablera en nationell infrastruktur för bildning 
och studier för i huvudsak vuxna vid sidan av de formella utbildningsinstitutionernas 
verksamhet.25  

Gunnar Sundgren påpekar att de klassiska honnörsorden frihet och frivilllighet inom 
folkbildningen inte är fullständiga och med det menar han att beroendet av staten och 
dess kontroll innebär inskränkningar i friheten. Men om man menar den individuella 
friheten kan det stämma att folkbildningen är fri för ansvaret för bildningen ligger på 
den enskilda individen, man bedöms eller rangordnas inte och man är också fri att 
avbryta sina studier när man vill.26 

 
23 Folkbildningsrådet, Se Dokumentet Fickfakta om folkbildning 2001, 
URL:http://www.folkbildning.se/Default.asp?c=12, 2002-04-01. 
24 Gougoulakis, Petros, Studiecirkeln: Livslångt lärande…på svenska! En icke-formell mötesplats för 
samtal och bildning för alla ( Stockholm 2001), s. 276. 
25 Gougoulakis, 2001, s. 310. 
26 Sundgren, Gunnar, Demokrati och bildning. Essäer om svensk folkbildnings innebörder och särart 
(Stockholm 2001), s. 123. 
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Flertalet av dagens studieförbund är till vissa delar knutna till sina 
medlemsorganisationer, ordnar verksamhet för allmänheten och får sina största 
bidrag från staten. Studieförbunden får också bidrag från landstinget och från 
kommunerna även om inte så är fallet i hela Sverige. 

Folkbildning på folkbibliotek  
Unescos Folkbiblioteksmanifest från 1994 anger riktlinjer för verksamheten på 
folkbibliotek där stat, kommuner och landsting uppmanas att aktivt medverka i en 
utveckling av folkbiblioteksväsendet. I manifestet står följande: 

Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden. 
De kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina 
demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas 
egna deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av fullgod utbildning samt en fri 
och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information. 

Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt 
lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och 
för olika grupper i samhället.27 

 

Från 1 januari 1997 finns i Sverige en bibliotekslag vars syfte är att varje 
medborgare i Sverige skall ha tillgång till ett kommunalt folkbibliotek.28 Idag, 2002, 
finns 289 kommunbibliotek i Sverige. Utvärderingen av folkbibliotekens verksamhet 
sker genom Statens kulturråd.  

Ordet folkbildning står varken med i Unescos folkbiblioteksmanifest eller 
bibliotekslagen emedan det är klart uttryckt i Folkbildningsrådets direktiv när det 
gäller studieförbundens verksamhet. 

Maj Klasson, funderar i artikeln ”Folkbibliotek, folkbildning och livslångt 
lärande” över ordet folkbildning och undrar var ordet tagit vägen på folkbibliotek när 
man vet hur centrala biblioteken var i folkbildningsarbetet i början av århundradet. 
Klasson frågar sig om det är lättare att ta till sig begreppet livslångt lärande än 
begreppet folkbildning.29 I en artikel i Kulturpolitisk tidskrift, 1996, skriver hon om 
olika perspektiv på bibliotekarierollen, där hon hänvisar till sin avhandling 
Högskolebibliotek i förändring, 1984, och hon använder sig av en modell med tre 

 
27 Statens Kulturråd,Se Unescos folkbiblioteksmanifest, 
URL:http://www.kur.se/pub/pub159_2.asp?art_id=2215, 2001-11-28. 
28 Bibliotekslag (1996:1596), URL:http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/199651596.HTM, 2002-03-07. 
29 Klasson,1997, s. 7 f. 
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rollbeskrivningar. Förmyndarmodellen är då man ser bibliotekarierollen ur ett 
ovanifrånperspektiv, där bibliotekarien talar om för andra vad som är god bildning, 
värnar om den goda boken och goda kulturen. I dialog- eller samarbetsmodellen 
kan man se bibliotekariens roll i ett perspektiv underifrån och innebär att bibliotekarie 
och biblioteksbesökare möts på jämlik basis och där är förmågan att kommunicera 
viktig. I marknadsmodellen ger bibliotekarien den service som biblioteksbesökaren 
efterfrågar och där är kundanpassning och kvalitet viktiga begrepp. 

Klasson menar att när hon konstruerade ovan nämnda modeller så byggde 
kunskaperna mycket på förhållanden inom vetenskapliga bibliotek och hon har på 
80- och -90-talet mera närmat sig folkbiblioteksforskningen och då har begrepp som 
mobilisering och anpassning blivit intressanta för henne. Mobiliseringsbegreppet 
antyder att det handlar om ”aktivt biblioteks- och informationsarbete i syfte att ge 
resurser för kulturell kamp, för lärande som syftar till förändring och utveckling, för 
kunskap som resulterar i handling”. Det finns ett revolutionärt inslag i det begreppet. 
Anpassningsbegreppet syftar mera till att bevara det bestående, att underordna sig 
den dominerande kulturen i samhället. 

Klasson har infört ytterligare fyra begrepp, som man kan använda i en analys av 
bibliotekarierollen, nämligen kulturbevarare, kulturbärare, kulturbyggare och 
kulturförnyare. Kulturbevararen är bibliotekariens roll att värna om den goda 
boken och den goda kulturen och kulturbäraren hör ihop med kulturbevararen 
men fokus ligger mera på bibliotekarien som person och tillhörig någon viss grupp, 
vars idéer man värnar om i sin yrkesroll, t.ex. folkbildningsgestalter från 
folkrörelsernas barndom eller 70-talets revolutionära generation. Man kan kalla det 
bibliotekariens folkbildande roll. Kulturbyggaren är den som tycker om nya sätt att 
utveckla verksamheten t.ex. inom IT-området och kulturförnyaren tar tag i tidigare 
uppgifter och ger dem ett nytt innehåll t.ex. i användarundervisning och i samverkan 
med lärare. Hon menar också att ingen bibliotekarie håller sig i endast ett av 
ovanstående fält utan gränserna är flytande.30  

Syfte och frågeställningar 
Som tidigare nämnts är uppsatsens övergripande syfte att undersöka synen på 
folkbildningen inom studieförbund och folkbibliotek. Jag kommer att göra 
undersökningen ur folkbildarens perspektiv på folkbildningsbegreppet genom att 

 
30 Klasson, Maj, ”Kulturbevarare, kulturbärare, kulturbyggare, kulturförnyare”. Kulturpolitisk tidskrift 
1996:2, s. 18 ff. 
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studera hur folkbibliotekarien ser på sin roll som folkbildare och hur anställda inom 
studieförbund ser på sin folkbildande roll i respektive förbund. 
 
Uppsatsens övergripande frågor är: 

• Existerar folkbildningsbegreppet inom studieförbund och folkbibliotek idag? 

• Finns det andra begrepp som innefattar vad folkbildning traditionellt står för? 

• Vad är folkbildning i dagens studieförbund? Hur ser bibliotekariens roll ut som 
folkbildare idag?  

• Vilka likheter finns i synen på folkbildning inom studieförbund och folkbibliotek? 

• Vilka skillnader finns i synen på folkbildning inom studieförbund och folkbibliotek? 

• Finns samarbete mellan studieförbund och folkbibliotek? Om det finns samarbete, 
hur ser det i så fall ut? 

• Hur ser studieförbundsanställda och folkbibliotekarier på framtidens folkbildning? 

Källmaterial och metod 
Jag har för min undersökning valt att göra en lokal studie i Västerås. Metoden för 
denna undersökning är fokusgruppintervjuer, dels med anställda (administratörer), 
inom olika studieförbund och dels med bibliotekarier på Stadsbiblioteket. Jag har 
valt gruppintervjumetoden för att den besparar mig en massa tid genom att intervjua 
flera personer på samma gång. Victoria Wibeck har i boken Fokusgrupper - Om 
fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, skrivit att ”eftersom vissa 
ämnen och fenomen upplevs på olika sätt av olika människor kan fokusgrupper vara 
ett sätt att få insikt i andras upplevelser”.31 Jag anser att ämnet/fenomenet folkbildning 
kan upplevas olika av olika människor. Vidare påstår Wibeck att det finns ”ett 
grundantagande att människor som har gemensamma erfarenheter och 
intresseområden är mera villiga att dela åsikter med varandra”.32 Därför har jag valt, 

 
31 Wibeck, Victoria, Fokusgrupper − Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod (Lund 
2000), s. 41. 
32 Wibeck, 2000, s. 51. 
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vad jag tror, relativt homogena grupper, som jag vill jämföra med varandra. Wibeck 
menar att 4−6 personer ger ett bra underlag för att få en diskussion där 
förhoppningsvis alla deltar.33 

Jag har i den första intervjun med studieförbundsanställda valt fem 
intervjupersoner, som företräder fem olika statsbidragsberättigade studieförbund i 
Västerås. Studieförbunden har olika inriktning och olika ideologisk grundsyn. 
Statistik med studiecirkeltimmar (en studietimme är 45 minuter), övrig 
folkbildningsverksamhet34 och antal kulturprogram är grundade på verksamhet med 
folkbildning tagna ur verksamhetsberättelser från respektive studieförbund år 2000. 
Jag redovisar inte antalet anställda inom varje studieförbund eftersom 
studieförbunden är en del av en större organisation och det är svårt att exakt 
redovisa hur många som direkt arbetar med verksamheten i Västerås. När jag 
redogör för vilka medlemsorganisationer som studieförbunden har innefattar det 
medlemsorganisationerna i Västerås. Det kan se olika ut på olika håll i landet. 
Medelåldern bland informanterna är 55 och är representativ för åldern bland 
studieförbundsanställda i Västerås. Tre kvinnor och två män är med i intervjun, vilket 
är representativt för studieförbundsanställda i Västerås. 
 
ABF (Arbetarnas bildningsförbund) är det äldsta av studieförbunden, startade redan 
1912 och är ett av de största studieförbunden i Sverige. I Västerås arbetar man med 
62 medlemsorganisationer bl.a. Västerås Socialdemokratiska Arbetarekommun med 
stadsdelsföreningar, SSU-Västmanland, Västerås Kommunala Arbetarkommun, 
Vänsterpartiet, 25 fackförbund, 8 handikappföreningar och 17 pensionärsföreningar. 
ABF har också samarbetsavtal med 4 andra organisationer. 54.702 
studiecirkeltimmar, 2.227 timmar i övrig folkbildning och 343 kulturarrangemang har 
genomförts. ABF har genomfört kurser inom Kunskapslyftet och är tillsammans med 
andra förbund med och driver Västerås Folkhögskola, Västerås konstskola och 
Kopparlundsgymnasiet.  
 
SISU (Svensk Idrotts Studie- och Utbildningsorganisation) är idrottens 
utbildningsorganisation och är det studieförbund som bildades senast, nämligen 1985. 
SISU vill stimulera människors lärande, stärka engagemanget och utveckla 
verksamheten bland idrottens organisationer. SISU har 20 basföreningar som 

 
33 Wibeck, 2000, s. 50. 
34 Övrig folkbildning är en term för verksamhet som inte ryms inom studiecirkel- eller kulturbegreppet 
men som ändå är folkbildning, t.ex. veckoslutskurser,  studiecirklar med mer än 15 deltagare osv. 
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kontinuerligt arbetar med SISU:s arbetsmetoder i sin planering och genomförande av 
utbildning och utbildningsplaner. SISU har genomfört 9.195 studiecirkeltimmar, övrig 
folkbildning (ingen statistik) och 182 kulturarrangemang. SISU har också varit 
utbildningsresurs för komvux. 
 
FU (Folkuniversitetet) bildades 1947 och tillkom på initiativ av lärare och studenter 
vid universiteten. Det består av fem fristående stiftelser, med universiteten och 
studentkårerna i respektive Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå som 
stiftare och huvudmän. FU är det enda av studieförbunden som inte har några 
medlemsorganisationer knutna till sig och är fristående från politiska, religiösa och 
fackliga intressen. I Västerås har FU samarbetsavtal med 12 föreningar. Språk, 
estetiska ämnen och data är FU:s stora profilämnen. FU genomförde 9.136 
studiecirkeltimmar, övrig folkbildning (ingen statistik) och 200 kulturprogram. FU 
genomför också utbildningar inom Kunskapslyftet och uppdragsutbildning. 
 
Sensus f.d. Sveriges Kyrkliga Studieförbund (SKS) startade redan 1930 och hette 
då SKB (Sveriges Kyrkliga Bildningsförbund) men bytte 1947 namn till SKS. Sedan 
januari 2002 heter studieförbundet Sensus  och detta studieförbund arbetar med 
rörelser som har en kristen eller humanitär inriktning. Sensus har 23 
medlemsorganisationer som omfattar bl.a. 12 lokala församlingar inom Svenska 
Kyrkan. Livsåskådningsfrågor och estetisk verksamhet är profilämnen inom Sensus . 
5.736 studiecirkeltimmar, 1.174 timmar i övrig folkbildning och 80 
kulturarrangemang har genomförts. 
 
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) bildades 1967 genom en sammanslagning av 
SLS (Svenska Landsbygdens studieförbund) bildat 1930 och LiS (Liberala 
studieförbundet) bildat 1948. SV har 16 medlemsorganisationer bl.a. Centerrörelsen, 
Folkpartiet Liberalerna, LRF (Lantbrukarnas Riksförbund), SPF (Sveriges 
Pensionärsförening), Miljöpartiet och många handikapporganisationer. Profilämnen 
är estetiska ämnen, samhällskunskap, teknik och humaniora. SV arbetar med 
internationella projekt. 14. 351  
studiecirkeltimmar, övrig folkbildning (ingen statistik) och 352 kulturprogram har 
genomförts. 
 
I den andra intervjun har jag valt ut fem bibliotekarier, varav tre är kvinnor och två 
män. Medelåldern ligger runt 43 år. Övervägande delen av bibliotekarierna på 
Västerås stadsbibliotek är kvinnor. Kvällen före intervjun blev jag uppringd av en av 
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de kvinnliga bibliotekarierna, som hade blivit sjuk och absolut inte kunde vara med 
på intervjun. En manlig bibliotekarie kunde med kort varsel ställa upp och detta 
gjorde att intervjuurvalet inte blev helt representativt för de biblioteksanställda på 
Stadsbiblioteket. 
 
Västerås stadsbibliotek. Västerås stad har genom en beställarfunktion, Västerås 
stads kultur- och fritidsnämnd, gett Västerås stadsbibliotek ett uppdrag att sköta 
biblioteksverksamheten på huvudbibliotek, 7 filialer och en bokbuss enligt 
överenskomna mål och direktiv. Dessutom bedriver Västerås stadsbibliotek 
uppsökande verksamhet på servicehus och arbetsplatser och svarar för 
biblioteksverksamhet vid Allmänna häktet. Det finns 86 årsanställda varav 31 är 
bibliotekarier. Under år 2000 var antalet utlån 1.129.612 och närmare en miljon 
besök registrerades, där fördelningen var 61 procent på huvudbiblioteket och 39 
procent på filialerna. Öppethållande var 315 timmar/vecka. Beståndet av böcker och 
andra medier var 652.760, 89 dagstidningar (titlar) och 642 tidskrifter (titlar). 2.299 
arrangemang genomfördes och i denna siffra ingår bokprat och biblioteksvisningar. 
Stadsbiblioteket arrangerar ett stort antal egna kulturprogram, utställningsverksamhet 
(198 utställningar) och program i samarbete med ett antal olika föreningar och 2000 
utsågs Västerås till ”Årets kulturkommun 2000”.35 

Undersökningens genomförande 
Det enda informanterna hade fått veta i förväg var att jag skulle ställa strukturerade 
frågor kring folkbildningsbegreppet. Det var diskussionen dem emellan som jag 
tyckte skulle bli intressant. Jag bandade båda intervjuerna, informerade 
informanterna om att det var viktigt att de inte talade i munnen på varandra och 
informerade dem att jag skulle använda fingerade namn i uppsatsen. Intervjuerna 
pågick cirka 1 timme. Det som ibland innebar svårigheter var att helt följa de 
strukturerade frågorna, uppföljningsfrågorna såg inte helt lika ut vid båda 
intervjutillfällena, beroende på hur diskussionerna fördes informanterna emellan. 
Dessutom är det så att vissa av informanterna har talat mera än andra, men jag 
upplever ändå att alla informanter har fått komma till tals. Jag är också medveten om 
att mina egna erfarenheter från arbete på folkbibliotek och studieförbund kan finnas 
med i tolkningen av svaren och det är därför svårt att vara helt objektiv. 

 
35 Dessa uppgifter har dels hämtats från överenskommelse mellan Västerås stads kultur- och fritidsnämnd 
och Västerås stadsbibliotek och dels från Stadsbibliotekets årsredovisning 2000. 
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Jag ställde följande huvudfrågor till informanterna: 

∗Vad är folkbildning för er? 
∗Existerar folkbildningsbegreppet inom studieförbund/folkbibliotek idag? 
∗Vad är folkbildning på studieförbund/folkbibliotek? 
∗Finns det andra begrepp som innefattar vad folkbildning står för? 
∗Finns det någon verksamhet inom studieförbund/folkbibliotek som inte är 
folkbildning? 
∗Finns det samarbete mellan studieförbund/folkbibliotek i Västerås? Hur ser det 
samarbetet ut? 
∗Hur ser ni på framtidens folkbildning? 

Intervju med anställda inom studieförbund i Västerås  

Folkbildning idag 
Informanterna från studieförbunden har en mycket likartad syn på vad folkbildning 
är. Man nämner nyckelord och begrepp som livslångt lärande, livskunskap, fritt och 
frivilligt, mötet mellan människor, små grupper, bildning i stället för utbildning. Ulla 
(63 år) tycker att folkbildning är ”att utvecklas som människa på alla sätt både 
estetiskt och kunskapsmässigt”. Göran (46) menar att folkbildning är ”en form av 
bildning då skaffar man sig någon slags förförståelse så att man lättare kan sätta sig in 
i problem och frågor då de uppkommer”, han fortsätter ”en med bildning har lättare 
att lära sig något nytt, sätta sig in i en ny situation”. Karin (53) uttrycker att ”det är 
inte betyg och kompetenshöjning inom den standardiserade skolan utan det är mera 
på frivillig basis”. Monika (50) nämner livslångt lärande och säger ”det är en kunskap 
som sker från låg ålder ända upp till slutet, att man ständigt lär sig”. Johan (60) talar 
om gruppen och menar att man ”utgår från den enskilda människan och vidare ”tar 
hänsyn till var och en så att var och en finns med hela vägen i en process”. Han säger 
också att folkbildningen ”är en kraft i samhällsförvandlingen”. Bara en av 
informanterna nämner folkbibliotek i samband med ordet folkbildning och det kan 
man tolka som att informanterna först och främst förknippar ordet med 
studieförbunden.  

Folkbildningsbegreppet inom studieförbund  
Alla informanterna säger att man diskuterar folkbildningsbegreppet mycket, både 
bland anställda och förtroendevalda i styrelser. Karin (53) betonar studiecirkelns 
metodik med delaktighet och demokrati som studieförbundens kärna och hon menar 
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att det obligatoriska utbildningsväsendet har tittat på denna metodik och insett att 
”det är enda sättet att få folk att lära sig nånting det är ju att man känner sig 
engagerad och involverad och får påverka innehållet i det man håller på att lära sig”. 
Hon menar att kvalitén är viktig med studieplaner, mål och mening med 
verksamheten. Informanterna kommer in på cirkelledarens ansvar och att 
studieförbundens administratörer har en mission att lära ut folkbildningens 
arbetsmetoder och det försöker man göra genom att ordna cirkelledarutbildningar, 
visserligen är det svårt att få folk ställa upp men ambitionen finns i alla 
studieförbunden. Monika (50) menar också att samspelet mellan administratören och 
gruppen där administratören tipsar om olika arbetsmetoder, ordnar studiematerial, 
studiebesök, föredragshållare osv. är mycket viktigt i denna process. Alla är överens 
om att grupper med ett gemensamt intresse, som träffas regelbundet och där alla 
deltagare har rätt att påverka och där själva processen är lika viktig som målet är bra 
folkbildning. Processen är ett begrepp som återkommer vid ett flertal tillfällen under 
intervjuns gång.  

Alvar Svensson menar i sin artikel ”Att se på folkbildning” att det finns flera 
gemensamma drag i studieförbundens syn på folkbildning. Det konstaterar han efter 
sin 1993−1994 genomförda intervjuundersökning med både anställda och 
förtroendevalda inom olika studieförbund, där han kom fram till att det finns en 
folkbildningens särart, något som skiljer den från och ger legitimitet i förhållande till 
annan vuxenutbildning. Intervjupersonerna uttrycker en i stor utsträckning likartad 
syn på vad folkbildning är och att folkbildning handlar om en utvecklingsprocess och 
innefattar sådant som inte kan mätas36 Det är just denna process som mina 
informanter också klart uttrycker i intervjun och detta visar på att det finns en samsyn 
när det gäller folkbildningsbegreppet inom studieförbunden. 

Andra begrepp som innefattar vad folkbildning står för 
Ingen av informanterna tycker att livslångt lärande är entydigt med folkbildning, för 
lärande, som Göran (46), uttrycker ”det är ju liksom medvetet att man inte använder 
ordet undervisning, för lärande är nånting mer så att individen söker kunskap” och 
livslångt lärande kan förekomma i så många olika former. 

Karin (53) menar att man nästan kan vända på det och säga att ”det är inte det 
livslånga lärandet som är folkbildning utan folkbildning är livslångt lärande” och med 

 
36 Svensson, Alvar, ”Att se på folkbildning. Om vad folkbildare menar att det är”. Om folkbildningens 
innebörder − nio försök att fånga en företeelse. Red. Bosse Bergstedt & Staffan Larsson, Mimer, 
(Linköping 1995), s. 123. 



 21

det menar hon att kunna erbjuda ett livslångt lärande i olika former, t.ex. att det finns 
kurser på kvartsfart på högskolan och att det finns Kunskapslyft osv.  

Alla konstaterar att folkbildning är ett mycket bra begrepp och det används 
mycket bland anställda men frågan är om de som går i studiecirklar talar om 
verksamheten i de termerna. Ulla (63) uttrycker det på följande sätt: ”Dom pratar 
inte om det, dom upplever det ju!”. Karin (53) menar ”Därför passar folkbildning till 
allting egentligen”. 

Jag kan än en gång konstatera att informanterna har en samsyn när det gäller 
folkbildningsbegreppet. De tycker inte att livslångt lärande är synonymt med 
folkbildning, för lärande kan förekomma i så många olika former och det tolkar jag 
som att de bl.a. menar utbildning inom det traditionella utbildningsväsendet med 
betyg och kompetenshöjning, och det står inte för folkbildning. 

Fritt och frivilligt? 
Johan (60) resonerar om att man arbetar på tre olika fronter inom studieförbunden. 
För det första arbetar man mot sina medlemsorganisationer, för det andra med 
avgiftsbelagda studiecirklar och kurser och för det tredje med nollarvoderade cirklar, 
den s.k. ”kamratcirkeln” där någon i gruppen är cirkelledare och inte uppbär arvode. 
Han menar att det inte alltid är lätt att arbeta folkbildningsmässigt i de avgiftsbelagda 
studiecirklarna. Ett par av informanterna menar att det i cirklar, som bedrivs inom 
fackliga organisationer och med redan skrivet studiematerial, inte finns så stor 
möjlighet för deltagarna att påverka innehållet i cirkeln och det är inte så bra 
folkbildning. Det är inte riktigt fritt och frivilligt, visserligen går man inte dit om man 
inte vill, men fritt i den bemärkelsen att påverka finns inte så mycket av som man 
skulle önska. 

Verksamhet som inte är folkbildning på studieförbund 
Några av informanterna menar att studieförbunden har flera ben att stå på där 
folkbildningen är en del, arbetsmarknadsutbildning med Kunskapslyftet en annan och 
uppdragsutbildning en tredje. Medverkan i Kunskapslyftet och uppdragsutbildning 
finansieras på annat sätt än folkbildningsverksamheten. Det är mest FU och ABF 
som medvetet har satsat på dessa verksamheter. Informanterna påpekar att 
folkbildningsmetodiken ändå genomsyrar dessa utbildningar trots att ingången är 
annorlunda än i folkbildningen. 
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Samarbete med Stadsbiblioteket 
Informanterna berättar att de använder Stadsbibliotekets lokaler för kulturprogram, 
föreläsningar, vissa kampanjer och studiecirklar i släktforskning. Olika estetiska 
cirklar använder utställningsmontrar, cirkeldeltagare letar information och material, 
bibliotekets personal är villig att plocka fram böcker för specifika teman vid 
föreläsningar, samarbete via arbetsplatsbibliotek osv. 

Karin (53) säger att ”biblioteket står där men vi är lite dåliga att ta tillvara det”. 

Framtidens folkbildning  
Folkbildningen kommer att behövas för samhället förändras så fort, det gäller att 
hänga med och förstå, bryta ner det svåra och komplexa och då spelar studiecirkeln 
en stor roll, menar Karin (53). Folk är trötta på informationsbruset och stillasittandet 
vid datorn och då behöver man träffas i mindre grupper och då kommer det också 
att finnas behov av det kreativa skapandet, anser Göran (46). Ulla (63) uttrycker det 
så här ”Jag tror att studiecirkelns död, talet om den är överdrivet”. Karin (53) menar 
att i det mångkulturella samhälle som vi lever i, har våra invandrare stora vinster av 
att gå i blandade studiecirklar, dvs. med både invandrare och svenskar, där de får 
lära sig demokratiska arbetsformer och bli integrerade i samhället men samtidigt får 
hålla liv i sina traditioner, sin kultur. Det är också viktigt att vi för över 
folkbildningstanken till den unga generationen, menar Monika (50). 

Monika (50) tar upp företeelsen om distanscirklar på nätet. Även om man har 
mötesplatser på nätet och ”chattar” med varandra så är det fysiska mötet viktigt och 
det är denna kombination som vi kommer att få se mer och mer av, tror hon. Det är 
också en generationsfråga. Ungdomar har lättare att gå in på nätet och ”chatta” än 
äldre personer.  

Göran (46) kommer också in på att vi som arbetar med folkbildning måste 
framhålla folkbildningsarbetets betydelse så att samhället är berett att stödja 
folkbildningen, dvs. att folkbildningen ger något tillbaka till samhället. I vissa 
kommuner har man till och med tagit bort bidragen. 

Analys av intervju med studieförbundsanställda  
Gunnar Sundgren menar att det finns ett levande folkbildningsetos, en gemensam 
uppfattning hos folkbildningens företrädare om vilka grundläggande värden och 
karakteristika som bör gälla för svensk folkbildning. Dessa kan sammanfattas i 
följande påståenden: 

Folklig snarare än statlig 
Fri och frivillig snarare än kontrollerad och anvisad 
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Skapande snarare än återskapande 
Helhetsorienterad snarare än lärdom 
Inriktad på klokhet snarare än lärdom 
En verksamhet för vuxna snarare än för barn 
En kollektiv process snarare än en rent individuell  
Något som sker genom folket snarare än för folket 
Ett bidrag till individuell och social förändring snarare än konserverande och 
samhällsbevarande 
(Själv)bildning snarare än utbildning 
Erfarenhetsbaserad snarare än ämnesbaserad (min kursivering)37 

Jag tycker att detta folkbildningsetos, som Sundgren lyfter fram, där 
demokratibegreppet är så framträdande, stämmer mycket väl överens med vad mina 
informanter betonade i intervjun även om det kanske inte i alla delar kan vara 
representativt för vad studieförbundsanställda i alla 11 studieförbunden skulle komma 
fram till. 

Ingen av informanterna tycker att folkbildning är synonymt med livslångt lärande. 
För dem är folkbildning en del av det  livslånga lärandet. Studieförbundsanställda 
tycker att folkbildningsbegreppet är ett mycket bra begrepp, som man använder 
mycket men däremot är det inte självklart att det används lika mycket bland 
deltagarna. Informanterna framhåller också att all folkbildning inte alla gånger är 
riktigt bra folkbildning och med det menar de att i vissa fackliga studiecirklar och i en 
del avgiftsbelagda studiecirklar kan inte deltagarna alltid vara med och påverka 
innehållet. 

Studieförbunden bedriver också verksamhet som man inte kallar folkbildning. 
Arbetsmarknadsutbildning med Kunskapslyftet och annan uppdragsutbildning 
finansieras med andra bidrag och går inte in under folkbildningsbegreppet. Tomas 
Aronsson, studieförbundssekreterare inom Folkbildningsrådet, menar i artikeln 
”Några tankar om folkbildningen och kunskapslyftet” att när regeringen kom med 
förslaget om vuxenutbildningssatsning så diskuterades detta mycket bland 
studieförbunden. Diskussionen handlade om huruvida studieförbunden borde gå in i 
rollen som uppdragstagare och hur det stämde med det ”fria och frivilliga” 
folkbildningsarbetet och hur man i så fall skulle kunna påverka den framtida 
vuxenutbildningen.38 Jag kan ändå se att några studieförbund i min intervju medverkar 

 
37 Sundgren, 2000, s. 122. 
38 Aronsson, Tomas, ”Några tankar om folkbildningen och kunskapslyftet”. Årsbok om folkbildning 1998 
(Stockholm 1998), s. 19. 
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i Kunskapslyftet därför att de menar att det är viktigt att folkbildningsmetodiken får 
genomsyra vuxenutbildningen men verksamheten kallas inte folkbildning därför att det 
är andra bidrag än folkbildningsbidrag som gäller för Kunskapslyftet.  

Samarbetet med Västerås stadsbibliotek sker till stor del genom att 
studieförbunden arrangerar kulturprogram och föreläsningar på biblioteket och att 
studiecirkeldeltagare i bildningssyfte använder sig av biblioteket. Jag konstaterar att 
samarbetet med biblioteket sker i Stadsbibliotekets lokaler och jag kan inte i min 
intervju se att biblioteket bedriver uppsökande verksamhet gentemot 
studieförbunden. 

De studieförbundsanställda menar att folkbildning kommer att behövas i 
framtiden. Både ”vanliga” studiecirklar och ”cirklar på nätet” kommer att 
komplettera varandra. Distanscirklarna har uppmärksammats av Rosalie Norberg 
och Ingemar Svensson, som i artikeln ”Deltagarstyrning på distans”, menar att det 
krävs att man i studiegruppen kommer överens om arbetsformer, att samtliga i 
gruppen får nödvändig information, att det finns en tydlig struktur som alla förstår, 
tillit och tillåtande attityd till varandra och sist men inte minst att man inte använder 
stela studiehandledningar och webbstrukturer. Denna arbetsform kräver ännu mera 
deltagarstyrning från cirkelledarens sida än vanliga studier i det fysiska rummet.39 

Studieförbundsanställda poängterar också att de som arbetar med folkbildning 
måste framhålla folkbildningsarbetets betydelse inför bidragsgivarna, 
Folkbildningsrådet och kommunerna. Detta uttalande stämmer väl överens med vad 
Ants Viirman, utredare på Svenska Kommunförbundet, framhåller i artikeln 
”Folkbildningens själ”. Där menar han att studieförbunden måste ge sig in i en dialog 
med kommunerna och mycket tydligare framhålla sin idéprofil och våga argumentera 
för att folkbildningen på ett avgörande sätt kan hjälpa till att vitalisera den lokala 
demokratin. Studieförbunden har inte behövt argumentera för sin folkbildningssyn 
men i dessa tider med besparingar blir det alltmer viktigt att framhålla dess 
betydelse.40  

När vi nu studerat hur studieförbundsanställda i Västerås ser på 
folkbildningsbegreppet ska det bli intressant att se hur folkbibliotekarier på Västerås 
stadsbibliotek uppfattar detta begrepp. 

 
39 Norberg, Rosalie & Svensson, Ingemar, ”Deltagarstyrning på distans”. folkbildning.net −  en antologi om 
folkbildningen och det flexibla lärandet. Folkbildningsrådet & Distum, (Stockholm 2001), s. 40 f. 
40 Gustavsson, Per, ”Folkbildningens själ”. Impuls 1997:9, s. 32. 
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Intervju med bibliotekarier på Västerås stadsbibliotek 

Folkbildning idag  
Lisa (29), menar att hon ser ordet folkbildning som ett generellt begrepp som för 
henne betyder bildning för folket men hon ser det också ur ett historiskt perspektiv 
och får associationer till det kollektiva, strategin att hela massan skulle bildas där 
folkbildningsrörelserna vid 1900-talets början ville släta ut ojämlikheter bland folket. 
Hon menar att det fanns starka politiska skäl. Karl (55), säger att det idag finns nya 
ord som t.ex. livslångt lärande och det har med kvalitet och kompetensutveckling att 
göra och han funderar på hur de begreppen förhåller sig till folkbildningsbegreppet. 
Han tror att folkbildningen kan ges nytt innehåll genom IT-utvecklingen där 
bibliotekarien har till uppgift att ”vägleda och lotsa i den djungel som finns i våra nya 
informationskällor”. Han talar också om kvalitet i mötet med kunden och tycker att 
kvalitetsbegreppet har luckrats upp och att biblioteket idag mycket blivit en 
”serviceinstitution på marknadens villkor” och han menar också att 
”bibliotekariefunktionen bör tydliggöras”. ”Mina associationer till folkbildning det 
handlar nog mera om rättvisa”, menar Josefin (28), och fortsätter ”alla ska ha 
möjlighet att få en form av utbildning”. Precis som Lisa (29) ser hon det historiska 
perspektivet med folkbildningsrörelserna och förknippar främst ordet med 
studieförbunden. Hon ser liksom Karl (55) att biblioteken mer och mer blivit en 
serviceinstitution men det tycker hon bara är positivt. Bengt (57) beskriver 
folkbildningen som ”kunskapsinhämtande och lärande som sker frivilligt från den 
lärandes synpunkt", något som sker utanför det formella utbildningsväsendet, och han 
fortsätter ”biblioteket kan ha en roll, studieförbunden kan ha en annan roll inom 
folkbildningsväsendet”. Han tror att demokratibegreppet spelade större roll när 
folkbildningen växte fram än det gör idag. Lennart (50) ser framför sig ”den levande, 
goda föreläsaren” när han tänker på ordet folkbildning.  

Folkbildningsbegreppet på folkbibliotek 
Informanterna kommer återigen in på det livslånga lärandet som mycket sker på ett 
individuellt plan, människor som uppsöker biblioteket för att de är intresserade av ett 
visst ämne osv. Gång på gång återkommer informanterna till bibliotekets roll som 
serviceinstitution, att ge människor vad de efterfrågar även om bokinköpen utgör ett 
urvalsinstrument. De kommer också in på datorer och Josefin (29) menar att ”det 
finns många som är intresserade av att lära sig och bemästra datorer på olika sätt” 
och Karl (55) flikar in att det finns en klyfta i samhället idag, ”IT-klyftan”, och där 
har biblioteket en stor uppgift att hjälpa människor att lära sig behärska datorerna 
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inte som ett mål i sig utan som ett medel i inhämtande av kunskap precis som 
inhämtande av kunskap i böcker.  

Jag märker tydligt en tendens bland bibliotekarierna att när de talar om 
folkbildningsbegreppet kommer de gång på gång in på studieförbundens verksamhet, 
även när jag frågar dem om folkbildningsbegreppet på bibliotek. Det tolkar jag som 
att det är studieförbunden de först och främst förknippar med folkbildning. 

Andra begrepp som innefattar vad folkbildning står för 
Lisa (29) tycker att folkbildning är ett gammaldags ord och vill skilja mellan bildning 
och folkbildning och Josefin (28) hakar också upp sig på begreppet folkbildning men 
tycker att begreppet ändå rör sig om tillgänglighet för alla och hon menar att ”det 
finns inom bibliotekets ramar ändå ett slags möjlighet till bildning” och syftar bl.a. på 
det kulturutbud som finns på biblioteket. Bengt (57) säger att ”folkbildningen är en 
del av det livslånga lärandet”. Man diskuterar bl.a. folkomröstningar om EU och 
kärnkraften där folkbildningskrafter verkat för att människor skulle sätta sig in i dessa 
frågor och ta ställning, ”det är något slags fostrande i det där och kollektivt och 
ovanifrånperspektiv”, menar en av informanterna medan en annan uttrycker vikten av 
demokrati. Jag märker en skillnad mellan de yngre bibliotekariernas syn på 
folkbildningsbegreppet, och de äldres syn på detsamma. De yngre hakar upp sig på 
begreppet och tycker det hör till förgången tid medan de äldre oftare kan tänka sig 
att använda det. Jag kan konstatera att alla ändå håller med om att begreppet 
folkbildning existerar innehållsmässigt och teoretiskt men att begreppet är på väg ut 
ur det allmänna medvetandet, att man idag mera talar om studieförbund, 
studiecirklar, livslångt lärande och självstudier. Informanterna menar att 
folkbiblioteken ska finnas tillgängliga för att sprida kunskap och kvalitetsbegreppet 
diskuteras livligt där de äldre tycker att bibliotekens kvalitetsregler har luckrats upp 
för mycket och de yngre tycker det är viktigt att köpa både kvalitetslitteratur och 
triviallitteratur. Mångfalden i utbudet kan locka flera att låna och läsa.  

Angela Zetterlund har i artikeln ”Om folkbildningens roll i biblioteksvärlden idag” 
konstaterat att: 

Ett av de ideal som förenat många folkbibliotekarier under åren tycks vara biblioteket som 
en institution där man har ett visst samhälls - och kvalitetsansvar att förvalta. Några talar om 
att det finns en generationsklyfta inom bibliotekariekåren. Den finns mellan de fyrtiotalister, 
som växte upp och etablerade sig under det radikala sextio- och sjuttiotalet, vilka agerade 
utifrån ett entydigt folkbildarperspektiv och de som vuxit upp i senare generationer, där helt 
andra värderingar dominerar […] Av debatten får man intrycket att den yngre generationen 
ser på folkbildningen som något förlegat, eller dåligt anpassat till dagens samhälle och 
därför inte som central i deras yrkesuppfattning, medan de äldre kämpar för att översätta 
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och modifiera traditionella folkbildningsideal och begrepp för att få dem med sig i det nutida 
och framtida biblioteksarbetet.41 

Jag märker att denna tendens finns hos mina informanter även om underlaget är för 
litet för att göra en generell bedömning bland bibliotekarierna på Västerås 
stadsbibliotek. 

Verksamhet som inte är folkbildning på folkbibliotek 
Caféet som finns på Stadsbiblioteket är kanske inte folkbildning, menar en av 
informanterna, men ändrar sig och tycker att om ”kaffedrickandet” kombineras med 
tidnings- och bokläsning då blir det folkbildning.  

”Kvalitetsbegreppet är på väg att urholkas på sina ställen, då är jag tveksam, då 
är det inte folkbildning”, menar Bengt (57). Han tycker också att tidningsläsning har 
varit en del av folkbildningen, men idag har tidningsläsningen gått ned katastrofalt och 
det beror på att vi idag lever i en ”snuttifieringstid”, där man bara läser korta notiser 
om aktuella händelser (t.ex. Metro på tunnelbanan). Det blir också en diskussion om 
de publika datorerna med Internetuppkoppling. Karl (55) menar att bibliotekarierna 
numera inte bara har det fysiska biblioteket med bokbestånd valt av dem att ansvara 
för utan man ställs också inför information som hamnar utanför dessa ramar  

 och på det viset har man i viss grad valt bort en del av kvaliteten. Några av 
informanterna menar att biblioteket bara ställer medierna till förfogande. Lisa (29) 
säger att det inte ligger i bibliotekariernas befogenhet att kontrollera eller ta ansvar 
för besökarnas informationssökning på Internet. 

Det finns en mångfacetterad verksamhet inom bibliotekets ramar vilket ställer 
stora krav på bibliotekarierna idag, menar en av informanterna. 

Samarbete med studieförbunden 
Informanterna har samarbete med studieförbunden när det gäller kulturprogram och 
föreläsningar, släktforskar- och bokcirklar och kurser i bibliotekskunskap för 
studieförbundsgrupper i Stadsbibliotekets lokaler. Dessutom medverkar 
sagoberättande invandrarkvinnor från olika studieförbund på huvudbiblioteket och 
filialer och en del studiecirkelledare använder sig av bibliotekets material till sina 
cirklar osv. 

 
41 Zetterlund, Angela, ”Om folkbildningens roll i biblioteksvärlden idag”. Folkbildning och bibliotek? På 
spaning efter spår av folkbildning och livslångt lärande i biblioteksvärlden. Red. Maj Klasson, 
Publiceringsföreningen Valfrid, (Borås 1997), s. 37 f. 
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En informant tar upp att det inte finns något utarbetat arbetssätt mellan 
folkbibliotek och studieförbund utan det är upp till studieförbunden att ta kontakt 
med Stadsbiblioteket när man vill samarbeta. 

Framtidens folkbildning  
Enligt informanterna kommer den traditionella folkbildningen att behövas som ett 
komplement till den obligatoriska undervisningen, där många idag går ut med dåliga 
betyg och behöver komplettera sin utbildning. Vi lever också i det mångkulturella 
samhället, som en av informanterna uttrycker det, och då kommer klyftor att uppstå 
och det är bibliotekens och folkbildningens roll att motverka dessa klyftor. Josefin 
(28) menar att gränserna mellan olika utbildningar håller på att suddas ut och på 
vilket bibliotek man lånar − om det är det kommunala, högskole- eller 
komvuxbiblioteket − har inte så stor betydelse i framtiden. Folkbildningen måste 
kunna erbjuda kurser och kunskapsinhämtande när det gäller IT och Bengt (57) 
menar ”där står vi nog i en parallell hur det var för knappt hundra år sedan med den 
allmänna kunskapsinhämtningen”. 

Detta uttalande stämmer väl med vad Angela Zetterlund fann när hon i 
bibliotekens branschtidskrifter 1995−1996 studerade folkbildningens roll i 
folkbiblioteksvärlden. Hon skriver: ”Ibland tycks folkbildningsuppgifterna peka mot 
att även folkbiblioteken har ett stort ansvar för allmänhetens IT-utbildning, något som 
delas med studieförbunden och den frivilliga vuxenutbildningen”.42  

Här har folkbiblioteken verkligen en stor uppgift framför sig. 

Analys av intervju med folkbibliotekarier 
I min undersökning kan jag se att informanterna när jag frågar dem om vad 
folkbildning är, väldigt mycket förknippar ordet med studieförbunden och deras 
verksamhet. De återkommer ofta till detta. Detta betyder inte att folkbildning inte har 
med bibliotek att göra. Folkbildning finns innehållsmässigt och teoretiskt i 
verksamheten men folkbildningsbegreppet användes inte så mycket av 
bibliotekarierna själva. Jag kan också i min intervju se tendensen att de äldre oftare 
använder ordet folkbildning än de yngre bibliotekarierna men underlaget i min 
undersökning är för litet för att kunna avgöra om detta stämmer med vad alla 
bibliotekarier på Stadsbiblioteket skulle tycka. 

Informanterna talar om folkbiblioteket som skall finnas tillgängligt för alla och för 
att sprida kunskap. Folkbildning hör framförallt för de yngre bibliotekarierna till 

 
42 Zetterlund, 1997, s. 36. 
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historisk tid, med kollektiv fostran av folket under 1900-talets början. De yngre talar 
hellre om bildning på folkbibliotek än folkbildning. Utifrån Maj Klassons modeller om 
förmyndarmodellen, dialog- eller samarbetsmodellen och marknadsmodellen 
och rollerna som kulturbevarare, kulturbärare, kulturbyggare och  
kulturförnyare vill jag göra anspråk på att de äldre bibliotekarierna har mera av 
förmyndarmodellen än de yngre bibliotekarierna och det kan jag konstatera efter 
att ha följt diskussionerna om kvalitet i utbudet av medier där de äldre tycker att 
kvalitetsbegreppet har luckrats upp för mycket och att utbudet av böcker har närmat 
sig triviallitteraturen mycket mera än tidigare. Med detta menar jag inte att de yngre 
bibliotekarierna inte värnar om den goda boken men de har kanske lättare att ta till 
sig att man måste tumma på kvalitetsbegreppet för att anpassa sig att vara en 
serviceinstitution på marknadens villkor enligt marknadsmodellen. Dialog- eller 
samarbetsmodellen finns hos alla informanterna. Jag kan också ana att det finns en 
tendens till att den folkbildanden rollen som Klasson förknippar med 
kulturbevararen och kulturbäraren finns mera hos de äldre än de yngre men att 
kulturbyggaren och kulturförnyaren finns hos alla även om gränserna mellan de 
olika rollerna är flytande.43 

Jag uppfattar att mina informanter inte uttrycker folkbildningsbegreppet så 
entydigt, att all verksamhet är och alltid har varit folkbildning, som Kristina 
Malmqvist kom fram till i sin undersökning på Uppsala stadsbibliotek.44 Jag skulle 
snarare vilja säga att bibliotekariens service- och tjänstefunktion som Urban Eriksson 
och Magnus Snygg fann i sin undersökning,45 är mera framträdande än den 
folkbildande hos informanterna på Västerås stadsbibliotek även om underlaget i min 
undersökning, som redan konstaterats, är för litet för att dra några generella 
bedömningar vad bibliotekarierna i stort tycker på Västerås stadsbibliotek. 

Samarbetet med studieförbunden gäller till stor del kulturprogram, föreläsningar 
och studiecirklar som studieförbunden arrangerar på Stadsbiblioteket. Det finns inget 
organiserat samarbete utan det är upp till studieförbunden själva att ta kontakt med 
biblioteket. 

När det gäller framtidens folkbildning anser informanterna att traditionell 

 
43 Se Maj Klassons modeller i Kulturpolitisk tidskrift 1996:2, s. 18 ff. 
44 Se uppsats av Malmqvist, Kristina, Folkbildningsbegreppet på folkbibliotek. Kandidatuppsats i 
biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid Uppsala Universitet, nr 2000:79. 
45 Se uppsats av Eriksson, Urban och Snygg, Magnus, ”Världen är nära på ett annat sätt än tidigare” En 
undersökning av den äldre generationen folkbibliotekariers erfarenheter av sitt yrkesliv. Magisteruppsats 
i biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid Uppsala Universitet, nr 1999:46. 
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folkbildning alltid kommer att behövas parallellt med traditionell utbildning. Detta 
stämmer väl med det som Angela Zetterlund fann i bibliotekens branschtidskrifter där 
hon menar att folkbildningen tycks få nytt liv inom biblioteksvärlden genom att vi står 
inför det framtida kunskapssamhälle där information och informationsteknik skall bli 
var mans egendom. Det tycks som om biblioteken är på väg att tona ner sin 
kulturförmedlande roll och informationsförsörjningen blir allt viktigare och då ser man 
folkbildningsansvaret som något av en profileringsmöjlighet.46  

 

 
46 Zetterlund, 1997, s. 41.  
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Slutdiskussion 

Nu är det dags att repetera de frågor som ställdes i kapitlet om syfte och 
frågeställningar. Har denna uppsats nått sitt syfte? Huvudsyftet var att undersöka 
folkbildningsbegreppet inom studieförbund och folkbibliotek och se om det finns 
skillnader/likheter och om det finns andra begrepp som innefattar vad folkbildning 
står för. Jag kommer att gå igenom frågorna jag ställde i uppsatsens början och bit 
för bit redovisa vad jag kommit fram till. 

Existerar folkbildningsbegreppet inom studieförbund och folkbibliotek idag? 
Jag konstaterar att folkbildningsbegreppet existerar i hög grad bland informanterna i 
studieförbunden i Västerås. Det finns en samsyn, ett folkbildningsetos, som Gunnar 
Sundgren studerat och som jag visat på tidigare i uppsatsen.47 

Folkbildningsbegreppet existerar inte i lika hög grad bland informanterna på 
Västerås stadsbibliotek. Jag konstaterar att folkbibliotekarierna inte har samma 
enhetliga syn på folkbildningsbegreppet som studieförbundsanställda. De yngre 
bibliotekarierna tenderar att tycka att folkbildningsbegreppet är ”gammaldags” och 
tillhör historisk tid. De kopplar begreppet till kollektiv fostran av folket, som skedde 
i 1900-talets början. De äldre använder begreppet oftare men är också medvetna 
om att begreppet är på väg bort från folkbiblioteken. Folkbildningsbegreppet finns 
teoretiskt och innehållsmässigt men idag pratar man mera om livslångt lärande och 
bildning. 

 

Finns det andra begrepp som innefattar vad folkbildning traditionellt står 

för? 

Inom studieförbunden använder man begreppet folkbildning och man vill inte ersätta 
det med något annat begrepp. Man talar om det livslånga lärandet men tycker inte att 

 
47 Sundgren, 2000, s. 122. 
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det är samma sak som folkbildning. Det livslånga lärandet är en process som pågår 
hela livet och folkbildningen är en del av lärandet.  

Inom folkbiblioteket talar man hellre om bildning, självbildning och livslångt 
lärande än folkbildning men jag tolkar det inte som att bibliotekarierna vill ersätta 
begreppet folkbildning med dessa begrepp. Biblioteket finns till för alla i det livslånga 
lärandet. 

Vad är folkbildning i dagens studieförbund? Hur ser bibliotekariens roll ut 
som folkbildare idag? 
Folkbildning i studieförbunden bygger till största delen på studiecirkelverksamhet. 
Metodiken med delaktighet och demokrati är studieförbundens kärna, där 
grupprocessen i lärandet är lika viktig som målet och som skiljer den och ger 
legitimitet i förhållande till annan utbildning med betyg och kompetenshöjning. 

Jag tycker det är intressant att se att studieförbundsanställda ”bara” kallar den 
verksamhet som får folkbildningsbidrag, med de speciella mål och kriterier som 
utmärker den, för folkbildning. Medverkan i Kunskapslyftet och uppdragsutbildning, 
finansierade med andra bidrag, går inte in under folkbildningsbegreppet, fastän 
folkbildningsmetoderna ändå, vad jag förstår, genomsyrar också den verksamheten. 

Jag konstaterar att den folkbildande rollen hos bibliotekarierna har tonats ner. 
Visserligen har jag funnit skillnader i de yngres och äldres syn på denna roll, där de 
yngre har svårare att ta till sig den, eftersom det ligger ett drag av fostran i den 
rollen. Men jag kan ändå se att bibliotekariens roll på folkbibliotek mer och mer blivit 
en service- och tjänsteroll på marknadens villkor. Bibliotekarierna håller på att 
omtolka folkbildningsbegreppet för att anpassa sig till dagens samhälle precis som 
Bernt Gustavsson menar att folkbildning och bildning måste omtolkas för att passa in 
i dagens samhälle.48 

Vilka likheter finns i synen på folkbildning inom studieförbund och 
folkbibliotek? 
Likheter i grundsynen på vad folkbildning är finns hos informanterna både på 
studieförbund och folkbibliotek och det som betonas är att folkbildning är det fria 
och frivilliga kunskapssökandet i motsats till traditionell utbildning med betyg och 
kompetenshöjning. 

 
48 Gustavsson, 1996, s. 16. 
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Vilka skillnader finns i synen på folkbildning inom studieförbund och 
folkbibliotek? 
För studieförbundsanställda är begreppet folkbildning självklart. Jag vill påstå att 
detta har att göra med att ordet folkbildning står så klart uttryckt i 
Folkbildningsrådets direktiv om bidrag till folkbildning, och enligt de direktiven så är 
det, som konstaterats tidigare, studieförbunden som tillsammans med 
folkhögskolorna står för folkbildningen i Sverige. Jag noterar också att när jag i 
intervjun med folkbibliotekarierna pratar om folkbildning på bibliotek, så kommer de 
gång på gång in på folkbildning i studieförbund. 

Folkbildning inom studieförbund har mycket med den kollektiva processen i 
lärandet att göra, den process som sker tillsammans med andra i studiecirkelns form. 

(Folk)bildning inom folkbibliotek handlar mera om individuell självbildning. 
Folkbiblioteken finns till för människors livslånga lärande, i utbildningar med betyg 
och kompetenshöjning, för människors olika intressen och kulturupplevelser och 
detta stämmer mycket väl med vad som står i Unescos folkbiblioteksmanifest om 
folkbiblioteken som en grundförutsättning för livslångt lärande. Som konstaterats 
tidigare finns begreppet folkbildning inte alls med. Jag har i min intervju med 
bibliotekarierna funnit belägg för Maj Klassons funderingar om att bibliotekarierna 
har lättare att ta till sig begreppet livslångt lärande än begreppet folkbildning.49 Jag 
finner att folkbibliotekarierna, framför allt de yngre, har lättare att ta till sig det förra 
begreppet, även om jag inte kan dra den slutsatsen att det stämmer med vad alla 
bibliotekarier på Stadsbiblioteket i Västerås skulle tycka. 

Finns samarbete mellan studieförbund och folkbibliotek? Om det finns 
samarbete, hur ser det i så fall ut? 
Jag kan konstatera att det i Västerås finns samarbete mellan studieförbunden och 
Stadsbiblioteket bl.a. när det gäller kulturprogram, cirkeldeltagare som utnyttjar 
biblioteket i studiesyfte, kurser i bibliotekskunskap för studieförbundsgrupper osv. 
Men ett samarbete i organiserad form förekommer inte utan det är upp till varje 
studieförbund att ta kontakt med Stadsbiblioteket när man vill samarbeta och då kan 
man notera att det sker i Stadsbibliotekets lokaler. Det är intressant att notera att 
uppsökande verksamhet gentemot studieförbunden inte förekommer från 
Stadsbibliotekets sida.  

 
49 Klasson, 1997, s. 7 f. 
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Den koppling mellan studieförbund och folkbibliotek, som jag tidigare visat på i 
den historiska återblicken, finns fortfarande men är inte så stor att man idag bedriver 
samarbete i organiserad form. 

Hur ser studieförbundsanställda och folkbibliotekarier på framtidens 
folkbildning? 
Informanterna menar att folkbildningen alltid kommer att behövas som ett 
komplement till den traditionella skolan. I det mångkulturella samhället har 
folkbildningen en uppgift, nämligen att överbrygga klyftor mellan människor. 
Studiecirkeln med både det kunskapsmässiga och estetiska lärandet kommer att 
behövas i framtiden och distanscirklar på nätet kommer att öka. 

IT-utvecklingen i samhället pekar mot att folkbildningen står inför en stor uppgift 
att ta ansvar för allmänhetens IT-utbildning och där står vi som en av mina 
informanter uttrycker det ”i en parallell hur det var för knappt hundra år sedan med 
den allmänna kunskapsinhämtningen”. Både anställda inom studieförbund och 
folkbibliotekarier ser sig ha ett stort ansvar att hjälpa människor att få  ta del av 
denna utbildning. 
 
 
 
Avslutande kommentar: 
Jag tror att ett samarbete i mera organiserad form mellan studieförbund och 
folkbibliotek skulle vara intressant att utveckla. Jag tror att om dessa institutioner ”i 
sann folkbildningsanda” skulle ta ett gemensamt ansvar för alla människors rätt att ta 
del av IT-utbildningen, skulle det ha en mycket stor genomslagskraft i samhället. 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka folkbildningsbegreppet inom studieförbund 
och folkbibliotek idag. För att förstå studieförbundens och folkbibliotekens koppling 
till varandra har en kort historisk återblick visat på hur folkbildningen växt fram ur 
1900-talets folkrörelser. Begreppen folk, bildning och folkbildning har undersökts 
i tidigare forskning. Den samhällsstödda folkbildningen sker idag i studieförbund och 
folkhögskolor. I Folkbildningsrådets direktiv som styr studieförbundens verksamhet 
användes ordet folkbildning men i Unescos folkbiblioteksmanifest som ger riktlinjer 
till folkbiblioteken finns inte ordet folkbildning med, utan här talas om att 
folkbiblioteken som lokala kunskapscentra utgör en grundförutsättning för 
människors livslånga lärande.  

Genom att göra två fokusgruppintervjuer, dels med studieförbundsanställda inom 
Västerås stad och dels med folkbibliotekarier på Västerås stadsbibliotek, har bl.a. 
synen på folkbildningsbegreppet undersökts. Informanterna bland studieförbunden 
menar att folkbildningsbegreppet är mycket levande idag. Det finns ett 
folkbildningsetos som kan karaktäriseras av studiecirkelmetodiken med delaktighet 
och demokrati. Folkbibliotekarierna använder inte folkbildningsbegreppet på samma 
sätt som studieförbundsanställda men folkbildning finns både innehållsmässigt och 
teoretiskt. Folkbibliotekariernas folkbildande roll har mer och mer fått ge vika för 
servicerollen på marknadens villkor. Folkbibliotekarierna försöker omtolka 
folkbildningsbegreppet att passa i vår tid. Ingen av informanterna vill påstå att 
folkbildning är samma sak som livslångt lärande, för livslångt lärande kan förekomma 
i så många olika former varav folkbildningen är en. Uppsatsen visar också på att det 
förkommer samarbete mellan studieförbunden och Stadsbiblioteket i Västerås, även 
om samarbetet inte sker i någon organiserad form.  

När det gäller framtidens folkbildning menar studieförbundsanställda och 
folkbibliotekarier att folkbildningen har fått ökad aktualitet genom IT-utvecklingen 
och på så sätt har studieförbund och folkbibliotek ett stort ansvar för allmänhetens 
IT-utbildning.  
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