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Abstrakt
Denna studie visade att uppfattningen kring varför folkbildning finns, vad som ska läras ut samt hur den ska
genomföras  är  något  komplex.  En  forskningsgenomgång  visade  att  det  skett  en  förskjutning  över  tid,  där
folkbildningen i  vissa  delar  av  världen  kommit  att  utvecklas  till  ett  verktyg  för  samhället  att  utveckla  sitt
kunskapskapital. På andra platser är ursprungssyftet med folkbildning fortfarande aktuellt, att minska klyftor i
samhället och motarbeta samhälleliga orättvisor och förtryck. Studien hade i syfte  att ur ett deltagarperspektiv
beskriva hur samhällssynen har betydelse för deltagarnas upplevelser av de folkbildningsinsatser som bedrivs via
studieförbund. Empiri  för  studien  samlades  in  via  semistrukturerade  intervjuer  som genomfördes  med  sex
individer som deltagit i folkbildningsinsatser via studieförbund under det senaste året. Studiens resultat visade att
deltagarna  upplevde  att  folkbildning  inte  bidrog  med  någon  teoretisk  kunskap,  till  skillnad  från  deras
förväntningar. Detta argumenteras ha visat en individualistisk samhällssyn där formella meriter för den enskilda
individen är betydelsefullt. Folkbildning upplevdes däremot ge värdefulla verktyg att arbeta med i den egna
verksamheten  vilket  bland  annat  ansågs  ha  bidragit  till  ett  reflekterat  tänkande  kring  både  individens  och
verksamhetens  situation.  Inom  folkbildningsinsatserna  användes  metoder  där  individer  lärde  med  och  av
varandra, vilket överensstämmer med en samhällssyn där demokrati eftersträvas. Deltagarna däremot upplevde
inte att detta var en del av folkbildningsinsatsen vilket i sin tur visade en mer individualistisk samhällssyn i sin
förväntan. Deltagarnas samhällssyn tycks således ha krockat med folkbildningsanordnare samhällssyn. Studiens
resultat visade även att  deltagarna upplevde att  det var folkbildningsanordnarnas ansvar att  öka intresset för
individer att delta i folkbildning. Detta visade en samhällssyn där det är samhällets ansvar att forma delaktiga
medborgare, att främja ett samhälle för alla.

Nyckelord: demokrati, erfarenhetsutbyte, folkbildning, globalisering, kompetensutveckling
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Vi har vant oss vid att  tala om dagens samhälle som Kunskapssamhället. Kunskap som en bas för
ekonomisk utveckling och välfärd. Det betyder att kompetens och meriter hos den enskilde är något
som är av värde, och som någon annan än vi själva måste kunna se och värdera. Kunskap betraktas
därmed som en vara som kan ägas och brukas. Ju mer människor rör sig i en alltmer gränslös värld,
desto mer uppstår behov av att göra kunskaper synliga och jämförbara (Ahn, Andersson, Fejes, Flogell
& Karlsson, 2009, s. 123).

Idag ska individen vara anställningsbar på marknaden, sträva efter ett livslångt lärande och ha formella meriter
som visar deltagande i utbildningar, kurser och liknande. Beckers (2002/2006) teori om humankapitalet, och
kunskapskapitalet,  beskriver hur en nations viktigaste resurs är individerna och framförallt  den kunskap och
kompetens de besitter. Globaliseringen bidrar till ökade krav på kompetens och kunskap i samhället och hos den
enskilde individen vilket ökar konkurrensen mellan både länderna och individerna (Boughton, 2013; Löfgren,
2002; Wennström, 2002). Fejes, Larsson, Paldanius och Roselius (2009) menar att de humanistiska idealen om
personlig utveckling och självförverkligande i ökande grad ersätts med fokus på kvalificerad arbetskraft med
nödvändig  kompetens  och  kunskap.  En  förändring  från  att  forma  demokratiska  medborgare  som  främjar
demokratin till att forma självständiga individer som deltar i ett livslångt lärande och strävar efter att utgöra
viktiga beståndsdelar i nationens kunskapskapital. Den demokratiska samhällssynen tycks således ersättas med
en mer individualistisk och ekonomisk samhällssyn. Hur påverkar det samhällsfenomen som ska representera en
demokratisk samhällssyn? Vilken betydelse får globaliseringen för exempelvis folkbildningen? Folkbildningen
betraktas  främja  demokratin  i  samhället  och  regeringen  bidrar  med  finansiellt  stöd  till  den  svenska
folkbildningen i syfte att stärka och utveckla demokratin samt göra det möjligt för individer att själva påverka
sin livssituation (Johansson & Bergstedt, 2015). Målet med folkbildning är bland annat att det ska bidra till att
utjämna utbildningsklyftor i samhället samt forma engagerade och delaktiga samhällsmedborgare. Vidare ses
folkbildning kunna möta ett utbildningsbehov för de många som inte är tillgodosett (B. Andersson, 1980; K.
Gustavsson, 2002). Folkbildningen ses därmed representera och främja en demokratisk samhällssyn där alla ska
vara en av folket  och folket  tillsammans ska ha möjlighet  att  styra  samhället.  En forskningsgenomgång på
området, som presenteras i senare avsnitt, visar däremot att betydelsen av folkbildning kan vara mångtydig och
gå i olika riktningar. Medan forskning i vissa delar av världen visar att folkbildning främjar demokratin genom
bemyndigandet  av  individer  visar  annan  forskning  att  folkbildning  strävar  efter  att  möta  de  krav  som
globaliseringen  medför  genom  att  bidra  med  kunskap,  kompetens  och  formella  meriter  för  den  enskilda
individen. Dessa olika uppfattningar kring folkbildningens betydelse synliggör den pedagogiska diskussionen
om huruvida samhället är för alla eller inte. Det ger upphov till frågor om globaliseringsströmningar förändrar
både betydelsen av folkbildning och samhällssynen i delar av världen. Intressant vore att studera hur det ser ut i
ett svenskt sammanhang. Folkbildningen i Sverige fick sitt stora genomslag med tillkomsten av studieförbunden
och  ses  idag  som  den  organiserade  studieverksamhet  som  bedrivs  inom  studieförbund  och  folkhögskolor
(Gougoulakis, 2002; K. Gustavsson, 2005; Sundgren, 2003). Sundgren (2002), professor i pedagogik, beskriver
folkbildning som ett svenskt fenomen som framförallt bedrivs i de nordiska länderna. Detta, menar Sundgren
(2002). är en trolig faktor till varför folkbildning inte är särskilt uppmärksammat inom internationell forskning.
Vidare menar han att begränsade bidrag till forskning på området lett till att forskare inte har uppmärksammat
folkbildningsfältet  i  någon  högre  utsträckning.  “Varken  som  fenomen  eller  som  forskningsfält  är
folkbildningsområdet  särskilt  uppmärksammat  i  forskarsamfundet.  Ändå  utgör  svensk  folkbildning  en
omfattande och betydelsefull pedagogisk praktik” (Sundgren, 2002, s. 5). Detta antyder att det finns luckor inom
forskningen  om folkbildning.  En  litteraturgenomgången  visar  även  en  avsaknad  av  forskning  kring  vilken
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betydelse folkbildning har baserat på deltagarnas upplevelser av folkbildning. Det vore således intressant att
studera vilka upplevelser deltagarna inom folkbildningsinsatser har av folkbildning. I föreliggande studie gjordes
en första avgränsning till  att  studien ska belysa den folkbildning som bedrivs via studieförbund och till  de
individer som deltar i denna. Det ger upphov till frågor om vilken betydelse folkbildning har för deltagarna och
hur  deltagarnas  förväntningar  på  folkbildningsinsatser  ser  ut  i  jämförelse  med  vad  det  är  som
folkbildningsorganisatören vill förmedla. Kan det tänkas att den samhällssyn som utformar folkbildningsinsatser
krockar  med  deltagarnas  samhällssyn?  Föreliggande  studie  söker  undersöka  hur  deltagare  i  de
folkbildningsinsatser som bedrivs av studieförbund upplever folkbildning samt vilken samhällssyn deltagarna
ger uttryck för.

Bakgrund

Litteratursökning
I litteratursökningen inför föreliggande studie har sökorden folkbildning, popular education samt popular adult
education använts.  Sökningar  har  gjorts  via  Mittuniversitets  söktjänst  Primo,  i  databasen  ERIC via  Ebsco,
Google scholar, DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet), samt referenstips erhållna via handledare för studien. Då
sökbegreppen är breda har den litteratur som ansetts relevant för studiens syfte valts ut. Vikt har även lagts vid
artiklars aktualitet, varför de nyaste publikationerna har använts där liknande information funnits i flera verk.
Referensförteckningar i samtliga artiklar har sedan undersökts för att säkerställa att inte gå miste om relevant
forskning samt för att komma så nära ursprungskällan som resurserna tillåtit.

Folkbildningens framväxt
Folkbildningen i Sverige har sina rötter i den reformation som skedde i början på 1900-talet. Bakgrunden till
folkbildningens existens är att den fungerade som ett alternativ till det statligt initierande lärandet, ett försök till
att  utjämna utbildningsklyftorna och skapa möjlighet att  lära utanför ramarna av den reguljära utbildningen.
Folkbildningen  skulle  verka  för  utvecklandet  och  stärkandet  av  demokratin  och  leda  till  social  förändring
(Boughton, 2013; Johansson & Bergstedt, 2015; Proulx, 1993; Torres, 2011; Wennström, 2002). I och med att
demokratin fick fäste i Sverige ansågs det allt viktigare att utbilda folket för att nå ett jämställt samhälle där alla
hade samma rättigheter (Johansson & Bergstedt,  2015). Folkbildningen fick sitt  stora genomslag i  och med
tillkomsten av studieförbunden, varpå folkbildning utvecklades till att bli det meningsbärande samhällsfenomen
som det är idag (Gougoulakis, 2002; K. Gustavsson, 2005; Sundgren, 2003). Idag är folkbildning en organiserad
studieverksamhet som bedrivs inom studieförbund och folkhögskolor. Studieförbunden är statligt finansierade,
men styrs även till viss del av kommuner och landsting. Totalt är två miljoner svenskar medlemmar i de svenska
studieförbunden, vilka har olika profiler som erbjuder folkbildning genom olika former av folkbildningsinsatser
(Johansson & Bergstedt, 2015).

Folkbildning – Varför? Vad? Hur?
K. Gustavsson (2005) lyfter fram folkbildning som särskilt kunskapsområde och menar att den underställs av
samma didaktiska frågor som andra former av utbildning och lärande. De didaktiska frågorna erbjuder möjlighet
att ställa frågorna om  varför  folkbildning finns,  vad som ska läras ut och  hur det ska genomföras (Abrandt-
Dahlgren, Dahlgren & Laginder, 2009; K. Gustavsson, 2005). Nedan följer en genomgång strukturerad utifrån
olika uppfattningar kring de didaktiska frågeställningarna. De skilda uppfattningarna om folkbildning kan ses
spegla vilken samhällssyn som är gällande och illustrerar på så vis den pågående pedagogiska diskussionen om
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huruvida samhället är till för alla eller om ansvaret ligger på den enskilde individen att bära både sig själv och
kunskapssamhället framåt.

Varför finns folkbildning?

Om folkbildningens mål skriver Lundberg (2002); “Jag brinner för folkbildningen, för samtalet, dialogen, för att
mångas  kunskap och  perspektiv  blir  mer  än  ens.  Blir  något  eget.  Något  som kan förändra”  (s.  124).  Han
beskriver folkbildningen som ett samhällsfenomen som kan förändra samhället genom att individer går samman
och arbetar  tillsammans mot  gemensamma mål.  Folkbildning blir  en möjlighet  för alla,  att  utjämna klyftor,
motarbeta samhälleliga orättvisor och skapa eller upprätthålla demokrati. Proulx (1993) delar denna idé om att
folkbildning  främjar  demokratin,  däremot  problematiserar  han  detta  genom att  ifrågasätta  huruvida  det  är
individerna som formar det demokratiska samhället eller om det är individerna som formas med demokratiska
värderingar  i  ett  demokratiskt  samhälle.  Situationen liknar  den  om hönan och  ägget  menar  Proulx  (1993).
Oavsett vilken faktor som startade processen finns ett tydligt samspel mellan folkbildning och demokrati där
demokratin gynnas av folkbildning. Till skillnad från en demokratisk samhällssyn där folkbildning ses som en
drivkraft för ett jämlikt och demokratiskt samhälle har globaliseringen medfört en ny aspekt kring folkbildning
och dess mål. Globaliseringen har medfört en konkurrens om kunskapskapitalet länder emellan, varför utbildade
medborgare blivit alltmer efterfrågade (Boughton, 2013; Löfgren, 2002; Wennström, 2002). Berge (2002) och
Persson  (2002)  menar  att  folkbildningen  måste  vara  flexibel  inför  samhällsförändringar  och  att
folkbildningsinsatser behöver anpassas efter marknadens krav och den efterfrågan som finns. Denna bild av vad
folkbildning bör utgå från visar en samhällssyn där det ekonomiska och samhällsnyttiga blir det centrala. Vad vi
får är två skilda samhällssyner samt två skilda uppfattningar om varför folkbildning finns. Folkbildning stavas
för vissa med demokratiska och socialistiska ord där samhället ska vara till för alla och alla ska ha möjlighet att
påverka  det  samhälle  de  lever  i.  För  andra  är  folkbildning  istället  en  möjlighet  att  öka  samhällets
kunskapskapital  genom  att  öka  individernas  kompetens,  kunskapsnivå  och  anställningsbarhet.  De  skilda
samhällssynerna påverkar således folkbildningens betydelse, kommande avsnitt ser närmare på vad folkbildning
ska lära ut och huruvida det skiljer sig åt emellan de olika samhällssynerna.

Vad ska folkbildning lära ut?

För  att  individer  ska  kunna  påverka  sin  omgivning  och  främja  demokratin  krävs  kunskap  och  förståelse.
Folkbildningen måste därför lära ut denna kunskap för att individerna ska kunna påverka, förändra och förbättra
samhället  samt  den  egna  livssituationen.  Det  som  lärs  ut  ska  styras  av  deltagarnas  behov  för  att
folkbildningsinsatsen ska kunna uppfylla sitt mål och syfte (Gougoulakis, 2002; K. Gustavsson, 2005; Sundgren,
2003).  Vidare menar  B. Gustavsson (2003) att  den kunskap och förståelse individer får för sin omvärld ska
formas tillsammans med andra individer så det blir en gemensam kunskap och förståelse för omvärlden.  Att
bedriva folkbildning i demokratisk anda, där alla får komma till tals, allas åsikter räknas och är lika mycket
värda, gör att  folkbildningsdeltagarna indoktrineras i ett  demokratiskt tankesätt,  och således förhoppningsvis
fostras till goda, demokratiska samhällsmedborgare. På så vis blir folkbildningen till nytta såväl för individen
som för samhället. Att medborgarskap, demokrati, social rättvisa och jämställdhet hör samman synliggör Martin
(2003) med följande ord;

What I want to argue is that, in ‘debating the citizenship debate’, our starting point should be that we
cannot  speak  of  citizenship  without  speaking  of  democracy,  and  we  cannot  speak  of  democracy
without speaking of social justice and equality. In my view, education for citizenship—distinct from
training people to be ‘good citizens’—must start from this vital set of moral, political and, I emphasize,
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material connections (s. 570).

I likhet med Martin (2003) beskriver även  Proulx (1993) att folkbildning främjar demokratin genom att göra
individer medvetna om deras egen potential att vara aktiva medborgare och på så vis bli medvetna om sina
rättigheter och skyldigheter som samhällsmedborgare. Genom att influera individerna utvecklas både individerna
och i längden även det samhälle de lever i. Berge (2002), Lundberg (2002) och Persson (2002) menar samtliga
att det i dagens samhälle sker snabba förändringar på arbetsmarknaden, vilket ställer högre krav på individuell
kunskap och kompetens. Detta styrks av Harding (2013) som instämmer med att individuell kompetens hamnat
mer  i  fokus  idag.  Därigenom  har  formella  meriter  och  deltagande  i  kurser  blivit  allt  viktigare. Liksom
globaliseringen medför krav på samhället finns det även krav på den enskilda individen och det kanske i ännu
högre grad. Johansson (2002) ser kompetensutveckling som en av folkbildningens viktigaste uppgifter.  Med
kompetensutveckling menar hon det som ger individen kunskap via utbildningar och kurser som sedan finns
dokumenterat som formella meriter. Johansson (2002) menar att utbildning och kunskap är den enskilt viktigaste
faktorn för att  individen ska kunna ta makten över sitt  eget liv. Globaliseringen har således överfört det på
individen  att  bli  självständig  och  ta  ansvar  för  den  egna  kompetensutvecklingen  för  att  öka  sin
anställningsbarhet.  Martin  (2003)  ställer  sig  kritisk  till  hur  ansvaret  för  kompetensutveckling  och
anställningsbarhet har överlåtits till den enskilda individen. Han menar att talet om individualisering och att ta
makten över sitt eget sitt eget liv tillåter staten att lämna ifrån sig ansvaret till individen och att detta lämnar
individen till att klara sig på egen hand. Det råder delade uppfattningar kring vad folkbildning ska lära ut, dels
ska  den  kunskap  som lärs  ut  ska  vara  anpassad  efter  deltagarnas  behov.  Det  som lärs  ut  ska  bemyndiga
individerna, ge dem befogenhet och makt till att vara aktiva samhällsmedborgare. Däremot finns det även en
uppfattning om att det som lärs ut ska vara anpassat efter marknaden och leda till ekonomisk nytta för samhäll et
och den enskilda individen.

Hur ska folkbildning genomföras?

Inom folkbildning  är  den  sociala  gemenskapen  en  del  av  lärandet;  både  via  dialog  och  erfarenhetsutbyte.
Bengtsson (2002) och B. Gustavsson (2003) lyfter båda dialogen som centralt begrepp inom folkbildning och
dess tradition. Via dialogen kan individen framställa sin egen tolkning samt ta del av någon annans tolkning. För
att kunna ta del av en annan människas tolkning av omvärlden och lära något nytt krävs en förmåga att vara
mottaglig inför dennes tolkning, att vara öppen och lyhörd i dialogen. En öppenhet i dialogen öppnar i sin tur
även upp, och är avgörande, för ett demokratiskt förhållningssätt där allas tolkningar är lika värdefulla då de
tillsammans bidrar till gemensamma tolkningar menar B. Gustavsson, (2003). Det är det sammanhang individen
befinner sig i och lever i som är den enskilda individens utgångspunkt för sin förståelse och sina tolkningar av
omvärlden (Persson, 2002). Uppgiften inom folkbildning blir att skapa utrymme för att en dialog ska kunna äga
rum och bjuda in till en arena där individer kan mötas på jämlika grunder.  Johansson (2002) menar att social
gemenskap är viktigt för lärande, hon menar att individen genom interaktion med andra människor och genom
att ta del av andras erfarenheter ges en möjlighet att nå ny kunskap. Inom ramen för folkbildning tycks således
erfarenhetsutbyte vara en av de viktigaste faktorerna för att lärande ska kunna ske. Vidare har användandet av
verktyg lyfts fram för utförande av viktiga metoder inom folkbildning. Sundgren (2003) menar att folkbildning
med  fördel  kan  använda  verktyg  för  att  individer  ska  kunna  arbeta  med  olika  uppgifter  inom
folkbildningsinsatser.  Verktygen inom folkbildning  fungerar  således  som metod för  att  individer  ska  arbeta
tillsammans. Verktygen blir en metod att föra individer samman.

4



Sammanfattning till de didaktiska frågeställningarna

Svaren  till  de  didaktiska  frågorna  visar  två  skilda  uppfattningar  av  folkbildning.  Å  ena  sidan  betraktas
folkbildning som en metod för att främja demokratin och bemyndiga individer. Detta görs bland annat genom att
lära deltagarna om deras rättigheter såväl som skyldigheter, lära ut kunskap utifrån deltagarnas livssituation och
behov.  En annan bild av folkbildningen är  att  den ska möta en globaliserad värld där  uppgiften är  att  öka
kunskapskapitalet  i  samhället  genom att  öka  individernas  kunskapsnivå,  kompetens  och  anställningsbarhet.
Frågorna  varför, vad och  hur  har således inget enhetligt svar utan visar istället en mer komplex bild av både
folkbildning och av samhället. 

Vart är folkbildningen på väg?
CONFINDEA (International Conference on Adult Education) höll sin sjätte konferens år 2009 i Brasilien. Denna
konferens  hålls  var  12:e  år  mellan  UNESCO´s  (United  Nations  Educational,  Scientific  and  Cultural
Organization) medlemsländer, och har till uppgift att diskutera och skapa samsyn gällande utbildningsfrågor som
exempelvis folkbildning (Torres, 2011). Torres (2011) presenterar resultat som framkom, bland annat enades de
delaktiga om att  folkbildning är en mänsklig rättighet som ska garanteras av nationell  lagstiftning. En stark
rekommendation var att minst 6 % av den nationella budgeten ska läggas på folkbildning samt att även andra
samhälleliga  institutioner  än  regeringen  ska  verka  för  att  utveckla  och  främja  folkbildningsverksamheten.
CONFINDEA VI enades även om ett erkännande för folkbildning som metod för att främja social och politisk
förändring,  samt  även  att  folkbildning  inte  enbart  ska  sträva  efter  ekonomisk  välfärd  utan  även  bidra  till
individens  och  den  kollektiva  välfärden.  Vidare  menar  Torres  (2011)  att  de  nya,  gränsöverskridande
folkrörelserna inte kan förbises utan att man istället bör uppmärksamma dessa i strävan att uppnå en samhällelig,
enad internationell  syn på folkbildning.  Dessa internationalistiska tankar delas av Martin (2003) som också
menar att länder borde samarbeta vad gäller folkbildning. Han argumenterar för att olika länders långsiktiga mål
och  ömsesidiga  intressen  är  mer  värdefulla  än  respektive  lands  egna  individuella  och  kortsiktiga  mål  och
intressen. Martin (2003) förmedlar dock en upplevelse om att folkbildning alltmer handlar om ekonomisk nytta
och  ett  ökat  kunskapskapital  istället  för  att  sträva  efter  en  kollektiv  välfärd.  Sett  till  vad  UNESCO
medlemsländer beslutade år  2009 vid CONFINDEA’s konferens tycks folkbildningen återigen lyfta  fram de
demokratiska värderingarna i ljuset.

Historiska och geografiska förskjutningar
Synen på folkbildning, vad gäller dess mål och innebörd, kan ses spegla synen på samhället samt förskjutningar i
folkbildningens  mål  och  betydelse  över  tid.  De  gånger  då  folkbildning  stavas  med  empowerment,
erfarenhetsutbyte,  utbildningsklyftor  och  social  rättvisa  åskådliggörs  en  socialistisk  syn  på  samhället  där
kollektivets bästa ses synonymt med individens bästa och att människor tillsammans kan skapa ett demokratiskt
samhälle (Martin, 2003). K. Gustavsson (2005) och Sundgren (2003) menar att folkbildningens uppgift är att
skapa förutsättningar för att underlätta möten mellan människor i syfte att skapa en miljö där individerna kan
lära i samspel med varandra. Kompetensutveckling inom folkbildning ses kunna uppnås via erfarenhetsutbyte
mellan de individer som deltar i folkbildningsinsatser. Genom att dela erfarenheter i en grupp delas kunskapen
mellan deltagarna i gruppen. Det blir, utifrån ett sådant perspektiv, folkbildningens uppgift att främja att det
lärande som äger rum gör så i en miljö där jämlikhet, kommunikation, demokrati och erfarenhetsutbyte står i
fokus.  Globaliseringen tycks dock ha banat  väg för  en annan samhällssyn,  en där  individuell  kunskap och
kompetens istället hamnat i fokus (Berge, 2002; Lundberg, 2002; Persson, 2002). Detta har medfört att länder
och individer ses som konkurrenter där kunskap betraktas som det mest värdefulla av vapen (Boughton, 2013;
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Harding,  2013;  Löfgren,  2002;  Wennström,  2002).  Martin  (2003)  menar,  som  tidigare  nämnts,  att  den
vuxenutbildning som finns idag inte har samma demokratiska värden som den hade förr. Med demokratiska
värden menar han en strävan efter rättvisa, jämställdhet och välfärd. Martin (2003) skriver;

“What matters most in all this is the changing role of the state. Essentially, as the state has sought to
reduce its role in the direct provision of services, so it has encouraged citizens to become more self-
sufficient  (and  self-interested)  consumers  or  customers—as  distinct  from  supposedly  dependent
welfare clients (s. 568).

En förskjutning har skett från att samhället tagit hand om individerna till att individerna ska ta hand om sig
själva och i förlängningen även samhället. Rubenson (2003/2006) menar i sin tur att välfärden i de nordiska
länderna har just folkbildningen att tacka för dess framgång. Han skriver att folkbildning har främjat individers
möjlighet att påverka den egna livssituationen, deras plats i samhället samt möjligheten att vara med och påverka
och utveckla det samhälle de lever i. Dessa blir viktiga faktorer i skapandet av ett demokratiskt samhälle med
välfärd. Denna skilda syn på folkbildning speglar den pedagogiska diskussionen kring huruvida samhället är till
för  alla  eller  enbart  för  vissa  samt  vad  samhällets  medborgare  fostras  till.  Fostras  vi  till  demokratiska
medborgare  eller  fostras  vi  till  självständiga  individer  där  kunskap  och  formella  meriter  fungerar  som
konkurrensmedel?

Tidigare forskning

Ett samhällsfenomen som förändrar?

I  en  studie  genomförd  av  Romero,  Wallerstein,  Lucero,  Fredine,  Keefe  och  O´Connells  (2006)  framställs
folkbildning  som ett  samhällsfenomen  för  att  förändra  och  förbättra  samhället  för  dess  invånare.  Studien
beskriver hur folkbildning använts i ett treårigt interventionsprogram i New Mexico i syfte att utveckla strategier
för förändring både för kvinnorna i samhället och det lokala samhället i sig. I ett område där HIV/AIDS är
vanligt förekommande, skulle interventionsprogrammet handla om att förebygga HIV/AIDS bland kvinnor via
folkbildning. Interventionen, Woman to Woman: Coming Together for Positive Change, skulle öka kunskapen
om  HIV/AIDS  och  könssjukdomar  samt  främja  självreflektion.  I  studien  utgick  man  från  individernas,
deltagarnas, behov och kunde därmed skapa ett interventionsprogram som hade betydelse för deltagarna och
som sedan  ledde  till  en  förändring  för  både  samhället  och  för  kvinnorna.  Detta  visar  en  samhällssyn  där
individerna ska stå i fokus och få det stöd de behöver för att kunna få makt över sin egen livssituation. Här blir
välfärd och demokrati viktiga beståndsdelar. Även O´Donnell (2014) har studerat hur folkbildning kan användas
för  förändring  av  både  individ  och  samhälle.  O´Donnell  (2014)  har  genomfört  en  studie  i  Buenos  Aires,
Argentina, i syfte att undersöka hur folkbildning används bland utbildare inom folkrörelsen. Två organisationer
inom folkrörelsen har studerats i en etnografisk studie. Intervjuer genomfördes med både utbildare och deltagare
samt  en  deltagande  observation  med  både  videoupptagningar  och  anteckningar.  Organisationerna  utbildar
omkring 2000 arbetslösa, lågutbildade aktivister som kämpar för Argentinas demokrati. Studiens resultat visar
att folkbildning inte bara bidrar med teoretisk kunskap utan ger också verktyg till hur deltagarna kan bli en viss
typ av människa, eller social aktör – vilket O´Donnell (2014) menar är en individ som är aktiv och vill påverka
samhället. Slutsatsen i studien är att folkbildning inte bara formar sinnet på deltagarna utan även ger deltagarna
makt,  via  demokrati,  till  att  forma  landet  de  lever  i.  Dessa  två  studier  beskriver  folkbildning  som  ett
samhällsfenomen som har  i  syfte  att  förändra både samhälle  och individ.  Genom att  förmedla  kunskap till
individerna sker ett bemyndigande av dessa och de ges en möjlighet att aktivt bidra till en samhällsförändring.
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Detta visar ett högst demokratiskt förhållningssätt inom, och via, folkbildning där syftet är att främja demokratin
och bemyndiga samhällsmedborgare med folkbildningsinsatser.

Demokrati och bemyndigande av individer

Demokrati  är  en  process  som kräver  medborgare  som känner  till  sina  rättigheter  och  skyldigheter  menar
Endresen (2013), som i detta syfte studerat vad folkbildning i Sydafrika gör för att bygga ett samhälle aktivt mot
de sociala orättvisor som exempelvis Apartheid stod för. En kvalitativ fallstudie har genomförts inom vilken tre
organisationer studerades. Studien genomfördes i  två faser,  under den första kontaktades organisationer som
erbjuder folkbildning och en enklare intervju genomfördes.  Utifrån dessa valdes tre organisationer ut,  vilka
senare studerades under fas två.  För studien användes semistrukturerade intervjuer såväl  som observationer.
Resultat som framkom var att det som lärdes ut under folkbildningen sedan applicerades i verkligheten, och vice
versa,  verkliga  händelser  teoretiserades  genom  folkbildningen  och  att  folkbildningsinsatsen  byggdes  på
deltagarnas  erfarenheter.  Studien  visade  även  att  folkbildning  leder  till  att  öka  deltagares  medvetenhet  om
orättvisor och förtryck samt hjälper dem att uttrycka sina röster och behov. En annan studie, som genomfördes
av Wiggins, Hughes, Rodriguez, Potter och Rios-Campos (2014), visar att folkbildning är mer effektivt än den
konventionella  utbildningen  till  att  öka  empowerment  hos  deltagare,  att  känna  egenmakt  över  den  egna
situationen.  Folkbildning ämnar även att  skapa en känsla hos individen av att  vara ‘en av folket’,  och öka
känslan av inflytande och tillhörighet (Collins, 2012). Via folkbildning utvecklas således individens förståelse
för sin egen livssituation och sin omvärld. Genom denna ökade förståelse skapas möjligheter för individen att
kunna vara med och påverka samhället och således sker ett bemyndigande av individen.

Globaliseringens påverkan på folkbildning

Globaliseringen ökar,  som tidigare  beskrevs,  kravet  på  utbildade individer  och formella  meriter  (Boughton,
2013; Löfgren, 2002; Wennström, 2002). I den studie som genomfördes av Wiggins, et al. (2014) visade studiens
resultat  att  folkbildning  är  minst  lika  effektiv  som konventionell  utbildning  vad  gäller  ökad  kunskap  hos
individen. Således ökar rimligen behovet och intresset för folkbildning i takt med globaliseringen och kravet på
formellt utbildade medborgare.  I en studie som genomförts i Södra Yorkshire, Storbritannien, (Grayson, 2011)
framgår det att individer är medvetna om de krav globaliseringen har medfört. Målgruppen var en vänsterrörelse
bestående av aktivister från arbetarrörelsen, flyktingar och immigranter.  Södra Yorkshire avindustrialiserades
under 1980- och 1990-talen och blev därefter en tillflyktsort för dessa grupper. Inom denna folkrörelse bedrevs
folkbildning för att ge deltagarna kompetens för att kunna ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden. Syftet med
folkbildningsinsatsen var således att öka individernas anställningsbarhet, vilket går i linje med globaliseringens
ökade krav på formella meriter. Studien använde sig av intervjuer, diskussioner och deltagande observationer för
att  undersöka  förhållandet  mellan  vilken  kunskap  som eftersträvades  av  deltagarna,  jämfört  med  vad  som
faktiskt lärdes ut. Studiens resultat visade att gränsen mellan organisatörer och folkbildare har tonats ner, då det
enligt Grayson (2011) måste finnas ett ömsesidigt förhållande mellan lärande och organisation. Respondenterna i
studien eftersträvade även mer praktiska kunskaper, som direkt kunde omsättas till handling. Grayson (2011)
drog slutsatsen att det är av yttersta vikt att folkbildningens insatser säkerställer att handling leder till lärande
och, vice versa, att lärande leder till handling. Den kunskap som lärs ut behöver vara anpassad efter marknadens
behov för att lära ut kunskap och färdigheter som gör individerna mer anställningsbara.

Lärande via erfarenhetsutbyte

Grayson  (2011)  skriver  att  människan  lär  från  erfarenheter  och  utbyte  av  erfarenheter.  Inom  den
folkbildningsinsats som genomfördes för kvinnorna i New Mexico, och studerades av Romero et al. (2006),
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arrangerades gruppaktiviteter med rollspel och aktiviteter för utbyte av erfarenheter. Kvantitativ och kvalitativ
data samlades in för att utvärdera effekten av ett interventionsprogram. Kvalitativ data samlades in genom att
deltagarna själva fick lämna kommentarer löpande under programmets gång, samt att vissa av insatserna även
observerades.  För  den  kvantitativa  empirin  användes  ett  frågeformulär  där  data  som  samlades  in  senare
sorterades till sju teman, vilka analyserades med hjälp av en faktoranalys. Sammantaget visade studiens resultat
att  det  erfarenhetsutbyte  som skedde  genom folkbildningsprogrammet  haft  en  positiv  effekt  på  kvinnornas
känsla av empowerment, samhörighet, självförverkligande och ökad förståelse från omgivningen och samhället.
Att utgå från varandras erfarenheter i en grupp eller gemensamt arbeta med olika typer av verktyg bidrog inte
enbart  till  ökad kunskap hos individerna utan stärkte även gruppandan och gav en känsla av empowerment
(Romero et al., 2006; Wiggins et al., 2014). Ett framgångsrikt exempel att lära genom erfarenheter och praktiska
kunskaper  framkommer  i,  tidigare  nämnd,  studie  gjord  av  Wiggins  et  al.  (2014).  En  deltagande,
kvasiexperimentiell  metoddesign (mixad metoddesign) användes i syfte att undersöka hur folkbildning används
för att utbilda CHPs (community health workers, medborgare som utbildas inom hälsa för att kunna bistå med
viss  hälsovård i  sina  gemenskaper).  Empirin samlades  in  via  deltagande observation  och semistrukturerade
intervjuer och resultaten visade att folkbildning och erfarenhetsutbyte är effektivt vad gäller ökad kunskap hos
individen. Det erfarenhetsutbyte som sker inom folkbildningen är liksom dialogen och gemensamt användande
av verktyg en del av den sociala gemenskap som på många sätt kännetecknar folkbildning och dess metoder för
lärande.

Vikten av verktyg

Begreppet verktyg kan ses användas på tre olika sätt inom folkbildning. (1) Folkbildning i sig kan betraktas som
ett verktyg, (2) individer får, inom folkbildning, ta del av och lära sig nya verktyg de kan använda utanför själva
folkbildningsinsatserna samt att (3) verktyg kan användas som metod för lärande. I detta avsnitt ligger fokus på
det sistnämnda, verktyg som metod för lärande. I en studie (Murray & Olcece, i Collins, 2012), där verktyg och
aktivt deltagande stod i fokus, undersöktes användandet av tekniska hjälpmedel (ipads, datorer, filmer) i syfte att
undersöka hur dessa påverkade lärandemiljön. Målgruppen för studien var en högstadieklass i Pennsylvania,
USA. Data samlades in genom observation samt via intervjuer med både lärare och studenter. Resultaten visade
att  genom  att  använda  verktyg  tillsammans,  exempelvis  en  grupp  som  ser  en  film  med  ett  visst  tema
tillsammans, förbättrar lärandemiljön och kan stärka faktorer som motivation, sammanhållning och team-känsla.
Detta menar Collins (2012) är applicerbart även på andra arenor för lärande, såsom folkbildning. Verktygen
inom folkbildning fungerar således som metod för att individer ska arbeta tillsammans. Verktygen blir en metod
att föra individer samman.

Sammanfattning av tidigare forskning

Ovanstående  forskningsgenomgång  med  en  internationell  utblick  visar  att  folkbildning,  på  grund  av
globaliseringsströmningar,  har  olika  betydelser  geografiskt  sett.  I  delar  av  världen  där  samhällen  har  stora
kunskaps- och ekonomiska klyftor, som exempelvis i Romeros et al. (2006), O'Donnells (2014) och Endresens
(2013) studier, har folkbildningen ännu inte anammat den individualistiska inriktningen utan styrs fortfarande av
demokratiska  värderingar  och  har  till  primär  uppgift  att  skapa  ett  jämställt,  demokratiskt  samhälle.  Även
Graysons  (2011)  studie  visar  att  områden  med  kunskaps-  och  ekonomiska  klyftor,  som i  Södra  Yorkshire,
används folkbildning mer i ett  demokratiskt syfte, för att utjämna klyftorna. Däremot tycks globaliseringens
intåg förändra folkbildningens utformande i  delar  av världen och förändra den allmänna samhällssynen hos
folkbildningsanordnare och forskare på området. Det vore därför av intresse att studera hur ser det ut i ett svensk
sammanhang där, enligt Rubenson (2003/2006) demokratin och välfärden betraktas som välfungerande. Det blir
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därför  intressant  att  studera  vilka  upplevelser  deltagare  har  av  folkbildning  och  huruvida
globaliseringsströmningar  medfört  att  deltagare  fått  andra  förväntningar  på  folkbildningsinsatser  än  vad
folkbildningsorganisatörer har? Det ger upphov till frågor om vilka förväntningar och upplevelser som finns av
folkbildning bland deltagarna samt vilken samhällssyn som råder hos dessa individer. Då den folkbildning som
bedrivs i Sverige ses vara den som bland annat bedrivs inom studieförbund vore det intressant att undersöka
vilka upplevelser som finns av denna. Föreliggande studie har i syfte att ur ett deltagarperspektiv beskriva hur
samhällssynen  har  betydelse  för  deltagarnas  upplevelser  av  de  folkbildningsinsatser  som  bedrivs  via
studieförbund.

Syfte
Syftet  med studien är  att  ur  ett  deltagarperspektiv beskriva relationen mellan deltagarnas upplevelser av de
folkbildningsinsatser som bedrivs via studieförbund och deltagarnas samhällssyn.
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Metod

Ansats
Denna studie har utgått från en kvalitativ ansats, vilket gjorde det möjligt att på djupet skapa en förståelse av den
sociala verkligheten grundat på hur deltagarna i en viss kontext tolkat denna verklighet. Det centrala inom en
kvalitativ ansats är att söka en djupare förståelse för det problem, det fenomen, som studeras, man försöker nå en
förståelse  för  individens  livsvärld  (Alvesson & Sköldberg,  2008;  Hartman,  2004).  Alvesson och  Sköldberg
(2008) menar att ett viktigt särmärke för en kvalitativ metod är att den utgår från studieobjektens perspektiv där
individernas  livsvärld  ses  som  subjektiv.  Även  Bryman  (2011)  beskriver  att  individers  upplevelser  av
verkligheten är subjektiva och att en kvalitativ ansats skapar en öppenhet inför dessa. Detta styrks av Patton
(2002); ”Understanding what people value and the meanings they attach to experiences, from their own personal
and cultural perspectives, are major inquiry arenas for qualitative inquiry (s. 147). Detta innebär att individers
upplevelser är subjektiva och att en kvalitativ metod handlar om att försöka tolka och förstå dessa upplevelser
utifrån den livsvärld individen har.  Verkligheten betraktas  således  inte  som given och objektiv utan istället
subjektivt konstruerad (Hartman, 2004). Människan ses inte enbart som en biologisk varelse utan som en del av
ett socialt sammanhang. Studiens syfte var att undersöka relationen mellan individers samhällssyn och deras
upplevelser  av  folkbildning.  Det  var  av  intresse  att  studera  individers  upplevelser  utifrån  deras  subjektiva
livsvärld varför en kvalitativ ansats ansågs bäst lämpad för att finna en djupare förståelse för denna relation
(Alvesson & Sköldberg, 2008; Bryman, 2011).

Urval
För studien gjordes en första avgränsning till folkbildningsinsatser som anordnats av studieförbund och därefter
gjordes  ytterligare  en  avgränsning  till  ett  av  de  svenska  studieförbunden.  En  av  studieförbundets  21
regionorganisationer  valdes  sedan  ut  i  ett  bekvämlighetsurval  baserat  på  studiens  tidsaspekt,  vilket  enligt
Bryman  (2011)  är  vanligt  inom  kvalitativa  studier.  Att  individerna  hade  erfarenhet  av  att  delta  i
folkbildningsinsatser var det mest väsentliga kriteriet för urvalet, detta ligger i linje med det Bryman (2011)
menar om att urvalet ska kunna erbjuda informationsrik empiri. Ytterligare ett urvalskriterium var att individerna
skulle  ha  tagit  del  av  folkbildning  under  det  senaste  året,  detta  på  grund  av  att  upplevelsen  skulle  vara
närliggande i tid för att respondenterna skulle minnas tillfället tydligare, vilket Bell (2006) förespråkar. Bland de
individer som, enligt studieförbundets uppgifter, hade registrerad erfarenhet av folkbildningsinsatser det senaste
året, valdes var tionde ut, för att minska antalet, vilket gav ett urval på sex individer. Enligt Bryman (2011) kan
sex individer vara ett tillräckligt antal för en mindre, kvalitativ studie. För denna studie var det heller inte av
intresse  att  intervjua  ett  stort  antal  individer  som tagit  del  av  folkbildningsinsatser  då  syftet  inte  var  att
kvantifiera några resultat.  Istället tillät  en begränsning av antalet individer en möjlighet att  skapa ett  djup i
förståelsen för varje individs subjektiva upplevelser (Hartman, 2004), vilket stämde överens med studiens syfte
om att söka finna förståelse för vilken upplevelse individerna hade av folkbildning. Ingen vikt lades vid att få en
jämn fördelning mellan kön eller en variation av ålder, då detta inte var relevanta kriterier för studiens syfte.

Datainsamlingsmetod
För studien genomfördes semistrukturerade intervjuer med sex enskilda individer. Intervjuerna utgick från en
intervjuguide  med  utrymme  för  följdfrågor  för  att  kunna  få  djupgående  svar  samt  möjlighet  till  djupare
resonemang genom att förtydliga, utveckla och resonera kring svaren. Då studien utgick från en kvalitativ metod
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var  det  just  nyanserna och djupet  i  upplevelserna som var  intressanta  istället  för  att  enbart  skrapa på ytan
(Bryman, 2011; Patton, 2002). Vidare fungerade även intervjuguiden som säkerställande att  den empiri som
samlades  in  befann  sig  inom  ramen  för  studiens  syfte.  Ytterligare  en  fördel  med  den  aktuella
datainsamlingsmetoden var  att  kunna  observera  respondenterna  under  intervjun  och  därmed  kunna  väga  in
kroppsspråk och minspel vilket Hartman (2004) menar är en del av en kvalitativ metod. Denna insamlingsmetod
gjorde att följdfrågor kunde användas och anpassas utefter situationen för att anknyta till något respondenterna
sagt vilket, enligt Bryman (2011), gör metoden flexibel och skapar möjlighet att gå på djupet av respondenternas
upplevelser. Vid intervjuer ges möjligheten att kunna spela in samtalen vilket är a och o menar Patton (2002),
annars riskerar viktig data att gå förlorad. Detta styrks även av Bryman (2011) som menar att det inom studier
med en kvalitativ metod är lika viktigt  vad  respondenterna säger som  hur  de säger det. Genom att spela in
samtalen kunde uppmärksamheten istället ligga på vad som sades, komma med följdfrågor och förtydliga frågor.
Intervju som datainsamlingsmetod gav även möjlighet att under intervjun anteckna och dokumentera eventuellt
betydelsefullt kroppsspråk och minspel (Bryman, 2011).

Instrument
För aktuell studie användes en intervjuguide för intervjuerna. Intervjuguiden bestod av elva frågor, varav två
följdfrågor, och kan ses i sin helhet som bilaga 1. Strukturen för intervjuguiden inleddes med en fråga om vilken
roll respondenten hade i sin verksamhet. Att inleda med en fråga som ansågs vara lättsam för respondenterna att
svara  på,  ansågs  bidra  till  en  tryggare  stämning  för  respondenterna.  I  intervjuguiden  fanns  frågan  om
respondenten personligen deltagit  i  folkbildningsinsatsen vilket skulle säkerställa att  individen uppfyllde det
mest  väsentliga  urvalskriteriet.  Övriga  frågor  avsågs  beröra  respondenternas  upplevelser  om  de
folkbildningsinsatser  de  deltagit  i.  Frågorna  berörde  både  hur  respondenterna  upplevde  själva
folkbildningsinsatsen,  samt  vilken  betydelse  folkbildning  haft  för  dem  personligen,  respektive  för  deras
verksamhet. Intervjuguidens sista fråga gällde huruvida respondenterna hade ytterligare information kring ämnet
eller  övrigt  att  tillägga,  detta  för  att  inte  riskera  att  gå  miste  om värdefull  data.  Frågorna  i  intervjuguiden
formulerades öppna, vilket främjade att respondenterna kunde berätta öppet om sina upplevelser. Hänsyn togs
till att undvika värdeladdade och tvetydiga uttryck samt ledande eller diffusa frågor, detta för att undvika en
påverkan på respondenterna (Kahlke & Schmidt, 2002). Vidare utarbetades samtliga frågor noggrant för att vara
lättbegripligt formulerade och inte av känslig karaktär, med vilket avses frågor som kunde uppfattas stötande
eller kränkande, detta för att minska risken för bortfall vid någon fråga (Bell, 2006).

Pilotstudie
Före de ordinarie intervjutillfällena genomfördes en pilotintervju för att försäkra att frågorna var formulerade på
ett sätt som kunde ge svar som gick att applicera på syftet. Denna pilotstudie genomfördes på en individ som
liksom  respondenterna  uppfyllde  kriteriet  att  ha  tagit  del  av  folkbildningsinsatser  under  det  senaste  året.
Respondenten hade tagit del av folkbildningsinsatser som bedrivits inom samma studieförbund och via samma
regionorganisation som studiens övriga respondenter. Enligt Bryman (2011) kan en pilotstudie undersöka om
respondenterna verkar ha svårt att förstå någon av frågorna eller undviker att svara på någon fråga. Detta kan
avhjälpas genom att omformulera eller byta plats på någon eller några av intervjuguidens frågor. Bryman (2011)
menar också att en pilotstudie underlättar för att säkerställa att undersökningen som helhet blir bra. Det ger även
intervjuarna vana och säkerhet på hur intervjuguiden fungerar, inför den egentliga undersökningen. Finns det
bara  möjlighet  till  en  pilotundersökning,  bör  det  göras  enligt  Bryman  (2011).  Pilotintervjun  bekräftade  att
intervjuguiden var väl utformad, då respondenten inte hade några problem med att förstå eller svara på någon av
frågorna.  Intervjuguidens  frågor  visade  sig  främja  öppna  svar,  där  respondenten  fritt  fick  berätta  om sina
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upplevelser kring folkbildning, vilket också var ambitionen med utformningen av frågorna.

Procedur
Ansvarig för regionorganisationen kontaktades via ett telefonsamtal vilket sedan följdes upp med ett personligt
möte  där  närmare  beskrivning  av  studien  presenterades.  Ansvarig  på  organisationen  kom  att  bli  en
kontaktperson,  vilken  initialt  kontaktade  de  individer  som uppfyllde  urvalskriterierna  för  den  föreliggande
studien.  Kontaktpersonen  fungerade  därmed  som en  så  kallad  grindvakt, vilken  bidrog  med  legitimitet  till
studien inför individerna och minskade även risken för eventuella bortfall. Detta menar Bryman (2011) kan vara
ett förenklat och kostnadsbesparande sätt för att få till stånd intervjuer med individer som uppfyller kriterierna
för  en  studie.  Individerna  kontaktades  initialt  av  regionorganisationens kontaktperson via  e-post  (bilaga 2).
Denna innehöll en kortare presentation kring studien och dess syfte samt en förfrågan om att delta och gick ut till
samtliga av de 60 individerna bland vilka de slutliga urvalet gjordes. Några dagar senare upptogs en direkt
telefonkontakt med de sex utvalda respondenterna där tidpunkt och plats för intervjuerna fastställdes. Tid och
plats  valdes  av  respondenterna  själva,  dock  eftersträvades  en  så  lugn  miljö  som möjligt,  fri  från  störande
moment, vilket förespråkas av Bryman (2011). Samtliga intervjuer, med ett undantag, genomfördes i en miljö
där respondenterna torde känt sig trygga, i de flesta fall avskilt på respektive respondents arbetsplats och i ett fall
hemma hos respondenten. Inför intervjutillfällena hade respondenterna ordnat med kaffe och lättare tilltugg,
vilket bidrog till en avspänd stämning. I undantagsfallet hade möte bokats på respondentens arbetsplats, men på
grund av tidsbrist och dubbelbokning från respondentens sida, bokades mötet i sista stund om till ett närliggande
café.  Inför intervjuerna fick respondenterna även ta del  av intervjuguiden via e-post.  Detta beslut  togs mot
bakgrunden att få respondenterna att känna sig trygga inför intervjun och de frågor som skulle ställas samt ges
tid  att  fundera  över  sina  svar.  Därmed  ansågs  risken  för  bortfall  minska.  Varje  intervju  inkluderade  en
respondent, en intervjuare och en person som förde anteckningar. En diktafon användes för att spela in samtalen.

För att få så uppriktiga svar som möjligt lades stor vikt lagts vid att göra ett gott första intryck samt att hålla en
lugn ton för att skapa förtroende hos respondenterna och undvika en halo-effekt. Med detta menas att enstaka
egenskaper eller uttalanden kan påverka helhetsuppfattningen gällande övriga områden hos en individ och vad
denne säger och berättar under en intervju (Schultz & Schultz, 2010).Varje intervju inleddes med en fråga av
allmän karaktär för att respondenterna skulle känna sig bekväma. Den sista frågan gav respondenterna möjlighet
att lämna ytterligare information kring folkbildningsinsatserna samt deras upplevelser om dessa, vilket skulle
förebygga  att  intressant  data  att  gick  förlorad.  Samtliga  av  intervjuerna  avslutades  med  att  säkerställa
möjligheten att få återkomma till respondenten i efterhand, om något skulle visa sig oklart i deras svar eller för
att  kunna  ställa  följdfrågor.  Intervjuerna  varade  mellan  20-45  minuter  vardera  och  genomfördes  under  ett
tidsförlopp på två veckor. Efter datainsamlingsfasen transkriberades innehållet för att sedan analyseras.

Analysmetod
The challenge of qualitative analysis lies in making sense of massive amounts of data. This involves
reducing  the  volume  of  raw  information,  siftning  trivia  from significance,  identifying  significant
patterns, and constructing a framework for communicating the essence of what the data reveal (Patton,
2002, s. 432).

För studien användes en kvalitativ analysmetod. Efter att all empiri samlats in och transkriberats lästes materialet
igenom.  Under  läsandet  noterades  nyckelord  som  respondenterna  använt  samt  kategorier  som  framkom  i
materialet. Detta liknas med vad Bryman (2011) kallar en kodning av materialet där koder används för att skapa
en struktur  av den insamlade empirin och menar  att  detta  är  startpunkten för  analysfasen vid en kvalitativ
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dataanalys. Även Hartman (2004) beskriver hur kodning med fördel kan användas vid analys av kvalitativ data.
Han beskriver att detta görs genom att söka efter återkommande begrepp i det insamlade materialet då dessa
tyder på viktiga delar i respondenternas livsvärld. Dessa begrepp ska även vara relevanta för studien genom att
kunna kopplas  till  studiens  syfte  och problemställning.  Denna procedur,  att  finna nyckelord och kategorier,
upprepades ett flertal gånger för att få en djupare förståelse kring innebörden för studiens insamlade empiri.
Denna  procedur  reducerade  även mängden  data  inför  vidare  analys  vilket  Bryman  (2011)  menar  är  en  av
fördelarna med denna metod. Därefter jämfördes de olika nyckelorden och kategorierna med varandra för att se
om de liknade varandra så pass att de kunde sorteras in under en gemensam kategori. Exempel på nyckelord och
kategorier som användes var team-känsla, prioriteringsaspekten och verktyg. Därefter sammanställdes samtliga
av dessa för att finna gemensamma teman och underliggande teman för att se hur de förhöll sig till varandra för
att  kunna  skapa  en  ökad  förståelse  för  respondenternas  livsvärld  (Bryman,  2011;  Hartman,  2004).  Detta
beskriver Patton (2002) som en viktig del av analysen då det synliggör underliggande mönster i den insamlade
empirin. Analysfasen resulterade i fem huvudteman vilka också används som rubriker i resultatredovisningen;
individens intresse för folkbildning, den sociala betydelsen, kompetensutveckling, personlig utveckling, nätverk
av erfarenheter, verktygens betydelse och dialogen. Dessa teman möjliggjorde en djupare förståelse för vad det
insamlade materialet gett uttryck för och det är den djupa förståelse av individernas livsvärld den kvalitativa
metoden söker nå (Alvesson & Sköldberg, 2008; Hartman, 2004). 

Etiskt ställningstagande
I denna studie tillämpades de riktlinjer som getts ut av Vetenskapsrådets (odat.) CODEX.  Informationskravet
uppfylldes  genom  att  tilldela  individerna  informationsbrev  kring  studiens  syfte  och  användningsområde.
Vetenskapsrådets  (odat.)  forskningsetiska  principer  har  kontinuerligt  använts  för  att  säkerställa  att
studieprocessen följer de riktlinjer som finns inom humanvetenskaplig forskning samt att respondenterna blivit
informerade om sina rättigheter och forskarnas skyldigheter gentemot dem. Samtyckeskravet tillämpades genom
att ansvarig på regionorganisationen frågade om individerna ville medverka i  en studie samt angav studiens
syfte. Vidare informerades respondenterna vid intervjusituationen att det är frivilligt att medverka i studien, att
de hade rätt att inte svara på samtliga frågor samt att avbryta intervjun om de så önskade. Konfidentialitetskravet
tillämpades  genom att  ge  respondenterna  fiktiva  namn  i  resultatpresentationen,  samt  att  inte  nämna  vilket
studieförbund  eller  regionorganisation  som  studien  genomförts  inom.  Information  som  kunde  kopplas  till
särskild  individ  eller  organisation  har  plockats  bort  från  resultatdelen.  Vidare  raderades  materialet  från
diktafonen  så  snart  det  lagts  över  till  en  lösenordsskyddad  dator.  Samtliga  ljudfiler  och  dokument  av
transkriberad  empiri  förstördes  senare,  efter  att  studien  blivit  inlämnad  och  godkänd.  Således  kan
respondenternas  anonymitet  säkras.  Nyttjandekravet uppfylldes  genom att  studien  enbart  blivit  godkänt  att
användas i enlighet med vad som informerats till respondenterna.

Metoddiskussion
Den data som samlades in hade kunnat erbjuda en större variation samt visat upplevelser som eventuellt saknas i
aktuell empiri om ett större urval hade använts. En annan risk är att genom att urvalet bestod av individer ur
samma region och samma studieförbund kan det ha medfört skevhet och påverkat variationen i empirin. Om
urvalet bestått av individer från olika regioner och studieförbund hade resultatet kunnat se annorlunda ut. Enligt
Bell (2006) är intervjuer en subjektiv metod då personliga värderingar inte kan bortses från i intervjusituationen.
Även reaktiviteten; den påverkan intervjuarna har på respondenten, samt intervjutekniken kan ge en skevhet i
svaren. Att endast ha använt intervjuer för datainsamling kan därmed ses som en svaghet för studien, varför en
triangulering kunde ha varit att föredra (Bell, 2006; Bryman, 2011; Patton, 2002). Valet av semistrukturerade
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intervjuer och öppna frågor gav relevanta svar från respondenterna. En strukturerad intervjumetod hade riskerat
att information gått förlorad genom att ha hindrat möjligheten till följdfrågor vilka visade sig skapa möjligheter
för insamlandet av relevant information för syftet. Dock finns en ökad risk för sidospår vid intervjuer som inte är
strukturerade menar Bryman (2011). Vid flera av intervjuerna uppstod diskussioner utanför ämnesramen, vilket
kan anses ha påverkat svaren. Detta påverkade också transkriberingen och analys av data, då en del av materialet
ansågs irrelevant för studiens syfte. Bryman (2011) förespråkar att intervjuer ska äga rum i en lugn och ostörd
miljö där ingen utomstående kan höra vad som sägs under intervjun. Vid den intervju som inte kunde hållas i den
tilltänkta  miljön,  utan  istället  bokades  om till  ett  café,  blev  stämningen  inte  lika  avspänd  som vid  övriga
intervjutillfällen. Respondenten gjorde dessutom intervjun på sin lunchrast, vilket anses kan ha hängt ihop med
att denne upplevdes aningen stressad. Detta intervjutillfälle blev även det kortaste tidsmässigt, 20 minuter, vilket
tyder  på  att  denne  respondent  blev  negativt  påverkad  av  kontexten  och  dennes  svar  kanske  inte  blev  så
uttömmande som de hade kunnat bli om ursprungsplanen hade hållits. Respondenter kan påverkas negativt om
intervjuaren spelar in samtalet, eller för anteckningar, vilket i sin tur kan påverka resultatet (Bryman, 2011).
Detta innebär att användandet av en diktafon under intervjuerna kan ha medfört en risk att respondenterna inte
kände sig bekväma under intervjusituationen. Anteckningarna som fördes under intervjun kan också anses ha
bidragit till en risk för skevhet i svaren, då respondenterna kan ha påverkats av detta. Bryman (2011) förespråkar
istället att anteckningar kan göras efter intervjun är avslutad.

Studiens tillförlitlighet

Enligt  Bryman  (2011)  består  kriteriet  för  en  studies  tillförlitlighet  av  fyra  delkriterier;  trovärdighet,
överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Det första delkriteriet, trovärdighet, handlar
om att det kan finnas många typer av beskrivningar för en social verklighet. I den aktuella studien betonades att
individer utgår från en egen subjektiv livsvärld och att det är denna som studien söker att förstå. Genom att läsa
igenom den insamlade empirin ett flertal gånger och söka efter nyckelord och kategorier som respondenterna
gav uttryck för i sina upplevelser eftersträvades en trovärdighet för studien. Med överförbarhet menar Bryman
(2011) att forskare ska ge tydliga och fylliga beskrivningar av de detaljer som ingår i en kultur. Fokus ska ligga
på  det  kontextuella  för  att  kunna  bedöma  om det  är  möjligt  att  överföra  resultaten  till  en  annan  kontext.
Kontexten för aktuell studie var de folkbildningsinsatser som bedrivs av en regionorganisation inom ett av de
svenska studieförbunden. Möjligheten till överförbarhet hade kunnat vara större om det i metoden beskrivits
vilket det valda studieförbundet var samt vilken den valda regionorganisationen var. Däremot hade detta haft en
negativt effekt för konfidentialitetskravet då studieförbund och regionorganisation inte längre varit anonyma.
Om en studies pålitlighet skriver Bryman (2011) att forskaren ska anta ett granskade synsätt; “Detta innebär att
man säkerställer att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen -
problemformuleringen,  val  av  undersökningspersoner,  fältanteckningar,  intervjuutskrifter,  beslut  rörande
analysen av data och så vidare” (s.  355).  Detta har eftersträvats i  metoddelen genom att  delge läsaren med
noggranna och tydliga beskrivningar av forskningsprocessen samt genom att bifoga intervjuguiden (bilaga 1)
och den e-post (bilaga 2) som skickades ut till respondenterna. Genom att ha haft dialog med en handledare,
löpande under studiens genomförande, har forskningsprocessen kontinuerligt granskats, vilket Bryman (2011)
menar kan stärka pålitligheten. Under forskningsprocessen har hänsyn tagits till att agera i god tro och inte låtit
personliga  värderingar  eller  teoretisk  inriktning  medvetet  påverka  utförandet  av  studiens  slutsats.  Detta
överensstämmer med Brymans (2011)  sistnämnda delkriterium för  en studies  tillförlitlighet,  möjligheten att
styrka och konfirmera att forskaren har agerat i god tro.
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Resultat och analys
Resultatet grundades på den empiri som samlades in från sex semistrukturerade intervjuer som genomfördes
med sex individer vilka hade deltagit i folkbildningsinsatser som bedrivits av ett studieförbund under det senaste
året.  Efter  genomförandet  av  intervjuerna  framkom  det  att  samtliga  av  respondenterna  var  ordföranden  i
styrelsen för den verksamhet de var delaktiga i. Respondenternas tid som ordförande i styrelse varierade, en av
dem var nyvald ordförande medan övriga hade haft sin roll i 1år, 1,5år, 3år (2st) samt 4år.  Trots att ingen vikt
lades vid att få en jämn fördelning mellan kön, då detta inte var av vikt för studiens syfte, blev det tre kvinnor
och tre män. Åldern på de medverkande varierade mellan 40-60 år. Resultatredovisningen delades in i de fem
huvudteman som frambringades i analyseringen av insamlad data. Dessa kategorier var Individens intresse för
folkbildning,  den  sociala  betydelsen,  kompetensutveckling,  personlig  utveckling,  nätverk  av  erfarenheter,
verktygens betydelse och dialogen. Notera att både förening och styrelse användes i  citaten medan verksamhet
användes utanför citaten som ett samlingsnamn för förening och styrelse. Detta gjordes mot en bakgrund av att
det  inte var folkbildning som skedde inom ramen för föreningar och/eller  styrelser  som var av intresse för
studien utan istället folkbildning som bedrivs av studieförbund på en mer generell nivå.

Individens intresse för folkbildning
Oavsett vad som ska göras på en dag, en kväll eller en helg så behövs tid till att göra det. Detta gäller allt vi gör.
Gällande den tid som behövdes för just folkbildningsinsatser gav respondenterna uttryck för en upplevelse av
tidsbrist för individer, både vad gällde dem själva och andra. Den tid som fanns upplevdes inte räcka till för att
kunna, eller vilja prioritera att, delta i folkbildningsinsatser;

Jag upplever att det är alltid svårt att få en tränande, ledare eller medlem att gå en kurs. Det är inte så lätt
att hitta tider för kurser för personerna känner jag (David).

Det gäller att vi hittar luckor för alla i styrelsen. Och dom är ju väldigt aktiva på sin fritid och ja dom
hinner inte mer (...) Det gäller att hitta tid för styrelsen att gå kursen (Lars).

Bortsett från respondentens upplevelse av tidsbrist upplevde respondenten även att det fanns svårigheter i att få
både sig själv och andra intresserade av det utbud som finns inom folkbildning. 

Sen kan jag ju säga att jag skulle vilja gå på fler utbildningar. Utbildningsutbudet är stort och ja, men det
gäller att få folk intresserade (David).

David och Jonas vidareutvecklade upplevelsen av tidsbrist och de upplevde att individer behöver ‘lockas’ till att
vilja lägga tid på folkbildningsinsatser. David berättade om hur han samt fyra, fem personer till i verksamheten
blivit inbjudna till en hotellanläggning för att tillsammans med andra verksamheter äta middag tillsammans.
Syftet med träffen beskrev David vara att de skulle få lära känna andra aktiva inom XXXX samt ta del av vilket
utbud  arrangörerna  hade  av  folkbildningsinsatser.  Han  menade  att  det  kunde  behövas  mer  av  liknade
arrangemang för att just ‘locka’ individer att vilja ta del av folkbildning. Jonas förklarade det på följande vis;

Jag tror det behövs någonting för att locka dit folk. Ja men nått som får dem att vilja komma. Att man
bjuder på middag och lite sånt, nått trevligt. Då kan man träffa andra från andra föreningar (...) Det tar ju
lite tid sånt här, jag kan ju känna ibland att jaha nu är det styrelsemöte igen och nu försvinner den här

15



kvällen. Men när jag väl sitter där och vi pratar om att jaha nu har vi genomfört den här aktiviteten och
lockat såhär många deltagare så är jag väldigt nöjd när jag går hem för då vet jag ju att nu har vi haft
sysselsättning för dom. Vi har försökt tillföra någonting (Jonas).

David och Jonas upplevelser gav uttryck för att individer inte såg något direkt värde i att ta del av folkbildning.
Att individer, inklusive dem själva, inte var villiga att avsätta tid för att delta i folkbildningsinsatser visade ett
svagt intresse för folkbildning och kanske framförallt på vilken betydelse den hade. Folkbildningen upplevdes
inte som en viktig källa för lärande och kompetensutveckling, eller i vart fall inte en som upplevdes viktig att
prioritera. Huruvida olika aktiviteter och inbjudningar till arrangemang skulle haft en betydelse för individers
benägenhet att delta i folkbildningsinsatser går dock inte att besvara. Detta ska enbart ses som ett uttalande från
två skilda individers upplevelser av folkbildning.

Den sociala betydelsen
David och Jonas upplevde att middagsinbjudningar och liknande kunde användas för att ‘locka’ individer att ta
del av folkbildning. En annan respondent (Lars) talade också om att han upplevde det som positivt att ‘bara ses
och umgås’. Istället för att tala om det som en metod för att attrahera fler att delta i folkbildningsinsatser så
talade han om det både som en social aktivitet men även som ett sätt att utbyta kunskaper med andra deltagare.
Han gav därmed uttryck för att han upplevde att folkbildning kan fungera på olika sätt beroende på dess form.

Sen dom här träffarna, dom är ju inte bara sitta och ja prata om hur allt ska va i föreningen och så. Vissa
gånger är det ju så att ja, nu kör vi! Och så kör man på va. Men dom här träffarna uppe i xx (namn på
ort) ja men då är det mer att man ses och umgås, man träffas och pratar. Och det är ju jättebra, ja men det
här att träffas och ja, sådär (…) det handlar ju inte alltid om att man ska lära sig en massa, sen är ju det
också bra va men att, ja ibland kan det räcka att bara ses och umgås för att det ska ge nått (Lars).

Utifrån Lars utlåtande upplevdes folkbildning kunna fungera som en arena där ‘effektivt arbete’, dialog och
planering kan äga rum samt att det upplevdes finnas en social betydelse i att bara ha umgåtts med individer som
befann  sig  i  samma  situation,  roll,  som sig  själv.  Både  Lars  och  Jonas  gav  uttryck  för  två  betydelser  av
folkbildning; en av arbetsmässig karaktär och en av social karaktär. Dessa upplevdes och betraktades båda som
viktiga delar inom folkbildning, om än två skilda delar.

Kompetensutveckling
I  intervjuerna ställdes  frågan på vilket  sätt  respondenterna upplevde att  folkbildningsinsatsen påverkat  dem
själva. Fyra av respondenterna (Marie, Anna, Jonas och David) berättade att de inte upplevde att de utvecklats
något själva och att den kunskap som förmedlats under folkbildningsinsatserna var densamma som den kunskap
och de färdigheter de redan besatt via sina arbetslivserfarenheter.

Jag har ju jobbat som chef i många år så på det viset har jag ju hållt på med sånt här. Det är säkert många
andra som har lärt sig saker på dom här dagarna, som inte är vana med sånt här i sitt andra jobb, eller
alltså i sitt jobb. Det tror jag inte så många gör i sitt jobb (...) Jag är ju van att driva såna frågor redan
innan(...)är jättebra för föreningen och bra för de andra men jag hade redan koll på sådant här eftersom
jag jobbar med sådana här frågor i min yrkesroll (Marie).

Jag jobbar ju mycket med ekonomi och styrelsearbete så jag hade sysslat med det här så länge men jag
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tror absolut att det är bra att få en förståelse för hur det här med verksamhetsplaner och olika dokument
fungerar. Det är ju många som inte känner till hur man arbetar fram såna grejer (Anna).

Sen så är jag ordförande både i styrelsen här sen i några andra föreningar också, eller ja, men ja, har
ansvar och hanterar olika grejer i olika styrelser. Jag har ju mycket erfarenhet av det vi håller på med
(…) men att ses tillsammans och få hjälp utifrån är ju viktigt för oss även om jag kanske redan vet vad
det handlar om, det blir ju som inget nytt om jag uttrycker mig så (Jonas).

Mycket är ju sånt man redan arbetar med fast alltså på jobbet, ja, i det dagliga jobbet, där arbetar jag
med det här (David).

Utifrån de svar  ovan citerade respondenternas upplevelser  blev det  tydligt  att  de tolkade frågan handla  om
huruvida de hade utvecklat sina teoretiska kunskaper. Detta visar att de upplevde att det är teoretisk kunskap som
respondenterna förväntade sig skulle ges via folkbildningen. De nämnde dock inga förväntningar på lärande via
erfarenhetsutbyte eller något om en social kompetensutveckling. Helen upplevde, till skillnad från ovanstående
respondenter,  att  hon via  folkbildningsinsatsen ökat  sin  kunskap kring verksamhetsarbete.  Till  skillnad från
Jonas  och  David  som varit  ordföranden  i  sin  nuvarande  verksamhet  i  över  ett  år  var  Helen  nyvald  som
ordförande. På frågan på hur folkbildningsinsatsen påverkat henne personligen svarade hon;

Jag är ganska ny i föreningen så min erfarenhet kring det här är ganska begränsad, jag hade inte insett att
det är så mycket jobb. Det är som att driva ett företag det här med föreningsarbetet. Bra att de andra är
erfarna och kunniga så det alltid finns någon att fråga (Helen).

Även  Helen  gav  således  uttryck  för  att  folkbildning  upplevdes  handla  om att  ta  del  av  teoretisk  kunskap.
Däremot  talade  hon  även  om en  mer  personlig,  social  utveckling  vilket  beskrivs  vidare  i  nästkommande
rubricering.

Personlig utveckling
En av respondenterna (Helen) gav uttryck för en känsla av trygghet i upplevelsen av att de andra som deltagit i
samma folkbildningsinsats som hon själv redan besatt den kunskap som förmedlades och hon kunde därför ta
hjälp från övriga deltagare.  Känslan av trygghet  gav det  även uttryck  för  senare  under  intervjun då Helen
berättade att hon, genom att ha varit aktiv under folkbildningsinsatserna, upplevde att det har haft betydelse för
det egna självförtroendet;

Jag kan ju bara tala för mig själv men jag tycker att dom här utbildningsdagarna när man får träffa andra
och prata inför massa andra så känner man ju att man kan det här. Man vågar liksom ta lite mer plats för
man vet att man har koll (Helen)

Helen gav ett tydligt uttryck för att hon upplevde att folkbildningsinsatsen haft betydelse för hennes personliga
utveckling  av  egenskaper.  Hon  upplevde  att  självförtroendet  hade  ökat  på  så  vis  att  hon  efter
folkbildningsinsatsen  vågade  prata  mer  och  ta  en  större  del  av  utrymmet,  både  vad  gällde  andra
folkbildningsinsatser men även för möten som ägde rum utanför dessa situationer. Det tolkades således som att
hon upplevde att  folkbildning hade betydelse  för  hennes självkänsla  och självförtroende.  Det  tolkades  vara
känslan av att  vara en del  av gruppen,  en del  av gemenskapen under folkbildningsinsatsen som haft  denna
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betydelse för Helens självkänsla och självförtroende.

Nätverk av erfarenheter
Samtliga av respondenterna pratade om upplevelser  kring erfarenhetsutbyte  mellan och inom verksamheter.
Dessa upplevelser tolkades som att respondenterna upplevde att de ingick i ett nätverk av erfarenheter där de
såväl kunde bidra med den egna kunskapen och sina erfarenheter samt ta del av andras erfarenheter. Att höra
talas  om  hur  andra  verksamheter  arbetade  upplevdes  kunna  bidra  till  inspiration  och  idéer  för  den  egna
verksamheten. Upplevelserna skiljde sig något åt mellan respondenterna men det tolkades även finnas en likhet i
upplevelsen att ett erfarenhets- och kunskapsutbyte skedde. En av respondenterna sade;

Vi jobbar ju till  exempel med verksamhetsplaner (...)  Jag tycker ju det  är  jätteviktigt  att  jobba med
verksamhetsplaner så det införde jag när jag kom hit och då kan jag ju säga att jag har fått hjälp (...) och
då har jag fått hjälp att ta in den aspekten när jag gör verksamhetsplaner och det tycker jag har varit
jättenyttigt (Anna).

Anna beskrev att andra individer som varit delaktiga i folkbildningsinsatserna hon varit på hade lärt henne mer
om hur verksamheten fungerade och på så vis utvecklat den kunskap hon tidigare besatt på området. David, Lars
och Jonas upplevde att de har tagit del erfarenheter av hur andra verksamheter fungerade vilket upplevdes ha
gett  inspiration  till  hur  den  egna  verksamheten  kunde  arbeta.  De  upplevde  även  att  andra  verksamheters
erfarenheter gett  idéer på hur den egna verksamheten kunde arbeta med förmedling och implementering av
verksamhetens värderingar;

Det har varit väldigt givande då vi fått träffa flera föreningar för att kunna utbyta erfarenheter. Om andra
har varit med om saker som är helt nya för oss så kan de dela med sig av hur de hanterat det (David).

Vi har ju varit iväg på olika träffar där det är andra föreningar och ja man träffas och pratar om hur det är
hos oss och så (...) det är alltid intressant att se hur andra jobbar (...) det ju i princip samma saker vi gör
(Lars).

Det som har varit en fördel med utbildningarna har varit att få andra att lyfta blicken till hur det fungerar
i andra föreningar och hur det fungerar i samhället och hur ska vi då kunna jobba med föreningen för att
kunna vara bra i framtiden (Jonas).

Vidare berättade Jonas att han upplevde att det hjälpte att ta del erfarenheter som fanns inom andra verksamheter
samt att den egna verksamheten bar på kunskap och erfarenheter som andra verksamheter kunde ta del av;

När jag hade kört fast med samma grej igen och inte visste hur jag skulle komma vidare i situationen
ringde jag faktiskt ordföranden i föreningen xxxx[namn på förening] och hörde hur de hade gjort, jag vet
ju att de varit med om samma sak som vi (...) och det hjälpte (Jonas).

Vi ser ju att andra föreningar söker sig till oss för att dom vill ha hjälp med det praktiska. Hur gör man
med medlemsregister,  utskick, insamlingar och sånt (...)  Vi ser ut som vi har en fungerade situation
(Jonas).
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Jonas upplevelser visade en att han både såg andra verksamheter samt den egna verksamheten som källor för
kunskap och information, ett nätverk av erfarenheter. I de intervjuer som genomfördes framkom även ett intresse
av att utvidga det nätverk av erfarenheter vissa av respondenterna upplevde att det fanns mellan verksamheterna;

Sen vet jag ju att den här utbildningsträffen som vi var iväg på, den blev ju som så att, ja men man lärde
ju känna varandra och så. Så då arrangerade några nån återträff sen för göra som nån uppföljning på hur
alla hade gjort efter den gången. Och det var ju inte XXXX som styrde upp den utan det var ju dom
föreningarna som varit där. Det var dom som tog kontakt med alla och ordnade den här återträffen för att
utbyta lite tankar och idéer. För det var ju mycket tankar och så som kom då (David).

David uppgav att han dock inte haft möjlighet att närvara vid den träffen på grund av att han varit bortrest men
upplevelsen visade att  det  fanns ett  intresse av att  utbyta  erfarenheter  mellan verksamheterna.  Även Helen,
David och Marie förmedlade ett intresse av att nätverket av erfarenheter gärna kunde utvidgas;

Jag tror ju man ska träffas ännu mer mellan föreningarna. Mellan dom i stan, ute i länet och så vidare. Ta
in erfarenhet utifrån landet och vara öppen för saker som är under förändring (...) Då kanske man får
höra att där gjorde dom såhär och där gjorde dom såhär och på så vis kan man få veta hur man själv ska
göra. Man får ju liksom lära av varandra. Då får man ju ändå en så kallad guideline på hur man kan göra
(Helen).

Det är ju kul att höra hur man gör i andra föreningar. Vi vet ju hur andra här i stan gör. Men vad händer
ute i länet, ute i Sverige? (David)

Det ger ju nått att lyssna och höra om hur andra har det, vad dom gör och så. Sen så behöver det ju inte
bara vara här. Vad som händer här. Det kan ju vara ute i dom andra distrikten också. Hur gör dom i andra
delar av Sverige? Är det samma som här eller? Det ser ju lite olika ut i landet (...) Är ju spännande att
höra på dom andra också...för det tror jag kan gett nått ja (Marie).

Respondenterna  visade  ett  stort  intresse  och  uppskattning  för  det  utbyte  av  erfarenheter  som  skett  under
folkbildningsinsatserna samt uttryckte en önskan om att utvidga detta nätverk. Upplevelserna tolkades således
visa ett lärande via erfarenhetsutbyte inom folkbildning där deltagare lärde av och med varandra.

Verktygens betydelse
Vid  insamlandet  av  empiri  talade  flera  av  respondenterna  om  användandet  av  verktyg  under
folkbildningsinsatserna  och  hur  de  upplevde  dessa.  Med verktyg  syftade  respondenterna  till  olika  metoder,
övningar och grupparbeten de fick ta del av, både för att användas som hjälpmedel i själva folkbildningsinsatsen
men även för att de skulle lära sig hantera dessa verktyg för att sedan kunna använda sig av i dem i det dagliga
verksamhetsarbetet.  Två  av  respondenterna  beskrev  en  övning  där  deltagarna,  tillsammans  med  utbildaren,
skulle skriva ned samtliga av arbetsuppgifterna som fanns inom verksamheten. Varje uppgift skulle skrivas ned
på en post-it lapp varpå dessa skulle sättas upp på en vägg för att  individerna skulle få en tydlig bild, och
gemensam bild,  för  verksamheten och vilka arbetsuppgifter  som ingick i  den.  Gällande verktygen sa en av
respondenterna;

Dom använder mycket verktyg för att få översikt på föreningarna (...) Tidigare behövde vi mycket hjälp
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med att skapa verksamhetsplaner och visioner för föreningen och sånt. Men nu klarar vi oss mycket
själva (...) Vi har ju fått använda dom här olika metoderna nu och nu finns det dom som, ja men mer eller
mindre, har som uppdrag att ha med sånt när vi ses och så (Jonas).

Jonas  beskrev  hur  han  upplevde  att  de  verktyg,  arbetsmetoder,  de  fått  använda  sig  av  under
folkbildningsinsatserna  sedan  kunnat  tagits  med  in  i  den  egna  verksamheten  och  använt  i  det  fortlöpande
verksamhetsarbetet. David och Anna beskrev hur de olika verktygen hjälpt gruppen att arbeta tillsammans och
mot gemensamma mål;

Då kunde alla i föreningen hitta sin roll. Vi kom fram till hur vi skulle jobba och vilka verktyg vi kan
använda oss av för att dela ut olika uppgifter och ansvarsområden till alla (…) Vi tog ju lite av det vi
hade lärt oss och tog med oss det i ett styrelsemöte för att göra just fördelningen och se vad kan olika
personer i styrelsen göra (…) Såna som inte var så aktiva i styrelsearbetet och som kanske inte hade nån
riktig roll har ju nu fått det. Nån aktivitet som dom har nu (David).

Sen är det ju så att en del har varit med länge och en del är nya. Vi försöker ju hela tiden föryngra
styrelsen och få in yngre ledamöter där och då jobbar vi med att vi tittar på hur en styrelse ska se ut i en
förening för att det ska fungera bra. Så då fick vi ta del av en mängd olika verktyg, alltså det är alltifrån
olika grupparbeten, att vi själva får sitta och ta fram för vi vet ju kanske bäst vad vi vill nå men sen får vi
verktyg för att vi ska kunna nå dit och så får vi jobba med dom (Anna).

Verktyg upplevdes således vara användbara både under själva folkbildningsinsatsen men även för det fortsatta
arbetet i verksamheten. Under folkbildningsinsatsen upplevdes verktygen kunna bidra till en ökad förståelse och
framförallt  en enhetlig förståelse för verksamhetens uppgift.  Vidare upplevde respondenterna verktygen som
användbara  för  gruppen som helhet  genom att  omfördelning av arbetsuppgifter  och  ansvarsområden kunde
genomföras.

Det har ju minimerat min insats väldigt mycket, för det är ju jag och några i styrelsen som har behövt
ordnat och dokumenterat allt annars, så vi har ju haft jättemycket hjälp (…) det har ju lett till att jag inte
har lika mycket jobb med allt sånt här och följa upp sånt (…) Sen så har man ju märkt att det funkar
även fast jag inte gör allt. Alltså att efter att vi har delat upp ansvar och områden så ser man att allt flyter
på och då vågar man dela ut andra uppgifter också. Det finns ju en väldig potential bland alla här märker
man (Anna).

Det här med att få hjälp med att sätta upp mål, verksamhetsberättelser och visioner har förändrat mycket
för mig och mitt arbete i föreningen. Det har ju inneburit mindre jobb för mig. Nu får jag ju hjälp med
allt sånt där (Marie).

Respondenternas  upplevelser  av de verktyg  som använts  under  folkbildningsinsatserna tolkades  ha visat  en
upplevelse  av  att  folkbildningsinsatserna  haft  betydelse  för  gruppdynamiken  bland  annat  genom att  skapa
utrymme för gemensamma tolkningar bland individerna. Användandet av verktyg upplevdes kunna användas
redan under folkbildningsinsatsen som metod för att arbeta tillsammans i grupp samt öka förståelsen för hur den
egna individens och verksamhetens situation såg ut.  Detta visade att  inom folkbildningsinsatserna användes
metoder för  att  lära  individerna att  arbeta tillsammans i  grupp samt  skapa gemensamma tolkningar  av den
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gemensamma verksamheten. Vidare upplevdes det finnas verktyg som individerna fått lära sig hantera under
folkbildningsinsatserna som de sedan kunde ta med sig därifrån och använda vid andra tillfällen. Deltagarna
upplevde således att de utvecklat nya färdigheter via folkbildningsinsatserna.

Dialogen
En  av  respondenterna  (Marie)  upplevde  att  under  de  folkbildningsinsatser  hon  deltagit  i  hade  det  skapats
utrymme för en dialog i gruppen. Gruppen bestod av individer från både den egna verksamheten och andra
verksamheter. Dialogerna upplevdes haft som syfte att lyfta fram alla individers funderingar och idéer för att
skapa diskussioner  i  gruppen.  Upplevelsen,  för  Marie,  var  att  det  gav en känsla  av att  alla,  som deltagit  i
diskussionen, ville mot samma mål. Marie gav uttryck för att hon upplevde att genom att deltagarna haft en
gemensam dialog kring vilka mål gruppen ville nå formulerades gemensamma mål;

Sen är det ju en utveckling att diskutera ihop sig inom gruppen. Hur man tänker och vad man funderar
på. Det är ju till nytta så att vi drar åt samma håll, rent generellt. Dom som är aktiva i klubben. Vi har ju
ändå varit 20-40 personer på dom här dagarna. Så det är ju också värdefullt. Det är stort åldersspann. Vi
har mycket olika funderingar och idéer. Det blir ju mycket bra diskussioner för att man liksom jämkar
sig lite och liksom drar åt samma mål. Efter utbildningen känns det som att alla tänker likadant, gammal
som ung, vi vill alla mot samma mål (Marie).

Anna gav uttryck för en upplevelse som tolkades som en känsla för att lagandan stärktes mellan individerna
inom verksamheten genom att ha nått en gemensam föreställning av hur verksamhetsarbetet skulle skötas;

Vi har fått mycket bättre team-känsla i föreningen nu när vi lärt oss hur vi ska arbeta på bästa sätt, alla
vet hur de ska göra och varför det måste göras (Anna).

Helen  förmedlade  en  upplevelse  av  att  folkbildningsinsatsen  hade  betydelse  för  gruppens  dynamik.  Hon
upplevde att förståelsen för andra individers arbetsuppgifter i verksamheten ökade i takt med en ökad förståelse
för vad andras uppdrag inom verksamheten faktiskt var;

Vi får ju en helt annan förståelse för varandra (...) det gör ju mycket för samarbetet. Man får förstå vad
som är varandras uppdrag, det finns ju så mycket olika uppdrag som görs. Man kanske inte helt, ja alltså,
man, man kanske inte vet allt som görs men när vi sitter där med allihopa får man större förståelse för
varandra tycker jag (Helen).

Tre av respondenterna (Lars, Helen och Anna) förmedlade en upplevelse av att det under folkbildningsinsatserna
även skapats utrymme för att ifrågasätta den nuvarande situationen i syfte att kunna skapa förändring.

Dom är ju så bra på att dokumentera sånt här. Får ner det på papper. Men hur ska vi göra med det här
och vem ska göra det här? Har vi någon att delegera det till eller har vi inte någon? Ja men vi måste ju
lösa det. Ska vi ta bort någonting då!? Sådär va (Lars).

Nu vet vi ju vart vi är på väg. Vi har mål. Det är ju inte bara så att man släcker bränder eller kör på som
man alltid har gjort utan an utvärderar ju och har mål. Man ser att ja men det här är kanske inte det vi ska
syssla med. Det kräver ju jättemycket arbete och vi går minus på det ekonomiskt och ja då kanske vi inte
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ska syssla med det. Och jag tror många föreningar kör på men får man nån utifrån som kan lyfta olika
frågor och se objektivt och hjälpa en. För det är ju alltid vi i föreningarna som gör arbetet medan dom
lyfter  frågorna  på  ett  bra  pedagogiskt  sätt.  Det  är  ju  det  som gör  att  vi  får  en  annan  bild  av  vår
verksamhet (Helen).

Just den här gången påverkade det ju att jag såg att jag hade alltför mycket att göra. Alltså att det ligger
alldeles för mycket arbetsuppgifter på mig. Det var väl det som jag kunde känna att  jag måste göra
någonting åt för att få en bättre balans i min egen tillvaro (Anna).

Det gavs uttryck för att dialogen möjliggjorde att deltagarna tillsammans kunde skapa gemensamma tolkningar
av hur situationen i verksamheten såg ut. Vidare upplevdes det ha skapat diskussion för hur medlemmarna ville
att  det  skulle  ses  ut  i  framtiden.  Detta  upplevdes haft  betydelse  för  möjligheten att  skapa förändring inom
verksamheten, en förändring som alla förstod och tillsammans ville arbeta med.

Sammanfattning av resultat
Studiens  resultat  visade  att respondenterna  upplevde  att  individer,  inklusive  dem själva,  inte  var  villiga  att
prioritera att delta i folkbildningsinsatser. Detta tolkades, utifrån respondenternas upplevelser, bero på att de inte
såg någon direkt  nytta med folkbildningsinsatserna. Respondenterna tolkades ge uttryck för en avsaknad på
teoretisk kunskap i folkbildningsinsatserna. Däremot visade resultatet att respondenterna upplevde uppskattning
för  det  erfarenhetsutbyte  som  skett  under  folkbildningsinsatserna  samt  önskade  utvidga  detta  nätverk  av
erfarenheter.  Det  lärande  där  deltagarna  lärde  av  varandra  tolkades  dock  inte  ha  upplevts  vara  en  del  av
folkbildningsinsatserna. En av respondenterna upplevde att känslan av att utgöra en del av en grupp samt att ha
fått  bekräftelse  från  denna  hade  haft  denna  betydelse  för  individens  självkänsla  och  självförtroende.
Gruppdynamiken  lyftes  även  fram  bland  andra  respondenter  där  upplevelserna  visade  hur
folkbildningsinsatserna  skapat  utrymme  för  att  gemensamma  tolkningar  kunnat  skapats  via  dialog  mellan
individerna. Användandet av verktyg under folkbildningsinsatserna tolkades ha upplevts både ha haft en direkt
betydelse redan under folkbildningsinsatserna genom att använda det som en metod att  arbeta tillsammans i
grupp samt skapat en förståelse och kunskap för verktygen för att senare kunna arbeta med dem på egen hand
utanför folkbildningsinsatserna.
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Diskussion
I  detta  avsnitt  kommer  studiens  resultat,  respondenternas  upplevelser  och  förväntningar  kring  folkbildning,
diskuteras i relation till studiens bakgrund. Inledningsvis diskuteras olika syner på varför folkbildning finns och
vems eller vilkas behov den ska fylla. Vidare diskuteras det kring hur folkbildning kan ses som ett verktyg i sig,
och  hur  verktyg  kan  används  som metod  under  folkbildningsinsatserna  och  vad  det  medför.  Diskussionen
fokuserar på vilka upplevelser det finns av folkbildningen och vilken betydelse den har. Detta görs parallellt med
att lyfta den pedagogiska diskussionen kring huruvida samhället är till för alla.

Folkbildning - varför och för vem?
När folkbildningens etablerades i Sverige handlade den om att människor, främst i utsatta grupper, skulle kunna
mobilisera sig som en enad kraft. Kunskap och kompetensutveckling betraktades som viktiga beståndsdelar för
att  föra  fram demokratins  värderingar  och  påverka  etablerade  strukturer  och  värderingar  (Boughton,  2013;
Johansson & Bergstedt, 2015; Wennström, 2002). Studier (Endresen, 2013; Grayson, 2011; O´Donnell, 2014;
Romero  et  al.,  2006;  Wiggins,  2014)  visar  att  detta  fortfarande  gäller  för  andra  delar  av  världen  där
folkbildningens  ursprungliga  grundläggande  syfte  och  uppgifter  fortfarande  är  de  centrala.  Här  styrs
folkbildningen  främst  utifrån  folkets  behov,  som exempelvis  i  studien  gjord  av  Romero  et  al.  (2006)  där
utbredningen av HIV bland kvinnorna i samhället resulterat i utvecklingen av ett folkbildningsprogram. Däremot
visar aktuell studies resultat på det motsatta, där den folkbildning som efterfrågas av individerna är den som ger
formella  meriter.  Därmed  kan  det  tolkas  som  att  folkbildning  önskas  vara  mer  marknadsstyrd,  att
folkbildningsinsatserna bör anpassas efter individualiserade, rationella behov. En vidare tolkning på detta är att
de nordiska länderna byggt upp ett välfungerande och framgångsrikt välfärdssystem med hjälp av folkbildning
och att målet, så att säga, är uppnått (Rubenson, 2003/2006). I de mer välutvecklade länderna där välfärden och
demokratin upplevs vara väl etablerade ställs därmed nya krav på vad folkbildning ska ha för syfte och vilka
behov den ska tillgodose.

Individens bakgrunds betydelse för upplevelsen av folkbildning
I denna studies resultat uttrycks en upplevelse av att folkbildningsinsatserna som tagits del av innehaft olika
betydelse för individerna. Trots att folkbildningsinsatserna innehållsmässigt inte upplevs ha medfört några, eller
få, nya teoretiska kunskaper, så har en social betydelse medförts. En annan upplevelse är att folkbildning haft
betydelse för gruppens dynamik, samt att den inbördes gemensamma förståelsen upplevs ha förbättras, efter att
ha tagit del av folkbildningsinsatserna. Studiens resultat visar att genom att aktivt delta och prata inför andra
människor under folkbildningsinsatser  gav en bekräftande känsla. Collins (2012) menar att  folkbildning ska
bidra med känsla av att vara ‘en av folket’ genom att öka känslan av inflytande och tillhörighet. Det tolkas som
att deltagandet gett en bekräftande känsla för den kunskap som besitts och därmed en upplevelse av att våga ta
mer plats i verksamheten. Detta tycks peka på den väg Collins (2012) skriver om vad gäller att öka känslan av
inflytande och även tillhörighet, en tillhörighet till verksamheten.

Kompetensutveckling
En av folkbildningens huvuduppgifter  är  att  förmedla  kunskap och  öka kompetensen för  människor  menar
Johansson (2002). Resultaten för denna studie visar även upplevelser om att det är svårt att få individer att delta i
folkbildningsinsatser. Detta upplevs bero på att det är svårt att finna tid till det samt att det handlar om att väcka
intresse för folkbildning. Det tycks krävas något extra, något mer än ”enbart” folkbildningsinsatsen i sig, för att
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locka deltagare att prioritera folkbildning. Inbjudningar till hotellanläggningar med middag och socialt umgänge
ges som exempel på vad som kan tänkas skapa intresse bland individer att delta i folkbildningsinsatser. Detta
väcker tankar kring tid - västvärlden lever idag i ett samhälle i stress. Ständig uppkoppling gör att omvärlden har
näst intill oavbruten insyn i våra liv, vilket kan upplevas som ytterligare en stressfaktor. Möjligen kan det vara så
att  samhällets “stressnivå” påverkar intresset och betydelsen av folkbildning. En tolkning är att  folkbildning
ännu inte har status av att ge ‘värdefull’ och ‘legitim’ kunskap då den inte alltid går att visa upp med formella
meriter och tappar därmed sin status. Tidigare forskning visar att betydelsen och även syftet med folkbildning
tycks skilja sig åt mellan olika länder, vilket kan tolkas hänga samman med stressen som breder ut sig i de mer
utvecklade länderna. Detta rimmar även väl med den individualisering som skett i det västerländska samhället i
takt  med  globaliseringen  (Martin,  2003).  Formella  meriter  och  kurser  anses  stå  för  kompetensutveckling
(Johansson, 2002) och i och med det ansvar som idag vilar på individen vad gäller livslångt lärande för att
bibehålla  sin  anställningsbarhet  och  vara  attraktiv  på  arbetsmarknaden.  Det  går  också  att  se  från  ett
samhällsperspektiv att  individen fått  ett  samhälleligt  ansvar,  att  upprätthålla utbildningsnivån,  samtidigt  som
konkurrensen som globaliseringen medfört länder emellan (Boughton, 2013; Löfgren, 2002; Wennström, 2002),
gör att  folkbildning också kommit  att  hamna i ett  samhälleligt intresse. Aktuell  studies resultat indikerar att
respondenterna upplever att den kunskap och kompetensutveckling folkbildning upplevs erbjuda inte räcker hela
vägen för att fungera som lockbete till att delta i folkbildning. Detta för åter tankarna till diskussionen kring
huruvida samhället är till för alla. Ligger det på samhället och folkbildning att locka till sig deltagare och se den
viktiga  roll  folkbildning  har  för  kompetensutveckling  (Wiggins  et  al.,  2014)  eller  ligger  det  på  individens
ansvar? Enligt denna studies resultat tolkas det som att respondenterna menar att det är folkbildningens uppgift
att  skapa intresse bland individer medan deras upplevelser tycks tala för att  det ligger på individens ansvar.
Enligt Wiggins et al. (2014) är folkbildning att anse som minst lika effektiv som den konventionella utbildningen
och därmed ett värdefullt verktyg på arenan för konkurrerade kunskapskapital. Frågan som lyfts fram i ljuset är
dock om risken med individualiseringen är att individerna i samhället, och då även samhället i sig, kommer att
hamna efter om inte intresset för folkbildningen ökar.

Folkbildning ger verktyg
Vad  gäller  de  verktyg  som  nämns  av  respondenterna  berättar  de  om  verktyg  som  kan  användas  för  att
åskådliggöra arbetsuppgifter och ansvarsområden och på så vis kunna fördela dem mellan individer, skapa och
finna  metoder  för  att  nå  mål  inom  verksamheten  samt  arbeta  fram  verksamhetsplaner  och  visioner.  De
upplevelser dessa individer förmedlar kring användandet av verktyg kan ses ligga i  linje med det Sundgren
(2003) menar  om att  folkbildningsinsatser  med fördel  kan använda verktyg för  att  kunna arbeta med olika
uppgifter. I resultaten framkommer en upplevelse där respondenterna använt folkbildningsinsatsens verktyg för
att  få en överblick över befintliga arbetsuppgifter och ansvarsområden inom verksamheten för att i ett  nästa
skede kunna omfördela dessa. En sådan process och genomförande kan möjligen ge uttryck för en upplevelse
om en ökad team-känsla inom gruppen i enlighet med delar av det Collins (2012) argumenterar för,  då det
upplevs att samtliga individer i verksamheten nu, efter folkbildningsinsatsen, har en ‘riktig’ roll. Vidare finns en
upplevelse av att gruppen, efter att ha deltagit i folkbildningsinsatser, upplevs ‘dra åt samma håll’, att det skapats
en gemensam bild av var verksamheten står och vart den är på väg. Detta tolkas ge uttryck till att folkbildning
upplevs  ha  betydelse  för  en  grupps  team-känsla  och  sammanhållning.  Däremot  menar  Collins  (2012)  att
motivation bör vara en av de största behållningarna av att använda verktyg under folkbildningsinsatser, vilket
inte överensstämmer med denna studies resultat. Här framkommer att det är verktygen i sig, som metod, som
kunnat överföras till det vardagliga arbetet, som uppskattats mest av studiens respondenter. Resultaten visar att
respondenterna upplever att  de verktyg de tagit  del av via folkbildningsinsatserna har bidragit  till  reflektion
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kring den egna rollen, hur arbetsuppgifter fördelas, vilka mål gruppen ska ha och ett ifrågasättande av hur det ser
ut i dagsläget. Genom att ställa kritiska frågor och reflektera kring dagsläget i förhållande till hur de vill att
framtiden ska se ut ges en möjlighet till förändring av den nuvarande tillvaron. Detta är också ett av syftena med
folkbildning, att låta individen utforska sitt liv och sin situation kritiskt (Berge, 2002; Johansson & Bergstedt,
2015; K Gustavsson, 2005; Lundberg, 2002; Persson, 2002; Sundgren, 2003).

Folkbildning som verktyg
Resultaten  visar  att  det  finns  upplevelser  av  att  arbetsuppgifterna  inom verksamheterna  omfördelas  under
folkbildningsinsatserna vilket upplevs leda till minskad arbetsbelastning för den enskilde individen. Det finns
även upplevelser  som beskriver  att  folkbildningen  hjälpt  till  att  förmedla  och  utveckla  verktyg  som sedan
använts i verksamhetsarbetet. Arbetsbördan upplevs ha blivit mindre efter folkbildningsinsatserna, vilket upplevs
kan ha med ökad förståelse för varandras uppgifter att göra. Folkbildning innebär att lära av varandra, vilket
också medför delat ansvar och delat ledarskap där erfarenheter byts mellan deltagarna (Wiggins et al., 2014).
Studiens resultat visar att det finns upplevelser som överensstämmer med detta. Detta kan även ses som exempel
på  hur  folkbildningen  som sådan  bidrar  till  ett  demokratiskt  förhållningssätt,  då  respondenterna  angett  att
förståelsen  inom  verksamheterna  sinsemellan  har  ökat  och  arbetsuppgifterna  fördelats.  Att  känna  stärkt
gemenskap  och  trygghet  av  att  tillhöra  en  grupp,  en  helhet,  tillhör  den  typ  av  demokratisk  behållning  av
folkbildning som studiens respondenter berättar om. Genom att låta deltagare folkbildningsinsatser komma till
tals  och göra sina röster  hörda, kan folkbildningen vara ett  bidragande verktyg till  demokrati  menar Proulx
(1993).

Annan behållning av folkbildning än förväntat
Inom folkbildning är dialogen central och leder ofta till att samhörigheten inom den deltagande gruppen stärks
(Bengtsson, 2002; Collins, 2012; B. Gustavsson, 2003). Resultatet för denna studie vittnar om upplevelser att
sammanhållningen i  verksamheten stärkts efter  folkbildningsinsatserna,  samt  att  de som deltagit  nu upplevs
arbeta  mot  samma  mål.  Den  sociala  betydelsen  av  sammankomsterna  i  folkbildningen,  upplevs  som
betydelsefulla, genom att träffas, umgås och lära känna varandra ökar förståelsen för varandra inom och emellan
verksamheterna. Romero et al. (2006) och Collins (2012) har båda beskrivit studier som visar att folkbildning
ofta leder till ökad förståelse och stärkt känsla av sammanhållning och samhörighet vilket studiens resultat anses
bekräfta.  Dock  framkommer  det  i  resultatet  att  denna  behållning  av  folkbildningsinsatserna,  ökad
sammanhållning, inte i första hand var det som förväntades. Då respondenterna insinuerade att de inte “lärt sig
någonting”  under  folkbildningsinsatserna  blir  det  tydligt  att  fokus  hos  dem ligger  på  formellt  meriterande
kunskap. Det lärande, som Grayson, (2011), Romero et al. (2006), och Wiggins et al. (2014) menar sker i och
med erfarenhetsutbytet deltagarna emellan värderas således inte lika högt av denna studies respondenter. Det kan
således tolkas att respondenterna inte ser något värde i folkbildning, de ser inte att folkbildning resulterar i några
direkta färdigheter eller kunskaper. Samtidigt söker de den sociala gemenskapen och betonar sin uppskattning av
de träffar som folkbildning erbjudit, där deltagarna fått tillfälle att träffas och umgås. Upplever respondenterna
då att folkbildning enbart handlar om att träffas och prata om saker och att folkbildningsinsatserna inte anses ha
något värde för den egna individen, så visar det på en syn där de formella meriterna i form av teoretisk kunskap
och meriter väger tyngre än den sociala kompetensutvecklingen och det erfarenhetsutbytet som sker deltagarna
emellan.  Det går dock att  se ett  mönster knutet till  respondenternas erfarenhet.  De som varit  ordförande en
längre tid har kanske fått en ökad medvetenhet om att det är formella meriter som anses väga tyngst idag och
därför upplever dessa respondenter att folkbildningen inte motsvarar förväntningarna. Intressant är att det finns
upplevelser av att folkbildningsinsatserna inte bidragit med någon teoretisk kunskap men att deltagare istället
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getts sådan kunskap via andra deltagare. Det tolkas som att denna form av kompetensutveckling inte ses som en
del av själva folkbildningen. Bilden av folkbildning tycks således vara att en utbildare ska förmedla teoretisk
kunskap som ska leda till kompetensutveckling och även kunna legitimeras med formella meriter. Vidare visar
resultaten  en  önskan  om  att  öka  nätverket  av  erfarenheter.  Detta  visar  att  respondenterna  upplever  att
kompetensutveckling sker mellan deltagarna när de träffas men att denna, återigen, inte tycks tillskrivas själva
folkbildningen utan istället något som ‘bara sker’. Tvärtom visar studien gjord av Wiggings et al. (2014) där
tyngden ligger just att byta erfarenheter och att lära av varandra för att alla ska kunna utvecklas. Här framgår en
skillnad just mellan de olika synerna på folkbildning, och i förlängningen även samhällssynen i stort. Den ena
sidan där samhället förväntas tillhandahålla folkbildning som ger formell kunskap till nytta för individen, och
från andra sidan är det individerna tillsammans som skapar och sprider kunskapen genom folkbildning där de lär
av varandra för att gemensamt bidra till ett bättre samhälle för alla.

Slutsats
Syftet med studien har varit att söka ökad förståelse för folkbildningens betydelse för enskilda individer, och
därigenom söka ökad förståelse för vilken samhällssyn deras upplevelser åskådliggör. Syftet har således inte
varit att ge en allmängiltig och generaliserad bild av vilken betydelse folkbildning har utan istället att lyfta fram
enskilda individers upplevelser. Studiens resultat visar att de enskilda individernas upplevelser av folkbildning
ger en komplex bild av folkbildningens betydelse. Studiens resultat visar att användandet av verktyg haft en
positiv betydelse för individerna då de upplever att de kunnat arbeta vidare med dessa i sitt fortlöpande arbete.
Likaså visar studiens resultat upplevelser som tolkas visa kompetensutveckling via erfarenhetsutbyte. Däremot
upplever  inte  individerna  själva  att  folkbildningen  gett  upphov  till  någon  kompetensutveckling.
Erfarenhetsutbytet  tillskrivs  således  inte  själva  folkbildningsinsatserna  utan  upplevs  som  något  som  ‘bara
uppstått’ emellan  deltagarna.  Individerna  tolkas  uppleva  att  folkbildning  saknar  den  status  och de formella
meriter som krävs för att göra den intressant nog att prioritera, samt att ansvaret för att öka intresset ligger på
folkbildningen. Däremot tycks deras upplevelser av folkbildning snarare visa att det idag ligger på individens
ansvar  att  prioritera  sitt  deltagande.  Studiens  resultat  visar  även  på  upplevelser  om  att  grupper  skapar
gemensamma tolkningar av deras omvärld samt känslan av delaktighet. Att uppleva sig utgöra en del av en större
helhet indoktrinerar även folkbildningsdeltagarna i ett demokratiskt förhållningssätt vilket gör att folkbildning i
sig kan ses som ett bidragande verktyg till demokratin. Dock tolkas det inte som att individerna tillskriver detta
som en central eller ens medveten del av folkbildning utan snarare som en oplanerad effekt av den. Detta för
tankarna tillbaka till diskussionen om huruvida samhället är för alla. Är det samhällets ansvar att tillhandahålla
folkbildning för individen? Vilket ansvar har individen själv? Samhällssynen bland studiens respondenter tolkas
således  vara  aningen  ambivalent.  Det  finns  tydliga  drag  av  en  individualistisk  samhällssyn,  de  vill  ha  ut
kompetensutveckling, teoretiskt meriterande kunskap av folkbildningen och att det ska ge formella meriter. Det
finns dock antydningar bland resultatet för en annan samhällssyn, mer socialistisk, där tryggheten av att tillhöra
en grupp upplevs vara en positiv behållning av folkbildning samt det lärande som sker via erfarenhetsutbyte.
Det  tolkas  därför  som att  det  kan  finnas  en  risk  att  intresset  för  folkbildning  kan  komma  att  minska,  då
folkbildning  inte  alltid  upplevs  ge  de  formella  meriter  som efterfrågas  och  därför  saknar  den  status  som
omvärlden kräver eller att den är osynlig inför mottagarens ögon. Slutsatsen blir den att samhället kan behöva
bidra med en legitimitet till folkbildning för att öka intresset bland individer för att säkerställa att nationen följer
med i den globalt konkurrerande kunskapsutvecklingen och inte hamnar efter. Om individerna hamnar efter i sitt
livslånga lärande så gör även samhället det, detta är den risk individualiseringen tolkas kunna medföra.
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Framtida studier
Med tanke på denna studies  tidsaspekt  och dess  syfte,  undersöktes  inget  annat  än just  upplevelserna kring
folkbildning hos sex individer. Många tankar och uppslag väcktes dock under arbetets gång. Under intervjuerna
framkom att det bland respondenterna fanns en yrkesbakgrund som företagsledare och/eller personalchefer. En
intressant  aspekt  vore att  undersöka om upplevelser kring vilken betydelse folkbildningen har  skiljer  sig åt
beroende på den yrkesbakgrund respondenten har? Samtliga respondenter i denna studie visade sig även sitta
som ordförande i sina verksamheter, dock hade uppdraget varat olika lång tid. Har det faktum att vara ny i rollen
som ordförande någon betydelse för den upplevelse individen får? Att det är tiden som ordförande som gör att en
individs upplevelse skiljer sig från de andras? Hade utfallet blivit något annat om en intervju hade genomförts
med samma individ om ytterligare ett år? Det vore även av intresse att undersöka hur folkbildningsanordnarna
upplever  folkbildning  och  folkbildningsinsatserna.  Vilka  förväntningar  finns  från  deras  perspektiv?  Vilken
samhällssyn  kan  detta  tänkas  ge  uttryck  för?  Vilken  betydelse  kommer  CONFINDEAS  (Torres,  2011)
världsomspännande beslut att få? Att folkbildningen ska försöka bli enad, när det uppenbarligen finns avsevärt
skilda  syner  på  folkbildning  idag.  En längre  studie  över  tid,  för  att  undersöka  den  eventuella  skillnaden i
folkbildningens  framtida  utveckling  vore  därför  intressant.  Baserat  på  denna  studies  resultat  upplevs  inte
folkbildning prioriteras särskilt  högt  i  västvärlden idag, trots att  forskning (Wiggins et al.,  2014) visar dess
effektivitet. Kommer samhället att upptäcka detta och lägga kraft på legitimering av folkbildning så att den blir
formellt, individuellt meriterande för deltagarna, eller kommer folkbildningen rent av att dö ut?
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Bilaga 1

Intervjuguide

1. Vilken roll har du i föreningen?
2. Vilken/Vilka är de senaste folkbildningsinsatser föreningen tagit del av?
3. Deltog du personligen i denna/dessa?
4. På vilket sätt har dessa folkbildningsinsatser påverkat din roll och ditt arbete i föreningen?
5. På vilket sätt har dessa folkbildningsinsatser påverkat dig personligen?
6. Kan du beskriva en situation där du haft användning av dessa folkbildningsinsatser?
7. Hur  upplever  du  att  ni  inom  föreningen  använder  er  av  den  kunskap  ni  tagit  del  av  via

folkbildningsinsatser?
8. Beskriv en situation där du kan se att dessa folkbildningsinsatser påverkat föreningen?
9. Har det gjorts någon uppföljning efter folkbildningsinsatserna?

◦ Om Ja.
Hur upplever ni den?

◦ Om Nej.
Vilket behov upplever ni att det finns av att ha en uppföljning?

10. Baserat  på  dina  erfarenheter  av  folkbildningsinsatser,  vilka  rekommendationer  skulle  du  vilja  ge
folkbildningsanordnare inför framtida folkbildningsinsatser?

11. Finns det något mer du skulle vilja tillägga?
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Bilaga 2
Missiv
Hej!
XXXX och XXXX har som ett bland många uppdrag att stödja olika individer som går sina utbildningar som i
ett senare kommer att vara en del i vår XXXX. Just nu har vi två studenter från Mittuniversitetet som ska göra en
C-uppsats inom vårt område som handlar om hur vår XXXX är förankrad och fungerar ute i våra föreningar
utifrån det pedagogiska perspektivet. Denna fråga är viktig och vi hoppas att du vill bidra med dina erfarenheter
så vi kan göra en ännu bättre insats genom denna uppföljning. Vi har valt ut ett fåtal föreningar och därav vänder
vi oss till dig och din XXXX-förening inför denna intervju i syfte att vi skall utveckla oss och bli ännu vassare
med vår verksamhet i din förening.

Här kommer information om tillvägagångssättet.

Hej!

Vi är två studenter som ska skriva en akademisk uppsats vid Mittuniversitetet inom ämnet Pedagogik C. Vi har
valt  att  skriva om folkbildning och dess betydelse för individen. Vi vill  ta del av de upplevelser du har av
anordnade folkbildningsinsatser du tagit del av under det senaste året. Vi önskar att komma i kontakt med dig
och  ställa  några  intervjufrågor.  I  vår  studie  kommer  de  riktlinjer  som getts  ut  av  Vetenskapsrådets  (odat.)
CODEX  att  tillämpas.  Detta  inkluderar  informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  samt
nyttjandekravet.  Det  innebär  bland  annat  att  det  råder  anonymitet  i  studiens  genomförandet  vad  gäller
intervjupersoner samt att det är frivilligt att delta.

Vi ser gärna att intervjuerna äger rum under vecka 19-20. Vi beräknar att intervjuerna kommer att ta
ca 30 min. Vi (studenterna) kommer att kontakta dig inom kort för att se om intresse för att delta finns.

Har du några funderingar kontakta gärna studenterna eller XXXX.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar,

XXXX
XXXX och XXXX

Sara Möller, XXX-XXXXXXX, samo1208@student.miun.se
Annelie Persson, XXX-XXXXXXX, anpe1218@student.miun.se
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