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Förord

Föreliggande studie har genomförts uppdrag den statliga utvärde-av
ringen folkbildningen, SUFO96 Dir 1994:12. Som del i dennaav en
utvärdering utredningen Statistiska Centralbyrån SCB i uppdraggav

utföra intervjuundersökning riksrepresentativtatt urvaletten av sven-
skar mellan 18 och 75 år. Till dessa ställdes telefon frågorper om
deltagande i och uppfattning olika vuxenutbildning, speci-typerom av
ellt folkbildning. I denna resultat från denna studie,rapport presenteras

här kallas Fritidsstudieundersökningen. Det bör betonas vi intesom att
vår uppgift själva genomföra någon utvärdering; dettasett attsom

i huvudbetänkandet. Dennagörs skall istället under-rapport ettses som
lag för utredaren i hans utvärdering.

Datamaterialet från studien har tillstått förfogande för samtliga
forskare och tjänstemän deltagit i arbetet med SUFO96. Föreliggan-som
de arbete således inte den enda redovisningenär resultaten ochav
därmed uppfyller den inga krav heltäckande. Detta delbe-att vara
tänkande fristående forskningsrapport därär urvalet frågeställ-en av
ningar och analyser i sista hand har gjorts författarna. Vår intentionav
har varit belysa vad vi centrala spörsmål det gälleratt sett närsom
deltagande i vuxenutbildning, med fokus folkbildning.på andraI rap-

till SUFO96, vilka de flesta använder kvalitativaporter metoder, görsav
inträngande analyser delar vad behandlas i denna skrift,mer av av som

dock de möjligheter generalisera vårt datamaterialutan Föratt som ger.
den intresserad ämnesområdetär därför samtligaär rapportersom av av
värde de kompletterar varandra både det gäller problemställningarnär-
och metodval.

Arbetet har fördelats följande mellan författarna: vi har bådasätt
för kodningar, rättningar och bearbetningar den rådatafilansvarat av

levererades SCB, för framställningen analysfårdigsamtsom av av en
datafil och kodbok materialet för utbildningsdepartementetsöveren
räkning. Vi båda för analyserna ochi författande inledning-ansvarar av

och den beskrivande delen, medan Jan O. Jonsson står för den för-en
klarande delen slutsatser och diskussion.samt
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har ställt timme sitt livantal intervjupersonerEtt nästanstort en av
denna kvalitettill förfogande och därmed möjliggjort studie. Rapportens

förslag gånghar höjts de kommentarer och vi under arbetetssomgenom
konferenserfått från referensgrupp, från deltagare i deSUFO96 som

genomfört, vid semina-Folkbildningsrådet under hösten 1995 samt ett
forskning, Stockholms Universitet.rium vid Institutet for social

Stockholm i december 1995

Michael GählerJan O. Jonsson
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Inledning

utbildning.gällerdetföredömeSverigeIbland framställs närettsom
kommit längstharländer därvästeuropeiskadeSverige är ett manav

majoritetutbildning tillsekundärvidarebefordramed storatt av enen
jämförelsevisuppnådd utbildningskillnaderna isocialaárskull, de är

fåinnehållerutbildningssystemettid, ochhar minskatsmå och över
viAndraoch 1993.jfr. Erikson Jonssonåtervändsgränder attmenar

med längreandelendärförefterkälken, främsthåller hamna påpå attatt
industrinationer.ijämförbarai Sverigeuniversitetsutbildning lägre änär

bidrar tillutbildningde med långdet främstdärvidMan ärattantar som
kortareinkluderarproduktiviteten ävensamhälleligaden när man-

framistället längreSverigenivån liggerden högstahögskoleutbildning i
deibetydligt högreutbildningi änandelen 18-åringar äroch ärsom

västländer OECD 1995.flesta andra
i denutbildningsnivånhuruvida den allmännaomtvistatdetOm är

västländermed andrai jämförelseeller lågbefolkningen högsvenska är
mycketdiskussionvuxenutbildningenden svenska storutanär om-av

samhället learninglärandedetframtidsvisionerfattning. deI om
1986Husendecennierna sedeförts framsociety t.ex.senastesom
hörn-lärandet,återkommandeeller detvuxenutbildningen,justutgör en

människorkonsekvenserantal positivakan tänka sig attMan ettsten. av
hög-ungdomsskola ellerefter genomgångenutbilda sigfortsätter att

aktiv del imedborgarnatorde innebäraskola. Det taratt sam-en mer
ochsamhällsutvecklingen,välinforrneradesighällslivet, de hålleratt om
iidealmedborgareMillsi John Stuart ettde följaktligen utgörtermeratt

Lewinjfrdemokratinrepresentativadenbyggerstatsskick som
for-kollektivagenomförs underBildningJohansson 1971.1970; som

omedelbartsamhällsförändrande änsättverkakan också ett mermer
individualistiskt-demokratiskanormaladen processen.genom

intellektuelltorde ocksålärandeåterkommande utgöraEtt processen
tidersaker.sig 1just lärakapablamänniskorgör att avnyamersom

hardettastrukturrationalisering kanteknikutveckling och anta attman
ombildarfort- ellerindividerförinte barakonsekvenserpositiva som

utveckling.ekonomiskasamhälletsförocksåsig, utan
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Det diskuteras ibland huruvida alla, eller bara vissa studiertyper av
har positiva konsekvenser för människors medborgerliga färdigheter, för
demokratins fördjupande eller för landets ekonomiska utveckling. Speci-
ellt somliga fritidsstudier enbartatt börmenar just fritids-ses som en
sysselsättning, hobby, och knappast kanatt förväntaen sig såman
storslagna konsekvenser andra gällande. Eftersomgör så mångasom
ändå den allmänna bildningsnivån,antar att demokratin och den sam-
hälleliga produktiviteten påverkas positivt högt studiedeltagandeettav
råder det politisk enighetstor bör inteatt barastaten satsaom ung-
domsutbildning och högre utbildning, också stödjautan vuxenutbildning
i olika former. Denna studie har övergripande syfte studeraattsom
deltagande och icke-deltagande i frivillig vuxenutbildning, främst folk-
bildning. Eftersom framträdande politisktett mål med vuxenutbildning

utjämnaär utbildningsklyftornaatt i samhället, lägger vi speciell vikt
vid frågan rekryteringen till sådana studier.om

Frågeställningar och uppläggning

Rapporten inleds med beskrivande del. denI söker vi skattaen vuxenut-
bildningens omfattning, vi behandlar frågan vilka deltar och vilkasom

står utanför vuxenutbildning och folkbildning,som redogör församt
allmänhetens och deltagarnas åsikter och erfarenheter från dennaom
verksamhet. denI andra delen diskuteras förklaringar till frågan varför
vissa väljer vuxenstudier och andra inte. Där analyseras bland annat
frågan studiehinder ingående. I den tredje delenom mer summeras
resultaten och vi drar slutsatser basis dessa. Slutligen förav en
diskussion några frågor vuxenutbildningom om accentueratssom

vâr studie.genom

Beskrivande del

Studiedeltagande och studiedeltagare

Eftersom kan i alltanta praktisktatt lärandestort sett ochman
sökande efter kunskap har generellt verkande, positiva effekter innebär
det Vuxenutbildningensatt omfattning inbegripet allt från studiecirklar-
i handarbete till längre teoretiska utbildningar viktig kännaär till.att-
Omfattningen kan indikator den befolkningensses som en vuxna
benägenhet delta i samhällslivet ochatt dess beredskap lära ochatt nytt
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lära samhällelig omfattandeHur dåärsorts vuxenut-om; en resurs.
bildningen i Sverige Samtidigt det frivilliga deltagandetvet attsom
i kurser, studiecirklar och längre utbildningar det förvånans-är ärstort,

svårt uppskatta hur andel befolkningen deltar ochvärt att stor av som
hur ofta deltar. gäller inte minst den vanligasteDetta studieformen,man
studiecirklarna. första syftetDet i denna försökaär görarapport att
sådana skattningar.

andra syftetDet söka frågan vilkaär att svar grupper som mer
Äraktivt deltar i vuxenutbildning och folkbildning. studiecirklarna en

pensionärssysselsättning Lyckas studieförbunden och andra arrangörer
vuxenutbildning föresatsernå sina främst rekrytera utbildnings-att attav

eftersattamässigt intressant fråga,grupper En behandlas i ett egetsom
avsnitt, rekryteringen till vuxenstudier skiljer sig mellan olikaär om
ämnesområden.

syfteVårt tredje studera vilken människor i allmänhetär att syn
har vuxenutbildning. de i de antaganden gjordeInstämmer ovan,

vuxenutbildning kan till för dem i deras arbete såvälatt nyttavara som
leda till ökat politiskt engagemang två vuxenutbildningsfor-Föratt av

studiecirklar folkhögskolor, redovisaroch vi vilken bildnärmaremerna,
människor har dessa. Allmänhetens vuxenutbildningpå är natur-av syn
ligtvis intressant i sig, kanske intressantare studeraännu är attmen
huruvida uppfattningarna skiljer sig mellan dem studieaktivaåt ärsom
och dem sällan eller aldrig deltar i denna utbildning.typsom av

fjärde syfteVårt redovisa deltagarnas åsikter denär att om genom-
förgångna Litbildningen. de kravnivån låg Vilken derasAnser är äratt

uppfattning dettamedinflytandet studiernas uppläggning Iöverom
folkbildningen, studiecirklar ochavsnittt koncentrerar vi dvs.oss

folkhögskolor.

De inte deltarsom

nämnda fyra punkterna syftar främst till studera deltagandeDe attovan
i vuxenutbildning, vilken dess omfattning vilka socio-demografiskaär,

människors skäl till delta, deras allmänna bilddeltar, attgrupper som av
studiedeltagandets konsekvenser deras specifika erfarenheter frånsamt
studiecirklar och folkhögskoleutbildning.

Vilka det då deltar rekryteringen tillHärinteär är vuxenut-som
bildning speciellt intressant eftersom det viktigt mål dennaär ett att
utbildningsform skall nå dem utbildningsmässigt eftersatta. Iärsom en
inledande beskrivning studerar därför hur andel olikastor av grupper

inte studieaktiva. Vi lägger i avsnitt speciell vikt vidär ett egetsom
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ofta utsatta i dagens samhälle, blandär de såannatgrupper som
kallade prioriterade Står invandrare, lågutbildade, handikapp-grupperna.
ade, ensamstående föräldrar, och arbetslösa i högre utsträckning än
andra utanför vuxenutbildningen andel befolkningenHur harstor av
enbart grundläggande utbildning och därefter inga studieerfarenheter

Vuxenstudier kan flera vilket medborgarnaett sättses som av
deltar i samhällslivet och också flera vilket de till-ett sättsom av
bringar sin fritid. Vårt sjätte syfte sambandet mellan delta-är utrönaatt
gande i vuxenutbildning och i andra organisationsaktiviteter respektive

Ärfritidssysselsättningar. de inte deltar i vuxenutbildning generelltsom
Ärinaktiva i samhällslivet fritidsstudier kanske altema-sett ettsnarare

tiv till andra aktiviteter samhällsinriktade eller förströelsekaraktärav-
så människor tenderar välja bort vuxenutbildning för dessa Viatt att-

försöker också huruvida Vuxenstudier möjligen kan leda till ökadepröva
individuella politiska resurser.

FörklarandeII. del

De empiriska analyserna den beskrivandei delen ledtrådarmångager
till frågan varför vissa väljer vuxenutbildning. den förklarande delenI
försöker vi systematisera detta och fördjupa analyserna för förstå denatt
sneda rekryteringen till Vuxenstudier.

självklart individuell förkovranDet kan ske olikapåär att sätt,
och studier blott många fritidsaktiviteter. överväldigandeDenär en av
majoriteten dem inte sig studier har kanske helt enkeltägnarav som
andra intressen. det finns rimligenMen också studiehinder olika slag;av
vissa drar sig kanske för kostnaderna, andra har tidsbrist eller för-är
hindrade delta grund handikapp, och för många kan språk-att av
svårigheter barriär. sjunde syfteVårt i sökaärrapporten attvara en
identifiera de viktigaste studiehindren. Vi studerar också självupplevda
skäl till inte studera.att

Slutsatser och diskussionIII.

Dell resultaten och slutsatser från DärefterIlI drar dem.summeras
för vi diskussion hur skall kunna studera betydelsenen om man av
Vuxenstudier och rekryteringen till dessa; i vilken utsträckning fullt
deltagande i vuxenutbildning rimligt politiskt mål; under vilkaär ett
förutsättningar sned rekrytering till Vuxenstudier problemutgör etten
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kompensationsmålkunskapsmål,mellanmålkonflikterfinnsdetsamt om
demokratimål.och

avgränsningarochDefinitioner

vid delta-viktsärskildmedvuxenutbildning,behandlarDenna rapport
beskri-datamaterialetdärfolkhögskolekurser,ochstudiecirklarigande

därigenomkan sägasdetaljerade analyser. Rapportenmedgernedanvet
delsgenerellt,vuxenutbildning attstuderasyfte, delsdubbeltha attett

folkbildningen.analyserasärskilt
ochfrivilliga kurservuxenstudierellervuxenutbildningMed menas

normalt lämnatindividergenomgåsutbildning ung-somavsomannan
intedessahögskolestudier omförmed undantagdomsskolan, somges

folk-studieförbunden,kvällskurser. anordnadutbildninggällerDet av
Utbildnings-korrespondensinstitut,förskolorhögskolor, Statens vuxna,

inklusivekomvuxfackföreningar,arbetsmarknadsstyrelsen, samtradion,
arbets-anordnadutbildninghelt kortbaraVi diskuterargrundvux. av

intefrivillighetskriterieteftersomo.dyl.,branschorganisationergivaren,
vissgällaför övrigtkankurser. Dettadenuppfyllt föralltid typenär av

vilkenarbetsmarknadsutbildning studier,allaSamtidigt kan oavsett
videmkaraktärnaturligtvisanordnar dem, somsammavara avsom

positivahade kanochvuxenutbildningnormalt räknar sammasom
konsekvenser.

folk-anordnadestudiecirklarochkurserräknasfolkbildningSom av
institutionellviinnebärstudieförbund. görDetoch atthögskolor en

syften,för vårarimligtvilketbegrepp,svårfångat ärdefinition ettav
viaskekanocksåfolkbildningfaktumdetfår skymmainte attmen

bibliotek,organisationer,ideellamedia,kanaler t.ex.andramånga
muséer.3

anordnadeutbildningarandraochkurserallaräknasstudiecirklarTill
Folkuni-ABF,bildningsförbundstudieförbund: Arbetarnasfölj andeav

studie-KFUK-KFUMsStudieförbundet FS,FrikyrkligaFU,versitetet

studiecirklar intervju-deningårfritidskurseroch andra ävenDeltagandet i om
ungdomsskolan.fortfarande går iade

ochfolkhögskoloranordnadutbildning2 delvisocksågällerDetsamma avnu förutbildningoch departement,riksdag t.ex.uppdragstudieförbund på av
invandrare.försvenskaocharbetslösa

med referenser,folkbildningbegreppet3 diskussioneringåendeFör avmer
1995.Bergstedt och Larssonibidragenolikadese
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förbund KFUKM, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet NBV,
Studiefrämjandet Sfr, Studieförbundet Medborgarskolan Mbsk,
Studieförbundet Vuxenskolan SV, Svenska idrottsrörelsens studieför-
bund SISU, Sveriges kyrkliga studieförbund SKS, Tjänstemän-samt

Bildningsverksamhet TBV.nens
Folkhögskolor de år 1995är 136 statsbidragsberättigade skolor som

ingår i 1 arbetarrörelsens, 2 frikyrkorörelsens, kyrkliga,3 4 nyk-
terhetsrörelsens, 5 övriga rörelse- och organisationsfolkhögskolor, samt
de tillhör kategorin 6 landstings- och 7 kommunfolkhögskolor.som

Andra definitioner allt eftersom de aktualiseras iges texten.

Kunskapsunderlag

Huvuddelen de analyser vi genomför baseras på intervjuundersök-av en
ning gjord SCB uppdrag SUFO96, kallad Fritid och fritids-av av
studier. Intervjuerna genomfördes under februari 1995 via telefon med

slumpvis urvalett 3.000 svenskar 18-75 år, plus tilläggs-av vuxna ett
urval personerpå 1.000 Bortfallet något under 20 i riks-var procent
urvalet vilket medför totalt 2.435att medverkade. Av dessapersoner
besvarade 185 7.6% reducerad intervjublankett, främst på grunden av
språksvårigheter.

Den främsta anledningen till bortfallet urvalspersonenär inteatt
kunnat anträffats 12.2%, oftast grund hanhon har hemligt tele-av
fonnummer, medan bara drygt 4 i urvalet vägradeprocent medverka. En
teknisk med detaljerrapport undersökningen, skriven Andersom av

ÅkeKarlsson Örebro,och Pettersson, SCB i återfinns Bilaga Visom
har själva genomfört bortfallsanalys Bilaga 2 visar bortfalleten attsom
knappast har några snedvridande effekter. Vi kan dockgrava notera att
bortfallet mycket högtär bland dem föddaär Sverige.utomsom

Vissa analyser också gjordaär de så kallade Levnadsnivåunder-
sökningarna LNU vid Institutet för social forskning SOFI. dessaI
undersökningar studeras antal levnadsvillkor förett stort riksrepresenta-
tiva urval den svenska befolkningen. harDe genomförtsav 1968,vuxna
1974, 1981 Åbergoch 1991 se Erikson och 1984; Fritzell och Lund-
berg 1994.

4 Tilläggsurvalet beskrivs i Bilaganärmare Det draget påär vilkatre orter
kvalitativt orienteradeseparata studier inomgörs för SUFO96. I vissaramen

analyser i föreliggande kommer tilläggsurvaletrapport också användas.att
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BeskrivningarDel

vuxenutbildningenomfattande1 Hur är

i Sverige

medvuxenutbildning i Sverige inledsdeltagandet iVår beskrivning över
omfattning. användertotala viförsök redogöra för dess Innanett att

vänder viskatta denna omfattningFritidsstudieundersökningen för att
statistik.tilloss annan

198889 genomgåtti åldrarna 16-74 hade årtredje svenskDrygt var
tolvmånadersperioden,vuxenutbildning under dennågon form senasteav

befolkningens lev-undersökningarenligt Statistiska Centralbyråns om
uni-ungdomsskolan ochlägger tillnadsförhållanden ULF om man-

Tabell 3.8.SCB 1991,versitetsstudier blir skattningen 42 procent
universitetungdomsskola ochsiffror för 199293Motsvarande år utan-

intervjupersoner mellan 16-84då gällde frågan29 procent,var men-
år SCB 1995.

ocharbetsgivaren runt miljon deltagarearrangerade 1Kurser avav
i ULFdeltagare enligt skattningenStudieförbunden 700.000närmare
kortaredärför där finner deklart, alldeles säkertdominerade att

komvux-kurser troligen ocksåutbildningarna. Kortare rättutgör en
svenskar1990-talet deltog 125.000börjanbetydande andel: i nästanav

23.0001993:85, Figur 2:4. Närmarekomvux-utbildning SOUåret iom
fördelatläsåret 199293folkhögskolekursergick längre unge-personer

kortagickoch särskilda kurser. 135.000fär lika mellan allmänna Drygt
ochuppdragsutbildningikurser. deltog 16.000Därutöver ca personer

arbetsmarknadsanslag SCB 1993.kurser med
det,sker inom arbetslivetVid sidan den utbildning är somsomav

deltillbildningsverksamhetframgått studieförbundens storsomovan,
finnsvuxenstudiedeltagandet i Sverige. Detligger bakom det höga

redovisarStudieförbundenstudiecirklarna.därför skäl specialstuderaatt
År antaletdeltagandet. 199394uppgifterårligen till SCB över var
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studiecirklar 330.000,närmare antalet studietimmar drygt miljoner1 l
och antalet deltagare ungefär 2.8 miljoner SCB 1994, Tablå Del-l.
tagare refererar dock inte till antalet individer till något vi kanutan
kalla individtillfällen bidrar med individtillfálleettsamma person-
för varje studiecirkel hon går. Vi kan därför inte dra några slutsatser om
hur många individer deltar eller hur andel inte aktivastor ärsom som
i studiecirkelverksamhet.

Ett mått på andelen svenskar deltar i studiecirklar kan vi iställetsom
få från riksrepresentativa intervjuundersökningar där ställt frågorman

fritidsstudier. främstDet två sådanaär aktuella, de tidigareom ärsom
nämnda ULF och LNU. förraDe har gjorts årligen sedan mitten av
1970-talen medan det finns fyra omgångar de 1968, 1974,av senare
1981, 1991.samt

l 199293 års ställdesULF frågan intervjupersonen gått någonom
kurs eller utbildning under den 12-månadersperioden, uppdelatsenaste

Andelen ja-svararrangör. 10.1 studieförbund, 1.5procentvar
klubbförening, 2.6 fackföreningar respektive 3.2 annanprocent
anordnare. Det oklart hur andelär dessa kurser kanstor haav som
varit anordnade studieförbund och därmed regelrätta studiecirklarav

många kurser anordnas formellt studieförbund,av men arrangeras- av
andra organisationer. Om vi andel kurserantar att rätt anord-storen av
nade fackföreningar och klubbar, och åtminstone del utbild-av en av
ningarna med annan anordnare, formellt bedrevs studiecirklar,som
kan deltagandet i studiecirklar år 199293 skattas till 15runt procent av
dem i åldrarna 16-84 år. Det cirka miljon deltagare undermotsvarar en

tolvmånadersperiod. Som diskuteras nedan och vidare inärmareen
Bilaga finns3 det dock skäl detta underskattning.att tro att är en

I LNU ställs fråga intervjupersonen brukar gå kurserstudie-en om
cirklar fritiden. Andelen svenskar i åldrarna 18-75 år attsom uppger
de ofta deltar i sådan utbildning år 1991 drygt 9 medanprocent,var
ytterligare 19 deltar någon gång.procent

På grund frågornas olika konstruktion kan skattningarna studie-av av
cirkeldeltagandet ochULF LNU inte jämföras. Andelarnagenom som

också svåra tolka.är Framför alltrapporteras i LNU det vanskligtatt är
vilken utbildningaratt intervjupersonenveta typ räknarav som som

kurserstudiecirklar alldeles säkert ingår korta folkhögskolekurser,-
komvux-kurser cirklar anordnade studieförbund,samt troligenav men
också andra kurser. Vidare tenderar vityper underskatta studiedel-attav

Åtagandet på grund minnesfel. andra sidan kan bortfallet i undersök-av
ningarna 20 medverka till deltagandetrunt procent överskattas,attm -
då vi utanförstående i allmän meningvet att överrepresenteradeären
bland dem delta i dennavägrar undersökningar.typsom av
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Kunskapsluckor1 1
.

kan viden statistik finns tillgängligsammanfattningSom somaven
under-vuxenutbildning i Sverige. Räknatmycketdet pågårsäga att som

det imponerande talstudietimmar och kurservisningstillfállen, är som
framträder statistiken.ur

statistiken.med den befintligatillkortakommandenfinns dockDet
rapporteringen från studieförbundensvagheten medgrundläggandeDen

eller huruppskatta hur mångamöjlighetden inteär attatt personer,ger
studier olika slag,befolkningen, deltar iandel denstor som avav vuxna

studieaktiva kanutbildning.i form Derespektive deltar någon avsom
andelenförsvåra skattningutbildningsintressesitt stora avengenom
deofta dubbeltde räknasdeltar i utbildninginte att t.ex.genomsom -

kanstudiebenägnaliten andelsamtidigt ochtvå kursergår extremten
vuxenutbildningen.utanför Därut-stårdölja ganska stor grupp somen

andelsluta till hurbefintlig statistik intevi frånkan storöver avoss
deltagit inågon gångbefolkningen eller hur många vuxenut-som--

uttala hurväsentlig vi villinformation blirSådanbildning. när omoss
befolkningen vi såideltagandet överutbrett säganärär att summerar

indikationocksåsådant måttlivscykler.individuella Ett omger en
bland medborg-studiedeltagandetpotentiellastudiebenägenhet eller det

studera demvi skall kunnanödvändigt för inteoch det är att somarna
vuxenutbildning.deltar i

samlas in via intresse-statistikfinns också skälDet att anta att som
deltagar-medlemsantal,skattatillförlitlig.inte helt Attorganisationer är

organisationer-tillhandahållsuppgifterbesöksantal viaantal och avsom
föredraalltidmetoden; detbästasällan den attsjälva är nästan attärna

urval be-representativaställda tillfrågorbasera skattningama av
folkningen.

intervjuundersökningar ULF,påbaserasskattningardeFör som
i fleradubbelräkningar, och demedproblemetuppkommer inte ärLNU

studieorganisationema.uppgifter fråntillförlitligabemärkelser änmer
vilkendetFramför allt svårtskäl.osäkra andradock ärDe att vetaär av

intervjuunder-med. denräknar Iintervjupersonernakursertyp somav
för så långtfrågorna konstrueratsnedan haranalyserassökning attsom

problem.med dessatillrättamöjligt komma
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1.2 Studiecirklarna skattningen av-
deltagarantalet

Vi nämnde studieaktiviteten olika iatt ULF ochmäts LNU. Denovan
förra undersökningen studier de 12 månadernanoterar medansenaste
den söker fånga individers studievanor brukar du.... Dettasenare gör

uppmärksamma på viktig punkt: det finns inte mått kanoss en ett som
fråganpåsägas vilken omfattning studiecirkelverksamheten har.svara

Vårt perspektiv är, inte verksamhetsanknutetantytts värtsom ovan, -
intresse inte hur apparatär vuxenutbildningenstor hur mångaär utan

nås den; hur många studieaktiva och hurär andelsom av storsom som
inte deltar. Men med detta perspektiväven kan vi alltså konstruera flera
mått, tvärsnittsbild befolkningensett studiedeltagandesom ger en av
som i ULF och fasta på individernasett studievanortar som isom
LNU. det följandeI skall vi försöka skatta båda dessa aspekter på
Vuxenutbildningens omfattning. Vi börjar med det längre och bredare
perspektivet, nämligen andelen de någon gång gått iattsom uppger

studiecirkel.en

1.2.1 många någonHur gånghar deltagit i studiecirkelen

intervjunI ställs frågan Har Du någon gång har deltagit i studie-en
cirkel I vårt urval 66 omedelbart ja. Eftersom viprocent vet attsvarar
många studiecirklar anordnas studieförbunden i samarbete med ellerav
via andra föreningar politiska partier, kulturföreningar eller idrottsföre--
ningar vi övertygadeärt.ex. många inte har uppfattat denatt attom-
kurs de gick i mötesteknik, tränarutbildningen, eller teaterverksamheten,
egentligen drevs studiecirkel. Därför följde fångstfrågor:tresom en

Har Du deltagit i fritidskurs anordnats förening,som av en av
facket eller jobbet Räkna också med ledar- eller funktionärs-tränar-
utbildning

Har Du deltagit i någon musik-, dans- eller ellerteatergrupp,
sjungit i kör

Har Du deltagit i någon kurs i fritidsfiske, jakt, naturvård, navi-
gation eller liknande

Intervjuarna hade blivit särskilt utbildade och tränade för följaatt
och dessa fångstfrågor för möjligt redaupp svaren attvar en av om

det kan ha varit frågaut studiecirkel vilket ofta fallet förom ärom en
de nämnda kurserna. ja-svarenNär på fångstfrågoma läggs till, detär
totalt 74.5 de någon gång harprocent gått studie-attsom uppger en
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cirkel.5 Ytterligare fråga15 påuppgav,personer som svar en senare om
andra genomgångna utbildningar, kurser möjligen också bordesom

studiecirklar. vi också lägger till fårräknats Om dem vi något visom
skulle kunna kalla maximal punktskattning andelen någonen av som
gång deltagit i studiecirkel icke korrigerat for minnesfel dock.en

befolkningenmax-skattning 76.3 år, ellerDenna 18-75är procent av
svenskarknappt 4.760.000

alltid slumpfelEftersom urvalsundersökningar behäftade med börär
hänsyn kan beräknaockså till dessa. Detta sågöra attta man genom

kallade konfidensintervall for punktskattningama. 95%-igt sådantEtt
procentenheter: detintervall for skattningen 74.5 1.7ärprocentom

mellaninnebär det sanna värdet med sannolikhet ligger95att procents
vi fortsätter laborera med max-skatt-72.8 och 76.2 Om attprocent. en

ning kan addera till vilket indikerar det faktiskt kanvi 1.7 76.3, att vara
eller miljoner svenskar i åldernså många 78 4.9närmareprocent,som

Studiecirkeldeltagandegått studiecirkel.18-75 år någon gång ärsom en
tvekan verksam-således mycket spridd erfarenhet, dennautgörutanen

integrerad del i svenskarnas fritidskultur.heten en

Studiecirkeldeltagande vid intervjutillfállet1.2.2

deltagandet i studie-på omfattningenrimligaste tvärsnittsmåttetDet av
Deltarhelt enkelt fråga intervjupersonerna:cirklar får attman genom

jakande påi studiecirkel just nu enkäten 11.6Du I procentsvararen
cirka svenskar mellan år iden frågan. innebär 720.000 18-75Det att

termin. bör understrykas frågangenomsnitt deltar under Det att omen
gång, det villställdes direkt efter den någondeltagande just nu om

forfångstfrågoma introducerats intervjupersonerna. Detefter detsäga att
fler vadfångar studiecirkeldeltagarevi troligen ängör att man

SkattningenULF-undersökningarna. 11.6exempelvis igör procent

5 besvarade deneftersom deskattad 185Detta är procentsats, personer somen
fångadesfått fångstfrågan. de övriga 24.8%korta intervjublanketten inte Av av

skulle gälltantagit fångstandelnej-svaren och vi har helt enkelt att samma
genomfört intervju har betyd-de övriga. de kortDet kan noteras att som en en

med språksvårigheter bl.a.ligt lägre deltagarbenägenhet är över-personer- fångas endast 28representerade och antal vi skulle kunnatdet ärantar- totalsiff-gjort intervjun hadevi istället uteslutit de den kortaOm sompersoner.
för deltagandet varit något högre.ran

° aldrig gåttenligt skattningkan de dennaDet 25noteras att procent somav
någon studiecirkel varit ledare for studiecirkel 17har 0.7 procent person-enca

i vårt urval.er
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har inte korrigerats sig för den lägre aktivitetsgraden bland demvare
genomfört den korta intervjun och inte fick frågan de gicksom som om

studiecirkel vid intervjutillfállet eller för bortfallseffekter. När vi gören
det sjunker andelen till 11.2 eller cirka 700.000 deltagare.runt procent

Ett problem med fråga deltagande vid viss tidpunktatt ärom en
naturligtvis kommer beroende studiecirkel-att attsvaren vara av om
terminen har kommit igång eller andra säsongsvariationer. För att
erhålla säker skattning deltagande under termin, eller år,etten av en
måste ställa upprepade frågor eller be människor minnas sitt delta-man
gande. Varje tvärsnittsundersökning den vi kommertypen gör attav
snedvrida skattningen termins- eller årsbasis. Vi har dock ingen
anledning befara tidpunkten för intervjun i huvudsak februari,att att

skulle5-9 illa vald den torde god bild deltagandetv. vara ge en av-
normaltermin.en

1.2.3 Frekvent deltagande i studiecirklar

Det tredje måttet på omfattningen deltagande i studiecirklar riktar inav
sig frekvenser,på dvs. hur ofta varje individ deltar. Vi har ställt två
frågor detta. förstaDen lyder: Om du tänker tillbaka hur ofta harom -
Du deltagit i studiecirklar under de 10 åren för desenaste yngre:
...sedan du fyllde 16 år. Närmare 40 de deltagitprocent attuppger
någon enstaka gång och ungefär lika många har inte gått någon
studiecirkel de tio åren. tiondeVar svensk i åldern har18-75 årsenaste
dock deltagit gång år eller oftare. Bland dem någon gången per som
deltagit enstaka cirklar det vanligaste.är

andra fråganDen studiefrekvens lyder: Hur många studiecirklarom
har deltagitDu i under de åren Typvärdet bland demsenaste tre som
någon gång deltagit faktiskt medan 30 har deltagit iär lprocent
studiecirkel och ytterligare 21 cirklar2-3 jfr. Tabell l. Totaltprocent

alltså inklusive dem aldrig gått cirkeläven 0.8sett som en uppger- -
de deltagit i eller fler7 studiecirklar de åren. Detprocent att tre senaste

innebär 50.000 har gått cirkel termin,att runt änpersoner mer en per
enligt våra skattningar.

Andelen någon gång gått studiecirkel bedövande hög,ärsom en men
uppgifterna frekvensen deltagande bilden: föröver ävenav nyanserar
majoriteten dem någon gång följt studiecirkel deltagandetärav som en
sporadiskt och många torde aldrig gå någon enstaka cirkel.änmer



Del Beskrivningar 13SOU 1995:141

mått.olikaenligt fyrastudiecirklarideltagandeSkattatTABELL

befolk-AndelstudiecirkelDeltagande i av
18-75 årningen

74.5studiecirkelgång gåttNågon en

11.6intervjutillfálletstudiecirkel vidGår en

dem gångsamtliga AvAvDeltagande de 10 åren ngnsomsenaste - deltagit i stcoftahur en

17.737.2allsInte
51.339.2Enstaka gånger 1-3 ggr
17.913.7Flera gånger 4-7
7.35.6varje 8-10årNästan
5.64.3varje termin l l-wNästan

99.8100.0Totalt

dem gångAvAv samtligade 3studiecirklar årenAntal senaste som ngn
deltagit stcen

40.362.6studiecirkelIngen
30.218.9En
13.58.4Två
7.74.8Tre
3.22.0Fyra
1.61.0Fem
1.61.0Sex
1.30.8studiecirklartioSju -

99.499.5Totalt

studiecirkeldeltagandetomfattningenSammanfattning1.2.4 av-

studiecirkeldeltagandetsammanfattas omfattningenTabell 1I somav
fyra mått.framstår med våraden

studiecirklarsvenskar gårpekar antalet ärresultat påVåra att som
underdeltagandeskattning drygt llvi vårOm procentstarstort. om

tiovi drygtbas,veckor i februarinågra procentantar att avomsom
destudiecirklarjfr Tabell antalcirkel årdessa går än permer en

höstterminendeltagande påvi vidareåren och3 antar attsenaste om
antal studie-skattathamnar vilikna det på våren,kommer ettatt

och miljo-mellan 1.2 1.3i åldrarna 18-75 påcirkeldeltagande svenskar
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under hela året 1995 eller drygt 20%. Studieförbundensner statistik
talar för denna siffra ändå kanatt underskattning. Kanske detärvara en
så vissa studiecirkeldeltagareatt inte känner till de gått cirkelatt nären
verksamheten exempelvis föreningideellarrangeras av en

Sammanfattningsvis det mycketär andel allastoren av vuxna sven-
skar någon gång gått studiecirkel. För betydande majoritetsom en en av
dessa begränsas dock erfarenheten till enstaka kurscirkel, eller utgörsen

enbart sporadiskt deltagande. För tiondel befolkningenav i åldrar-en av
18-75 däremot studiecirklarutgör reguljär fritidsverksamhetna ochen

för hälften denna framstår deltagandet livsstil.närmastav grupp som en

1.3 Deltagande i vuxenutbildningannan

Studiecirkelverksamheten helt dominerandeär det gäller omfatt-när
ningen vuxenutbildningen. Det naturligtvis delvisär följdav atten av
studiecirklar relativt korta ochär går kvällstid. Därmed kräver de
oftast inte deltagare de försakar sitt normalaatt liv eller arbete härav -finns det dock undantag det gällernär med obekväm arbetstidpersoner
eller med små barn se vidare analyserna i avsnittet 11.2. Andra former

vuxenutbildning emellertidär också mycket spridda fastav de i en
analys deltagande hamnaröver i skymundan de populära studiecirk-av
larna.

Vilka andra former vuxenutbildning finns det då De samlarav som
flest deltagare fackliga kurser,utgörs kommunal vuxenutbildning,av
arbetsmarknadsutbildning, brev- och andra korrespondensstudier, samt
fritidsbaserade högskolekurser, i nämnd ordning. TabellI redovisas2nu
skattningar andelen svenskar i åldrarna 18-75 någon gångav vuxna som
deltagit i olika vuxenutbildning.typer av

Att de fackliga kurserna dominerar andelsmässigt i Tabell 2 beror
delvis den fackliga anslutningsgradenatt i Sverige mycket hög,är
och den fackliga aktivitetenatt betydande. Vidareär fackliga kurserär

liksom studiecirklar kort varaktighet och ställer sällan krav påav- -
långtgående Att fjärdeän svensk gåttengagemang. mer var vuxen en
facklig kurs bevisar ändå fackföreningama spelaratt viktig roll i denen
totala studieverksamheten i landet.

7 försökEtt till skattning antalet individtillfällen utifrån våra siffrorav omantalet studiedeltagande i Bilaga därgörs också for kortpersoner endiskussion möjliga skälöver till diskrepansen mellan studieförbundens rapporte-
rade deltagande och våra skattningar.
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Andelenvuxenutbildning studiecirklar.utomDeltagande iTABELL
någon gång i åldrarnavuxenutbildningsfonneri olikadeltagitsom

flera olikadeltagit ikan haår. Samma18-75 typer vuxen-avperson
till 100.intevarför kolumnenutbildning summerar

ProcentvuxenutbildningTyp av

25.9Facklig kurs
20.1vuxenutbildningKommunal

7heltid

13.2deltid

5.41Arbetsmarknadsutbildning

12.2förBrevstudierStatens skola vuxna
1.9lFolkhögskola

7.9kurslång

2kort kurs

11.7fritidUniversitethögskoleutbildning på
Övrig 2.5vuxenutbildning

respektive långheltid deltid,både ochintervjuperson kan ha gåttSammaNot:
kursoch kort

de någonutbredda, femtemycketKomvux-studier också attär angervar
kurserför fackligaLiksomkomvuxutbildning. ärideltagitgång en

Över del-sålundahar13korta.oftakursernaanledning procentäratt
bedrivitändå9 hari komvux,deltidskursertagit i närmare procentmen

ochuniversitetsidanvidkomvux,innebärheltidsstudier. Det att av
utbildningenomfattandei tiddel denforhögskolor, står stor meraven

vuxna.av
utbildningingårarbetsmarknadspolitikenaktivasvenskadenl som

utbildningelleromskolningbedrivsarbetslösacentralt element. Förett
medförkvalifikationer.och Dettakunskaper attupprätthållaför att

någonerfarenhetsig hacirkasvenskar 15många procent avuppger--
omfattningenuppgifter påVi har ingaarbetsmarknadsutbildning.typ av
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dessa studier, tidigare resultat tyder de korta utbildningar-attav men
824.dominerar Erikson och Jonsson 1993, Tab.na

Nästan åttonde svensk har deltagit i korrespondensunder-var vuxen
Ävenvisning någon gång. här har indikationer på kurser min-att av

dominerardre omfattning Ungefär lika vanligt det ha gått iär att
folkhögskolan respektive deltagit i högskolekurs fritiden.på dessaAven
utbildningsformer folkhögskolan denutgör omfattande: 9mest runt

har gått längre folkhögskolekurs cirka 5 kortare.procent procenten en
Räknat del i utbildningsväsendet folkhögskolan perifer ochärsom en
kurserna har ofta karaktär vid-sidan-av-studier specialutbild-en av -
ning i konstnärliga skapande verksamhetämnen, ideologiskt in-samt
riktade studier väsentliga inslag. Det ändåutgör troligt folkhög-är att
skolestudiema, på liknande högskolestudier, präglar desättett som
individer gått där. detta talar blandFör hela 5annat att procentsom av
alla svenskar mellan 18-75 år har bott på folkhögskoleintemat. Totalt

torde därför folkhögskolan ha inte alls oväsentlig betydelse försett en
svenskarnas utbildningserfarenheter.

Utöver de vuxenutbildningsformer finns ytterligarenämntssom
några, dock mindre omfattning. Runt 2-3 de intervju-procentav av som

har gått kurs via Utbildningsradion, säkert detats är störreen men en
andel följer radio- eller TV-programmen formellt kurser-gåutan attsom

likaEn andel också de genomgått någonstor att typna. uppger annan
vuxenutbildning. återfinnerHär vi bland frivilligkurserannatav som ges
det militära eller civilförsvaret t.ex. lottakurser och FBU, svenskaav

för invandrare SFI, kurser anordnade arbetsgivare givitssamt av som
utanför arbetstid.

Den utbildning inte tagits med sådantyp anord-ärav som ovan som
arbetsgivaren arbetstid,på framför allt i form intemutbildningnas av av

och fördjupningskurser inom yrket. Sådana utbildningar kan i flera
avseenden inte jämföras med fritidsstudier. Framför allt deltagandetär
inte alltid frivilligt, analyser vi genomförtäven pekar mot attom samma

studieintresse ligger bakom deltagandet ityp studiecirklar ocksåav som

8 Skattningen vid handen endast 1.8 svenskar mellan 18-75att procentger av
år har gått arbetsmarknadsutbildning i månader eller påvaraten som sex mer
heltid, eller omräknat till heltid. Den diskrepansen mellan denna siffra,stora
baserad 1991 års levnadsnivåundersökning, och skattningen i Tabell 2 är
säkert huvudsakligen beroende kravet på månaders omfattning, densex men
höga arbetslösheten efter 1990 torde också ha medverkat till reell höjningen

andelen har erfarenhet arbetsmarknadsutbildning.av som av
9 Erikson och Jonsson op,cit. får resultatet 1.2 har genomgåttatt procent en
korrespondenskurs omfattar månader ellersom sex mer.



Del Beskrivningar 171995:141SOU

intemutbildning. svårtocksåIbland det kanskeför attviktigt ärär
trainee-utbildning liggerså kalladviss närautbildningsinslag,urskilja ett

kortare kurseron-the-job-training ocharbetslivserfarenhet ellerren
inves-belöningariblandarbetsgivare änanvänds som ensnararesomav

exempel-arbetstid hög,utbildninginternOmfattningen ärtering. av
46198687 drygtULF-undersökningeni procentskattar attvis avman

månadernatolvdeundersådan kursi någondeltagitanställda senastede
3.ll. alla kurser,ingår dåTabell Där även typen1991,SCB av

bland deandelenskattari LNU 1991vi iställethelgkurser. När
intemutbildningdeltagit iåret varatdetunderanställda senaste somsom

1993,ochErikson Jonssonvi 18dagar, hamnarminst sju procent
med demjämförbaranaturligtvis inteskattningarTabell 8:4. Dessa är

uppgift hurmotsvarandehafthade storviOmi tabellen omenovan.
intemutbildningdeltagit igång hadenågonbefolkningenandel somav

mycket hög.varittroligenhade denjobbet

studieaktivadeVilka2 är

olikastudieaktivitet tvådefinierar sättVistudieaktivadedåVilka är
deltagandedärefterochstudiecirklardeltagande inedan, först somsom

omfattningensigriktarmåttenBådagenerellt.vuxenutbildningi
studiernairegularitetenförstadetstudierna, säger ommermenav

bredden.andramedan det mätersnarare
studie-8genomgåttde änstudiecirklarHögaktiva i är mersom

åren. Dettadecirklarocheller 3tio åren senaste trecirklar de senaste
år.åldrarna 18-75befolkningen iför 14gäller procent av

frågor-utifrånvariabelhar vi skapatgenerelltvuxenutbildningFör en
arbets-folkhögskolekurser,respektive långakortastudiecirklar,na om

starkfinnsdetdet sig rätt° levnadsnivåmaterialet visar attanalysI enaven arbetsgiv-personalutbildning iideltagandemellan0.20korrelation ca.positiv
förkontrollerarvifritiden,studiecirklar närdeltagande i ävenregi ocharens

faktorerandraradkön ochålder,samhällsklass,utbildningsnivå, somallmän en
avsnittetiLNUanalysernajfr.arbetsförhållandenochtill familjrelaterar av

lI.2.2.2.
befolkningenhela denviblygsammarenaturligtvis när tarAndelen är vuxna

198889årULF-undersökningamaEnligtbas.anställdaoch inte bara som
utbild-ellerår i kurs16-74mellansvenskarnaknappt 16deltog procent enav

tolvmånadersperioden SCBunder denarbetsgivarenanordnad senastening av
Tabell 3.8.1991,
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marknadsutbildning, komvux heltid respektive deltid, utbildning som
utbildningsradion, Statensarrangeras skolor förav fackförening,vuxna,

universitet eller högskola kurser genomgångna på fritiden andrasamt
fritidsstudier t.ex. anordnade frivilligorganisationer eller arbetsgiva-av
re. De deltagit i fyra eller flersom typer vuxenutbildning ellerav
deltagit i studiecirkelverksamhet 8 gångerän de tio årenmer senaste
eller 3 gånger de åren minstsenaste kallastre högaktiva i vuxenut-
bildning. Det gäller för cirka 19 dem intervjuats.procent av som

Det naturligtvisär inte möjligt detsäga bättreatt att är att vara
högaktiv i vår mening normalaktivän att och intevara poängen är att
urskilja dem har mer vuxenutbildningsom andraän vi kan inte-påstå den gåttatt facklig kurs, deltagit i kortaresom komvux-en och
folkhögskolekurser och regelbundet går i studiecirklar, har sådanmer
utbildning denän exempelvis gått treårig komvuxutbildningsom elleren

längre folkhögskolekurs. Resultatenen handlar istället frekvenser:om
vi urskiljer dem ofta, eller regelbundet, gårsom vuxenutbildning. I
avsnitten I.5 och II.2 studerar vi vilka har eller mindresom mer vuxen-
utbildning.

2.1 Vad betyder talen i tabellen

I den första kolumnen i Tabell 3 redovisas andelama högaktivaärsom
för antal olikaett först efter kön, ålder och bostadsortstyp;grupper,
sedan efter familjetyp, civilstånd och förekomsten barn i hushållet;av
och slutligen efter utbildning, sysselsättningsstatus och samhällsklass.

I kolumnerna två och i Tabell 3tre genomförs djuplodandemer
analyser med hjälp så kallad multivariat analysmetodav logistisken
regression. De värden visas beskriver hur överrisksom vissstor en
kategori har aktiva iatt studiecirklar, jämfört medvara kate-en annan
gori en s.k. referenskategori. Vi exempelvis i Modell 1 kvinnorser att
har benägenhet högaktivaatten 1.59 gångerär så högvara som som

eftersommän referenskategorimän utgör vi derassätter benägenhet-
till Det innebär oddset för kvinnoratt högaktivatt relativtvara att
inte det är närmare 60 högrevara procent än motsvarande odds för
män. På kan vi konstaterasätt benägenhetensamma att hög-att vara
aktiv i studiecirklar, definierad på detta sätt, dubbeltär än så högmer
för dem mellanär 65-75 år gamla jämförtsom med dem 18-29ärsom

z Oddset högaktivatt helt enkeltär sannolikhetenvara det l6.5% föratt varakvinnor dividerat med sannolikheten inte det 1-0.l6583.5%.att vara
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estimatet ha behållning de presenterade talen,år 2.1 l. Förär att av
eller estimaten, bekant med metoden, räcker detnärmareutan att vara

överrisk förtal uttrycker viss detlstörre änattatt veta en grupps
mindreaktuella förhållandet referenskategorin, medan talgentemot ett

motsvarande underrisk.uttryckerlän
riskmåttverka onödigt tillkrånglat användaKanske kan det att

procentskillnader. Emellertid finns detistället för enkla poängerstora
möjliggörs med dessa riskmått. Enmed de statistiska analyser som

finnersäkra procentskillnader vifördel vi enkelt kan hur deär att testa
datamaterial baserar sig påkolumnen Eftersom vårti vänstra är. ett

vi endast medbefolkningen mellan 18-75 år kanurval den svenskaav
vi haftresultat skulle gälla ocksåviss säkerhet vårasäga att omen

i åldrar i materialet.inkludera hela befolkningen dessamöjlighet att
kallade signifikansprövningar. Vårtsäkerhet beräknas såDenna genom

sannolikhe-Modell analyserasyfte andra kolumnen 1i den är att om
vuxenutbildning istudiecirklar respektivehögaktiv i stortattten vara

befolknings-säkerställt mellan de olikaskiljer sig statistisktpå sättett
grupperna.

säkerhet,uttrycker denna statistiskaefter estimatenAsteriskerna
observerade skillnaderna. Omvi lita defler asterisker desto kanmer

denskillnaden mellanasterisk innebär dettatalen inte följs någon attav
inte signifikant 10%-nivån. Detreferensgruppenkategorin och är

vi skulle ha observeratchansbetyder det 10är än attprocentsatt mer
finnssjälva verket inte någonskillnad det iså här ävenstor omen

avseende vidfästadärmed kan knappatsskillnad mellan grupperna -
procentskillnaderna. Generellt kande observerade säga attsett enman

självavi kännerasterisker säker, ochtvå5 är rättgräns procent oss
i befolk-skillnad mellan tvådet finnsövertygade att grupperom en

urval signiñkansgränsskillnaden i vårt når 1ningen procentenom
asterisker.tre

där fler fakto-multivariata analysmetoder,avgörande fördel medEn
möjlighet bestämmasamtidigt, debetraktas är attatt oss engerrer

studieaktivitet.för exempelvis Närfaktor den viktigastevilken ärsom
faktor verkligenprocenttalen kan vi intebetraktarvi bara avgöra om en

eftersom den hartycks ha betydelsehar betydelse eller den bara ettom
faktor. vi exempelviskausalt verkande, Omsamband med annan,en

säkra påkan vi ändå intefinner äldre aktiva än attäratt varayngremer
studieaktiviteten. kanavgörande för Detdet just åldern ärär varasom

för-avgörande såsysselsättningsstatusenså det är att t.ex.äratt som
eller familje-mindre tid för studierharvärvsaktiva, ärsom yngre,
möjlighetinte harbarnfamiljer,cykeln så är attatt t.ex. som yngre,

studera barnen små.när är
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TABELL Vilka aktiva i studiecirklarär Andelar imestgrupper
olika befolkningsgrupper med hög aktivitetsnivâ, respektive antilogarit-
merade oddskvoter från logistiska regressioner deltagande på olikaav
socio-demograñska bakgrundsvariabler. N2.250

Logistiska modeller
Variabel Kategori Andel l 2

högak- Utan Med
tiva kontroller% kontroller

Kön Män 11.3 1 l
Kvinnor 16.5 1.59 1.80

Ålder 18-29 9.6 1 l
30-44 11.8 1.23 1.45
45-54 16.5 l.78 1.86
55-64 16.5 l.79* 1.93
65-75 18.7 2.ll* 2.26

Ortstyp Stockholm 9.3 l 1
GöteborgMalmö 17.4 2.10 2.17
Större stad 15.2 l.82 202W
Mellanstor stad 13.6 1.63 1.82
Sarahlandsbygd 14.9 l.78 2.06*

Familjetyp Ensam, -44 år, barn 10.7
Sambo, -44, barn 11.0
Ensam, 45-, bam 16.9
Sambo, 45-, barn 18.1
Ensamst. med bam 13.0
Sambo, småbarn -6 år 15.7
Sambo, bam 7-18 âr 17.5

Civilstánd Sammanboende l4.2 l 1
Ensamstående 13.5 0.96 0.98

Bami barn 0-18 år 14.9 1 l
hushåll Barn 0-6 är 7,5 048W O.52

Barn 7-18 år 16.4 1.13 1.02

Utbildnings- Förgymn 9 år 13.1 l 1
nivå Förgymn 9-10 år 12.5 0.94 1.31

Gymnasium 2 âr 13.0 1.01 1.40
Gymnasium 3-4 år 13.2 1.00 1.43
Post-gymn studier 18.5 1.46 1.65
Universitetsexamen 15.3 1 19 151. .

Tabellen fortsätter på sida.nästa
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TabellpåFortsättning

Logistiska modeller
2lAndelKategoriVariabel

Medhögak- Utan
kontrollerkontrollertiva %

8Förvärvsarbetande lSysselsätt-
ningsstatusb 0.400.324.8Arbetslös

1.131.5018.6Pensionär
Övrig 13.0sysselsättning

11övrigFörv.arb +

2.09*l.87Iöret 17.7tjm,Sarnhälls- Högr större
86l1.96*18.4mellannivâTj-mänklass

1.621.7316.6tjänstemänLägre
0.740.869.0tjmänOkval lägre
1.020.929.5medFöretagare anst.
2.58*1.9518.3Företagare anst.utan
2.042.3421.2Jordbrukare
1.241.12arbetar 11.4Kvalificerade
ll10.3Okvalificerade arbet.
2.041.4914.6Studerande

14.0Samtliga

l%-nivånsignifikant påestimatet*Noter:
5%-nivånsignifikant pát
l0%-nivan.signifikant på

då denvariabel användasinte dennakanmultivariata analysenIden
antalcivilstånd ochanvändsIställetmed ålder.korreleradförär

bam.

tillsammanssysselsättningövrigingårmultivariata analysenIden
referenskategorin.iförvärvsarbetandemed

kolumn lAndelar,N2.250
och 2Modell lN2.200
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Talen, eller estimaten, i den tredje kolumnen Modell 2 visar ochöver-
underrisker högaktiv mellanatt olikavara när antar attgrupper, man
individerna i dessa kategorier jämnt fördeladeär andra faktorer,över
eller kontrollerat för dessa faktorer, det ofta uttrycks. Samtidigtsom

procenttalen korrekt beskrivande bild, liggersom styrkan i denger en
multivariata analysen den därmed kan bättreatt underlag förettge

förklaringar till skillnader mellan grupper.

2.2 Stora skillnader mellan vissa
befolkningsgrupper

I Tabell 3 och 4 framgår det finns markanta skillnaderatt i studieaktivi-
Detta gäller främst förtet. vuxenutbildning i medan hög aktivitetstort,

i studiecirklar mindre ojämnt fördelad.är Senare kommer vi analyse-att
studiehinder det förefallernärmare, rimligt redan här formule-ra attmen

hypotes innebär utbildningar kortaattra en och därige-ärsom som -
billiga och för vilka förkunskapskraven små eller inga alls,nom är har-

lättare locka till sig marginellaatt studerandegrupper. Eftersom rekry-
teringen till studiecirklar jämnare vad gällerär social tillhörighet och
utbildningsnivå, förefaller dessa något bättre måletmotsvara att vuxenut-
bildningen framför allt skall nå eftersatta grupper.

Om vi inledningsvis studerar andelarna för olika i Tabell 3grupper
och finner4 flertal studier.resultaten stöderatt ett tidigare Viav vet
således sedan tidigare kvinnor studiebenägnaatt är Medanän män.mer
cirka 1 1 samtliga högaktivaprocent imän är studiecirklar Tabell 3av
och 16.5 deltagit i antalprocent vuxenutbildningarett Tabellstort 4

motsvarandeär andelar ungefär fem procentenheter högre för kvinnor.
Dessa skillnader statistiskt säkerställdaår vilket framgår mittkolum-av

i de båda tabellerna, där kvinnors benägenhet högaktivanerna att vara
överträffar med 59 respektivemäns 36 Om och kvinnorprocent. män
hade haft levnadsförhållanden i övrigt så hade skillnaden isamma
studieaktivitet mellan könen varit faktisktän större vilketän uppmätt,
framgår 2.vi jämför Modellnär och1

3 Se till exempel studier rekrytering till vuxenutbildning och folkbildningav
i Olofsson och Rubensson 1985, genomgången tidigare forskning i Ds Uav
1985:10, SCB 1991.samt
14Den huvudsakliga förklaringen till detta förhållande kvinnor iär att genom-snitt tillhör mindre studieaktiva samhällsklasser framgår tabellen.av
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finns fleraDet möjliga förklaringar till dessa könsskillnader, exem-
pelvis kvinnor försakar utbildning de bildar familjän mänatt närmer

visst stöd för dettaett i avsnitt nedan,II.2.2 de sedan tarattges men
igen detta via vuxenutbildning. kan ocksåDet så denattvara mer
positiva inställning till studier flickor uppvisar redan i grundskolansom
håller i sig i ålder och får till effekt kvinnor oftare ärattupp vuxen
högaktiva i både studiecirklar och vuxenutbildning. Man kanannan
också tänka sig utbudet studiecirklar faller inom traditionelltatt av
kvinnliga intresseområden, exempelvis konsthantverk ochattgenom

estetisk verksamhet del i studieförbundens kurs-utgör storannan en
medan mansdominerade fritidsintressen korpfotboll ochprogram, som

motorerfordon inte i formsådan vilket naturligtvis kanutövas vara en
anpassning till efterfrågan.

tycks bara i litenYngre utsträckning högaktiva i studiecirklarvara
och vuxenutbildning i detta till del funktionärstort, stormen en av
frågornas konstruktion finnsdet kumulativt inslag och de harett yngre
inte haft möjligheter till hög aktivitet de tio åren; jfr.senastesamma
Figur B3.1 i Bilaga visar deltagandet i3 studiecirklar bland deattsom

lika högt i andra åldersgrupper. Personer i övre medel-äryngre som
åldern tenderar studieaktiva.45-64 Undantaget deärmest attvara
äldsta 65-75 har högre andel mycket aktiva i studiecirklar. Det ären

sammaintressant de medelålders och äldre hade haftatt notera att om
villkor de främst höga grundutbildning ochsom yngre samma samma-
socioekonomiska förhållanden hade deras försprång varit än större.-

förvärvsaktivitet ocheller familjesituationHypotesen ligger bakomatt
de mindre studiedeltagande får inget olikastöd vi jämförnäryngres -
åldersgrupper har grad förvärvsaktivitet ochsom samma av samma
familjesituation kvarstår skillnaderna.

finns positivt allmänDet samband mellan utbildningsnivå ochett
vuxenstudier i högre grundläggande utbildning desto oftarestort -

vuxenutbildning.deltar i förhållande gäller inte förDetta dockman
studiecirklar där skillnaderna mellan olika utbildningsnivåer små.är

5 Till viss del kan detta naturligtvis bero de deltagit i vissatt typen som
vuxenutbildning också grundläggande utbildningsnivå.har höjt sin Vi harav

inte uppgifter på vuxenutbildningarna ligger före eller efter den högstaom
utbildningsnivån i tiden. problem gäller generellt längre vuxenutbildningarDetta

kan kompetenshöjande diskuteras ochoch i slutsatsernanärmareantassom vara
i diskussionsdelen. Vi dock från longitudinella studier ungdomar medvet att
högre utbildning i livet i högre grad andra kommer genomgåän attsenare
vuxenutbildning Tuijnman 1989.
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TABELL Vilka aktiva i vuxenutbildning stortär imestgrupper
Andelar i olika befolkningsgrupper med hög aktivitetsnivå, respektive
antilogaritmerade oddskvoter från logistiska regressioner deltagandeav
på olika socio-demograñska bakgrundsvariabler.

Logistiska modeller
Variabel Kategori Andel l 2

högak- Utan Med
tiva kontroller% kontroller

Kön Män 16.5 l l
Kvinnor 21.3 1.36 1.54

Ålder 18-29 8.9 1 l
30-44 21.5 2.70 2.87
45-54 24.6 l 5 3.24
55-64 23.3 2.90 3.42
65-75 17.1 98l 2.47*

Ortstyp Stockholm 17.3 1 l
GöteborgMalmö 26. l l .72 1.79
Större stad 21.1 1.29 1.61
Mellanstor stad 17.1 1.01 1.35
Samhlandsbygd 17.8 1.06 1.48

Famjljetyp Ensam, bam-44 år, 13.9
Sambo, -44, bam 15.0
Ensam, 45-, bam 22.1
Sambo, 45-, bam 21.8
Ensamst. med bam 22.1
Sambo, småbarn -6 år 12.2
Sambo, bam 7-18 år 26.5

Civilstånd Sammanboende l 9.6 l l
Ensamstående 17.4 0.89 .091

iBarn barn 0-18 år 18.7 1 1
hushåll Barn 0-6 år 13.2 0.68 0.53*

Barn 7-18 år 25.3 l.49* 0.94

Utbildnings- Förgynm 9 år 10.8 1 l
nivå Förgymn 9-10 år 13.5 1.29 1.88

Gymnasium år 15.2 1.51 l.82
Gymnasium 3-4 år 23.6 2.54 3.19*
Post-gymn studier 31.2 3.71 3.45*
Universitetsexamen 29.1 33 2.43

Tabellen fortsätter på sida.nästa
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TabellpåFortsättning

Logistiska modeller
2Variabel Kategori Andel 1

Medhögak- Utan
kontrollertiva kontroller%

Sysselsätt- Förvärvsarbetande 20.5
0.79Arbetslös 12.4 0.63ningsstatus

Pensionär 0.98 1.1419.1
Övrig sysselsättning l 1.1
Förvarb. övrig l 1+

2.20*Samhälls- tjm, töret 30.0 3.39Högr större
mellannivä 3.67 2.30klass Tj-män 31.6

1.64tjänstemän 22.3 2.27Lägre
tjmän 1.16 0.88Okval lägre 12.8

0.69med 9.5 0.83Företagare anst
1.63 1.51Företagare 17.1utan anst
1.66 1.70Jordbrukare 17.3

Kvalificerade arbetar 1.45 1.3115.5
Okvalificerade arbet. 111.2 1

.33Studerande 10.2 0.90 1

Samtliga 18.9

signifikant l%-nivän* estimatet påNoter:
t i signifikant 5%-nivánpå

lO%-nivån.signifikant på

inte variabel användas då denden multivariata analysen kan dennaI
Istället civilstånd och antalför korrelerad med ålder. användsär

bam.

multivariata ingår övrig sysselsättning tillsammansden analysenI
referenskategorin.förvärvsarbetande imed

Andelar, kolumnN2.250 l
Modell ochN2.200 l 2

15-1400Z
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Endast de med postgymnasiala studier under universitetsnivå,en grupp,
tycks ha högre studiecirkeldeltagande dem med enbart grundläggandeän
utbildning. Den generella tendensen vuxenutbildning bidrar tillatt att
öka utbildningsskillnaderna mellan hög- och lågutbildade går tvärs

bärande syfte med sådana studier, nämligenmot deett skall dematt ge
med kort utbildning möjligheter komma ikapp andra. anledningEnatt
till situationen kan det finns underliggande faktorer på-attvara som
verkar både hur mycket grundläggande utbildning och hur mycket
vuxenutbildning genomgår. En sådan faktor intresse ellerären person
motivation för studier. Om denna faktor viktig det svårt tänkaär är att
sig utjämning skulle kunna komma till stånd massivaatt insatserutanen
för de med lägre utbildning skall motiveras för ochatt rekryteras till
vuxenstudier. En faktor visat sig ha betydelse för bådeannan som
ungdomsutbildning och vuxenutbildning kognitiv förmåga Tuijnmanär
1989

När det gäller sysselsättningsstatus slås mycket arbets-attman av
lösa högaktiva i studiecirklar Tabellär 3. Skillnaden betydligt min-är
dre för vuxenutbildning i Tabell 4 och analyser,närmarestort rappor-
terade i avsnitt I.6.4 nedan, visar de arbetslösas studiedeltagande inteatt

entydigt lägre förvärvsarbetandes.är än
Vi finner, liksom tidigare studier, också skillnader mellan olika

samhällsklasser. Mycket studieaktiva finner vi framför alltpersoner
bland högre tjänstemän och tjänstemän på mellannivå, de inteäven om
dominerar studiecirklar i grad andra vuxenutbild-typersamma som av
ning. möjligEn orsak de yrken och arbetsuppgifter dominerarär att som
i högre samhällsklasser olika skäl verkar uppmuntrande eller under-av
lättande för fritidsstudier, till exempel kan avancemangsmöjligheter
arbetsplatsen bidra med nödvändiga incitament till gå kurser elleratt

utbildning.högre Delar skillnaden mellan samhällsklassernai studi-av
edeltagande kan också finnastå i ekonomiska förhållanden. Sådanaatt
orsaker studeras djupare i avsnittet studiehinder ll.2.om

Något förvånande kanske resultatet jordbrukarna bryterär att mönst-
bland samhällsklasserna förhållandevis högaktiva,ret attgenom vara

speciellt i cirkelverksamhet. dock inteDetta helt då bonde-är oväntat
klassen i Sverige tradition folkrörelseorienterad och, liksom arbe-ärav
tarrörelsen, har skolor och utbildningar. Delvis kan detegna vara en

6 här våraNotera data inte nöjaktigt kan fråganatt ett sätt separera om
rekrytering till vuxenstudier från den vilka tidigare genomgått sådanom som

nämndes i kommer klassificera denoten att t.ex. görsom ovan som-
yrkeskarriär sina vuxenstudier i den högre klassen, de i rekryte-när ettp.g.a.
ringsperspektiv borde höra till den lägre.
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vi registrerar. intervjuernaNär gjordes våren kantemporär 1995topp
de ofta förekommande EU-cirklarna i LRF regi drivit andelen:s upp
högaktiva. Tidigare resultat verifierar dock bilden den svenske bon-av
den i mycket hög grad aktiv i studiecirklar SCB 1991, Tabellsom
3.B.15.

faktum redanDet gynnade högutbildade och tjänstemänatt grupper-
i högre utsträckning andra deltar i vuxenutbildning skulle ytterliga-än-

vi skulle inkludera intemutbildning under arbetstid,accentuerasre om
eftersom denna påtagligt högutbildade se SCB Tabell1991,t.ex.gynnar
3.12.

föreligger ingen skillnadDet mellan olika bostadsor-större typer av
med intressant undantag: det finns få högaktiva i studiecirklar iter, ett

Stockholm. När vi hänsyn till stockholmarna gynnadeärtar att genom
det i huvudstaden finns relativt många i studiebenägna socialaatt mer

skikt kan också konstatera det finns få högaktiva i vuxenutbild-att
ning i allmänhet i Stockholm jämfört med såväl GöteborgMalmö som
med andra städer. Orsakerna till detta diskuteras i avsnitten 1.5större
och 1.7.

det gäller individens familjesituationNär finns det i ingastort sett
skillnader i studieaktivitet mellan dem ensamstående och demärsom

lever tillsammans med medan små barn inverkarpartner,som en nega-
tivt studieaktiviteten. ligger till handsDet småbams-nära att anta att
föräldrar upplever hinder studera i form exempelvis tidsbrist. Enatt av
alternativ, och lika rimlig tolkning, emellertid intresset för studierär att
minskar hos dessa föräldrar och hellre sin fritid åt barnenägnaratt man
under de första sådant förloratåren. Ett intresse förefaller dock inte vara
beständigt, vilket visas det faktum de har barn i skolåldernattav som
studerar i klart högre omfattning.

Vi kan avslutningsvis konstatera det finns skillnader mellanatt stora
olika i befolkningen vad gäller studieaktivitet, andelmättgrupper som
med hög aktivitet, jämföra extremkategorier.två Blandattgenom

lågutbildade i arbetarklassen endast cirka 3 hög-män är procentunga,
aktiva i studiecirklar och lika andel i vuxenutbildning generellt.stor

kontrast kan studera medelåldersSom kvinnor i medelklassen, med
postgymnasial utbildning. denna studie-I 28är runt procentgrupp
cirklar respektive vuxenutbildning54 generellt högaktiva.procent
Även bastalen små i denna jämförelse 64 och 82 personer,är rättom
och missgynnade på grund våra mått, skillnaderna såär äryngre av
dramatiska det knappast kan råda någon tvivel deltagandet iatt attom
vuxenutbildning vanligt det ändå skevt fördelat i befolk-är ärsom -
ningen.
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med olika inriktningStudiecirklar2.3

studiecirklar vi visat döljerStatistiken deltagande iöver attsom ovan
studiecirkel ifrån homogen företeelse.långt någon Deär gemen-en

ochstudierna frivilliga,elementen skall äratt gemensammavarasamma
demokratisk och flexibel,planmässiga, arbetsformen ärsamt att men

hela spektratvarierar Studieförbundens kurser återspeglarämnena stort.
näverslöjd tillmedborgarnas intressen, frånde studieintresseradeav

i huvudämnes-Nietzsche; från bokföring till barnteater. indelningarDe
statistikproduktion och folkbildning-grupper för offentliggörs avsom

samhällsvetenskapinfor-språk,organisationer exempelvisegnaens -
nödvändigtvis blekt åter-mation, estetiska ämnen kanske ettger-

studiecirkelliv.detta färgsprakandesken av
vilkadetaljerad analysVi här inte möjlighet utförahar att aven mer

tillinriktar sig och rekryteringenolika studieförbundämnen motsom
analysinleda sådanvi skall åtminstonecirklar i dessa ämnen, enmen

huvudområden för folkbildningen. Dessaurskilja två ärattgenom
estetisk-kulturell verksamhet. Detmedborgerlig bildning ochallmän

förmedlas komple-färdigheter kankunskaper ochförsta somsomavser
ochläroplansstyrda utbildningendeneller alternativ till främstment som

vilket i sinsin medborgarroll,individer stärks imedförakan antas att
i framförför studiecirklarför demokratin. Hittillantastur gagnvara
litteratur,konsumentfrågor,ekonomi ochallt samhällsinriktade ämnen,

juri-arbetsliv, ocharbetsmiljö ochnaturvetenskap,språk, matematik,
Ävendik. vi valtgodtyckliga hari några fallavgränsningarna ärom

psykologibeteendevetenskapligatill exempel inte inkludera ämnenatt
det högmedborgerlig bildningallmänvi definieratm.m.. Som är en

grundutgjordetidigarede ämnesområdenöverensstämmelse med som
matematik,bidrag, nämligen svenska,kallade prioriteradeför så

jfr. Proposition 1970:35.samhällskunskapochengelska
fokuserarverksamhet,estetisk-kulturellhuvudområdet,andraDet

Folkbildningsrådet Det1993.roll kulturbärare sefolkbildningens som

7 ingåttsvarsalternativvår definition devarit begränsade iVi har tyvärr somav
medborgar-mindreLitteratur kanFritidsstudieundersökningen.i varasynas

utgjorde iavkoppling,utveckling ellerpersonligskolning och menrenmer
centralafolkrörelsebibliotekenbarndomstudieförbundens ännär var mer- först efterför allmänbildningen; detgrundstenenstudieverksamheten var- för plan-människor ansågsinhämtandet skönlitteraturen mermognasomav

harfackliga1985. problemmässiga studier Arvidson Ett ämnenär att
huvuddefmitionen.inte med ikategori valtslagits ihop till att tasomen

bordefackliga cirklama,samhällsinriktadevelat med deMedan vi skulle ta ren
ingå.intefunktionärsutbildning t.ex.
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dels fråga personlig utveckling hos studiecirkeldeltagama, delsär om
bevarandet förmedlandet kulturarv. Hit har vioch ett gemensamtom av

musik, konsthantverk,fört cirklar i framför allt dans, körsång,teater,
historiahembygdskunskap släktforskning.måleriskulptur, Det ärsamt

estetisk-kulturella verksamheten åtminstonesäkert så denävenatt
bidra till fördjupa demokratinindirekt kan utgöraattatt ettgenom

frågoroffentligt diskussioner samhälleliga och politiska seför omrum
allmän-medborgerligahär från deWaldén vi utgår1994, attt.ex. men

oförmedlat stärker indivi-cirklarna i högre grad, och på sätt,ett mer
resurserpolitiskaduella

studiecirkelhar någon gång följtvårt material 36I procent somen
medborgerlig bildning, medan någonvi hänfört till allmän 31 procent

innehåll. kanmed estetiskt-kulturelltgång deltagit i cirkel Deten
definition alltså den vanligtintressant enligt vår äratt notera attvara

studieförbundens huvudverksamhetförekommande beskrivningen att
alldeles rättvisande. Vilka studieinrikt-estetiska inteutgörs ämnenav

ofta god-ningar dominerar naturligtvis alltid beroende påär ensom -
undermängder olika studiecirklar någratycklig gruppering avav-

huvudområden.
deltagarna mellan de bådaSkiljer sig sammansättningendå av om-

sidaresultaten i Tabell visarråden vi koncentrerat på 5Ja, nästaoss
olikheter. popularitet mellan de båda huvudom-flera Skillnaden ipå

för kvinnor harexempelvis enbart Bland 38rådena existerar män.
estetiska studiecirklar, medandeltagit i såväl allmännaprocent som

respektive Vidare stårmotsvarande siffror bland 34 24män är procent.
estetiska-kulturella aktiviteter.deltagandet ide för delstoryngre en av

1 deltag-samvariationen mellanfår studeravisst stöd för dettaEtt attgenom
fattigdom mättstudiecirkelformema och politiskande i de tvâ olika som

kontrollerat förmyndighetsbeslut,förmågan kunna överklaga ettatt vuxen-
m.fl. bakgrundsfaktorerutbildning, ålderstudiefrekvens, samhällsklass, allmän

samband mellan allmän-inte särskilt starktjfr. avsnittet 1.7. finnsDet ett
överklagande, medanförmåga kunna författamedborgerliga cirklar och att ett

för estetiskt-kulturella cirklar.finner motsvarande sambandvi inte något
9 heller inte kom-utsträckning och viOmråden inte inämns samma somsom

beteendeveten-friluftsaktiviteter, idrott, hälsovård,specialstudera här, ärattmer
mekanik.skap, mathushållkost och

2° trimmadbaserar sig påmultivariata analyserna i Tabell 5De en mer
bakgrundsfak-bort icke-signifikantamodell tidigare analyser. Vi har tagitän

informationfå möjligakategorier förslagit ihop vissa att ut mestasamttorer
framför allt nödvändigti modellen.från minsta antalet Detta närärparametrar

här två undergrupper.bryter urvalet gjortsomner
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Vilka har någon gång allmän-TABELL deltagit igrupper
medborgerliga respektive estetisk-kulturella studiecirklar iAndelar
olika befolkningsgrupper, respektive antilogaritmerade oddskvoter från
logistiska regressioner på olika socio-demografiskadeltagandeav
bakgrundsvariabler. N2.20l

modellerAndel Multivariatanågon gångsom
deltagit i

Estetiskt- Allmänna- Estetiskt-Allmänna-Kategori
kulturellamedborg. kulturella medborg.

Män 24.134.0 l l
Kvinnor ].9138.0 38.0 1.27

18-29 18.6 28.9 l l
1.2630-44 37.1 34.7 2.l0

45-54 31.5 2.78* 1.2242.4
55-64 27.9 3.91 1.1248.3

1.2965-75 39.0 29.5 2.78*

Förgynm 9 år 34.6 24.0 1 l
Förgyrnn år 1.139-10 25.7 26.1 l.l4
Gynmasium l.70*2 år 34.9 34.7 1.32
Gymnasium 1.453-4 år 40.6 29.2 1.8l

studierPost-gymn 38.5 39.5 1.37 l.95*
Universitetsexamen 44.2 31 .34 1.411

tjm, företHögr 31.6 1.74 1.0143.3större
Tj-män mellannivá 45.5 36.2 1.91 1.10

tjänstemänLägre 32.5 l.95 0.9345.7
Företagare 28.6 1.0835.0 1.34
Jordbrukare 1.1246.2 28.8 2.10
Kvalificerade arbetar 32.7 27.1 1.29 0.83
Okvaliticerade arbet. 30.627.0 1 l
Studerande 1.0527.7 0.8213.1

Totalt 36.0 31.1

estimatetNot: signifikant pá l%-nivån
signifikant 5%-nivâi1på
signifikant l0%-niván.

olikatill de tvågäller rekryteringendetviktigaste slutsatsenDen när
delta-klasskillnader idet finnsstudiecirklar ändåär storaatttyperna av
i denmedanallmänna-medborgerliga kurser,gandet i engagemanget

utbildningsnivån.tillrelateratverksamhetenestetisk-kulturella är mer
kancirklartill den förraSnedrekryteringen etttypen ses som pro-av
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blem eftersom bärande syfte med studiecirkelverksamheten ärett att
denstärka medborgerliga kompetensen och förmågan försvara sinaatt

intressen eftersattahos Istället det tjänstemänäregna grupper. som,
tillsammans med jordbrukama, deltar, medan manuella arbetare uppvisar
klart mindre andelar aktiva. denDe enda samhällsklassenärsenare som
oftare deltar i estetiska-kulturella i allmänna-medborgerliga studie-än
cirklar. eventuella betydelsen denna snedrekrytering diskuterasDen av

ingående i slutsatserna och i diskussionsdelen.mer

2.4 Skiljer sig rekryteringen till studiecirklar
mellan olika studieförbund

olika studieförbunden skildaDe har ideologiska eller andra intressein-
riktningar. flertal dem, bland det klart ArbetarnasEtt största,annatav
Bildningsförbund bygger folkrörelsetradition. UtbudetABF, en av
cirklar och med olika organisationer och föreningarsamarrangemangen

studieförbundenavslöjar vissa skillnader mellan längs sådana linjer, och
efter samhällsklass ochskulle kunna tänka sig rekryteringenattman

tidigare utbildning också skulle olika.vara
Fritidsstudieundersökningen räcker inte till för specialstuderaatt

rekryteringen föruppdelat studieförbund, eftersom flera dessa stårav
ganska liten andel studiecirklarna och eftersom det svårtär atten av

entydigt koppla till studieförbund fleraindivid många gåretten
oftacirklar under liv och då i olika studieförbund. Vi har docksitt

kontrasterat cirklar anordnade andra förbund och studeratABF motav
studiecirkeln resultaten visasrekryteringen till den genomgångnasenast

ej. finner inga skillnader intresse. dock inte tillräckligVi Detta ärav
grund för alla studieförbund har rekryte-dra slutsatsenatt att samma
ringsmönster, exempelvis kan de mindre förbunden skilja sig ganska

urval.mycket från vi skulle kunna det i vårt begränsadeABF utan att se
därutöver tillkommer besvärande förhållande, nämligenMen ett att runt

studiecirkel inte kan28 dem tidigare gått nämnaprocent av som en
vilket studieförbund cirkeln deltoganordnade den de Ensenastesom
anledning händelsen tillbaks itill detta för somliga ligger långtär att
tiden, för cirkelcirka 22 kan inte peka denarrangörprocent utmen ens

de under de fem Till dettagenomgått åren. kommersenaste natur-som
ligtvis viss andel verkligen studieförbund, minns felatt etten som anger

hur felkällan inteden kan dock beräkna.ärstor-
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på VuxenutbildningAllmänhetens3 syn
folkbildningoch

uppfatt-vilkenvuxenutbildning generellt, ochdå individer påHur ser
Skiljerfolkhögskolorspecifikt studiecirklar ochning har man ommer

vuxenstudierdeltagit ivuxenutbildning mellan demsig på somsynen
exempelvisindikera detdeltagit kanoch dem inte Svaren äromsom
studieformenallmänhet, eller tillhållning till studier isärskilt negativen

från söka sig tillvissa individersådan, avhåller att vuxen-som som
utbildning.

vuxenutbildning ipå3.1 Synen stort

till påståendenfått ställningintervjuats harDe attta avsersomsexsom
fortill in-vuxenutbildninggrad debelysa i vilken äratt gagnanser
forstatvådelas i kategorier. DePåståendena kandividen själv. tre

skullefor yrkeslivet J habetydelsebehandlar utbildningens nytta avag
bliarbete skulle kunnarespektive Mittmitt yrkesliv,utbildning imer

utbildning.fickintressantare jag meraom
vilken gradpåståendena visar ikommandede därpåtvåSvaren

kunskaperallmänna Vuxen-intervjupersonensstudierna förväntas öka
kunskaperför få ökadebra migutbildning skulle sätt attett omvara

bådamiljön.kunskaper Derespektive ...ökadesamhället av-om
tillbidravuxenutbildning kanfråganpåståendena belyserslutande om

respektivefritid,form rikareutveckling iindividens personliga av en
i politiska frågor.öka engagemanget

deltagitdemskiljer sig mellaninställningenTill frågorna somom
olikaskillnader mellaneventuelladeltagit,och dem inte samtsom

tillfrågadedelägga frågankan därmedbefolkningsgrupper anserom
studiemotivviktigarefunktionervissa utbildningens änäratt somav

tillfrågadedenna fråga. debesvara Anserandra. börja medLåt attoss
förfritidfor bidra till rikareviktigavuxenstudier likaär attatt somen

politisktleder till ökatyrkeslivet Frågan studierna ett engagemangom
folkbildningenmedeftersomkanske särskilt intressant poängär storen

just detta.antas vara
olikainstämmer i devisas andelenTabell på sidaI 6 nästa sexsom

dels uppdeladdels for alla tillfrågade,vuxenutbildning,påståendena om
ellervuxenutbildningdeltagit iefter intevjupersonen någon gångom
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helt iinstämmerår18-75åldrarnaAndelen i sexTABELL som
på demuppdelattotalt,vuxenutbildning,påståenden samtolika somom

vuxenutbildning.deltagit igångnågonrespektivealdrig

Icke-Del-AllaPåstående
delt.tagare

38.154.452.6i mittutbildninghaskulleJag nytta av mer
yrkesliv

intressantarebliskulle kunnaMitt arbete om
33-746.244.9utbildningjag fick mer

förbraVuxenutbildning skulle sättettvara
kunskaperfâ ökademig att

38.643.042.4samhället...om
41.146.045.4miljön...om

tillledaskulle kunnaVuxenutbildning att
ll.712.212.2frågorpolitiskaimigengageradejag mera
10.616.916.1fritidrikarejag fick en

förvärvsarbetande.Gäller endastNot:

alla, framgårförkolumnen attkoncentrerarTabell 6vi iOm oss
påståendenhelt iinstämmer nyttanandelenden avstörsta omsom

hälftenyrkeslivsindikatorema. Drygtföråterfinnsvuxenutbildning
medan 45yrkeslivetförtillvuxenutbildningen är nytta pro-attmenar

intressanta-arbetetutbildningenpåståendeti görhelt instämmer attcent
utbildningenre. ocksådeltagarna att40Drygt gerprocent menarav

till dessarelationmiljön. Irespektivesamhälletkunskaperökade om
vuxenutbildningenmedhållerandelarnasiffror sig att gerter omsom

utbildningenochfrågor, 12politiskai attprocent,ökatett engagemang
tyderresultatsmå.ganska Dessa attrikare fritid, 16 procent,ger en

uppfattardominerar, dvs.vuxenutbildninginstrumentell mansynen
färdigheter,ochkunskaperkopplade tillhuvudsakivuxenstudier som

Vuxenutbildningensyrkeslivet.itillframförallt sådana är nyttasom
åtminstoneverkar,politiskadetellerför fritiden engagemangetbetydelse

kanbetydelse. Det värtunderordnadflertalet,for det varastora vara av
konsekvensereventuellanågotdetta inte säger avattnoteraatt om

allt iframförkunskapsnivån,höjningallmänvuxenstudier aven-
offentligtinitieratbidra tillvälmycketsamhällsfrågor, kan ett mer

framträdandenågondettaaktivitetpolitisk äroch högresamtal attutan
deltar.människororsak till att

forvärvsarbetar.2 demgäller baraProcentandelarna som
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Den andra frågan vi söker besvara med hjälp Tabell 6 detärav om
finns skillnader i inställning mellan deltagare och icke-deltagare. Ett

framträdermönster deltagarna oftareär instämmeratt i de påståen-som
den vuxenutbildning tagit ställning till här. Detta fögaom ärsom man
förvånande eftersom kan de redan inledningsvisanta att harman som

positiv inställning till vuxenutbildning också i högre grad studerar.en
Det kanskeär överraskande skillnaderna mellanattmer ärgrupperna
relativt små. Andelarna instämmer helt bland icke-deltagarna ärsom

likanästan bland deltagarna, åtminstonestora det gäller frågor-närsom
allmänna kunskaper, politiskt och utbildningensna om engagemang

betydelse för rikare fritid. Dessa resultat tyder på det inteen att är en
principiellt negativ inställning till vuxenstudier avhåller de förrasom
från studera. Skälen till icke-deltagandeatt fråga återkom-är en som

till i avsnitt.ettmer senare
När det gäller yrkeslivsindikatorema skillnaderna mellan deär båda

Detta kan tala förstörre. det den yrkesinstrumentellaatt ärgrupperna
oftast leder till deltagande i praktiken, förklaringen kansynen som men

också ligga i arbetsgivarna ofta skickar sinaatt anställda på kurser med
det uttalade syftet utbildningen ska öka deras yrkeskompetens.att

Vilka skillnader i inställning till vuxenstudier finns då mellan olika
befolkningsgrupper Vi har studerat betydelsen kön, ålder, ortstyp,av
familjetyp, språk i uppväxtfamilj, utbildningsnivå, sysselsättningsstatus,

klasstillhörighet resultatensamt visas ej. Skillnaderna mellan dessa
olika generellt obetydligaär några intressantasettgrupper mönstermen
framträder.

Kvinnor positivt inställdaär till vuxenstudiernyttan än män.mer av
Detta igengår för samtliga demönster indikatorema och i linjeärsex
med resultatet kvinnor i utsträckning högaktivaatt större i deltagandetär

Ävenstudiecirklari Tabell 3. icke vuxenstudiedeltagande kvinnor är
dock positiva motsvarande kategoriän speciellt, tycks det, tillmän,mer

i yrket. De inte haft svenskanyttan modersmål, ensamståendesom som
med barn, handikappade traditionelltsamt bedömts hagrupper som-
svårt hävda sig i utbildningssystemetatt och kan ha så svårt attsom

sin utbildningomsätta arbetsmarknaden förefaller ha väl såen-
positiv på vuxenutbildning andra.syn som

Yngre, arbetslösa och studerande instämmer oftare i påståendena om
utbildningens betydelse för yrkeslivet. hängerDetta förmodligen ihop
med betydelsen utbildning föratt dessa kategorier.är störstav

För ytterligare analysernaatt den yrkesinstrumen-ge pregnans av
tella inställningen till vuxenstudier har vi gjort kombinationsvariabel,en
där de instämmande de båda yrkesrelateradesvarat påståendenasom

nekande politiskapå frågorsamt och rikaresvarat fritid defnierats
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yrkesinstrumentellaenbart intervjupersoner uppfattarDessasom
Vuxenutbildningens för dem klart yrkesrelaterat. Totalt hargagn som

de förvärvsarbetande sådan utpräglat yrkes-17närmare procent av en
instrumentell vuxenutbildning. multivariat analysI seen ovansyn
för förklaring framgår kvinnor oftareanalystypen, uttryckatten av ger

inställning Åtminstoneför sådan i mening har de också godaen en
skäl till detta för kvinnor, har mindre karriärmöjligheter viasom-
befordran basis förvärvsarbetsmeriter betyder utbildningän män,av

för vilken och social position deyrkesstatus uppnår Jonsson 1996.mer
finns också de med postgymnasial utbildning oftaretendensDet atten

finnerhar yrkesinstrumentell på vuxenutbildning. Intressanten syn nog
samhällsklasser. helt lättvi ingen skillnad mellan olika inteDetta är att

eftersom kontrollerar för överlagtolka analysen tjänstemännens mer
positiva hållning till vuxenstudier, resultatet kan peka för-attmen
värvsarbetande i alla samhällsklasser uppfattar vuxenutbildning som

yrkesverksamhet.potentiellt nyttig för sin

på studiecirklar3.2 Synen

Även fått ställningdet gäller studiecirklar har intervjupersonernanär ta
utbildningen. Resultatet dettatill antal påståenden påett om synen av

redovisas Tabell uppdelat deltagare och icke-deltagare. Meri
detaljerade analyser vi refererar till visas inte här.som

deltagare det äldre studerarDrygt tio ärtre att mest somav menar
Åsikten däri studiecirklar. hävdas främst äldre intervjupersoner 56av

helt. höga andelde åriga deltagarna instämmer65-75 Dennaprocent av
denna kategori i högre utsträck-låter sig inte till fullo förklaras attav

hälftenning söker sig till kurser med äldre deltagare eftersom också av
icke-deltagarna hyser åsikten det äldre studerarde äldre äratt mest som

i studiecirklar.

22 instäm-Indelningen har gjorts alternativen instämmer helt ochattgenom
Vi valt urskilja dem instämmer i påstå-delvis har slagits ihop. har attmer som

endena vuxenstudier till i arbetet betydelsen förinteäratt nytta men som ser
för allmänt positivtfritid och politik, därför vi vill rensa dem äratt som

inställda till vuxenutbildning eller har benägenhet instämmaattsom en gene-
rellt i påståenden denna typ.av
23 logistisk där yrkesinstrumentellResultaten baserade regressionär en
inställning beroende variabel, och där ålder fem kategorier, utbildnings-utgör
nivå fem kategorier, könsex nivåer, samhällsklass sju klasser, ortstyp samt
ingår prediktorer.som
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Andelen åldrarnaTABELL i 18-75 år instämmer i åtta olikasom
påståenden studiecirklar, totalt uppdelat på studiecirkel-samtom
deltagare och icke-deltagare.

Pástående Alla Del- Icke-
delt.tagare

äldre människorDet studerar i 32.5 31.2 37.1är mest som
studiecirklar

Studiecirklar till för människor med 26.7 23.9 36.0är mest
dålig utbildning

studiecirklar studerarI 56.8 56.5 57.9mest ämnenman som
kan ha glädje sin fritidpåman av

studiecirklarI studerar inte 28.5 26.6 35.9utan pratarman
mest

studiecirklar bedriverI de flesta planmässiga 68.6 67.9 71.1
studier

studiecirklamaI bestämmer deltagarna 41.2 39.2 48.3mer
cirkelledama hur skall arbetaän man

studiecirklarI kan studera vilket 81.4 82.5 77.9ämneman
helstsom
studiecirkelledareMånga har bristande 45.4 4.6.8 40.5

kunskaper i ämnet

fjärdedel deltagitknapp bland dem i studiecirklarEn attsom menar
studiecirklar för med låg utbildning motsvarandetill dem medanärmest
andel bland tydaicke-deltagama 36 Skillnaden skulle kunnaär procent.

många studiecirklar för låg nivå, så tycksäratt attanser men
betydligtinte fallet: andelen med kort utbildning instämmer ärsomvara

icke-högre andelen med lång utbildning, både bland deltagare ochän
deltagare. Resultaten tyder varje finnerså sägasnarast att attgrupp

cirkel deras nivå, eller känner till det finns studie-motsvarar atten som
cirklar vänder sig till dem.som

äldre till förDe mycket oftare de studiecirklarän ärattanser yngre
lågutbildade, tolkas studiefor-vilket möjligen kan de uppfattarattsom

väl avpassad till sin åldersgrupp till övervägande delsommen som
består just lågutbildade.av

Närmare tio, både bland deltagare och icke-deltagare,sex menarav
i studiecirklar studerar kan ha påämnenatt mest nytta avman man

fritiden. måhända förvånande med tanke endast cirkaDetta 17är att
instämde vuxenutbildningen kan leda tillhelt i allmänhetiprocent att

kursutbudet formrikare fritid. Förklaringen sannolikt iär att aven
för vuxenutbildningstudiecirklar skiljer sig från det gäller i stort.som

de förra finns inslag kurser hobbykaraktär.För störreett av av
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meststuderarintehävdardeltagare utanfyra attDrygt manen av
bedrivermajoritetstudiecirklar, attipratar stor mananserenmen
de bådakombinationsvariabelgjortVi harstudier.planmässiga aven
bedriveroch intetyckerdedär mest pratarpåståendena, att mansom

studiecirkelverksamhetenbeskrivastudier kanplanmässiga sägas som
intarcirka 12kafferep. Det procentstudier, ärmindre ensommer

bland deltagaredensammaintressantAndelenattityd.sådan är somnog
grund forreellfinnsdettydervilketicke-deltagare, attbland en

studie-cirkeldeltagaretionde attinställningen. Att än menarvarmer
knappastkanalarmerande,verkamöjligenkaninslaget är magert men

siguttalarförstadetkritik.omfattande Förför någonintäkttilltas
vilketerfarenheter,sinaoch integenerelltintervjupersonerna egnaom

cirkelverk-bilderschablonmässigaåterspeglardelvisbetyder avatt man
spegla derasenkeltheltkandeltarfrån demuttalandensamheten som-

denedanvisasstöds som attstudiecirklar. Dettabild andra egnaavav
huvudsakstudiecirkeln i ärgenomgångnafrån denerfarenheterna senast

positiva.
ifungerarcirkelmöjlighetdetfinnsandra attdetFör somenen

kunnaskulleavsiktligtfaktiskt heltidénursprungligamed denenlighet
styrning.läroplansliknandefrånvaroochdiskussionerutmärkas avav

påståendenastankemedtolkning,ändå dennaosannolikLite är nog
tydligträttstudera, ärinte prata,formuleringar mestutan nega-att en-

troligadetställd så är attfråganandraoch den är attformulering, entiv
ja.skullestudiecirklartillinställdpositivt svaraärsomperson

arbetethurledarnabestämmerdeltagarna änUppfattningen att mer
uppfattningtio. Dennadeltagarefyradelasbedrivsstudiecirklari avav

helt ihälften instämmerungefärdäricke-deltagamablandvanligareär
schablon-byggerdentydakunnaskullevilket attpåståendet, en

korrigerar.delvissdeltagande tillaktivtstudiecirkelnbild ettsomav
småmycketbefolkningsskiktolika ärmellanuppfattningSkillnaderna i

utläsas.kantydligaoch inga mönster
studiecirklar kaniuppfattningutbreddmycket attDet är manen

icke-deltagaretio,åttacirkahelstvilketstudera somämne avsom -
obegränsade. An-iantalet settstortuppfattardeltagare, ämnen som
uppfattningenintesålunda atticke-deltagandet börtillledningen vara
intresseraddetstudera ärmöjlighet ämnefinnsdet inte av.att man

mångastudiecirkeldeltagare attSå många nära menarvarannansom
äldreochframförallti mänkunskaperbristande ämnetledarna harav

blandtolka,enkeltheltresultat inte attpåståendet. Detta äriinstämmer
deförfunktionfått sinhar attintecirkelledaredärför mångaattannat

studiecirklarmångagällerkunskap. Detsådaninnehar arrangerassom
exempelvis ikompis-cirklar,gällaocksåkanföreningar,via men
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improviserad musik, där cirkelledaren i musikgruppen.är Som fråganen
formuleradär intervjupersonen inte heller ställningtar till hur andelstor
ledarna brister i kunskaper det kan räcka hon någonav utansom att

gång erfarit eller kanske bara hört talas inkompetenta ledare för attom
frågan besvaras jakande. Som framgår nedan ungefär 90 procentanser

ledaren för denatt genomgångna cirkeln hade tillräckligasenast kun-
skaper. Helt de tolkningssvårigheter vidlåderoavsett påståendetsom om
cirkelledarnas bristande kunskaper, det intressantär att notera att an-
delen instämmer något högre bland deltagarnaär bland icke-änsom
deltagarna. Anledningen till icke-deltagande verkar alltså inte heller vara

har särskilt fördomsfullatt uppfattning cirkelledarnasman en om
kompetens i denna grupp.

Generellt tycks inställningen till studiecirklamasett inte ligga bakom
valet inte delta icke-deltagarna har ungefäratt inställningsamma som-
deltagarna, ibland de faktiskt någotär positiva. finnsDet möjligtettmer
undantag och det med akademiskär utbildning respektivepersoner
högre tjänstemän m.fl. vilka ofta naturligtvis individer iär samma
praktiken. Bland dessa skiljer sig icke-deltagarna sällanattgenom mer

deltagarnaän det bedrivs planmässiga studiertro ochatt kanatt man
studera vilket helst, oftareämne studiecirklar främstatt tro att ärsom
till för lågutbildade, det där, deltagarnaatt bestäm-mest pratas samt att

cirkelledama utbildningenän svarsmönstretöver fårmer mer att trooss
just dessa högutbildade individer tolkaratt den sistnämnda frågan nega-

tivt. Skillnaderna inte alltid skönjbara allaär andra kategorier,mot men
det systematiska tyder det blandmönstret välutbildade högreatt
tjänstemän finns upplever studiecirklar inte någotatt ären grupp som
för dem, troligen därför de cirklama på för låg nivå. Viatt att äranser
bör dock hålla i minnet den majoritet högutbildadeatt stora personer

deltagit i studiecirklar inte hyser denna åsikt.som

3.3 Synen på folkhögskolan

Vilken då allmänhetens folkhögskolomaär på intervjunI presente-syn
rades åtta påståenden de svarande ombads ställning till. TabellItasom
8 redovisas andelen ja-svar för alla svarande uppdelatsamt om
intervjupersonen ej.deltagit i folkhögskoleutbildning eller

24Eftersom bastalen for deltagarna litet och intembortfallet frågornaär rätt
har vi inkluderaträtt folkhögskolestuderandestort från tilläggsurvalet detta har

dock endast gjorts for deltagare.gruppen
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Andelen i åldrarna år instämmer i åtta olikaTABELL 18-75 som
påståenden folkhögskolan, folkhögskole-totalt uppdelat påsamtom
deltagare och icke-deltagare.

Påstående Alla Del- Icke-
delt.tagare

iEleverna folkhögskolan har inte lyckats 43.9så 45.2 43.7
bra i den vanliga skolan

folkhögskolornaI studerar äldre tillsammans 92.7 92.494.1
med ungdomar

i folkhögskolanLärarna engagerade 67.8 65.880.2är mer
dem i den vanliga skolanän

i folkhögskolan mindre objektivaLärarna 29.0 26.4 30.2är
dem i den vanliga skolanän

flesta folkhögskolor tydlig politiskDe har 37.5 56.9 34.2en
religiös inriktningeller

folkhögskolorna tycker detI 48.2 63.2 46.2att ärman
viktigare eleverna utvecklasatt som

de får faktakunskaperattänpersoner
folkhögskolorna iI bor alla elever 61.8 65.7 61.2nästan
internat vid skolan

svårt komma in vid 30.6Det 20.8 32.1är att en
folkhögskola

folkhögskola.vid Denkomma infå det svårtRelativt är atttror att en
tycksfolkhögskolan i övrigtuppfattningenallmänna vara:om

vanligalyckats i densådana intedel beståreleverna till storatt somav-
chans;andrauppfattas mångafolkhögskolornaskolan, dvs. som enav

skolan,i den vanligaengagerade lärarelärarna änäratt menmer-
mindre objektiva;möjligen något

religiös inrikt-tydlig politisk ellerganskafolkhögskolorna haratt en-
ning;

inhämtandetviktigarepersonlighetsutvecklingelevernas änäratt av-
faktakunskaper, samt

dominerande formen.deninternat äratt-
erfarenhetde själva harintressantDet attär attatt notera avsom

mellan dennaskillnadernatydligare markerarfolkhögskolastudera vid
lärarnasdevanliga skolanutbildningsform och den poängterar-

under-inriktning,eller religiösapolitiskaskolans samtengagemang,
betydelse.personlighetsutvecklingensstryker
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4 Deltagarnas erfarenheteregna av

studiecirklar och folkhögskolekurser

Vilka då deltagarnas erfarenheterär utbildningar anordnatsav som av
studieförbund och folkhögskolor Intervjupersonerna har fått ställningta
till i vilken grad olika påståenden gäller för den genomgångnasenaste
cirkelnkursen.

4.1 Vilken uppfattning har deltagarna deom

studiecirklar de själva gått

Intervjupersonema har fått sju frågor den genomgångnasenastom
studiecirkeln. Resultaten visas i Tabell där vi också har följt den
enkla indelning vi introducerade i cirklar med allmänt-medborger-ovan

verksamhet.ligt innehåll och estetisk-kulturell
Cirka hälften alla deltagare instämmer helt i påståendet detattav

främst cirkelledaren bestämde arbetet. Framförallt omfattasövervar som
Åtminstonedenna uppfattning äldre och välutbildade. detav av senare

resultatet kan bero på högutbildade oftare går cirklar föreläsnings-att av
karaktär t.ex språk, juridik, där inslaget traditionell fönnedlingsoe-av
dagogik kan Troligen skäl andelenantas större. högreärvara av samma
för allmän-medborgerliga cirklar. Det svårt värdera andelenär att 53m

cirkelledaren styrde; i så många andraatt fall berormenar som ens
värdering förväntningarna.på Många skulle säkert siffran talarattanse
för de pedagogiska idealen studieförbundensatt verksamhetstyrsom
inte nås. intryckDetta styrks Lindgrens 1995 resultat från cel-av en
tagarundersökning, visar bara drygt tredjedel folkhög-attsom en av
skoleelever och studiecirkeldeltagare de tillsammans nedattuppger
lärarenledaren diskuterat kursens uppläggning och innehåll och deatt
själva kunnat påverka studiearbetet.

25 måsteHär för frågan den cirkelns innehåll har ntenoteras att senasteom
intervjupersonerna specificerat alternativet annat, vilket förlorarvigör att en

andel till övrig-kategorin ca 30 procent. finnsstor Det ingen anledning att
befara detta snedvrider resultaten,att blir något minireprocentsatsemamen
tillförlitliga.
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TABELL Andelen åldrarnai 18-75 år instämmande påsom svarar sex
olika frågor sina erfarenheter den genomgångnaom senastav
studiecirkeln.

Påstående Alla Allmän Estetisk
medborg.. kultur.

Det främst cirkelledaren bestämde 48.8 57.1var 41.3som
arbetetöver

Cirkelledaren hade tillräckliga kunskaper 90.5 91.1 92.2
Det främst diskussionerna mellan 51.4 51.6 35.1var

deltagarna cirkeln dess värdesom gav
Cirkelledaren kunde ställt krav påstörre 24.8 29.5 17.4

cirkeldeltagama
Cirkelledaren ställde för höga krav på 2.0 3.3 2.6

cirkeldeltagama
studietakten för hög 2.7 3.8 2.6
Kraven förkunskaperpå för höga 2.5 3,8 18

Något deltagare diskussionerna mellanän attmer varannan menar
deltagarna cirkeln dess värde. äldre, de boendeDet småär män,gav

och landsbygd, handikappade i utsträckningstörstorter samt som upp-
skattar sådana syftardiskussioner. Möjligen de svarande ett mer
socialt förutom de ämnesbundna diskussionerna; åtminsto-umgänge rent

för de äldre vi från tidigare studier motivet delta i studie-vet att attne
cirklar i hög grad sig social gemenskap Svensson 1994. Irör om
estestisk-kulturella cirklar har diskussionerna mindre framträdandeen
roll i deltagarnas värderingar kanske uppfattar dessa deltagare själva-
skapandet centralt, medan i samhällsinriktade cirklarsom mer man
oftare diskussionen viktigt inslag.ettser som

Samtidigt tio studiecirkeldeltagare cirkelledarennio attsom av menar
för den kursen hade tillräckliga kunskaper detgenomgångna ärsenast

betydande fjärdedelandel faktiskt denne gärnaatten en som anser- -
kunde försvinnande tyckerha ställt högre krav. Endast liten andel atten
kraven från cirkelledaren för höga. ingen hellerNästan attvar menar

förstudietakten för hög eller kraven förkunskaper höga.att varvar
vi dessa frågor blir slutsatsen kravenNär väger attsamman svaren

i möjligenstudiecirklar många uppfattas lågt ställda. Detta ärsom enav
anledningarna studiecirkeldeltagarna, diskute-12att procentav av som

pratskeptiska till utbildningsinslaget i cirklama mestrats ovan, var
och ej planmässiga studier.



42 Del Beskrivningar SOU 1995:141

kanDet generell risk för sådan inklusiv verksamhetantas vara en en
studiecirklarna alla skall kunna deltaär drivsatt motsom man en- -

sänkning kravnivån. Det dock intressant i sammanhanget frågaär attav
sig vilka eventuellt skulle förlora generell förändringgrupper som en

högre krav. kravkänsligaSom har definierat demmot intesom
tycker cirkelledaren bort ställt högre krav och därutöver uppfat-att som

något kraven studietakt eller förkunskaper, alternativt cirkelle-tat av
darens krav, för högt ställt. Det bara 5 studiecirkel-är procentsom av
deltagarna hamnar i denna kategori. Trots skillnaderna småärattsom
och inte statistiskt säkra i vårt urval finns det dock tendens atten
invandrare och individer olika formermed handikapp oftare det.görav
Drygt 7 de nordiska invandrarna, dellprocent procent utom-av av
nordiska, och drygt de12 handikappade kravkänsligaprocent ärav
enligt denna definition generellt höjd kravnivåEn kan således leda till

förhöjd risk studieförbunden förlorar deatt mesten grupper som man
Självfallet utesluter inte detta kravnivånvärnar för vissaatt typerom.

cirklar kan höjas, kanske till och med påtagligt, sådana negativautanav
konsekvenser.

Vi bör också möjligheten faktisktdet inte själva kravni-nämna att är
vån problemet för dem upplever cirkelledama kundeutgör attsom som
ställt högre krav. kanDet också så det karaktären påatt ärvara snarare
cirklarna utbildningsinnehållet upplevs Blandgör att tunt.som som

används studiecirklarna inom det estetiskt-kulturella området i vissannat
utsträckning generellt kulturstöd och kanske kan det ocksåettsom

sig element Föreningsstöd till löpande verksamhet iettsmyga av
cirklarna. Vi vill betona vi inte har något empiriskt stöd i vårtatt mate-
rial för uttala traditionella folkbildningsideal efterlevs vårtatt oss om -

hypotetiskt fört förom förstå empiriskt resul-är än att ettresonemang
tat.2°

26 proposition1 1963:36 den statliga kulturpolitiken refererad i Rubenson,om
Bergsten och Bromsjö 1977, sid 16 uttrycks dessa ideal sålunda: För att en
aktivitet skulle kunna kallas bildningsarbete måste dock vissa krav ställas på
den. Den skulle kunna deltagarna möjlighet till någon form personligge av
utveckling vad med andra deltagare kunde innebära.utöver Omsamvaron
verksamheten i endast hade till syfte förevändning foratten grupp vara en
människor tillsammans eller den mekaniskt syssel-utövadatt vara om var en
sättning något slag, tillverkning föremål möjlighet i djuparet.ex. utan attav av
mening tankar, känslor eller fantasi hos deltagarna, kunde den inteengagera
betraktas folkbildningsarbete hur värdefull den från andra synpunkter änsom -kunde Studiematerialets innehåll och utformning och ledarensanses vara.
pedagogiska och kunskapsmässiga kvalifikationer avgörande forvar om en

från statsbidragssynpunkt skulle ha förutsättningar for studier ochgrupp anses
bildande aktivitet.
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TABELL 10. Andelen i åldrarna år18-75 instämmande påsom svarar
åtta olika frågor sina erfarenheter folkhögskolans längre kurser.om av

Svar Procent ja

Folkhögskolan erbjuder bra studiefonn 97.4en
tättHar de kunskaper jag förväntade mig 93.9som

Hade kunniga lärare 98.2
Fick själv med och bestämma studiernas uppläggning 52.2vara
Stämningen mellan lärare och elever bra 98.3var
Stämningen mellan eleverna bra 96.5var
Studietakten för låg 9.1var

förkunskaperKraven på för låga 8.3var

4.2 Vad tycker folkhögskoleeleverna sinom

utbildning

De deltagit i folkhögskolestudier fick frågorantal sinaettsom om
erfarenheter studierna. Tabell framgår andelenI 10av som svarar

folkhögskoleutbildning.åtta olika frågor rörande längre
överväldigande majoritetDet deltagarna i längre folkhög-är en av

skolekurser nöjda de tycker folkhögskolan bra studie-är ärattsom en-
form, de har fått de kunskaper de förväntade sig, nöjdaäratt samtanser
med skickligheten bland lärarna och stämningen mellan lärare och elever

bland eleverna.samt
mycketEn andel tycker studietakten och kraven för-påstor att

kunskaper lagom högt ställda, bara liten andel deattvar en menar var
för höga. Något färre tionde kraven for lågt ställdaän attmenarvar var
och ungefär lika många tycker Studietakten för låg. Därutöveratt var

ungefär hälften de själva fick med och påverka studiernasattanser vara
uppläggning och innehåll.

27Vi har återigen inkluderat tilläggsurvalet bland deltagarna N228-230även
för få någorlunda stabila skattningar. Detsamma gäller Tabell nedan där11att

Nl59-170.är
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instämmandeTABELL ll. Andelen i åldrama år18-75 påsom svarar
fyra olika frågor sina erfarenheter folkhögskolans korta kurser.om av

Svar Procent ja

Kursen de kunskaper jag förväntade mig 96.4gav
Lärarna skickliga 97.0var
Lärarna engagerade 98.8var
Diskussionerna mellan deltagarna viktigare 28.3änvar
undervisningen

vanskligtDet värdera dem i Tabell viär 10att närprocentsatser som
inte har någon jämforelsegrund, gymnasieskolan. välDet rådert.ex.
dock knappast någon tvekan varken ungdomsskolan eller högsko-attom
lan skulle kunna uppvisa deltagare med positivaså erfarenheter. Troli-

folkhögskolanavgörande skillnad verkligen frivillig,är ochatt ärgen en
Ävende söker sig dit starkt studiemotiverade. gymnasietatt ärsom om

och högskolan frivilliga Studieformer kan de ofta uppfattasär nog som
obligatoriska eller nödvändiga varför den allmänna nivån studiemoti-
vationen lägre för folkhögskolan. finns naturligtvis oftaDessutomär än

stark ideologisk samstämmighet mellan folkhögskolans inriktning,en
dess lärare och elever. Men detta resultaten anledningutöver attger
spekulera i många folkhögskolor lyckats skapa studieklimat,att ett gott
något givet skolornas speciella karaktär naturligtvis kan svårtsom vara

överföra åtminstone till gymnasieskolor och högskolor.att
Är då deltagarnas erfarenheter kortare folkhögskolekurser likaav

positiva TabellI 11 visas, motsvarande Tabelli 10,sättovan som
jakande på antal frågor sådana kurser.ettsvar om

detJa, råder knappast någon tvekan erfarenheterna deattom av
kortare folkhögskolekurserna också mycket positiva. Speciellt verkarär
det den lärarledda undervisningen framstår viktig. Manvara som som

mycket nöjd med lärarnas kompetens och ochär attengagemang menar
själva undervisningen betydligt viktigare diskussionerna mellanänvar

Ärankursdeltagarna. lärarnas positiva egenskaper kan dock inteöver
bara tillfalla folkhögskolan hälften kursdeltagarna lärarnaattav anger-
i själva verket inte kom från skolan. dessa fall formelltI torde kursen
ha folkhögskolan, undervisningen skett medarrangerats externaav men
lärare.

Vi kan det påtagligt färre lyfter fram diskussionernaärnotera att som
mellan deltagarna, jämfört med studiecirkeldeltagarna.
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idet inte deltarVilka5 är som

vuxenutbildning

studiedeltagare,studeraallmänintresseSamtidigt det är attavsom
erfarenheter sinaskäl för ochhögaktiva, och derasspeciellt kanske av

kartlägga.viktigare Detdeltar påstudier, inte sättett attär somgruppen
icke-aktiva,bland lågutbildadedeltar, särskiltdem inteblandär som

utbildningspolitiskt brukarbefolkningskategorierfinnavi kan somsom
icke-deltagarnabeskrivningEnhänföras till prioriterade övergrupper.

studieförbund och andraindividerbild vilkainte bara över arran-enger
fingervis-ocksåförmår rekrytera,vuxenutbildning inte utangörer enav
samhälleikan tänkasvilkaning ettresurssvagavarasomom grupper

viktigare individuellalltutbildning blidär sägs resurs.en
andel i olika kate-beskriver vi huruppslagTabell på12I nästa stor

genomför också, liksomvuxenutbildningen. Viutanförstårgorier som
framgår vilkaanalyser där detmultivariataochtidigare i Tabell 3

allsbenägenheten inteinverkanharbakgrundsfaktorer störst attsom
sökaingåendeavsnitt skall viföljandevuxenutbildning. Idelta i mer

speciellt sökadeltar ochintevarför dessa utrönapå frågan gruppersvara
för dessastudiehinderidentifieravi kan personer.om

aldrigdefinierat demvuxenutbildning har viiicke-aktivaSom som
redovisatutbildningsformer vielva olikai dedeltagit någon somav

högaktiva. består 13.5Gruppenunder rubriken procent avavovan
befolkningen år.18-75

med någonicke-aktiva intepåpekasförtjänar auto-Det att gruppen
skall nedanhögaktiva;spegelbild ärmatik är som segruppenaven

högaföljaktligen harpolariserade ochkategoriervissadet så äratt
icke-deltagare.studieaktivaandelar såväl somav

klas-Tabell demspegelbild 4Tabellvissa delar 12 överI är somen
klartförekommervuxenstudier. Tjänstemänhögaktiva isades som

femte blandMedankategorin icke-aktiva.imindre ofta arbetareän var
cirkagäller detta endastinaktiva såarbetarnade okvalificerade är var

mellan deSkillnadernatjänstemannakategorin.femtionde i den högre
icke-aktivitet idet gällersamhällsklassernaolika vuxenut-större närär

mycketoftareTabell Tjänstemänjfr. 4.bildning hög aktivitet ärän
icke-aktiva. Dettaframförallt de sällanarbetare,aktiva ärän mermen

utbildningsnivåer.olika Devi studerargår igen närmönster personer
Tabell 4vuxenutbildninghögaktiva iutbildning oftaremed högre är

mycket sällandär deframträder härtydligare mönsterännuettmen
icke-aktiva.registreras som
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TABELL Vilka12. aktiva i vuxenutbildningär minst stortigrupper
Andelar i olika befolkningsgrupper aldrig deltagit isom vuxen-
utbildning, respektive antilogaritmerade oddskvoter från logistiska reg-
ressioner icke-deltagande på olika socio-demograñska bakgrunds-av
variabler.

Logistiska modeller
Variabel Kategori Andel l 2

aldrig ak- Utan Med
tiva % kontroller kontroller

Kön Män 13.7 1 1
Kvinnor 13.3 0.96 0.95

Ålder 18-29 20.7 l l
30-44 8.8 0.39 0.58
45-54 8.1 0.35 0.39
55-64 13.6 0.56 0.44
65-75 19.6 0.97 0.58

Ortstyp Stockholm 16.7 1 1
GöteborgMalmö 7.2 0.36 0.31
Större stad 10.8 0.61 0.42
Mellanstor stad 14.9 0.82 0.57
Samhlandsbygd 14.4 0.79 0.55

Familjetyp Ensam, -44 år, barn 21.4
Sambo, 44, bam 12.0
Ensam, 45-, bam 19.9
Sambo, 45-, barn 11.8
Ensamst. med barn 9.1
Sambo, småbarn -6 år 10.5
Sambo, barn 7-18 år 7.4

Civilstánd Sammanboende lO.8 1 1
Ensamstående 19.4 2.00 1.52

Bami bam 0-18 är l5.7 1 l
hushåll Barn 0-6 âr 10.5 0.64 1.03

Bam 7-18 år 7.6 0.45 0.92

Utbildnings- Förgymn 9 år 24.8 l l
nivå Förgymn 9-10 år 23.5 0.96 0.65

Gymnasium 2 år l 1.1 0.37 0.30
Gymnasium 3-4 år 8.4 0.28 0.23
Post-gymn studier 5.5 7l 0.18
Universitetsexamen 4.6 0.15 0.33

Tabellen fortsätter på sida.nästa
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Fortsättning på Tabell 12.

Logistislaz modeller
Variabel Kategori Andel 1 2

aldrig ak- Utan Med
tiva % kontroller kontroller

Sysselsätt- Förvärvsarbetande 11.4
ningsstatusb Arbetslös 10.3 0.80 0.64

Pensionär 18.6 1.64 1.09
Övrig sysselsättning 14.8

Samhälls- Högr tjm, föret 4.0större 0.16 0.29
klass Tj-män mellannivá 5.1 0.21 0.35

Lägre tjänstemän 9.3 0.40 0.52
Okval lägre tjmän 11.3 0.50 0.56
Företagare 4.8anst 0.20 0.23m
Företagare 15.9utan 0.74 0.87anst
Jordbrukare 15.4 0.71 0.59
Kvalificerade arbet. 16.9 0.79 1.05
Okvaliticerade arbet 20.6 1 l
Studerande 25.5 1.34 0.66

Samtliga l 3.5

Noter: estimatet signifikant l%-nivânpâ
t signifikant på 5%-nivân

signifikant lO%-niván.på

I den multivariata analysen kan inte denna variabel användas då den
för korrelerad med ålder. Istället används civilståndär och antal

bam.

den multivariataI analysen ingår övrig sysselsättning tillsammans
med förvärvsarbetare i referenskategorin.

N2.250 Andelar, kolumn 1
N2.200 Modell ochl 2
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Effekterna utbildningsnivå och samhällsklass kvarstår relativtav
iograverade vi Modell 2 kontrollerar för övriga förhållanden. Omnär

arbetare och tjänsteman utbildning, sannolikhetenhar ären en samma
alltså högre arbetaren icke-aktiv. utbild-På motsvarande harär sättatt
ningsnivån samhällsklass. förklaringarbetydelse inom viss Möjligaen

förra vidareut-kan i det fallet, högre klasspositioner krävert.ex., attvara
bildning form fallet, individeri vuxenstudier och, i det attav senare
med högre utbildning har intresse for studier kollegor medstörre änett
lägre utbildning.

finns ingaTill skillnad från analysen de mycket studieaktiva detöver
könsskillnader bland de icke-aktiva. Medan det alltså finns klarten

studiecirklar eller andra formerkvinnor ofta läser istörre avgrupp som
vuxenutbildning inaktiva lika bland och kvinnor.så är mänstorgruppen

tidigare analyser den äldsta åldersgrupp-skillnad frånEn är attannan
fann mycket aktiva i studiecirklar ochvi ha hög andelen som enen-

ungefär vuxenutbildning igenomsnittlig andel mycket aktiva i stort -
icke-deltagare. ungefär likaockså har relativt hög andel Det ären

Efter-äldre inte deltar alls i vuxenutbildningen.många som yngre som
gångfrågor intervjupersonen någonvi baserar vår analys på omsom
effektfinns det dessutom kumulativhar deltagit i vuxenutbildning en
äldreandelen icke-aktiva blandvi faktiskt underskattargör attsom

definieras aktivade har haft längre tid sig att sompersoner s.a.s.
analyserai Vi kan komma ifrån detta problemvår mening. attgenom

analysdeltagit i studiecirkel de åren. Dennadem inte tre senastesom en
i åldersgruppen år i någonvisar det fler icke-aktiva 65-75 änäratt av

tilli multivariat analys hänsynde kategorierna. viNär atttaryngre en
klasspositio-äldsta grundutbildning och i genomsnitt lägrede har lägre

andra åldersgrupper,har de ungefär benägenhet deltaatt somner samma
mellan har den högsta benägenhetenmed undantag: 45-54ett personer

delta i studiecirklar.att
polariserad där vissaResultaten visar de äldre utgöratt en grupp

vuxenstudier medan andra inte deltar alls. dedeltar mycket aktivt i Just
själva verketbetraktas ofta felaktigt homogen kategori.äldre Isom en

i levnadsnivå italar for skillnadendet mycketär accentuerasattsom
ohälsa mellan olika samhälls-exempelvis ökar skillnader ihögre åldrar,

avsnittetjfr. och Lundberg 1984.klasser med stigande ålder Jonsson I
framgår deltar alltnedan lågutbildade de äldreunga I.6.5 att merom

andra analyser levnadsnivå-i studiecirklar tid, precisaktivt över som av
generelltblir allt aktiva på sin fritidmaterialet visar äldre settatt mer

aktiviteten troligenAnledningen till den ökade1993.Lennartsson är
samklang medoch hälsa förbättrats, möjligen ide äldres ekonomi attatt

vuxna fritidsvanor i tidsperiodgrundlagt sinadagens äldre nären
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skillnad de tillhördetillvuxenutbildning utbredd mot gruppensomvar
blandstudieaktivitetenljusa bildsedan.äldre för, 30 år Denna översäg,

bland de ungakorrektanvändaäldre eller, förde term,att en mer-
invändning:möjligbakgrundändåäldre bör således mot av enses-

alls.inte deltaräldrefinns ocksådet rätt stor somgruppen
inaktivitet ipåverkafamiljesituation tycks ocksåIndividens vuxen-

ochfann ensamståendeviaktivitet. Ovanstudier sätt än attett annat
uppträder emellertidhögaktiva.grad Härsammanboende i varsamma

icke-aktiva.ensamstående oftare Re-detbetydande skillnad i äratten
mekanismkompenserandefinns någonför det intesultatet talar att som

sökersammanboendeoftareensamstående människor ängör att gemen-
sådetoch kurser. Snararestudiecirklar påoch i är tvärtomskap vänner

det gällericke-aktivaensamstående ocksåandel näräratt stor vuxen-en
studier.

förefallerstudieaktivitetföräldrarsinverkan pågäller barnsdetNär
utsträckning. Resultatenmindredelta ibarnhar någrade inte attsom

blandad såbarnensamstående sätttyder på är attutanatt gruppen
alls.andra inte deltar Förmedandeltar i studiermycket oftavissa

högaktivamed mångadetsamma,förhållandetpensionärer tycks vara
de äldrenaturligtvis liksomkanicke-aktiva. Pensionäremaoch många

gäller hälsan.polariserad vadspecielltantas gruppvara en
mindre utbrettvuxenstudierSlutligen kan vi återigen är ettattnotera

icke-aktivaStockholmi 17 änbland befolkningen ärfenomen procent
Göteborg-ochmellan Stockholmskillnadenlandet.i övriga Störst är

skulle ha varitSkillnadernaicke-aktiva.endastMalmö, där 7 ärprocent
utbild-ochsamhällsklasserfördelningenmarkanta överännu ommer

detvi förklaralandet. kandelar Huridentisk i olikavaritningsnivåer av
snabbt byggdainslagetKanske dethuvudstadendeltagandet ilåga är av

iblandhävdasStockholms siffror Detbetongförorter drar nersom
områden och vimiljonprogrammetspräglarpassivitetrotlöshet ochatt

studieförbund haroch derasfolkrörelsernaockså tänkakan attoss
frånmajoritet har flyttatområden ditetablera sig isvårare storatt en

också bordedettaländerfrån andra ävenlandet ellerandra delar omav
Malmö.ochgälla Göteborg

Storstock-deltagandet itill det lågabakgrundensökaFör utrönaatt
förorter ochinnerstaden,område i delar,delat dettaholm har tre

långt vi kunnatområden såmiljonprogrammetskranskommuner, samt
säkra resul-för nå någraurvalet för litetidentifiera dem. Tyvärr är att

låghar likadessa områdeninvånarna ityder pådatavåra treatttat, men
Även aggregerade statisti-den offentligavi studerarhögaktiva.andel när

Stock-finner vi1994studiecirkeldeltagandet i landet SCBken attöver
lägstahade detår 199394efter. de tio kommunerholm släpar Av som
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studiecirkeldeltagandet återfanns inte mindre sju i Storstockholms-än
området. Dessa sju främst områden i huvudstadensär utkant: Salem,

Österåker,Nacka, Haninge, Vaxholm och Vallentuna. Detta styrker
slutsatsen nyckeln till det låga deltagandetatt inte bör sökas i egenska-

hos miljonprogramsområdena; det landsbygdsområdenaärper snarast
i Storstockholm utmärks lågt deltagande. En möjlig förklaringsom av
till detta kunde människor i dessa kommuner jobbaratt i centralavara
Stockholm och därför går studiecirklar och vuxenutbildning där.annan

dettaMot talar dock Storstockholm helhet släpar efter.att Möjligasom
alternativa förklaringar de kommunala bidragenär i vissa kranskom-att

i Stockholmsområdet mycket låga, arbets-är och restidermuner att är
långa, konkurrensen medborgarnas fritidsamt att i huvud-är storom
staden. Vi återkommer till detta i avsnitt 1.7.2 och II.2.

Slutligen kan det skillnad mellannämnas hög aktivitetatt ochen
icke-deltagande också föruppträder studiecirklar vi visar inte tabellen

icke-deltagare här.över gällerDet utbildningsnivå inte hadesom
någon effekt för hög aktivitet, viktig faktor bakom icke-ärmen som en
deltagande.

6 Särskilda grupper

Vuxenutbildningen har viktigt syfte eftersattanåett attsom grupper.
I Proposition 199091 :82 personer utbildningsmässigt,sägs att ärsom
socialt eller kulturellt missgynnade skall särskilt prioriteras, varvid
invandrare särskilt skall uppmärksammas. Handikappade utgör en annan
viktig målgrupp sid. Vi har12. därför valt specialstudera följandeatt
kategorier, kan i dagens samhälle: handikappade,antas utsattasom vara
invandrare, ensamföräldrar, arbetslösa, lågutbildade. Hursamt storunga
andel medborgarna i dessa nås folkbildning och övrigav grupper av
vuxenutbildning Beror deras eventuella lägre studieaktivitet grupper-

socio-demografiska sammansättningnas
Alla kategorier vi valt relativt små, vilket begränsarär våraut an-

alysmöjligheter. Vi har därför valt i detta avsnitt använda helaatt ur-
valet, dvs. överurvalet, draget frånäven i landet. Dettatre orter gör att
generaliseringar till svenskar i allmänhet i strikt mening inte kan göras.
Som analyserna utformadeär dock våra slutsatser giltigatror att är
för samtliga svenskar i åldrarna 18-75 år och vi har så långt möjligt
försökt kontrollera resultaten inte snedvrids.att att
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respektive studiecirkel-i vuxenutbildningDeltagandeTABELL 13.
efterhandikapp,med ochverksamhet bland samt typutan avpersoner

handikapp. Procent.

Aktivitet i
Studiecirkelvuxenutbildning

AntalHögaktiv Någon gångIcke-aktivHandikapp

2.5l818.3 75.9handikappad 13.0

73.8 242problem i 14.5 22.7Handikappad -
dagligt liv

13980.4problem 12.9 22.3Handikappad -
studierbedrivaatt

handikappTyp av
3680.025.0Synproblem 11

95.8 2425.0Hörselproblem 0.0
22074.0Rörelsehinder 14.5 20.9

2128.6 81.0Hjärtkärlsjukdom 19.0
Övrigt 7772.4handikapp 16.9 23.4

Handikappade1

vuxenutbild-prioriterade ide ärHandikappade är grupper somen av
skall kunnaför desärskilda insatserinnebär görsvilket attningen, att

in-de då Ideltarutsträckningvilkenhandikapp. Isinadeltaga trots
handi-självrapporteradeställtsfrågorhar tvåtervjuundersökningen om

funktionshinderellerhandikappnågotlyder: Har Dukapp. De ...som
det...somliv respektivevanliga görDittDig iproblem förmedför

mellandem 18-studier 13Drygtbedrivaför Dig procentsvårt att av
dessatredjedelUngefärhandikapp.de har någotår75 att avenuppger

studier.försvårar Dettahandikapp ärdettacirka 5 attprocent menar--
förknippade medvuxenstudierför mångapåminnelse ärattomen

utsträckning dessahögi huringetdetproblem,praktiska säger ommen
deltagande.omöjliggörproblem

handikappadedeandelhurframgårTabell 13delen storI övre avav
endastdemuppdelat påvuxenutbildning,ideltar uppgersomsom

studiedeltagandetuppleverdärutöveroch demproblem attallmänna som
nämligenstudieaktivitet,vi måttanvändertidigareförsvåras. Som tre
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icke aktiv respektive högaktiv i vuxenutbildning i studie-stort, samt
cirkeldeltagande någon gång. Siffrorna visar inga märkvärdigaatt
skillnader föreligger mellan med och handikapp, möjligenutanpersoner

de handikappade faktiskt oftare högaktiva.är
De uppgivit de har handikapp har också tillfrågats vilkenatt ettsom

handikapp de har. Det klart vanligaste formnågon rörelse-typ ärav av
hinder. ochSyn- hörselproblem exempelvis så sällsyntaär att grupperna
knappast går studera särskilt. Vi visar i den undre Tabelldelen 13att av
andelama studieaktiva uppdelade efter handikapp, viär typsom av men
bör alltså bara fästa vikt vid avsevärda olikheter det gäller de mindrenär

Resultaten talar för variationen i studieaktivitet litenärattgrupperna.
mellan människor med olika handikapp. Det intressantärtyper attav

samtliga kategorier har andel högaktiva demstörrenotera att änen som
inte har något handikapp.rapporterat

För hur säkra skillnaderna mellan ochmedprövaatt utanpersoner
handikapp vi också, i Tabell djuplodande statisti-14,är, prövar tre mer
ska modeller studiedeltagande. dessaI de icke-handikappadeöver utgör
referenskategori med värdet till Vi kontrasterar samtliga handi-satt
kappade denna kategori eftersom det inte framträdde skill-någramot -
nader i Tabell mellan dem allmänt studie-13 ochett ettsom uppger
hämmande handikapp har vi slagit ihop dessa båda Som igrupper.
tidigare analyser redovisar förevi estimat och efter kontroll av en upp-
sättning socio-demografiska faktorer, där värdena efter kontroll ger oss

uppfattning vilken skillnad skulle ha funnits mellan demen om som
med och handikapp dessa hade haft ålders-utan om grupper samma
sammansättning, utbildning, socio-ekonomiska familjesituationposition,
etc.

TabellResultaten i visar handikapp inte leder till lägre studie-14 att
aktivitet. Alla estimat så osäkra inte vågar lita deärutom ett att

procentskillnader vi fann i Tabellsmå 13. värde vi litar på visarDet
handikappade oftare högaktiva i vuxenutbildning,är näratt tarman

hänsyn till socio-demografiska fak-sammansättning. harDegruppens
tiskt försprång före dem inte handikapp.har något Enrättett stort som

anledningarna till detta kan studier, förknippa-deäven ärattav vara om
de med praktiska problem, den fritidssyssla möjligändåär är attsom
genomföra för med handikapp. Vuxenutbildning kan denen person vara
främsta källan till social kontakter för har delta iden svårt att ettsom
utåtriktat umgängesliv; studier kan också enda förden chansenmen vara
många handikappade kvalificera sig för förvärvsarbete.att ett
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for deltagande ihandikapphaBetydelsenTABELL 14. att ettav
forkontrollefter Modell 2Modell lvuxenutbildning, före samt

Antilogaritmeradeförhållanden.olika socio-demografiska parameter-
N2.643regressionsmodeller.estimat från logistiska

StudiecirklarakrivitetIcke-aktivitet Hög
22 l2 llHandikapp

1.00 .00 1.001.00 1.00 lhandikapp 1.00
reñkat.

1.41 1.050.89Handikappade 1.30 0.83 1.20

1%-nivânestimatet signifikantNoter:
signifikant 5%-nivân
signifikant lO°o-niván.på

ingår ålder fyrainkluderar kontroller kön, grupper,modellerI sam-som
civilstånd,tödelseland, antal småbarn O-6 år,utbildningsnivå,hällsklass,

sysselsättningsstatus, samt ortstyp.

Invandrare6.2

detinvandrare harstudiertidigarefrånklassiskt resultat attDet är ett
Språksvårigheterarbetsmarknaden.på ärskolan såvälisvårare ensom

möjligtocksåoch detdiskrimineringtill detta, är attorsak annan,en
deutnyttjahar svårareinvandrareskillnader ut-kulturella attgör att

folkbildningengällerdettill buds. Närstårbildningsmöjligheter som
främmandesigstudiecirkelkulturensvenska rättdenkan t.ex. tenog

till cirklarna gårrekryteringenochden,inteför människor möttsom
studieformenerfarenhetharoch bekantaviaofta vänner avegensom

jfr. 1994.Svensson
invandrare harandra generationenskanDet värt attatt noteravara

har språk-de inteföräldrar,sinautgångsläge attänett annat genom
ivuxitgrad haroch då de i högreutsträckningproblem i uppsamma

Även diskriminering, stårde kanocksåsamhället.svenska mötadet om
når andraBlandsina föräldrar.starkareflerade på annatänsätt genera-

från icke-föräldrarutländskasvenskar medinvandrare dvs.tionens
svenskarnasinföddainte står deutbildningsnivåernordiska länder som

kandatamaterialvårtSimilä 1994. I1993;ochefter Erikson Jonsson
därförinskränkeroch viinvandraregenerationensurskilja andravi inte
Sveri-landfödda igälla äntillanalyserna är annatettatt personer som

ge.
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TABELL 15. Deltagande i vuxenutbildning i i studiecirkel-stort samt
verksamhet, efter födelseland. Procent.

Aktivitet i
vuxenutbildning Studiecirkel

Födelseland Icke- Hög- Antal Någon gång Antal
aktiv aktiv

Sverige 13.2 18.8 2.907 67.0 2.778
Nordiskt land 10.5 19.6 143 64.7 167
Utomnordiskt 19.8 19.8 121 39.5 228

föddaTabell visas hur andel i Sverige, il 15 stor ett annatav personer
nordiskt land, respektive Norden, inte aktiva iärutom vuxenut-som

studiecirkel.bildning, högaktiva följtnågon gångär samtsom som en
Eftersom vi inte finner könsskillnadernågra nämnvärda bland invandrar-

visar förinte andelarna och kvinnor.mänseparatna
återfinnsföddes Norden oftare i den icke-aktivaDe utomsom

kategorin. markanta skillnaden i Tabell gäller studiecirkel-Den 15mest
deltagandet. har infödda svenskar och de kommer från andraDär som
nordiska länder betydligt högre andel aktiva dem föddes iän etten som

fastän beskrivning,utomnordiskt land. Skillnaderna korrektaär, som en
det ingår element iinte lätta tolka. beror kumulativtDetatt att ett

Har du gång.... Eftersomvåra mått studiedeltagande någonöver
födda ofta har spenderat kortare tidSverigeutom vuxnapersoner som

i landet infödda svenskar, har de helt enkelt haft mindre möjlighetän att
riskskaffa sig erfarenheter vuxenutbildning deras tid under ärav

kortare. tillåter inte Fritidsstudieundersökningen kommaTyvärr attoss
tiddetta problem. Vi inte hur lång invandrarna bott i Sverigeöver vet

och för för studera gäller andra frågordenna liten vadär attgrupp om
deltagande någon gång de i studiecirklar vidt.ex. studerarän som

åren.2°intervjutillfallet, eller de tre senaste

28 studiecirkeldeltagandehar vi inte kunnat använda fångstfrågan seHär om
till språksvårigheter.avsnitt ovan eftersom den inte ställdes dem med1.1.2

andelen gång deltagitDärför kommer också skattningama någon attav som
skilja sig från den redovisade i avsnittet deltagandets omfattning.som
29 formulä-Anledningen för det begränsade urval besvarade det kortaär att som

ställdes inte dessa frågor.ret
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Född i Sverige Nordiskt land ä Utomnordiskt
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Antal utbildningstyper
AndelF individer genomgått olika antalIGUR typer vuxenut-som av

bildning, efter födelseland

Med undantag för frågan studiecirkeldeltagandet baseras siffrorna iom
Tabell de15 besvarat alla frågorna i enkäten. Sompersoner som
nämndes inledningsvis användes emellertid kortare formulärett när
intervjuaren hade svårt sig förstådd svenskagöra 290att personer-
besvarade detta avkortade formulär. viktigtDet långtsåär att som
möjligt få med dessa i analysen invandrares vuxenutbildningsvanor,av
eftersom många dem naturligtvis immigranter, troligen ocksåär rättav
nyligen invandrade. Därför har vi konstruerat enkelt måtträttett över
vuxenstudiedeltagande, där vi helt enkelt har hur mångasummerat typer

vuxenutbildningar deltagit i studiecirklar, komvux, enligtav etc.man
avsnitt 1.2. ovan. Självklart detta ingen idealisk indikatorär studie-
längd eller -intensitet, den antagligen det hela tagetmen ger en
rättvisande bild framför allt andelen inte deltagit iutgör någonsom-
vuxenutbildningsform viktig signal utanförstående.en om

I Figur visas fördelningenl antalet genomgångna vuxenutbild-över
ningstyper för födda i Sverige, i nordiskt land,ett annat samtpersoner
för dem födda utanför Norden. två förstnämndaDe kategorierna upp-
visar liknande Utomnordiskt födda har däremotmönster. påtagligtett en

andel inte alls deltagitstörre i vuxenutbildning och, i motsvarandesom
grad, färre deltagit i två eller flera utbildningar.typersom av
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Sverige förlandfödd iBetydelsen än16. ett annatTABELL att varaav
Modell 2och efterModell lförevuxenutbildning,ideltagande

Antilogaritmeradeförhållanden.socio-demografiskaolikakontroll för
regressionsmodeller.från logistiskaparameterestimat

FULLSTÄNDIG
StudiecirklaraktivitetHögIcke-aktivitetMODELL

Mod.Mod.Mod.Mod.Mod.Mod.
21212lFödelseland

1.001.00l .00.001.00 l1.00Sverige
refkat.

0.870.890.99 0.970.86land 0.92Nordiskt
O.420.45*1.011.112241Utorrmordiskt 1.72*

REDUCERAD
StudiecirklaraktivitetHögIcke-akti vi tetMODELL

Mod.Mod.Mod.Mod.Mod.Mod.
22 l12lödelselandF

1.001.001.001.001.00Sverige 1.00
refkat.

0.770.900.690.740.99land 0.92Nordiskt
0.29*0.34*0.51 0.391.92*Utomnordiskt l.70*

1%-nivå.nsignifikant páestimatetmNoter:
5%-nivânsignifikant på
l0%-niván.signifikant på

fyra grupper,ålderingår kön,kontrollerinkluderarmodellerI som
syssel-civilstánd,0-6 år,antal småbarnutbildningsnivå,samhällsklass,

sättningsstatus, ortstyp.samt

Fullständig modellN2.573
studiecirklarmodell,ReduceradN3.158
vuxenstudier i stortmodell,ReduceradN3.114

inföddamellanskillnader finnerdefrågaVi måste sven-omossnu
återföraland gårutomnordisktfrånkommerskar och dem attettsom

enkeltheltexempelvisKanske detsocio-demografiska faktorer. ärtill
åldersfördelningharfödda änutomnordisktfaktumdet att annanen

vuxenstudiedeltagandc Förskillnaden iförklararsvenskarinfödda som
logistiska analysermultivariatagenomförkontrollera dettaatt av

icke-deltagandevianalyserartidigare samtvuxenstudiedeltagande. Som
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studiecirklarhög aktivitet i vuxenutbildning generellt, deltagande isamt
visas i den delen Tabellnågon gång. Resultaten 16.övre av

urskiljer också icke-aktivitet i vuxenutbildning enligtDärutöver
defini-Figur eller flera vuxenutbildningstyper, hög aktivitetl 0 1mot

eller fler aktiviteter frågan studiecirkel-4 analyserarerat samtsom om
fångstfrågan antaletaktivitet på så maximerar vi isättutan personer-

resultaten säkrare. resultat visas i den undreanalysen, vilket Dessagör
Tabell Liksom i delen resultat både före ochdelen 16. den visasövreav

faktorer.efter kontroll för olika sociodemografiska
ställt allt tvivel deltagandet i vuxenutbildning såvälDet är utom att -

form studiecirklar märkbart lägre bland demgenerellt i ärsom av som-
dennaföddes i utomnordiskt land. Också vi hänsyn tillnärett tar att

detinte har sammansättning infödda svenskar närgrupp samma som
socio-ekonomisk tillhörighet, utbildning, baman-gäller bl.a. ålder, kön,

fak-tal, civilstånd, sysselsättning kvarstår skillnadernasamt ortstyp, -
tiskt framstår de då Utomnordiska invandrare löperextra stora.som

risk inte alls delta i vuxenstudier, medanungefär dubbelt så hög att
benägenhet högaktiva delta i studiecirklar cirkaderas ärattatt samtvara

svenskars.infödda40 procent av
användersvaghet med analysen vi måttEn är nämnts attovan som

studieaktivitet kumulativa. resultaten måstepå Dettaär gör attsom
utomnordiskamed försiktighet. Slutsatsen drartolkas ärstor att

utsträckning har deltagit i vuxenutbildning,invandrare i betydligt mindre
kan bero de inte haft lika lång tid sigdetta mycket väl på attattmen

infödda skaffa sig dessa erfarenheter.svenskar attsom

3° kan inte kontrollera för socioekonomisk tillhörighet SEI, baman-Tyvärr
tilltal, eller civilstånd i dessa analyser eftersom frågorna inte ställdes dem som

besvarade den korta intervjun. Vi har vilken betydelse skillnader i kont-testat
i den fullständiga modellenrollvariabler har analyserna ävengöraattgenom

med den reducerade uppsättningen kontrollvariabler. Resultatet estimatenär att
vad gäller aktivitetsgrad i vuxenutbildning generellt ingen respektive hög

underskatta utomnordiska invandrarnasopåverkade, medan vi tenderar deär att
modellen.studiecirkeldeltagande i den reducerade

3 finns viss risk för vi underskattar studiedeltagandet bland demDet att somen
datamaterialet, nämligen defödda i Sverige analyserar helaär när om som

ingår i från invandrartätt mindre studiebe-överurvalet Angered är ärsom- -exempelvis speciellt i socialtandra invandrare. kanDenägna än utsattavara
hänseende, eller de kan nyligen ha kommit till Sverige. analyserar enbartNär

Effekterna utomnordisktriksurvalet får vi dock mycket liknande resultat. för
fast signifikansnivåema något högre eftersomfödda i desamma,är ärstort sett

mindre; fortfarande dock estimaten för icke-aktiva och studie-urvalet blir är
signifikanta på procentsnivån.cirkelaktivitet 2-3

3 l5-I400
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studiecirkelverksamhet och vuxenutbildningDeltagande i17.TABELL
respektive giftasamboende med hemmavarandebland ensamstående

bam. Procent.

Aktivitet i
Studiecirkelvuxenutbildning

AntalIcke-aktiv Högaktiv Någon gångFamiljetyp

L06477.8Giñasamboende 9.4 19.4

75.4 13225.7Ensamstående 9.8

Ensamföräldrar6.3

inomuppmärksammaskommitkategoriEnsamföräldrar attär somen
ochandrainkomsterde har lägreeftersomsocialpolitiken än grupper

Socialstyrelsen 1994. Dentill socialbidragförlita sigoftare måste
underförsämratshar dessutomför dennaekonomiska situationen grupp

Östberg återverkningarhafttycks havilket också1994,1980-talet
Även avseendenandrai1993.fritidsutnyttjande änLennartssonderas

föräldrarensamståendelivssituationen förekonomiska kande vara
ochhemmed barn,hinnahar de svårareexempelvisproblematisk att-

ifr. 1992.arbete SCB
troligenpå barnen,återverkningarhar ocksåslagProblem dessaav

konflikter ochmed föräldrarnassambandimedkombinationi stressen
ensamföräldershus-förälderns bortgång. Föreller denskilsmässa ena

föräldernsföräldrarnasgällertvåföräldershushâllförhåll liksom att
förbetydelseutbildning harochställningsocioekonomiska storen

tillbarni Menoch livschanserutbildningschanserbarnens stort. en-
utbildningtillofta högremindre änocksåföräldrar går över mansamma

Eriksonbakgrundkulturellaochsocialagivet derasförvänta sig,kan
Även inteskillnaderna1995.och Gähler1993; Jonssonoch Jonsson om

med baranackdeldet alltsåinnebär växasärskilt attär enstora uppen
för-kompenserasmöjligen kunnanackdel skulleförälder. Denna om

utbildningsaspirationerbådeeftersomvuxenutbildning,ideltaräldern
till barn.föräldrarfrånöverförsfärdigheterochoch kunskaper
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deltagande iförensamståendeBetydelsen18.TABELL att varaav
olikakontroll föroch efterbarnfamiljer, foreblandvuxenutbildning

parameterestimatAntilogaritmeradeförhållanden.socio-demografiska
N1.065regressionsmodeller.från logistiska

Studiecirklaraktivitetcke-akti HögI vi tet
Mod. 2Mod. Mod.Mod. 2 1Mod. lMod. 2lFamiljeijyp

1.001.001.00 1.001.00Giftsambo 1.00
refkat.

0.89 0.721.231.531.28Ensamstående 1.18

l°-nivånsignifikantestimatet på*Noter:
5%-nivânsignifikant på
10%-nivån.signifikant på

ålder fyra grupper,ingår kön,kontrollerinkluderarmodellerI sain-som
år,antal skolbarn 7-180-6antal småbarn år,utbildningsnivå,hällsklass,

enbart hemma-bamvariablema gällerdebam mellan 19-25 årantal tre
sysselsättningsstatus,civilstånd,boende barn, samt oitstyp.

frånVivuxenutbildningsdeltagandeensamföräldrars vetdåhögtHur är
vanligtmindrevuxenstudieraktivitet ihög ärochTabell 43 attovan
harensamståendedeanalyserahar barn. Förbland dem att enomsom

föräldrarmeddemjämföraTabelli 17vi valtliardärutövernackdel att
samboende.ellergiftaärsom

förensamföräldrarfördensammaicke-aktivaAndelen är sam-som
heller.sig inteskiljerstudiecirklarDeltagandet iföräldrar.boende

med barn,ensamståendeblandhögaktivaAndelen störreär snarast men
skillnad.dennalitaskall kunnaförför småbastalen attär

haroftaremed barngiftasammanboendetillvi hänsynNär atttar
tvåföräldershushåll,ochmellanolikheterandraflera barn, samt en-

Tabell 18.signifikantastatistisktskillnaderingavi ärfinner som
slutsatsenstyrkervilketmått,för olikahållolikaocksåpekarVärdena

iaktivitetmindrekännetecknasinteföräldrarnaensamståendede avatt
sannoliktdeti allmänhetvuxenutbildninggäller ärdetvuxenstudier. När

ensamstående medtillutgårstudiestödsärskildaexempelvis detatt som
omfattning. Närstudiedeltagande störremöjliggörförsörjningsplikt, av

förtillräckligtintematerialvårt storttidsaspekten, tyvärrgällerdet är
skulle habarnmed småföräldrarensamståendehypotesen attprövaatt

vuxenutbildning.delta isvårare att
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l
l
l6.4 Arbetslösa
l
l
lofta omvittnadEn konsekvens arbetslöshet passivitet. stimu-Denärav

ilans får arbetet och med arbetskamrater gårumgängetsom man genom
förlorad, och tillvaron kan komma fastasakna tider och rutiner. Dettaatt
kan inverka på fritiden, så aktivitetsnivån sjunker. arbets-Omäven att
lösheten långvarig kan framtidstron rubbas, vilket kan leda tillär att
framåtsyftande aktiviteter, studier, inte uppfattas meningsfulla.som som
Å andra sidan kan naturligtvis också arbetslösheten till vidareut-sporra
bildning eller omskolning och arbetsmarknadsutbildning kanskekan

uppfattas obligatorisk.t.o.m. som
När det gäller vuxenutbildning i allmänhet visar i Tabellresultaten

de arbetslösa19 ungefär lika aktiva dem har förvärvs-äratt som som
arbete. de efterNär delar arbetslösa hur lång tid de varit jobbutan
kortare månader respektive längre tid finner heller inga6 så viän än
skillnader.

hälften de arbetslösa harNära genomgått arbetsmarknadsut-av
bildning, vilket förklarar del deras studieaktivitet, ävenen av ommen

räknar bort dessa utbildningar skillnaderna mellan för-ärtyper av
värvsaktiva och arbetslösa små. Studiecirkeldeltagandet bland de arbets-
lösa dock lägre bland de förvärvsaktiva. Eftersom det gäller delta-är än
gande någon gång det dock knappast arbetslöshetensannoliktär att

orsaken till den lägre aktiviteten.är
hänsyn till socio-ekonomiska och demografiska skillnaderNär tar

statistisktmellan arbetslösa och förvärvsaktiva finner heller inga
säkerställda skillnader i benägenheten studiecirklar elleratt vuxenut-
bildning i allmänhet Tabell 20.

Tabell arbetslösa sällan högaktiva i studie-Som vi såg i är mer
cirklar. Vi har flera andra mått studiecirkeldeltagande stude-prövat

någon cirkel de reguljärt deltagandeåren,senaste samttre utanrar nu,
finna undersök-motsvarande resultat. Genom antalet arbetslösa iatt att

därmed ändåningen ganska litet och resultaten relativt osäkra, bör viär
försiktiga Eftersom arbetslösheten för närvarandei våra slutsatser.vara

tycks ha stabiliserat sig hög nivå, finns det all anledning atten
framgent fördjupa arbetslösas aktivitets-studierna levnadsvillkor ochav
mva.
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Deltagande i studiecirkelverksainhet och vuxenutbildningTABELL 19.
bland forvärvsaktiva och arbetslösa, uppdelat på arbetslöshets-
periodens längd. Procent.

Aktivitet i
vuxenutbildning Studiecirkel

Icke-aktiv HögaktivSysselsätmingsstatus Någon Antalgång

Förvärvsaktiv 10.8 20.4 1 .8S8

Arbetslös 6 män 11.9 14.3 83

Arbetslös 6 mån 10.3 15.5 97

arbetslös för deltagande iTABELL 20. Betydelsen attav vara
för olikavuxenutbildning, före Modell l och efter Modell 2 kontroll

parameterestimatsocio-demograñska förhållanden. Antilogaritmerade
från logistiska regressionsmodeller. N2.043

Icke-aktivitet aktivitet StudiecirklarHög

Mod. Mod. Mod. Mod. Mod.Sysselsättnings- Mod.
2 l 2 l 2lstatus

Förvärvsaktiv 1.001.00 1.00 l .00 1.00 1.00
refkat.

Arbetslös mindre 0.60 0.941.12 0.63 0.65 0.93
månader6än

Arbetslös 6 mâ- 0.95 0.60 0.72 0.99 0.55 0.76
nader eller mer

* signifikant l°-nivånNoter: estimatet på
signifikant 5%-nivånpå
signifikant l0%-nivån.på

inkluderar kontroller ingår ålder fyraI modeller kön, grupper, sam-som
utbildningsnivå, födelseland, antal småbarn civilstánd,hällsklass, 0--5 år,

samt ortstyp.
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lågutbildade6.5 Unga

lågutbildade framställs ofta informationssamhälletsDe storaunga som
förlorare, de halkar efter utvecklingen arbetsmarknaden gårnärsom

formell utbildning och abstrakt kunskap. anled-ökade krav Enmot
ning till hysa sådana farhågor naturligtvis de saknarär attatt gym-som

färre vad denasieutbildning idag relativt runt 10-15%är änsett var
Även grundskole-för, fyrtio år sedan. med enbartsäg, personerom

med gymnasieut-utbildning bl.a. har högre arbetslöshetsrisker demän
faktisktbildning, det troligt de lågutbildade inte såärär utsattaatt som

analyser visar de åtminstone inteoftast förmodas, och tidigaredet att
1980-talet Jons-fått relativ position under 1970- ochhar försämraden

1991.son
aspekt.studera ocksålågutbildade intressantaUnga är att annanur en

funnitfinns viss andel intedenna kategori kan vi detI attanta somen
folkbildningen, med sinatillrätta i ungdomsskolan. kansig Här annor-

hoppat avalternativ. Ungdomarlunda arbetsformer, utgöra ett som
ändå fåstudiecirklar och folkhögskolorreguljära skolan kan viaden en

de kanallmänbildande ocheller yrkesinriktad ochutbildning ärsom
sådantill högre studier.också sedan gå vidare Komvux är annanen

gymnasietinte vidare tillutbildningsväg för den gåttalternativ som
efter grundskolan.direkt

deltar i studie-i Bilaga deVi från Figur 3kan B3.l att ungase
viåldersgrupper,utsträckning övrigacirklar i ungefär lika hög närsom

intervjutillfállet. det gällervid Närdeltagandet vuxenut-mäter annan
gång, dådeltagit någonenbart mått debildning har vi avsomom

Visiffror för äldre intervjupersoner.skäl uppvisar lägrenaturliga än
högutbildadelågutbildade såvälförväntar därför att somoss unga --

högaktiva.och låga andelar Dettahöga andelar icke-aktivaskall ha är
fallet.också

mellan 18Figur framgår 40Av 2 närmare procentatt av personer
deltagit i någongrundskoleutbildning inte harmed enbartoch 29 år

vuxenutbildning. högaktiva. Motsvarandeform 5Bara ärprocentav
förochhögskoleutbildade respektive 19siffror för 4är procentunga

folkskoleutbildning 19med grund- ellermellan 30-44 årpersoner
respektive 9 procent.

32 analyser.intervjutillfallet dessavidhar uteslutit dem studerarVi ursom
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Utbildningsnivå

FIGUR Andelen aldrig deltagit i någon form vuxenutbildningsom av
efter utbildningsnivå och ålder.

Resultaten i Figur verifierar lågutbildade2 har lågt studie-att ettunga
deltagande jämfört med andra det skälet borde degrupper av vara en-
viktig målgrupp för utbildningsorganisatörer. central frågaEn är nu om
skillnaderna mellan låg- och högutbildade i vuxenstudieaktivitet är större
bland de Vi kan detta enklast genomföratesta att separatayngre. genom
analyser effekten utbildningsnivå för vuxenstudieaktivitet för olikaav av
åldersgrupper. Resultaten redovisas i Tabell 21 omstående sida. De
demonstrerar återigen lågutbildade i högre utsträckning äldreatt änunga

icke-aktiva i vuxenutbildning, därutöver visar siffrorna ocksåär attmen
yngre.de lågutbildade släpar efter bland de gäller ocksåDettamer

vi kontrollerar för hushållsstorlek, civilstând, samhällsklass, kön,när
och sysselsättningsstatus.ortstyp

33 flera formellaI statistiska som inte visas här framgår ocksåtest attmer
interaktionseffekten mellan ålder och utbildning såväl icke-aktivitet som
högaktivitet signifikant, så effekten utbildning starkare bland deär äratt av
yngre.
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icke-aktivitetutbildningsnivå förBetydelsen21.TABELL vuxen-Iav
Modell 2Modell och efteråldersgrupper, före lutbildning för olika

Antilogarrtmeradeförhållanden.olika socio-demograñskakontroll för
regressionsmodeller.parameterestimat från logistiska l

NI05345-7530-44 N620 årUtbildnings- 18-29 N482 årår

Mod.2Mod.l Mod.2 Mod.lMod.2Mod.lnivå

5.355.96 3.34 7.86Grundskola 7.271092

2.090.88 2.701.86Z-árigt 4.16 2.22gynm. i
motsv.

0.740.46 0.722.69 0.973-árigt 4.12gymn.
motsv.

1.001.00 1.00Högskola el- 1.00 1.001.00
univ.ler

l%-nivánestimatet signifikant på*Noter:
signifikant 5%-nivânpå
signifikant 10%-niván.på

civilstând,samhällsklass,inkluderar kontroller ingår kön,modellerI som
hushallsstorlek.samt

deeftersommellan åldersgruppernaskillnadernaVi bör inte överdriva
högskoleutbildade,lågutbildade ochjämförelsen mellanframträder ibara

blandsärskiltsistnämnda kategorin intedendär vi bör beakta är storatt
i denlågutbildadeför övrigt också detabellenl8-29-åringarna. l synes

medelålders,iförspäntäldsta ha det änsämre mengruppengruppen
säkerställda.statistisktför förskillnaderna småär att vara

bland dedärför det justanledning tillFinns det då äratt ungaoro
för vuxenstudie-tycks betydelsehautbildningsskillnaderna störstsom

resultaten innebär.frågan beror vaddenaktiviteten Svaret
dehistorisk tid, såförändringInnebär det finnsde över attatt somen

förspänt demlågutbildade idag har detoch änsämreär varsomunga
resulta-sedan Eller återspeglarför, trettio åroch lågutbildade säg,unga

blandårskullarutbildningsskillnaderna i allaförhållandet störstärattten
äldre det förstaallteftersom de blir Isedan minskaungdomar för att
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livscykel-kohorteffekt, i detskulle vi talafallet om ensenareom en
effekt.

kunnaskulle vi faktiskt pålivscykeleffektdet sättOm ettär seen
missgynnadede initialtskulle tala förpositivt på saken. Det äratt som

klyftaminska dennasmåningom kommerutbildningsmässigt så att
precisvuxenutbildning, vilketaktiva iallt ärbliatt enmergenom

resultatenvuxenutbildningen. Ommålsättning förviktig genereras av en
detala forskulle nämligennegativt. Dettakohorteffekt det attär mer

sig sina bättreinte kommerlågutbildade idagoch närmaattär ungasom
klyftorökadeskulle kunna bliFöljdengenerationskamrater.utbildade

utbildning iökade kravaccentueradekanskeframtiden,i sam-av
utbildningsskillna-de absolutaihågdock kommaVi måstehället. att

förvad demindrehögutbildade idagochmellan låg- ändema är var
folkskola och 9 årsmellan 6-7 årsskillnadensedandecenniernågra -

behovetinnebärabetydande och kangrundskola ändå vuxenut-attär av
generatio-mindre forkompetensnivåvissbildning för nå äratt yngreen

ner.
problematiskt ochlivscykeleffekterochkohort-skilja mellan ärAtt

informationvi hargoda data. Omantagandenvissaalltidkräver samt
tidpunkterhistoriskavid flerastudiedeltagandeutbildning ochålder,om

levnadsnivåunder-fallet islutsats. Dettavi komma ärkan närmare en
påmått baseratVi använderbeskrivna ovan.sökningarna ett enoss av

fritiden därstudiecirklarkurseribrukar gåintervjupersonenfråga om
har inteövriga. Vialdrig ochnej,demmellanvi skiljer som svarar

LNU-data baraeftersomjämförelser rörtillmöjligheteridealiskanågra
vuxenutbildning ochandra formeroch ingastudiecirklarkurser av

har någonistället förbrukar gå,ställdannorlundaeftersom frågan är
gått.gång

sedanbefolkningenkraftigt iförändratsutbildningsfördelningenDå
3-4-årigellerstudentexamenmedihop demockså slåmåste1968

Deuniversitetsexamen.högskoleutbildninggymnasielinje, kortare samt
i Figur 3 somför 1991högutbildade. Kurvankategorifår utgöra en
åldersgruppenvärde for deningetinnehållersidavisas yngstanästa
i åldrarna 15-inkluderadeintei års LNUurvalet 1991eftersom personer

år.17

skulle krävaperiodeffekt, det34 också kunnaskulle i principDet menvara en
vuxenstudiedeltagan-minskat sittskulle hai alla åldersgrupperlågutbildadeatt

dess-ochmöjligt,egentligen intedetkumulativavåra måttEftersomde. ärär
lågutbildadeblandskulle minskatdeltagandetosannoliktdet vuxna.är attutom
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FIGUR Andelen brukar studiecirklarkurser fritiden,påsom upp-
delad efter ålder och år.

Figur visar3 andelen brukar gå studiecirkelkurs fritidenatt som
generellt låg bland ökar fram tillär 50-5 5-årsåldem ungefär,sett yngre,
för därefter falla. Bland de och medelålders uppstår dettaatt yngre
livscykelmönster delvis frågan fångar kumulativattnog av en process.

ÅrMönstret dock olika för olika år. 1968 faller andelama redanutser
vid 40-årsåldem och när mycket låga noteringar för de äldsta. Detta
tolkar kohorteffekt studiecirkelverksamheten expanderadesom en -
kraftigt dessa kohorter redan blivit för gamlanär för lägga sådanatt
studieaktivitet till sina etablerade fritidsvanor. På motsvarande kansätt
resultaten för år 1991 tolkas så de i mottagligatt som var en mer
ålder expansionen skedde också mednär sig denna fritidsvana itar
pensionsåldern. Vad vi i Figur 3 troligen kombinationärser m.a.o. en

livscykel- och kohorteffekter. de äldstaAtt år har1991 högreav en
andel aktiva tyder också livcykelmönstret förändrats tid,att över
kanske beroende pensionärer har bättre hälsa idag för 25 åratt än
sedan, kanske därför kursutbudet i högre grad tillgodoser deatt nu
äldres efterfrågan. Figur sidaI 4 studiedeltagandetnästa presenteras
för lågutbildade respektive högutbildade.
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respektiveFIGUR 4. Andel låg- högutbildade brukar studiecir-som
klarkurser fritiden, uppdelad efter ochålder år.
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Studiedeltagandet på fritiden tycks inte ha förändrats mycketsärskilt
bland de lågutbildade. Farhågan de meningi absolutattyngre yngre en
halkar efter verkar därmed kunna avskrivas lika ofta.de deltar Det-

däremot inträffar de äldsta lågutbildade allt högredeltar iär attsom
grad, varför skillnaden vänds tilli studieaktivitet mellan och gamlaunga
de fördel. knappast något negativt i den månDetta kansenares ses som
dagens kommer följa detta livscykelmönster.attunga

På grund bastal kurvorna för högutbildade i Figur litesmå 4ärav
skakiga, vi kan utveckling bland de äldre; årtypmen ana samma av

ålder.1991 sjunker inte längre deltagandet med stigande I nästa steg
jämför mellan högutbildade lågutbildade ivi studiedeltagandet och

finnerålder. Därmed kan vi undersöka resultatet i Tabell 21samma om
utbildningsskillnadernaLNU-data, ochsin motsvarighet i 1991 års om

förstegförändrats tid. Figur har beräknat de högutbildadesI 5över
odds förderas odds inte delta med motsvarandedividera attattgenom

åldrarna i Tabell för underlättalågutbildade. Vi har 21 attgrupperat som
jämförelser.

År lågut-Bland de kan vi inte någon trend. hade de1968unga se
bildade dubbelt hög risk högutbildade inte delta. Dennaså attsom

för återigen minska till årskillnad ökade mellan 1968 och 1981 att
dock försteget förBland de medelålders och äldre har det relativa1991.

dem hög utbildning minskat tid.med över
rela-de lågutbildade idag visserligen harVår slutsats är att enunga
dettajämfört med äldre lågutbildade,tivt position attutsatt menmer

befaravi har anledningfenomen inte oroande i den meningenär att att
inträffatistället harde har halkat efter Det ärpermanent.att mer som

deltagande relativt dedels de äldre har ökat sitt änsettatt yngre,mer
dennalågutbildade äldre fördels det relativt främst ståräratt sett som
äldstaföljd utbildningsskillnaderna i denökning, vilket har fått attsom

absolu-åldersgruppen har minskat. har inte sänkt sittsamtidigt De yngre
inte ökatdeltagande skillnaden mellan låg- och högutbildade harochta

lågutbildadei denna sinom tid kommer troligen deåldersgrupp. I ung-
studiedeltagande.domarna öka sittatt

ytterli-till finns anledningoptimistiska slutsatser detDessa atttrots,
Exempelvis har varitstudera ungdomarnas studiedeltagande.gare

kaiegorin.inkludera bred åldersgrupp i denrätt yngstatvungna att en
i studiecirklar fra impro-finns tyder deltagandettecken påDet attsom

tonåringar och det intressantviserad musik högt blandär yngre vorenu
bland dem detrekryteringen till dessa aktiviteter skeratt veta somom

medelklassbamockså för i skolan kanske med överviktgår bra en --
siglågutbildade redan tidigt etablerareller det morgondagensär somom

aktiva i fritidsstudier.som
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relativt benägen-bland högutbildade,oddsetBenägenhetenFIGUR
fritiden,studiecirklarkurser påilågutbildade, deltablandheten att

och år.uppdelad efter ålder

slutsatser6.6 Utsatta grupper:

framstårbefolkningenvuxenutbildningsaktiviteten ikartläggningI aven
tänkaskandestuderasärskilt viktigtdet att varagrupper somsom

handikappadearbetslösa,exempelvisavseende,speciellt i någotutsatta
folkbildning ochutanförstårdessaoch invandrare. Om vuxen-grupper

demutbildningsforrner inte nårsignal dessastudier detär att somomen
utbildning.särskilt behovkanske iär av

gjordesför dennatill grunddatainsamling ligger rapportDen som
karak-dennastudera mindresyfteuttalatinte med något att grupper av

detbastal,ganska smådärförsigbaserarResultatentär. menovan
analyseravärdakategorier närmare.identifiera degår attatt som vore

blibordeinvandrareutomnordiskafrämstdetEnligt vår mening är som
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föremål för sådana studier. Våra resultat deras deltagande iatt vuxen-
studier klart lägre infödda svenskars,är än kontrollerar föräven när
andra faktorer socioekonomisk ställning, ålder, och familje-ortstypsom
struktur indikerar de inte detnås svenska vuxenutbildnings-att av-

det kan bero på de inte varit i Sverigesystemet, tillräckligtattmen
länge för ha tagit del det utbudet. börHär fördjupade studi-att storaav

också kan hänsyn till invandringsår, kunna säkrare påtaer, som ge svar
frågan vuxenutbildningens utformning eller innehåll intet.ex. attra-om
herar dessa eller språksvårigheter eller informationsbarriärergrupper, om

deltagande.försvårar deras
övrigt talarI våra resultat för nåsävenatt utsatta grupper av vuxen-

utbildning. Arbetslösa, ensamstående föräldrar och handikappade deltar
alla i vuxenutbildning i ungefär lika hög utsträckning förvärvsakti-som

sammanboende föräldrar respektive handikapp. Dettautanva, personer
innebär naturligtvis inte det inte skulle finnas enskilda individeratt som
exempelvis studiehinder i form handikapp, resultatenmöter gällerav

förbara generellt. Faktiskt förefaller det så för justgrupperna vara
handikappade, precis för äldre, genomsnittsvärdena döljerattsom en

variation; del mycket studieaktiva medan interättstor ärstoren en
obetydlig andel inte alls deltar.

den ljusaI bild deltagande i vuxenutbildning framträtt irätt av som
våra analyser har vi frågetecken för lågutbildade. Vårasatt ett unga
resultat tyder skillnaden i vuxenstudiedeltagande mellan hög- ochatt
lågutbildade i de årskullarna bland medelålders ochär större änyngre
äldre. Vår hypotes detta troligen ändå inte skallär att ses som en nega-
tiv utveckling eftersom varken de lågutbildades studiedeltagandeunga
minskat tid, eller deras deltagande minskat relativt högut-över unga
bildades. Det istället de äldre har ökat sitt fritids-iär som engagemang
studier faktisktoch i högst utsträckning de lågutbildade äldre.

Även för arbetslösa kvarstår viss farhåga deras studiedeltagan-atten
de lägre förvärvsaktivas och i dagens dystra arbetsmarknadssitua-är än
tion framstår det viktig forskningsuppgift specialstudera lång-attsom en
tidsarbetslösa.

35 sådana studierI det också viktigt skilja språkstudier avatt ut typenvore
svenska for invandrare Det viktigt både få kunskap hur mångaär att om
invandrare med språkproblem inte nås sådana studier, och i vilken gradsom av
de nås vuxenutbildning, i samhällsorienterade estetiskaocht.ex.av annan
amnen.
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Vuxenstudier, fritidsaktivitet7 annan

och deltagande i samhällslivet

Vuxenutbildning, fritids- och7.1

organisationsaktivitet

formerperspektiv kan studieaktivitet bland mångaI ett ses som en av
faller ifritidsaktivitet. naturlig fråga då studieaktivitetEn är om en

fritidsvanor, eller det finnssärskild dimension bland våra ettom sam-
finnsband med andra fritidsaktiviteter. fråga detEn är ettannan om

fritidsvanor, de inteinslag antingen-eller det gäller sånär att somav
istället eller det finnsdeltar i vuxenstudier någotgör annat, en merom

tenderarallmän aktivitetsdimension, så de studerar också attatt som
aktiva inom andra områden.vara

vuxenstudier aktivitet be-vinkel kanUr somannan ses som enen
alternativ till organi-drivs i organiserad form och kanske ettsom annan

Även vi ställa frågan vuxenstudiersationsverksamhet. här kan oss om
ellerolika organisationer fackföreningar, pensionärs-och deltagande i -

konkurrerande aktiviteter,religiösa samfund e.d.idrottsföreningar, är-
aktivitetsdimension. kan ocksåeller finns allmän Detdet varaom en

organisationer har aktiva med-studera vilkaintressant att typer av som
studie-vuxenstudier det blandlemmar också deltar i annatgersom -

olika organisationer.bild utbildningsbenägenheten iarrangörer överen
sambanden mellansöka dessa frågor har vi beräknatpåFör att svar

respektivefritidsaktiviteter,vuxenstudier och några andra typer av
frågor tillFritidsstudieundersökningen ställdesorganisationsaktiviteter. I

ellerbrukar motionera; dansintervjupersonerna de gå restaurang,om
läsa böcker;bio; konserter, eller utställningar;gå på muséer etc.teater,

ifrånnaturligtvis långtfritidsaktivitet. alternativDe ärtassom uppsom
förekommande aktiviteter sköta träd-uttömmande. Flera ofta som att

vilket bör has i åtanke.gården eller meka med bilar inte medtagna,är
frågor intervju-indikera organisationsaktiviteter ställdesFör att om

aktivorganisation, b räknar sigmedlem i vissa är somenpersonen
aktivi-haft förtroendeuppdrag.medlem, har eller har något Ettcsamt

ja alla frågornatetsindex konstruerats där dehar tresom svarar
inte hafträknas högaktiva; de aktiva medlemmarär mensom som

baraförtroendeuppdrag betraktas aktiva; denågot ärsamt somsom
räknas passiva medlemmar.medlemmar som
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I Tabell 22 visas statistiska samband mellan studieaktivitet å ena
sidan och fritidsaktiviteter respektive organisationsaktiviteter å andra
sidan. förstaI kolumnen visas enkla samband -ju högre värde, desto
starkare koppling mellan vuxenstudier och den angivna andra aktivitet-

Iden andra kolumnen visas motsvarande samband vi kontrollerarnären.
för antal bakgrundsfaktorer, nämligen kön, ålder,ett barn iortstyp,
hushållet, utbildningsnivå och samhällsklass. Värdena uttrycker sam-
banden tagit hänsyn till denär delvis uppkommer därföratt attman
både studieaktiviteten och den andra aktiviteten påverkas tredjeav en
faktor, exempelvis ålder s.k. partialkorrelationer.

Tabell 22 visar tydligt det finns allmän aktivitetsdimensionatt en -
studieverksamhet har positivt samband med i alla andraett stort sett
aktiviteter. Sambanden inte särskilt starka, underskattasär attmen av
våra mått ganska trubbiga. Intrycket aktivitetär inom områdeatt ettav

förknippat med aktivitet ocksåär inom gäller också viett närannat,
kontrollerar för diverse bakgrundsfaktorer. Speciellt vuxenstudiersynes
ha samband med läsa böcker, gå teatermuséer spelaatt etc. samt
musikinstrumentsjunga i kör vilket ofta bedrivs i studiecirkelforrn.
Släktskapet troligen byggt kulturelltpå intresse och andasär ett övre-
medelklass. Alldeles rättvisande ändå inte den tolkningen efter-är nog

vi tidigare det i skikten just under det högsta bådesett äratt närsom
det gäller samhällsklass utbildningsnivåoch vuxenstudiema ärsom som

utbredda.mest
starkasteDe sambanden mellan vuxenstudier och organisationsak-

tivitet finner vi för politiska föreningar, pensionärsorganisationer och
andra föreningar t.ex. hobbyföreningar och intresseföreningar, men
också aktivitet fackförenini idrottsföreningar, föräldraföreningar ochgar,
religiösa samfund uppvisar positiva samband med vuxenstudier. Dessa
organisationer bedriver troligen del sin verksamhet i studiecirkel-en av
form, kan deltagarna i nykterhetsföreningar intenotera att ärmen man

studiebenägna.särskilt

36Vi använder fyrdelad variabel för studieaktivitet, där lägst akti-mätaatten
vitet innebär intervjupersonen aldrig gått någon vuxenutbildning och däratt

aktivitet dem gått minst fem olika formerextrem representeras av som av
vuxenutbildning eller minst former och dessutom varit högaktiva i studie-tre
cirklar. Vi har andra definitioner, dem två deltagandetprövat tre mäterav som
i studiecirklar. Alla visar grundresultat definitionerna heller inteärsamma
oberoende varandra, vissa enskilda fritids- och organisationsaktiviteterav men
uppvisar högre samband med visst mått på studiedeltagande.ett
37Resultatet vuxenstudier ingår i kulturell dimension och därutöveratt en
samvarierar med organisationsdeltagande får stöd i studie kortutbildadeen av
Bergsten 1977.
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SambandTABELL Pearson r mellan olika fritids- och organisa-22. s
tionsaktiviteter och aktivitet vuxenutbildning i i riket,i stort samt upp-

på Stockholm övriga föredelat kontrasterat landet,ortstyp mot
socio-demografiskaModell 1 och efter Modell 2 kontroll för olika

förhållanden.

Övr.aktivitet Hela riket Stockholm landetTyp av
Mod. Mod. Mod. Mod.1 2 2 2

Fritidsaktiviteter:

Fiskajaga 0.06 -0.03 0.070.02
Motionera 0.06 0.04 0.08 0.03
Gå på 0.06 0.08 0.08 0.09restaurang

dansbio
teaterkonserterGå på O.23 0.15* 0.04 0.17

muséerutställningar
böckerLäsa 0.l8 0.1 1 -0.04 0.14*
bingoSpela -0.03 0.04-0.07* 0.08

Spela musikinstrument 0.16* 15 024W 13
sjunga i kör

gudstjänst 0.09Gå på 0.13* 0.09 0.08
Träffa värmerbekanta 0.05-0.02 0.05 0.07

släktingar

Ogganisationsaktiviteter:

Fackförening 0.20 0.13 0.12 l 3
Politisk förening 0.210.19* 0.20 0.12
Idrottsförening 0.040.05 0.07 0.l2
Föräldraförening 0.07 0.00 0.080.l3*
Pensionärsorganisationb 0.2 02W 0-24*-
Religiöst samfund 0.10* 0.07* 0.05 0.08*
Nykterhetsiörening 0.03 0.03 0.08 0.03

föreningAnnan 0.25 0.2l* 0.30 0.19

1.843Basta 2.166 2.166 318

Noter: estimatet signifikant 1%-nivånpå
signifikant 5%-nivånpâ
signifikant 10°o-nivån.på

enbart föräldrar
b enbart . ..pensionarer
I modeller inkluderar kontroller ingår kön, samhällsklass, civilstånd,som
barn, utbildning, ålder, ålder i kvadrat, för riket helhet- ortstyp.samt- som
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7.2 Stockholmarnas låga deltagande effekt-
rikt kulturutbudettav

särskild frågaEn fritidsaktiviteter kan förklara detär mönstretom av
faktum vuxenstudiedeltagandet så lågt i Stockholm. Vi spekulera-att är
de i anslutning till Tabell 12 det kan det fritidsut-att storaovan vara
budet i huvudstaden både det rika nöjeslivet och kulturlivet- kansom-

konkurrenter till studieverksamheten. Om det skulleutgöra så,vore
förvänta lägre samband mellan studiedeltagande och dessaett typeross

fritidsaktiviteter i Stockholm i andra Eftersom vi detän orter. sett attav
finns positivt samband mellan studier och såväl nöjes- kulturak-ett som
tiviteter skulle Stockholms kunna förklaras redan dessaegenart om
samband lägre där sambanden behöver alltså inte negativa,är vara av

antingen studier eller någon fritidssyssla. Entypen annan annan
förklaring verkar rimlig i skenet resultaten organisa-är attsom av ovan,
tionslivet spelar mindre central roll i Storstockholm och att vuxenut-en
bildningsdeltagandet främst studiecirklari därför inte får drag-samma
hjälp i med rikt organisationsliv.orter ettsom

försökaFör dessa hypoteser det låga studiedeltagandetprövaatt om
i Stockholm har vi gjort analyserna i Tabell uppdelat22 på tre ortstyper
Stockholm; Göteborg, Malmö och andra städer med 50.000änmer
invånare; mindre städer, samhällen och landsbygd. Eftersom vi inte
fann några skillnader mellan de två slagitshar dessaortstypemasenare
ihop och det kontrasten mellan Stockholm och resten landetär av som
visas i de två högra kolumnerna i Tabell 22. Låt börja med attoss
konstatera vilket inte i tabellen nöjes- och kulturaktiviteter ärattsyns
vanligare bland stockholmare, ungefärmedan organisationsaktiviteter är
lika vanliga i alla fast det varierar något mellan olika organi-ortstyper
sationer. Nöjesaktiviteter på bio, dans uppvisaratt restaurang,- -

samband med studieaktiviteter i Stockholm i de båda andrasamma som
kategorierna. finns tendens till de oftaDet deltar i nöjesakti-atten som
viteter också studieaktiva; kanske fångar resultaten utåtriktadär en
personlighetstyp.

intressantDet kulturaktiviteterna såväl teater-muséibe-är är attsom
sök bokläsning har påtagligt samband med studieaktivitetettm.m. som
i alla andra Stockholm, finnsdär det överhuvudtaget inteänortstyper
något samband. kan ledtråd till varför studiebenägenhetenDetta vara en

lågså i Stockholm, själva resultatet förståelse föri sig ingenär men ger
fenomenet.

En tolkning kulturverksamhet i huvudstaden tillalternativär äratt ett
studier här får hålla i minnet del studiecirkelverk-att storman en av
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samheten, väsentlig del i studiedeltagande,vårt mått påutgör ärsom av
estetisk-kulturell medan det andra håll komplement; kanskeart, på är ett
beroende omfattningen utbudet,på olikheter i kanske beroende påav
skillnader vilken utbildningar dock intei Dettatyp av som ges. ger
någon bra förklaring till varför det inte skulle finnas något samband
mellan bokläsning och studier i Stockholm. tolkning,En annan som

förhållande, huvudstadensmöjligen kan kasta ljus dettaäven över är att
omfattar elit-kultur inom vilken studie-invånare i högre grad t.ex.en

cirkelverksamhet axeln. vi tidigare studie-något Som äröver settses
cirkelverksamheten fast förankrad i medelklassens fritidsliv, i någoträtt

olikamindre grad i högre skikt. Kanske det så stockholmare i allaär att
sociala ligger dessa högre skikts kulturella intressennärmaregrupper
och värderingar

det ekonomiska stödet till studiecirklar-banalare förklaringEn är att
storstockholmsregionen och bokläsning ochspeciellt dåligt iär attna

till otill-kulturella aktiviteter därför blir naturliga alternativandra ett
för sinräckligt utbud studiecirklar. förklaring kräver dockDennaav

lokal för-trovärdighet rekryteringen till studiecirklar har starkatt en
rimligenankring, eftersom det totala cirkelutbudet i Stockholmsområdet

uttala detta, detmycket omfattande. Vi kan inteär oss om men som
femte studie-för betydelsen lokal rekryteringtalar är änattav mer var

informationen cirkeln kom från bekantcirkeldeltagare attuppger om en
eller arbetskamrat 1994.Svensson

förklaringar bygger ochOvanstående alternativa på resonemang
resultat inte låter sig tolkas påspekulationer empirisktrunt ett som

inte särskilt många intervjupersonernågot enkelt Eftersom detsätt. är
huvudstadsbor, fårfrån Stockholm analysen baserar sig på drygt 300

preliminära. sammanfattandevi dessutom betrakta resultaten Ensom
speciella kultu-kan ändå studiecirkelverksamheten harhypotes attvara

benägenheten delta i sådana aktiviteterrella särdrag gör att attsom
också lokala kulturellavarierar med inte bara sociala mönster.utan

Vuxenutbildning och deltagande i7.3

samhällslivet

förhållandet mellan deltagandet iTidigare studier har diskuterat vuxen-
antagitsamhällsengagemang och har oftautbildning och allmänt attman

naturligtvisjfr.det förra leder till det DsU 1985:10. Detta ärsenare
basis Fri-i bevis. Frågan kan intemycket svårt leda avgörasatt av

detaljeradematerial- for det skulle vi behövatidsstudieundersökningens
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longitudinella data, där individer följs tid och där haröversamma man
information politiska före efterbåde och genomfördaom resurser m.m.
vuxenstudier. Om vi i vår studie finner samband mellan vuxenstudierett
och exempelvis politiska kan det bero båda dessa faktorerattresurser
påverkas bakomliggande faktor; ålder, samhällsklassav en gemensam
och utbildning tänkbara kandidater. kan den kausala ord-Därutöverär
ningen den omvända, så det i själva verket de redan harärattvara som
starka politiska aktiva i vuxenstudier.ärresurser som

Tabell analyserar sambandet mellan vuxenstudieaktivitetI 23 vi å
sidan, och politiska opinionsbildande politisktverksamhet,ena resurser,

deltagande och samhällsengagemang i nyhetsbevakning återmer av
den Politiska förmågan överklagaandra. kunnamäts ettattresurser som
myndighetsbeslut; fråganopinionsbildande verksamhet påsom svar om

inför diskus-någon gång talat eller gjort inlägg imöteett ettman en
sion; politiskt deltagande via frågor deltog i riksdags-senastesamt om man

kyrkofullmäktigevalet. enkeltrespektive Nyhetsbevakning heltär
TV.fråga intervjupersonen brukar nyhetsprogram isvaret en om se

Liksom i tabellen redovisar vi samband såväl med kon-utanovan som
troll för olika bakgrundsfaktorer.

med nyhets-Alla samband går i förväntad riktning, detäven om
bevakning mycket aktivare deltagande i vuxenutbildningEttär svagt.
går hand i hand med politiska resurserdeltagande i samhällslivet,mer

uttryckt. Resultaten kan tolkas det här finnsävengrovt att ensom
resurser eller samhällsintresseallmän dimension politiska somav

innefattar i statistiska modell jämförvuxenstudier. Genom våratt
samhällsklass och given utbildningsnivå dvs.i givenpersoner en en

faktorerkontrollerar väl för möjliga bakomligganderätt gemensamma
högtdet del talar för det finns kausal relationär attatt etten som en -

vuxenstudiedeltagande stärker de politiska eller leder tillt.ex. resurserna
ökat samhällsengagemang. Vi kan dock inte dra sådan slutsatsett en

faktiskteftersom det fortfarande kan så relationen kanatt varavara
spegelvänd.

försöken studerafinns möjlighet komma lite längre iDet attatten
här definieradevuxenutbildning leder till ökade politiska resurser,om

och erfaren-möjligheten kunna överklaga myndighetsbeslutatt ettsom
vid det finnsheten ha hållit anförande Antagmöte. attatt ett ett en

ochgenerell faktor vi kan kalla för samhällsengagemang, män-attsom
signiskor engagerade i samhällsfrågor också åtär gärna ägnarsom

samhällsengagemangvuxenstudier. vidare vi kanAntag mätaatt genom
röstning, medlemskap ochvåra uppgifter nyhetsbevakning, samtom

samfund,aktivitet fackföreningar, i politiska organisationer, i religiösai
i nykterhetsföreningar.samt
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resurserpolitiskaolikamellanSamband23.TABELL typer av
r,vuxenstudiedeltagande Pearson sochaktivitetersamhällsinriktade

utbildning,samhällsklass,kontrollerat forpartialkorrelationer,samt
civilstånd.ochi hushållet,ålder, antal barnkön, ortstyp

bakgrundsMedUtan
kontrollerkontroller

0.157li allmänna valDeltagande
0.040.06*nyhetssändningar på TVBrukar se
03250.32införtalatHar möte

-0.15myndighetsbeslut -O.2lfattig överklagaPolitiskt kan

för-faktorer samhällsengagemangdessakontrollerar förvi dåOm --
ålder, kön,samhällsklass,utbildning,faktorerövriga etc.,utom som

vuxenstudier ochmellankvarvarande sambandeventuelltborde ett
studiema.konsekvensförmodaskunnapolitiska avvara enresurser

samhällsengagemang,kontrollerar förviSambanden sjunker något när
ochinför möte -0.l2för talatrelativt starka 0.20fortfarandeärmen

måttl%-nivån. Eftersom vårasignifikantafattig, bådaför politiskt
dra någramodell skall vi inteideal kausalharoch då vi inteär ensvaga

tankenresultatstöder våranågotresultat,växlar på dettastora men om
resurser.politiskaindividersstärkervuxenstudieratt

kan38 individperspektiv.från Detutgåranalysernaigen betonasbörDet ettatt
väldet kanvuxenstudierstärksmaktresurserkollektivaockså så att avvara - studerastudiecirkel.rörelseforanlcrad Föridealbilden attsägasnästan enavvara

och andra data.metoderdock andradetta tarvas
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Del FörklaringarII.

l Snedrekryteringen till vuxenutbildning
vilka mekanismerna bakomär-

Vuxenutbildningen skiljer sig i väsentliga avseenden från utbild-annan
ning, exempelvis ungdomsskolan. De skillnaderna det juststörsta är att

dvs. människorär normalt har bredare erfarenhetsettvuxna, som av
samhällsfrågor och arbetsliv, undervisas; studierna frivilli-ärattav som

de oftast inte betygsätts resultat i vuxenstudier liggersamt attga; -
sällan till grund för intagning till högre utbildning och bara iutgör
undantagsfall merit på arbetsmarknaden.en

karakteristikaDessa har betydelse flera Bland fårsätt. annat
utbildning andra konsekvenser deras an-att sätt attav vuxna genom
vända utbildningen förmedlas deras livserfarenheter därmedgenom -

det rimligt det individuellaär karriärperspektivet,att anta att som
bra gymnasie- och universitetsstudier för ungdomar, komplet-passar

forändrarperspektiv, där kanteras användaett sinaav vuxna nyvunna
kunskaper och färdigheter för påverka sin situation jobbet och iatt
samhället. Vi har kunnat vuxenstudier troligen har viss be-attovan se
tydelse för individers politiska har inga uppgifterresurser, men som

Över-gäller vilken betydelse utbildningen har för situationen jobbet.
huvudtaget har Fritidsstudieundersökningen inte söktnärmare utröna
konsekvenserna vuxenstudier för individers karriärer eller situationav

marknaden, i privatlivet, i politiken och jobbet;på återkom-som
till i diskussionen detta forskningsområdeär ettmer som synes vara

väsentligt för vi alls skall kunna hur viktig fråganatt rekryte-avgöra om
ring till vuxenstudier är.

Vuxenutbildningens karakteristika målgruppen, frivilligheten,-
betygsättningen har också betydelse för hur undervisningen genom--
förs, något kanske framför allt märks inom folkbildningen. Delta-som
garstyrningen högre och den traditionella katederundervisningenär av
mindre omfattning. Vi såg hälften studiecirkeldelta-änattovan mer av

det diskussionerna mellan deltagarnaattgama uppgav var som gav
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cirkeln dess värde, medan lika andel instämde i påståendetstor atten
det främst cirkelledaren bestämde arbetet. Hälftenövervar som av
deltagarna folkhögskolansi längre kurser menade också de fickatt vara

Ävenmed och bestämma studiernas uppläggning. siffrorna indikerarom
traditionella undervisningsformer har starkt fäste folk-inomatt även

bildningen jfr. LindgrenByström 1976; 1995 tycks medbestämmandet
utbrett förefallerdet åtminstone sannolikt normalattvara en gym--

nasiestudent skulle uppgivit betydligt lägre inflytande.
Samtidigt vuxenutbildningen har särprägel den heterogenärsom en

till innehållet och också till formen. försökI urskilja mekanismer-ett att
bakom den sneda rekryteringen till vuxenstudier kan det lämp-na vara

ligt skilja mellan de utbildningar traditionella och deatt ärsom mer som
har folkbildningens ideala särprägel, mellan dem kortasamt ärsom

fritidsbetonadeoch och dem kräver insats vad gäller tid,störresom en
arbete och ocksåkanske Indelningen vi lättare kan lyftagör attpengar.
fram likheter och skillnader mellan snedrekryteringen till vuxenutbild-
ning och till ungdomsskola och högre studier.

Utbildningens krav ex. tid, ansträngning, kostnad
Undervisnings- kurserKortare krävandeMer kurser
form
Traditionell utbild- Komvux kursverksamhet Universitetsstudier på deltid
ning Arbetsmarknadsutbildning Komvux

lntemutbildning på företag Gymnasieutbildningaretc.

Särpräglad Studiecirklar Folkhögskolans längre kurservuxen-
utbildning Folkhögskolans kortare kurser
stort deltagar- Korrespondensstudier
inflytande Fackliga kurser

Vuxenutbildningens omfattning vilar de utbildningar vistora som
förenklat kallar kortare kurser i matrisen understrykasmåsteDetovan.

kategorierna inte renodlade. Exempelvis torde både vissa fackligaäratt
kurser och korrespondensstudier kunna placeras mer krävandeunder
utbildning, liksom många studiecirklar i och fackligat.ex. språk
studier i traditionella former.ges

diskutera mekanismema bakomFör rekryteringen tillatt vuxenut-
bildning börjar vi med enkel individmodell börjabeslutetöver atten
studera, där förutsättning studierna frivilliga. kanDetär äratten vara

hålla i minnet för viss vuxenutbildning deltakan beslutetvärt att att att
kollektivt. gäller exempelvis då förening ellerDet antalettvara en
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beslutar försig studiecirkel detäven så,vänner äratt starta natur-en
ligtvis slutligen individer bestämmer sig för med. Vi dis-attsom
kuterar inte kollektiva beslut vidare.

förmodell förklara sambandet mellan social bakgrund ochEn att
utbildningval i ungdomsskolan och till högre studier har utvecklats av
Erikson och jfr. Halsey, Heath och Ridge 1980.Jonsson l996; Den
kan hjälpa förstå varför rekryteringen till högre studier tycksatt varaoss
socialt jämnare i flertal jämförbara länder, varförSverige iän samtett
vi i Sverige haft utjämning i detta i historisktnotervärd avseende etten

frånperspektiv se Erikson och 1993, 1996. Modellen utgårJonsson att
kostnadenindivid ställning till saker vid sitt beslut, nämligentar treen

dem sannolikhetenför studierna K, belöningarna från B, samt att
påbörja vissklara studierna S. uppfattade U enDen typnyttan att

de förväntade belöningarna gångerstudier funktionav antas avvara en
minus förväntadeden uppskattade sannolikheten lyckas de kostnader-att

na.

U SB-K

följer sedan rangordningSannolikheten välja viss utbildningatt av enen
uppfattade motsvarande kalkyler för andra aktivite-denna ochnyttaav

finns för varjefr.a. förvärvsarbeta, dvs. det seriebörja Uznattter en
detaljerademänniskor ingaindivid vid given tidpunkt. Självklart gören

haomöjligt eftersom ingen kankalkyler det skulle för övrigt vara-
information kommande inkomster ifullständig stort settt.ex. menom -

baraEgentligen modellenutbildningsval överlagda handlingar. sägerär
studieaktivi-ställer frågor det gäller vissvarje individ sig närtreatt en

i fall vuxenstudier:vårttet,
migjag lärastudierna något KommerB: Kommer mig attatt ge

Är kurskamraterna trevligaintressant, läraren bra, Kannågot ämnet
studiernaefter utbildningenfå bättre jobb eller högre lön Kommerjag

tillfredsställelse eller stärka mitt självförtroendeskänka inreatt
förkunskaperjag nödvändigaklara dem HarS: Kommer jag att av

mellanutsträckning krävs, och läsajag tid delta i denHar attatt som
sammanträdena

39 studie-studierna kvarstår vidförmodellen kostnadernal även ettantas att
mångatvivelaktigt det gällermisslyckande. möjligenDetta när typerär av

försakadkostnader förDeltagaravgiften kvarstårvuxenstudier. men resor,nog,
studieavbrott. analyseraroftast reduceras vid Närinkomst kan ettetc. vuxen-

problematisk efter-modellspecifikationi inteutbildning vi denna ärstort tror att
kostnaderna så små.ärsom



i
l
l Del Förklaringar 81II.l SOU 1995:1413

Är jag avstådeltagaravgiften hög Måsteråd med demK: Har jag
studierna Vadbetala för inkvartering underför delta, ochellerlön att
för studiernadet bidragfrån kurslokalen Finnstill ochkostar resorna

iinte enbartKostnader och belöningar ävenmonetäramäts termer,
eller enkelt kan räknasi redakostnaderna främstvi ärtror att pengarom

vid tjänst-tidsåtgånglöneavdragreskostnader ellertill sådana t.ex.om
det gällerdäremot justBelöningarnaledighet från studier. närär vuxen-

del dem uppkom-och väsentligskilda slagutbildning många avenav
kanstudier därskillnad från högretillunder studietiden manmer

utbild-efter avslutadinkomsternalångsiktig ökningförvänta sig aven
delak-fritidssysselsättning, känslameningsfullning. Social avsamvaro,

frånbelöningarkonstföremål vanligaförfärdigandetighet, är typer avav
syftar påförkalla sådana belöningarVi kan internafritidsstudier.

engelskadetbra översättninginte helt in-egenvärde, och är aven
konsekvensfrån vilkaför skilja demtrinsic är stu-att externa, aven

arbetslivet.ikarriärmöjligheterförbättradefrämst berördierna och
ungdoms-element iviktigtklara studierna,lyckas,Att är ettatt

mindreoftakaraktärVuxenutbildningenstankeskolan, med avmen
möjligen kännerstudiecirkel,från sinstraffas intevikt där; ut manman

ellerframsteg,någrainteavbryta kurssig manad göratt om manen
krä-de mindrevi diskuterarförkunskaper.saknar Närmärker att man

tidsaspektendet främstvuxenutbildning ärvande formerna är somav
vuxenutbildningar-längrelyckas. desannolikheten Förförintressant att

dock.såtroligen inteungdomsutbildningenskillnaden stor,är motna
förklaraden bara kantill modellenkomplementviktigtEtt är att

strukturellt möjli-alternativför sådanaför studierbenägenheten ärsom
någonoch då inte iindividerräckhåll förinomga, finnsdvs. som

ifrånför långtindivider borpraktisk. Somligapsykologisk mening, utan
handikapp.ellersjukdomdelta grundintestudieplatsen, eller kan av

aspire-inte kanmångaförkunskaperkräver sådanaVissa utbildningar att
eller kräverråd,enkelt inte harheltdyradem. Andra såpå är att manra

tidsaspektenkommer,Normalttid inte har. nämnts,sett sommanen
studierna.klarakommerbedömninggällerdet attnär om manaven

vissaanspråktid ifamilj så mycketellerarbete typerMen atttarom
bokainte kanexempelvis såomöjligvuxenutbildningav attär man-

oregelbundnaeftersom arbetarstudietillfällensig för serie manen
förha tidupplever sigintetidsrestriktion. Omtider föreligger manen-

tiden före-den ledigafyllerfritidsaktiviteterdärför andrastudier utatt

konsumtion° fritidsstudierskulle änekonomiska ärI säga atttermer merman
deltagandet.samtidigt meduppståravkastningeninvestering, dvs.
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ligger dock ingen restriktion, då det istället så benägenhetenär att att
studera mindre benägenhetenär än någotgöraatt annat.

Olika utbildningsfomier kan beskrivas i modellens Förtermer. att ta
exempel från studiet rekryteringen till högre sekundär utbildning kanav
vi elitskolorsäga med höga elevavgifteratt t.ex. internatskolor i Eng-
land utmärks höga kostnader, belöningar och kanske godastoraav
möjligheter lyckas med studierna på grundatt hög lärartäthet Iav mm.
länder utmärks majoritet går tillatt studierstor över påsom av en
sekundär nivå som dagens Sverige eller U.S.A. präglas gymnasieut-
bildning låga kostnader, små belöningar ochrätt goda möjligheterav att
klara studierna jfr. Erikson och Jonsson 1996.av

Vuxenutbildning i dess mindre krävande form vänstra kolumnen i
matrisen ovan utmärks, vi, låga kostnader,tror belöningarrätt storaav
och goda möjligheter lyckas, givet väljer kursatt att man en som man

intresserad ochär kommer bemästra. Belöningarnatror att attav man
uppstår huvudsakligen, inte enbart, vid själva studietillfällena. Dettamen

i idealtypenär för studieformstort sett skall attrahera ett storten som
antal deltagare. Kostnaderna obetydliga, beroendeär på deltagar-att
avgifterna låga, tillgänglighetenär mycket godatt ochär inteatt man
behöver försaka lön för delta. Därför finns det heller ingaatt stora
hinder för påbörja kurs. behöverMan inteatt känna sig övertygaden

belöningar, eller klararstora studierna, för Finnsattom att starta.man
det några hinder, kan vi de beror tidsrestriktioneranta att änsnarare

bristande ekonomiska resurser.
dessI krävande form liknar vuxenutbildningen den vanligamer

utbildningen gymnasium och universitet. Kostnaderna kanske inteär
alltid höga bl.a. därför det finns relativt vuxenstudie-att ett generöst-
stöd heller inte obetydliga, och sannolikheten lyckas intemen äratt-
lika lätt bedöma och ofta klart mindreatt 100 procent. Belöningar-än

inte i högaär grad omedelbara, här måste kanske delta-na utansamma
hoppas utbildningen skall ha positiva konsekvenseratt sikt, tillgarna

exempel i form befordran i jobbet eller inkomsthöjningar.av
kanDet också hända det finns skillnad mellan vuxenstudieratt en

genomförs med traditionella undervisningsformer och sådanasom som
följer vuxenutbildningens demokratiska ideal, forkroppsligatmer

beteckningen cirkel. flestaDe människorgenom störrevuxna ser nog
inneboende belöningar i kurser och utbildningar där deras erfarenheter
får komma till sin och där de kanrätt aktiv del i uppläggning ochta ge-
nomforande studierna. dettaOm fallet krävs detär belöningarstörreav
efter studietiden för utbildningar traditionellt snittatt skall kunnaav
konkurrera studiebenägnaom vuxna.



Del FörklaringarSOU H. 831995:141

individuella beslutsmodellenDen vi gäller justpresenteratsom
aktiviteten vuxenutbildning. finnsDet naturligtvis rad andra, konkur-en
rerande aktiviteter inräknat också passiviteter, dvs. inaktiv påatt vara
fritiden. Sannolikheten påbörja vuxenstudier därför avhängig huräratt

uppfattadeden denna aktivitet rangordnas i förhållande tillnyttan av
motsvarande välja aktivitet. rimligEn utgångs-nytta attav en annan
punkt valet mellan olika alternativa fritidssysselsättningar främstär att

preferenser,individuella eller belöningar, i Vissavåraär styrt termer.av
människor får sig i hobbyförening ellerut attmer av engagera en en
politisk förening studera, finnereller det belönande baka,än att attmer
meka med bilar, eller motionera. socialEn eller snedrekryteringannan
till vuxenstudier preferensemauppstår inte bara varierar mellanom
individer också mellan samhällsklasser, och kvinnor,mänutan personer
med olika utbildning, boende i olika regioner e.d.

Vi har naturligtvis goda skäl sådana variationer existeraratt tro att
finnsdet många orsaker till fritidsintressena skiljer sig mellan olikaatt-

centrala frågan dock låg värdering studier förDen ärgrupper. om en av
vissa enbart konsekvens sådana förväntade be-småärgrupper en av
löningar relativt ointresse, eller höga förväntade kostnader, litenom en
upplevd sannolikhet lyckas i studierna, eller restriktioner liggeratt rena
bakom. vi analyserar de mindre krävande formernaNär vuxenut-av
bildning, framför osäker-allt studiecirklar, kan vi ganska säkert säga att

kapacitet räcker till mindre viktig faktor. Ungefärheten ärom ens en
tionde inte deltar i studiecirklar skälet kravni-äratt attvar som uppger

vån för hög och inte alla lågutbildade gåttär tre procent enens av som
för-studiecirkel studietakten för hög eller kraven påatt attmenar var

och kostnadernakunskaper för höga. tidsaspektenDet är snararevar
potentiellt viktiga faktorer, och det dessa analysernaär ärsom som

det följandei koncentrerade.är

Studiehinder2

för studierMed studiehinder vi individ har intresseatt men avmenar en
skäl ekonomiskt, hälsomässigt, geografiskt, tidsmässigt ellernågot -

tillliknande inte kan förverkliga detta intresse. anknytaFör att resone--
tillkan alla faktorer minskar benägenhetenvi sägamanget att somovan

antingen kostnaderna ellervuxenstudier därför de inverkar påatt sanno-
måstelikheterna lyckas med studierna, studiehinder. Därutöverutgöratt

begränsningar räknas till studiehinder. Däremotnaturligtvis strukturella
fråganhinder, detkan inte små belöningar sägas ärett snararevara
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bristande incitament. Oftast manifesteras detta det gäller fritids-närom
studier individen prioriterar någon fritidsaktivitetattgenom annan som
verkar givande. I praktiken det dock svårt kostnaderär att vetamer om
eller sannolikheten lyckas också spelar in.att

Ur socialpolitiskt och utbildningspolitiskt perspektiv kan detett vara
centralt lokalisera eventuella studiehinder och det viktigtatt är även ett
inslag för förstå hur ojämlikheter i levnadsvillkor uppkommer. Frå-att

dock inte okomplicerad. vi studerarär När företeelse byggergan en som
frivilligt deltagande den rimliga utgångspunkten icke-deltagan-är att

de val speglar individers intresse.är gäller naturligtvisDettaett som
speciellt kan kostnaderna låga, tillgängligheten god,anta att ärom
och sannolikheten lyckas med studierna höga: Vuxenutbildningen iatt
Sverige väl spridd och flera former ocksåär gratis och detnära nog
finns urval studiecirklar inte kräver några förkunskaper.ett stort som
Det också mycket utbredd uppfattningär i studiecirklar kanatten man
studera vilket helst cirka åtta tio, deltagareämne icke-som av som-
deltagare, uppfattar antalet kan studera iämnen stort settsom man som
obegränsat. vi frågarNär dem aldrig deltagit i studiecirkelsom en om
orsaken, det mindre 10 instämmer i påståendetär än procent attsom
studiecirklar för svåra. Sammantaget talar detta för havi börär rättatt
starka belägg för det verkligen föreligger studiehinder innan vi draratt

sådan slutsats.en
Frågan studiehinder inte bara komplicerad i detta perspektiv.ärom

Det också svårt peka på metod undersöka hinderär sådanaatt atten om
finns. rättframmaDet naturligtvis fråga intervjuperso-sättet ärmest att

hon uppfattar det föreligger något studiehinder, detatt ärnen om men
ingen idealisk metod. Människors sådan fråga styrdaärsvar en av
vilka förväntningar de har på tillgängligheten vuxenutbiav av
vilket socialt önskvärt, och antal andra psykologis-är ettsvar som av
ka mekanismer därutöver det möjligt den tillfrågade faktisktär att-
inte själv känner till vilka barriärer existerar, hon har kanske aldrigsom
reflekterat situationen.över

En metod för analysera förekomsten studiehinder undvikeratt av son.
ovannämnda problem försöka objektiv informationär att ta om
potentiella studiehinder frågat.ex. inkomst istället frågaför attom om
ekonomin hinder för studiedeltagande, förär sedan analyseraett att om
sådana faktorer har något samband med studieaktivitet. Om använder
den metoden måste vi dra slutsatser förekomsten stLdiehinderom av
från statistiska samband gruppnivå, vilket inte heller oproblema-är
tiskt. Vi kan heller inte samband mellan inkomst ochavgöra t.ex. ettom
studiedeltagande beror på faktor vi inte har påverkaratt mätten som
både inkomsten och deltagandet. skulleDetta kunna fallet medvara
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studieintresse; sådant intresse kanske både leder till hög allmänett
utbildning, och därmed hög lön, och till fortsatt hög studieaktivitet på
fritiden. diskuteras nedan försöker bemästraSom vi detta problem

kontrollera för bland allmän utbildningsnivå.att annatgenom
Vi har ingen lösning på problemet hur studiehinder bäst skall mätas,

vi försöker följandei det använda båda metoderna beskrivsattmen som
praktiken kommer vi behöva förlita iI påattovan. oss resonemang

kombination med empiriska resultat. Vi börjar vilkamed studera skälatt
intervjupersonerna försjälva inte hysa några studieplaner.attuppger
Därefter följer rad analyser möjliga definieradestudiehinder, såen av
objektivt möjligt i intervjun.som

2.1 Studieplaner och självupplevda skäl till att

studerainte

Vilka skälen inte studera, de intervjupersonernaär att som uppges av
själva undersökningen ställdes frågor detsju planer underI attom
kommande studera komvux, i studiecirkel, folk-året i på gymnasium,
högskola ställdes till dem aldrig tidigare i nå-Frågorna gåttm.m. som

dessa former vuxenutbildning. dessa,Närmare 30 procentgon av av av
hyseroch de lågutbildade i denna de27 procent attgrupp, angerca av

tidigare icke-aktivasådana planer. Vanligaste intentionen bland de är att
studiecirkel heltidsstudier vid gymnasiet40%, är nästanen men en

oftalika vanlig plan och universitets- och komvuxstudier37% äräven
angivna respektive Med kännedom det faktiska delta-25% 19%. om
gandet avsnittet kan vi med säkerhet dese I.1 ovan sägastor att upp-

siffrorna ifrån faktiskt deltagande.givna långt kommer att motsvaras av
Vi intresserade dem de hyser någrainteär sägermest att ut-somav

bildningsplaner för lågutbildade icke-aktivadet året. Denärmaste som
inte planerar studera faktiskt inte alltför ringa minoritet,utgöratt en
omkring i urval vilket drygt6 vårt 300.000motsvararprocent personer

befolkningeni 18-75 år.
Till alla de inte hade några planer studera nästaatt attsom angav

år ställdes serie frågor anledningen till detta. Det är nämntsen om som
vanskligt fånga verkliga bakom inte tillråd-de skälen Det äratt svaren.
ligt tolka den absoluta nivån i situation därpåatt procentsatserna en-

intervjuperson sig inte vilja delta i vanligt förekommande ochsagten en
positivt betraktad aktivitet förvänta hög andelstudier, kan visom oss en
ja-svar frågor studieplanergenerellt, inte bara på år,nästa utanom
också frågor x-skälet och y-skälet ligger bakom.om
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TABELL 24. Andelen dem aldrig genomgått vuxenutbildningav som
och de inte delta i sådan år,ämnaratt nästasom uppger som uppger
olika skäl för inte delta, efter studieaktivitetsgradatt flera skäl kan
anges.

Angivna skäl Samtliga Icke- Lågutbildade
Järbestäntda kategorier aktiva icke-aktiva

Överhuvudtaget inte intresserad 31 48 59
förJag gammalär 32 39 52

yrkeIngen 30utbildning i mitt 41nytta 54av
Ingen förutb. mitt fiitidsintressenytta 47 63 73av
Jag inte jag kommertror ha @ 21att 25 30
Jag inte jag kommer ha Qtror 53att 50 44

fåKan kunskaper på 56annat sätt 60 65

Får tillräckligt jobbmed 39utbildning i mitt 47 47

Basta] 1.100 214 129

aNot: Gäller endast förvärvsarbetande.

Orsakerna kan ofta eller bara grumliga tillsammansatta,vara om-
exempel intresset studera klart väljaäratt än attsvagare en annan
fritidsaktivitet, de troligen inte så väldefinierade. säkertär Det är en

anledning till individ också ja-svar flertal olikaatt ettsamma ger
alternativ. Skälen för inte delta kan naturligtvis också andraatt änvara
dem ingick i frågeformuläret.som

I Tabell visas frekvenser24 skäl inte delta i utbildningöver att
påföljande år. relevanta jämförelsemaDe kan mellanmest göra är
kategorier definierade efter studiedeltagare i allmänhet, mellansamt
olika svarsalternativ.

Intressant och i linje med våra antaganden det ekonoärnog, ovan,
miska skälet i alla det sällan angivna. viDå kanmest anta attgrupper
nytto-skälen och intresse-skälet besläktade, dominerandeär nära är en
orsak till inte gå vuxenutbildning troligen brist belöningar, bådeatt

och interna. finns få teckenDet i analysen tyderexterna ovan som
några påtagliga hinder förklarar den ljumma entusiasmen föratt

vuxenutbildning bland liten andel den befolkningen. Etten av vuxna
sådant åldersskälet speciellt lågutbildade icke-aktiva harär gruppen en-
märkbart högre medelålder 55.4 respektive48.4 49.6.mot
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TABELL 25. Andelen olika skäl for aldrig ha deltagit iattsom uppger
studiecirkel, efter studieaktivitetsgrad flera skäl kan anges.en

Angivna skäl Samtliga Icke- Lågutbildade
Järbestämda kategorier aktiva icke-aktiva

Studerar hellre på 45annat sätt 40 46
inteHar kommit mig för 63 66 68

Studiecirklar för låg nivåär 9 6 6
Studiecirklar för svåraär l 1 14 21

högDeltagaravgiften för 8 9 8är

Har inte tid arbete 55 57 56p.g.a.
inteHar tid andra fritidsintressen 54 56 59p.g.a.

Har inte tid familjen 32 34 34p.g.a.
Har inte känt till möjligheten 22 22 26

Resoma till studielokalen för långa 9 l1 13

Basta 694 364 220

°Not. Alternativet har relativt antal vetett -svar här räknatsstort som som
nej-svar under antagandet ej syftarvet deltagaravgiftenspåatt
storlek.

Högre ålder kan, allt lika, möjligen indikera lägre sannolikhetannat en
lyckas i studierna och äldre korttidsutbildadeatt har mindre utbildning
någon kategori.än Att tidsskäl ofta skulle också kunnaannan uppges

tecken på studiehinder.ettvara
Det påfallande hur skälet ej intresseradär studier oftareav anges

med avtagande studieaktivitet. Så i alla skäl tids-gör stort sett utom
skälet, vilket talar för det finns icke-deltagareatt ären grupp som

och därför inte deltar fast deupptagna skulle vilja, och kategorinog en
i och för sig skulle kunna delta, inte har något intresse.som men som

Vi har också specialstuderat studiecirklarna Tabell 25. De som
aldrig har deltagit i studiecirkel, ungefär fjärde svensk i åldrarnaen var
18-75 fickår, serie påståenden de fick antingen instämma elleren som

ifinte instämma

4 Med tanke på de små bastalen använder vi här hela urvalet. viNär begränsar
till riksurvalet vi dock ingen anledning till dra andra slutsatser.oss attser
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Återigen till-de intresse-relaterade skälen dominerar,detär som nu
tidsskäl. Svårighetsgraden studiecirklama spelar litenmedsammans

fast ändå femte lågutbildad icke-aktivroll, vi kan det ärnotera att var
studiecirklar för förinstämmer i påståendet jag svåraäratt tror attsom

allmänmig. överlagd åsikt eller den speglarOm detta är enen om
osäkerhet för sådant har med studier går integöra säga,att att mensom

studieförbundensutifrån med verksamhetdenna målen varagrupp synes
rikta särskilda rekryterande insatserspeciellt relevant att mot.

femte intervjuad aldrig deltagit i studiecirkelDrygt angervar som en
oftamöjligheten. dockockså han eller hon inte känt till Detta sägsatt

det sannoliktkombination med svarsalternativ vilketi något görannat
studie-sviktar: intedet i själva verket intresset äräratt som om man

med undersöka vilka utbildnings-sig kanske inte besvärmotiverad gör attman
till buds.och kursaltemativ stårsom

till intesubjektivt upplevda orsakerSlutsatserna från analyser attav
studiecirklar synnerhet,allmänhet, och idelta i vuxenutbildning i är att

skälskälen och ekonomiskatidsbrist de viktigasteointresse och är att
vanskligt tolkadetlätt. bör dock återigenDet poängteras ärväger attatt

finnsbehandlas här.attitydfrågor den Därutöverpå typen somavsvaren
alternativframför allt finns ingasvarsalternativ med:inte alla tänkbara

dock analyse-efter jobbet, någotorkar inte med studiertypen somav
i avsnitt.nästaras

arbeteEkonomi, tid,2.2

delta ifrämst väljer intemänniskorResultaten tyder attattovan
eller preferenser. landra intressenvuxenutbildning, dvs. de haratt
studiehinder. Vilkatalafall kan vi knappastsådana nämnts omsom

diskussionen dendet finnsstudiehinder kan då tänka latt avoss
studiebenä-fram till individersbeslutsmodellen komindividuella att

kategorierna kostnader,med hjälpschematiskt kan analyserasgenhet av
restriktioner ellerstudiersannolikhet lyckas i sinabelöningar, samtatt

incita-betraktasBelöningarna måstestrukturella begränsningar. som
inte be-belöningar kandvs. uteblivnaeller uttryck för intresse,ment

Övriga dock innehållafaktorer kantraktas hinder i vår mening.som
eller in-direkt ekonomiskastudiehinder. Kostnaderna, kan varasom
kanledigt från jobbet, etc.,direkta tillgång till bil, möjlighet taatt vara
sitt pris.studierna inte värdatill belöningarnaför höga i relation är-

minskautmattande jobb kantidsbrist fysisktSpråksvårigheter, och
i vissaStudiealternativet kan ocksåklara studierna.sannolikheten att av
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fall blockerat. Restriktionerna kan gälla tiden för studier, ävenvara men
kursutbudet liksom handikapp eller sjukdom omöjliggörorten, som
deltagande.

studiehinder vi studerar nedan,De är:som

Tidsrestriktioner enbart förvärvsaktiva
Ekonomiska resurser
Arbetsvillkor
Handikapp4.
Språksvårigheter

skallHur vi då kunna studiehinder föreligger, eller skillna-säga om om
der i studiedeltagande bara fråga intresse finns ingetDetär en om
enkelt denna fråga. Vi så här: objektivasätt avgöraatt resonerar om
mått exempelvis ekonomiska och tidsbrist har sambandettresurser
med studiedeltagande talar det för det finns kausal koppling såatt en

ekonomiska påverkar studiemöjligheterna. Problemetatt t.ex. resurser
studieintresset korreleratkan med ekonomiska faktorerär att t.ex.vara

så vi egentligen bakvägen studieintresse via dessa faktorer.mäteratt
Vi behöver därför någon indikator studieintresse kan hjälpasom oss

urskilja just de ekonomiska betydelse. förefallerDetatt resursernas oss
rimligt individens formella utbildningsnivå sådanäratt anta att en
indikator. Som vi i analyserna har också bokläsning ochsett teater-ovan
museibesök samband med vuxenstudiedeltagande och kanettm.m.
därmed indikera allmänt kulturellt intresse ibland finnerantas ett som
sitt uttryck studier. sålunda kontrollerar för faktoreri Om dessa tre

det troligt samvariation mellan tidsbrist, ekonomiska tillgångarär att en
och studiebenägenhet beror förra faktorerna dendeetc. att styr

underskattarNackdelen med detta vi studiehin-är att typsenare. en av
der, nämligen de kommer sig individen upplever bristandeattsom av
förkunskaper förbroms delta. Vi kommer få dennalämnaatt attsom en

studiehinder dockoanalyserad här. Tidigare undersökningar talartyp av
för osäkerheten klara studierna sällan orsak till inteatt att attanges som
studera bland korttidsutbildade Rubenson, och BromsjöBergstenäven

Tab.1977, 21.
beskrivning tillvägagångssättet forNärmast prövaattges en av

hypoteserna ekonomiska tidsbrist och andra faktorerattom resurser,
påverkar benägenheten till vuxenstudier. Därefter presenteras en sam-
manfattning resultaten de analyser gjorts basis Fritids-av av som av
studieundersökningens data. Slutligen hypotesen arbetetstestas att

15-14004
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innehåll har betydelse för benägenheten delta i studiecirklarkurseratt
på fritiden.

2.2.1 Ekonomiska hinder och tidsbrist

För studera ekonomiska hinder för studier föreligger utgår vi frånatt om
fem olika indikatorer ekonomiska förstaDen hushållsin-ärresurser.
komst och den andra hushållsstorlek. Den tredje, förkallarsom
kontantmarginal, baserar frågansig intervjupersonen skulleom
klara skaffa fram 12.000 kronor vecka hanhon hamnadeatt en om
i oförutsedd situation. fjärde ochDen femte kommer från uppgifteren

intervjupersonen har bil respektive fritidshus, något kanom som ses
indirekta indikatorer på ekonomiska inkluderarDärutöversom resurser.

vi samhällsklass både intervjupersonens dennes makemakassamt- -
bland indikerar ekonomisk ställning.annatsom

För i görligaste mån isolera den unika betydelsen de ekono-att av
miska måtten från betydelsen andra faktorer håller i analysenav
konstant för intervjupersonens studieintresse utbildning, förintresse
bokläsning besök på teatermuséer etc., ålder och syssel-samt ortstyp,
sättning. vill vi jämförDet individer i ålder, kansäga, ärsom samma

ha intresse för studier, bor i harochantas typ ortsamma samma av
sysselsättning, skiljer sig vad beträffar ekonomiskasamma men som

resurser.
Som diskuterades kan tidsbrist begränsande faktorovan ses som en

för vuxenstudiedeltagande allvarligapå två I fall, troligensätt. men
relativt sällan, det restriktion studier inte alls kanär gör atten som
komma ifråga. andra fall verkar tidsbristenI nedsättande individers
studiebenägenhet minska sannolikheten lyckas med studi-att attgenom

har helt enkelt inte tid förbereda undervisningstillfällena,atterna man-
och inte säker deltagakan reguljär basis. Tidsbristär attman man
innebär också studierna måste konkurrera med högprioriterade alter-att
nativ.

problemEtt med förklaringar till icke-deltagande i tids-termer av
brist, naturligtvis det omskrivning för preferenser; iär äratt ären man
princip positiv till studier, väljer istället- hadegöraatt annatmen man

tid, skulle kanske också delta i vuxenutbildning. vi kundeSommer man
får vi detta skäl andel i föroch sig korrektstorse ovan, av en som

tidsbrist anledning till de inte studerar. bästaDet sättetattuppger som
ifrånkomma problemet särskilja tidsbrist från intressebristatt äratt att

söka objektiva mått på tidsbrist. Om det så vuxenstudiedel-är attmer
tagandet tillgång till fri tid bör vi bland förvärvsaktivadestyrs av
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finna samband mellan arbets-resetid och deltagande,ett mellansamt
obekväm arbetstid och deltagande kontrollerat för övriga faktorer. På
motsvarande bör vi finna negativt sambandsätt mellan hushållsarbe-ett

omfattning och studiedeltagande.tets
Vi har tillgång till information tidsbrist fråga hurom genom en om

många timmar intervj tillbringar borta från hemmet normalupersonen en
arbetsdag där vi särskilt bett resetid till och från jobbet skall räknasatt
in; fråga förläggningen den normala arbetstiden undergenom en om av
dygnet eller veckan där vi kontrasterar vanlig dagtid alla andramot
former; respektive fråga hur andel hushållsarbetetstorgenom en om av

intervjupersonen uppskattar hanhon för.står tidsin-För våraatt attsom
dikatorer skall kunna samtidigt analyserna för de intervju-görtestas

förvärvsarbetar och sammanboende. Därutöver inklude-ärpersoner som
vi också uppgift hur många barn finns i hushållet,rar en om som upp-

delat tonårsbarn och förskolebarn. Som diskuteras nedan det svårtär
barn tidsrestriktionsäga för föräldrarna elleratt utgör de baraom en om

förskjuter intresset från fritidsstudier.
Förutom ekonomiska och tidsbrist har i analyserna ocksåresurser

tagit med två ytterligare faktorer kan verka studiehinder,som som
nämligen språksvårigheter indikerade uppgift taladeattgenom om man

språk svenska i uppväxthemmet och handikapp.änannat Den senare
faktorn har redan specialgranskats och medtagen därför den börär att
ingå i sammanfattande bild studiehinder.överen

Både det gäller ekonomiska faktorernär och tidsbrist finns det skäl
eventuella effekter inte bara generellt verkande.att Framför allttro att är

kan misstänka det finns könsskillnader det gäller tidsbrist,att närman
eftersom fördelningen hushållsarbete och avlönat arbete skiljer sigav
mellan och kvinnor. Men vi kan ocksåmän det finns klasskill-anta att
nader, speciellt vad gäller ekonomiska Exempelvis det inteärresurser.
osannolikt det finns någon form tröskeleffektatt gör att utsattav som en
ekonomisk position kan hämma studiedeltagandet, bara harmen om man
uppnått ekonomisk nivå mycket vanlig bland tjänstemänären som
spelar ytterligare ingen förroll deltagandet.större För attresurser av-

eventuella effekter generelltgöra verkande eller varierar beroendeärom
kön och samhällsklass, har gjort analyser för dessa kate-separata

gorier och i förekommande fall interaktionseffekter.testat
Som vi kan vi olika formernämnt vuxenutbildninganta attovan av

kräver olika mått ekonomisk insats och tidsinsats framför allt detärav -
osannolikt icke-deltagande i mindre resurskrävande vuxenstudieratt
främst studiecirklar skulle bero ekonomiska faktorer. Därför har vi
gjort analyser för olika vuxenutbildning. Förstseparata typer av an-
vänder vi den indelningen i aktiva och icke-aktiva basisgrova av
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vuxenutbildning.uppgifter intervjupersonen någon gång deltagit iom
Därefter urskiljer högaktiva, tidigare. tillägg identifierarvi I tresom

omfattningen studierna.kategorier utifrån ungefärlig beräkning av aven
komvux heltid, lång folkhög-krävande i den bemärkelsenMest är

universitetshögskoleutbildning fritid detskolekurs, ävensamt om
fårinom denna kategori, vilketfinns ansenlig variation utgöraävenen

definierar vilängre studier. mellankategorivår kategori Somav en
kortadeltid, brevstudier, folkhögskolansfackliga kurser, komvux på

vuxenutbildning.kurser, övrigsamt
Även flera andrafår kategori.Studiecirklar utgöra separat omen

kräverkaraktär,kurser fackliga, komvux kantyper vara av sammaav
försaka in-ofta behöverstudiecirklarna i genomsnitt mindre att man

arbets-också normalt utanförför genomföra dem och de gårkomster att
studiecirklarnaspecialstuderasärskilt intressetid. ocksåDet är attav

medtestfall väl kan nåpå hureftersom de kan utantas ett manvara
ställning. Videras ekonomiskavuxenutbildning till medborgarna oavsett

enligt uppgiftenstudiecirkeldeltagande bådehar valt definieraatt om
fyra fler gångerdeltagande ellernågon gång, och reguljärtsom mer

gällerstudiedeltagandetio samtliga måttde åren. För attsenaste sex
bakgrundsfakto-det gäller kopplahar önskvärd precisionvi inte när att

detallvarligastfelet antagligentill deltagande tidsmässigt närärrer -
för reguljärt deltagan-vuxenutbildning och minstgäller längre former av

studiecirklar.de i
sammanfattande bilduppslag visasTabell överI 26 nästa en

grundvalstudiehinder gjortsresultaten analyserna avsomavav
styrkaeffekternashar valt inte visaFritidsstudieundersökningen. Vi att

asterisker,med olika antalsignifikansnivå betecknatenbart derasutan
meduppträder. vi börjarvilka kategorier de Omtidigare, församtsom

betydelse, vi konstaterafaktorernas kanstudera de ekonomiska attatt
medan de övriga ekono-studieaktivitetenklasstillhörigheten påverkar

inverkan. antalVi harmiska faktorerna har begränsad prövat ett stort
och olika kom-exempelvis indexdefinitioner ekonomiska resurser,av

skulletill de hafunnit någon tendensbinationsvariabler, inte attmen
jämförvuxenstudiedeltagande välmedstarkt sambandnågot när man

samhällsklass iochutbildning, iindivider med sammasammasamma
inteeffekt,finns visskontrollerar för klassålder. Om inte menenman

märkvärdigt stark.

42 ochellerobetydligahushållsstorlek eftersom devisar inga effekterVi ärav
vihushållet eftersomsmåbarn ieffekt förekomstentolkbara av avsom enmer

tonåringar.småbarn, inte förfår effekt för menen



Del FörklaringarII. 93SOU 1995:141

det övergripande ekonomiskaTrots intrycket haräratt att resurser en
begränsad effekt, kan vi i tabellen inte oviktiga.de arbetareFörärattse
finns effekt hushållsinkomst för utfallsmåttentvå och vårten av av
sammanfattande mått ekonomiska utslag framför allt förpå resurser ger
skiljelinjen mellan aktiviteticke-aktivitet både för studiecirklar och
vuxenutbildning analyser främsti allmänhet. ingående visar detMer att

kontantmarginal har inverkan: de inte har ekonomiskär som som en
buffert överrepresenterade bland icke-deltagarna. Samtidigt viär som
finner effekt ekonomiska förväntad riktning, visarviss ien av resurser
analyserna också motstridiga resultat. verkar märkligt högreDet att
inkomst medför lägre studiedeltagande, det faktiskt i linje medärmen
flera visar det inteandra resultat vi redovisat tidigare, och attsom som

de universitetsutbildade och de högre tjänstemännen har detär som
högsta deltagandet, de på nivåerna under. Vi bör också hållautan strax

effekten inkomst för rad andrai minnet gäller kontrolleratatt av en
förhållanden, bl.a. just utbildning och samhällsklass.

Våra analyser talar för den löpande ekonomiska situationenatt som
den avspeglar sig i hushållsinkomst, familjestorlek och kontantmarginal
inte spelar någon roll för deltagande i vuxenstudier, denattstor men

inverkan. då hur skall tolka betydel-möjligen har viss Frågan ären
Människor i olika sociala klasser har ellersamhällsklass. störresen av

vissa fall klass kanske också före-mindre ekonomiska I är attresurser.
konsumtionsut-dra sådana eftersom förmögenhet,mått påsom resurser,

inkomststabilitet tid, har starkoch inte minst viktigt överrymme - -
fångar också andrakoppling till klassposition. samhällsklassMen upp

behovet avkastningen yrkesrelateraddimensioner, exempelvis och av
vuxenutbildning. kanske upplever högre krav hänga medTjänstemän att

jobb. ocksåi utvecklingen det gäller data, språk, etc. i sitt Detnär är
framför för utbildning kan avkastning i formallt tjänstemän som ge en

jordbrukarehögre lön detsamma gällerinom yrket ellerav avancemang
till EU-regleroch andra företagare vad gäller anpassning t.ex.. I termer

utbildningsval vi diskuterade kanden individmodell över ovan,av som
vuxenutbildningförvi de belöningarna vissa avsäga typeratt externa

samhällsklasserfkan högre for dessavara

43 effekterna sådana standardavvikelsesStorleken på de signifikanta är att en
delta med tillskillnad i hushållsinkomst reducerar oddset 25 40 procent.att

44 också från arbetarjobb till tjänste-Vuxenutbildning kan leda till avancemang
våra uppgiftermannajobb. kan detta inte med i analysenTyvärr atttas genom

i tid efter den vuxenutbildning vi registrerar.individers klassposition liggerom
tjänste-får selektionseffekt kommer överskattaVi därmed gör attatten som

vuxenutbildningen.utnyttjandemännens av
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TABELL 26. Betydelsen tidsbrist, ekonomiska och andraav resurser
potentiella studiehinder, samhällsklass, utbildning, ochsamt ortstyp
kön for deltagande i vuxenutbildning definierat på olika sättsex
Schematisk sammanställning vilka kategorier uppvisar indi-över som
kationer på studiehinder, baserad på serie logistiska regressioner.en

Icke- Hög- lång
Variabler aktiva aktivai i vuxen-

vuxenutb vuxenutb utbildn

Hushállsinkomst [Kvin [lvlän j
ÖÖM]

Ekonomiska Kvin Tjmresurser

Timmar bortovaro dag [Kvin]per
Obekväm arbetstid Män Arb

Andel hushállsarbete Män

Antal förskolebarn i hushållet Kvin Kvinm
[Mäntn
CJ WH

Handikapp [Kvin
MVH

Hemsprâk svenska

Samhällsklass Män Män Mänm
ej forv ej förv

Utbildning Män Män Män
Kvin Kvin KvinV

Ortstyp MänKvin
i arb

Kön kvinn0dominans Arb Arb
Tim Timu u

Tabellen fortsätter på sida.nästa
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Fortsättning på Tabell 26.

Medel- Aldrig Går stu-
Variabler långkort gått diecirkelstu-

vuxenutb diecirkel reguljärt

Hushâllsinkomst Arb Arb*
Ekonomiska Kvin Allaresurser

u-

Timmar bortovaro dag Kvinper
Obekväm arbetstid

Andel hushâllsarbete

Antal förskolebarn i hushållet Män
forv

Handikapp

Hemspråk svenska Män

Samhällsklass Män H
Kvin

Utbildning Män Män*
Kvin Kvinm *

Ortstyp Män
Kvin

kvinnodominansKön Arb *
Tjm Tjmnu nu

Noter: estimatet signifikant på 5%-nivån
* signifikant 1%-nivånpå

Estimat inom [hakparentes] effekten i icke förväntadgär riktning.attanger
Män Estimatet gäller för män
Kvin ...kvinnor
Arb med arbetaryrken...personer
Tjm med änstemannayrkenpersoner
Alla Estimatet signifikant för alla kategorier
forv ...endast för törvärvsarbetande
ej förv ...endast för hela urvalet, för förvärvsarbetande enbart.
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effektenmekanismerna bakomvilkenförsökaFör avgöraatt avav
ekonomiskatillden refererarviktigastesamhällsklass denär somsom -

villkor har vi gjortarbetsrelateradeförhållanden eller den avsersom -
båda yrkes-samboendegifta därblandicke-deltagandeanalys aven

vi intervjupersonensanvändevisas ej.arbetar resultaten Först egen
rad andrakontrollerat förfaktorförklarandeklassposition ensom

ocksådär vimed analysjämförde resultatendärefterfaktorer och en
yrkesrelaterad efterfråganklassposition. Ommakensmakansmedtog

skulle vi intemekanismenviktigastevuxenutbildning den varavore
visar sigmakensmakans klass. Detinkluderabehjälpta att ettattav

effekt påstarkarehushållet harsamhällsklass ihögstapåmått en
klasstillhörighet,intervjupersonensvuxenutbildningideltagande än egen

Skillnadenbetydelse.vissklass harmakensmakansdet vill säga en
makenl-uppträder enbart dåochemellertid måttligmodellernamellan är

Även medjämförtskillnaden litendärmakan högre tjänstemän. ärär
0.38vuxenutbildningiinte deltaeffekten risken ärden totala att-
medtjänstemänhögrejämför intervjupersonertill vi1 ärnär som

inkluderarvi ocksåocharbetare, 0.17okvalificeradesådana närärsom
yrkes-främstdetstyrker tankenResultatetmakesmakas klass. äratt

effektenbakomliggerekonomiskaoch interelaterade faktorer avsom
samhällsklass.

tidsbe-indikatorer påeffekter vårapåtagligakanskeFinner vi avmer
möjligenarbetstid kanObekväminte.Nej, egentligengränsningar vara

genomgågällerarbetaryrken detmedhinder för när attett personer
möjliggrundosäkert påresultatetvuxenutbildning,längre är av enmen
alltföreffekternade signifikantaTotaltselektionsmekanism. ärsett

tidsrestriktionerdra slutsatsenskall kunnaför viosystematiska attatt
tycks benägen-vuxenstudieaktivitet. Däremotmänniskorsinverkar på

förskolebarnflermindrevuxenstudiersig iheten att varaengagera
kvin-försystematiskt starkareeffekt intressanthar, ärnogsomenman

främstbarnsmåförekomsten utgörtolkningrimligEn är att enavnor.
deras intressesåkan ocksådetför kvinnor,tidsbegränsning attvaramen

studier denintresset föröverflyglarperiodför underbarnen senareen
riktning.förväntadgår itidsmått inteandratolkningen stöds våraattav

2.2.2 Arbetsvillkor

jobbet harförhållandenaforskningsedan tidigareväl käntDet attär
1987.fr.a. Tåhlinfritidenaktivitetsnivån seförkonsekvenser

arbetenriskfylldaocheller ärde harRelationen sådanär tyngreatt som
kompenserandeteckenfinns ingadvs. detfritidenmindre aktiva
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mekanismer skulle innebära de har utarmande arbeten sökerattsom som
sig till studier fritiden.på detNär gäller den specifika fritidsaktiviteten
deltagande i studiecirklarkurser kan vi tänka olika påsätttreoss
vilken den påverkas arbetsvillkor.av

För det första det möjligt fysisktär uttröttande arbeteatt ett gör att
inte orkar delta i studier på fritiden. I studie upplevelseman en av av

rekryteringshinder bland korttidsutbildade 19 alterna-attprocentuppger
tivet för efter arbetet gäller i högtrött grad och ytterligare 40 pro-

i viss grad Rubenson,cent Bergsten och Bromsjö 1977, Tab. 21 -
detta kan dock inte självklart dra slutsatsen det arbetetärav attman

dem. detFör andra kantröttat psykisktut ansträngande jobb haettsom
konsekvenser. För det tredje kan vi tänka samband mel-samma ettoss

lan intellektuella krav och utmaningar i arbetet och intresse och kanske
incitament för studier. detHär möjligt intellektuellt stimule-är att ett
rande arbete till studier, medan intellektuelltuppmuntrar utarmandeett
jobb har passivicerande verkan. Därutöver kan eventuella sambanden
mellan arbetsvillkor och studiedeltagande bero på bakom-en gemensam
liggande faktor dvs. selektion kausalitet. Därför kommeränsnarare
så långt möjligt kontrollera för olika tänkbara sådana faktorer iatt
analyserna nedan.

För studera huruvida arbetsvillkor har någon relation tillatt benägen-
heten delta fritidsstudieri har gjort antal analyseratt på 1991 årsett
levnadsnivåundersökning, innehåller mycket omfattande avsnittettsom

arbetsförhållanden. studerarVi benägenheten till fritidsstudier viaom
frågan intervjupersonen brukar något följande fritids-göraom av som
aktivitet: ...Delta i studiecirklar eller kurser där slagit ihop altema-
tiven ja, någon gång oftaoch ja, vilka tillsammans 30utgör procent

alla svar.av
Fysiskt uttröttande arbete via index bygger frågormäts ett som
arbetet kroppsligt krävande, medför lyft, innebärär dagligtungaom

svettning måste inta olämpliga arbetsställningar församt attom man
det.utföra Psykiskt arbetenansträngande definieras enformigasom

jobb dessutom antingen psykiskt ansträngande ellerjäktiga.är Somsom
intellektuellt utmanande arbeten uppfattar vi sådana där lär sigman nya
saker, där måste kreativ, där inte direkt övervakad ochärman vara man
där arbetstakten inte styrd maskiner, där har inflytandeär samtav man

arbetsuppgifter ochöver -metoder och deltar fattandeti viktigaav
beslut. Därutöver vi jobb innebär autonomi i frågaantar att som om

45 En ingående beskrivning variabler och index-konstruktion finns imer av
Jonsson 1996.

5 15-1400
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indexarbetstider och disponeringen arbetet dagen imättöver ettav
täcker dimension arbetets intellektuella innehåll.en av

försärskilja betydelsen arbetsvillkoren kontrollerarFör att av
intervjupersonens ålder, civilstånd, utbildningsnivå, sociala position,kön,

arbetstid Skiftarbete övertid.ekonomiska timlön, samt samtresurser
verkligen skall hålla konstant for klassposi-kan diskuterasDet om man

resultatention, genomför analyser kontroll klass blirvinär utanmen av
exakt desamma.nästan

aktivitet isamband mellan arbetsvillkor ochFinner vi då några
krävande eller psykiskt ansträngandevuxenstudier Varken fysiskt

studiebenägenheten. det gäller intellektu-arbeten tycks inverka När
okorreleradeella krav huvudintrycket sådana också iärär settatt stort

i sitt arbetefritidsstudier. finns dock vissa undantag.med DeDär som
inriktning,angående budget, verksamhetensdeltar i viktiga beslut

och de kvin-studiebenägenhet andra,nyanställningar har högreetc. än
haijobbet de kande inte lärt sig någotnor nyttaatt somsom uppger

Å finns detdeltar mindre ofta. andra sidanhos arbetsgivareav en annan
visar deoch studiedeltagandesamband mellan autonomi attett somsom

sin dag och sin arbetstakt någothar mindre frihet planera äratt mer
arbetetsöverföringfår inte hypotesenaktiva. Sammantaget om en av

fritiden något stödträning till studievanorintellektuella krav och -
indikatorer harfaktum så mångatill denna slutsats bidrar det inteatt

dock samvaria-studiebenägenheten. kvarstårinverkan Detnågon en
kontrollerar förstudiedeltagande, visamhällsklass ochtion mellan när

föranalyser talarfaktorer. Våra tidigarearbetsvillkor och andra att
skillnaderekonomiskatill liten del berordenna samvariation bara

lön,inkluderar ocksåanalyser LNUmellan samhällsklasser våra av
för-det starkare incitamentmöjlighetenoch vi har diskuterat är attatt

utsträckning deltari högrekovra tjänstemänsig i sitt arbete gör attsom
mångabland stödsvuxenutbildning, tolkningi attannat avsomen

dettayrkeslivet.värdefulla i Föruppfattar vuxenstudier testaattsom
jobbetvad anställdebehöva precis denskulle vi helst görveta mer

ochintresseradstudiecirklar honoch vilken utrönaär atttyp av,av som
förfogande.har till vårtvarit möjligt med de datadetta har inte

inte hartill arbetets innehållfaktorer knutnaSlutintrycket är att
studiecirklarkurserdeltagandet ibetydelse förnågon nämnvärd
tjänstemannaliknandefinns möjligen inverkanfritiden, det avenmen

studier fritiden.genomgåarbetsuppgifter för incitamenten att

46 ocharbetearbete, jäktigtpsykiskt ansträngandestuderar frågornaviNär om
studieaktivitet.inverkanfinner vi heller ingenenformigt arbete separat,
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Del SlutsatserIII. och diskussion

l Slutsatser

I inledningen ställdes sju frågor vuxenstudier. Vilka då slutsatser-ärom
vi drar basis de analyser vi genomförtna av

1.1 Vilken omfattning har Vuxenutbildningen

Vuxenstudier betydande fritidsverksamhetär bland svenskarna. Cirkaen
75 dem mellan 18-75 år harprocent någon gång gått studiecirkelav en
och vi beräknar 20 eller cirkaatt runt 1.2procent, 1.3 miljoner in--divider, aktiva i sådanär utbildning under år 1995. Den övervägande
delen dem någon gång gått studiecirkel deltar baraav som en spora-
diskt, for 10 den befolkningenprocent studiecirkelakti-men ärav vuxna
viteten reguljär och for 5 tycks den i detrunt domine-procent närmaste

fritiden.ra
Studiecirklarna den helt dominerandeär studieformen antalsmässigt,

flera andra studier också vanliga;typer drygtärmen 25av procent av
den befolkningen har någon gång gått facklig kurs;vuxna 20 procenten
har deltagit i komvuxutbildning; och 10 harän någon gångprocentmer
studerat i brevskola e.d., gått folkhögskolekurser, respektive gått en
högskoleutbildning fritiden.på Om vi också räknar sådan vuxenutbild-
ning inte alltid frivillig blir deär totala talen mycketsom Dettastörre.
beror främst på kurser och internutbildningatt arrangerade arbetsgi-av

betydandeär verksamhet: hälftenvaren närmare deen anställdaav
genomgår någon kurs under kalenderårsorts och cirkaett 18 gårprocent

utbildning längre sju dagar.än Därtill kommeren 15 någonatt procent
gång deltagit i arbetsmarknadsutbildning.

Självklart det så detär totala antalet utbildningstillfállenatt ojämntär
fördelat i befolkningen. Många studerar ofta och mycket, andra inte alls.
Våra resultat tyder ungefär 14 aldrigatt har deltagit i någonprocent
form vuxenutbildning. Andelen bara deltagit någon enstakaav gångsom
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aldrigcirkaExempelvis har 26naturligtvis mycket procentstörre.är
deltagitoch intestudiecirklar,vuxenutbildningdeltagit i någon utöver

studera detillInskränkerde tio åren.i sådan under attsenaste ossen
dvs.andel drygt 35motsvarande änåren är procent,tre senaste varmer
formnågongenomgåtthar intesvensk mellan 18-75 årtredje vuxen-av

åren.studier alls under de senastetre

aktiva idetVilka1.2 ärär som

folkbildningochvuxenutbildning

detvisarvuxenutbildning ihögaktiva istuderar dem stortviNär ärsom
Kvinnorsned.socialtkönsmässigtsåvälrekryteringensig äratt som

högutbildadeocharbetare äntjänstemändeltar änmän,än mermermer
deochaktiva andramindrehuvudstadsbor änlågutbildade. Därutöver är

exempel-Skillnadernalikaså.forskoleåldern rätti ärhar barn stora,som
medförtredubbladethögaktiv postgym-oddsetvis är att personervara

skolningförgymnasialmedmedjämförtutbildningnasial personer
för, kön,kontrollerartill, dvs.hänsynvinio år ävenkortare närän tar

familjetyp.ochsysselstättningsstatussamhällsklass,ålder, ortstyp,
och tjänstemänokvaliñcerade arbetare ärmellanskillnadMotsvarande

oddshögreungefär 50kvinnor harmedantill procentsungefär två ett,
än män.

snedrekrytering-utbildningsmässigaochsocialadenOmfattningen av
utsträckningvilkeninte ieftersombestämmasvårdock vetattären

ochpositionsocialaförändrat sindeltagarnatillvuxenstudiema lett att
klassi-kommergjort dettautbildningsnivå. De attallmännahöjt sin som

beskrivningförväxlar vidärmed överochpositioni sinficeras ennya
bildmedvuxenutbildning övertillrekryterasvilka enensomgrupper

erfarit sådan.harfaktisktharvilka somgrupper
cirklarstudieförbundenstillrekryteringenspecialstuderarNär

förkunskaps-därförtroligenjämnare,märkbart attvi denfinner äratt
tillförsumbara,kostnadernautesluter någon ärknappastkraven samt att

ochkvällstidtillkoncentreradsåutbildningenberoende pådel ärattstor
kom-högaktivayrkesarbete. Demedkombinera ärdärmed går att som

förstegderastjänstemannaklasserna, äroftare frånvisserligen menmer
ingenfinns igenerellt och detvuxenutbildning settstortförmindre än

branschintemellerforetags-räknar47 vi intepåminnaåterigenVi kan attom
arbetsmarknadsutbildning.ingårutbildning, däremot
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skillnad mellan hög- och lågutbildade. kvinnodominansenDäremot är
högre i studiecirklar kvinnors benägenhet högaktiva helaäratt vara-
80 högre och Stockholm något underrepresen-än ärmänsprocent mer-
terat.

det gäller studiecirklar varierar rekryteringen med ämnesområde.När
vi enkel uppdelning mellan cirklar förmedlar allmänNär gör en som

medborgerlig bildning främst samhällsinriktade och demämnen som
bygger estetisk-kulturell verksamhet, visar det sig rekryteringenpå att
till det förra socialt skevare framför allt tjänstemänämnesområdet är -

estetisk-kulturella cirklama dominerasoch jordbrukare Deöverväger.
med medelhög utbildning.kraftigt kvinnorrätt samt av personerav

oftare deltar i estetisk-kulturellArbetare den enda samhällsklassär som
allmän-medborgerlig studieverksamhet vi definierat dessa.i somän

det de cirklama direktOm vi antagandetgör äratt mersenare som
studiecirkelverksamheten bidrastärker individers politiska kanresurser,

farhåga skall docktill öka klassklyftoma i den bemärkelsen. Dennaatt
inte diskuteras i avsnitt nedan.överdrivas, vilket III.2

påallmänhetVilken har människor i1.3 syn
och folkbildningvuxenutbildning

högt i medborgarnasVärdet vuxenutbildning framstår ögon.somav
instämmer i påståen-de mellan och årNärmare hälften 18 75av vuxna

jobbetskulle kunna till iden sådan utbildning samtnyttaatt varaom
detoch samhälle.bidra till ökade kunskaper miljö Däremot är rättom

ivuxenstudier-skulle leda till ökatfå ettatt engagemangsom menar
intefritid. hindrar givetvispolitiska frågor eller till rikare Det atten

konsekvenser.vuxenstudier kan ha sådana
vuxenutbild-instrumentella och kunskapsorienterade påDen synen

utsträckning:ning tycks inte gälla studiecirklar ii närmarestort samma
studerari dessa cirklar60 ämnenmestattprocent som manmenar man

intressant mångahar glädje fritiden. övrigt detpå I är att notera attav
påståendet deltagarna bestämmerinstämmer iöver 40 procent att mer

blandandelen högreskall arbeta,cirkelledama hur ärän attmenman
schablonbilden studiecirkelnicke-deltagama. kanHär anta att avman

verklighe-måhända har fast grund ideltagarstyrd verksamhet ensom en
ändå justerar denna bild någoterfarenheterna från deltaten, attattmen

undervisning.vanligstudierna påminner än väntat ommer-
kunskaper icirkelledama har bristandeofta omfattad åsiktEn är att

starktknappast någotabsoluta nivån 45 procentDen utgörämnet.
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belägg för någon utbredd inkompetens. Dels många cirklararrangeras
där alla deltagare står på nivå och där det ingår iav grupper samma

idén inte skall lära sig utomstående auktoritet, dels hävdaratt man av en
90 faktiskt cirkelledarens kunskaper i den cirkeln deprocent att senaste

älva genomgick tillräckliga. möjligenDet något oroväckandeär attvar
åsikten cirkelledarnas bristande kunskaper delas flera iom av gruppen
deltagare, jämfört med icke-deltagare.

När det gäller folkhögskolorna betonar särskilt de deltagit isom
sådana studier skolan lägger vikt vid personlighetsutvecklingstörreatt

vid faktakunskaper. allmännaDen uppfattningenän folk-är attannars
högskoleeleverna sådana till del har misslyckats i denär storsom van-
liga skolan, lärarna engagerade möjligen mindre objek-äratt mer men-
tiva skolorna har ganska tydlig politisk eller religiössamt att en-
inriktning. Allmänhetens bild inte förvrängd så den för-är sätt att

folkhögskolomas det de studerat vid dessastorar särart, tvärtom är som
skolor främst lyfter fram skillnaderna den vanliga skolan.gentemotsom

1.4 Deltagare i folkbildning vilka derasär-
erfarenheter sina studierav

De bedrivit folkhögskolestudier mycket positiva till såväl studie-ärsom
formen arbetsformer och lärare. Vissa bedömare skulle möjligen blisom
bekymrade endast hälften alla deltagit i längre folkhög-över att av som
skolekurser de fick med och bestämma utbildningensattanger vara

Ävenuppläggning. det gäller studiecirklarna förefaller folkbildnings-när
idealet deltagarstyrning inte riktigt med verklig-överensstämmaattom
heten. Vi bör betona Fritidsstudieundersökningen inte tillräcker föratt
några säkra slutsatser graden deltagarstyming, våra resultatom av men
stöds undersökning Lindgren 1995.av en av

Något oroande cirka 12 dem deltagit i studie-är att procent av som
cirklar uttrycker tvivel utbildningsinslaget i undervisningen deöver

mest pratar och inte bedriver planmässiga studier.attanser man
Därutöver så många fjärde deltagare cirkelledamaattmenar som var
kunde ställt högre krav deltagarna, medan inganästan attmenar
studietakten eller kraven för högt ställda. resulta-Sammantagetvar ger

visst fog för hävda många studiecirklar ligger alltför lågpåten attatt en
nivå och deltagarna inte upplever de fått tillräckligt mycketatt att ut
kunskapsmässigt sitt finnsHär det emellertid risk attav engagemang. en

generellt högre kravnivå skulle komma i konflikt andramed mål fören
folkbildningen. fråga diskuteras ingående i avsnittDenna Ill.2.4.mer
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1.5 Vilka det inte deltar iär som

Vuxenutbildning

De aldrig deltagit i någon form vuxenstudier cirka 14 procentsom av
i vårt urval finner vi delvis i de i analysen högaktivaövergrupper som
framstod underrepresenterade. Således de med arbetaryrken,ärsom
lägre utbildning, boende i Storstockholm oftare icke-aktiva änsamt
andra. viktig skillnadEn dock olikheterna mellan olika samhälls-är att
klasser, utbildningskategorier och det gäller icke-är större närortstyper
aktivitet det gäller hög aktivitet. tyder barriärenDetän när att att

på vuxenstudier korrelerad med bakgrundsförhållandenpröva är änmer
intensiteten i studieintresset bland dem väl brutit denna barriär.som

finnsDet andra skillnader mellan analyserna högaktivaäven av
respektive icke-aktiva. Kvinnor ofta högaktiva, i gradär ärmen samma

icke-aktiva. Bland de äldre, liksom bland ensamstående, finnermänsom
vi både benägenhet delta ofta och inte delta alls. inteDet äratt atten
särskilt förvånande, eftersom dessa polariserade medärgrupper avseen-
de hälsotillstånd och socialt utanförstående.

motsvarande analysI dem aldrig deltagit i studiecirkelöver som en
visar det sig utbildningsnivå viktig faktor bakom icke-deltagan-äratt en
de, medan den inte har inverkannågon hög aktivitetsnivå. talarDet
åter för barriären överhuvudtaget börja studera speciellt beroen-äratt att
de bakgrund.av

framstår särskilt viktigtDet studera Vuxenutbildningensattsom
spridning bland befolkningsgrupper eftersatta olika skäl. Viärsom av
har därför specialstuderat handikappade, invandrare, ensamstående
mödrar, lågutbildade arbetslösa. Generellt tyder resultatensamt settunga

vuxenutbildningen verkligen når dessa handikappade äratt grupper -
till och med oftarenågot högaktiva andra. finns dock kvardrö-Detän en
jande farhåga det gäller födda i utomnordiska länder. Denär personer
uppvisar överlag låg studieaktivitet, med hög andel icke-aktiva.en en
Våra analyser kan dock inte hänsyn till de varithaatt attta genom
bosatta kortare tid i landet jämnåriga födda i Sverige också har haftän
mindre möjligheter skaffa sig erfarenheter vuxenstudier.att av

lågutbildadeUnga utmärks också låg studieaktivitet, våraav en men
slutsatser där det inte finns anledning befara någotär att att mer penna-

utanförstående. Sammantaget vi våra resultat tillsammansnent attanser
med andra uppgifter ändå förstarkt talar såväl utomnordiska invand-att

ungdomars studieaktivitet i cirklar och vuxenutbildningrares som annan
borde utredas ytterligare. Detsamma gäller de arbetslösas deltagande,
främst i perspektiv den långvarigt höga nivån arbetslösheten.av
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det gäller rekryteringenNär till längre former Vuxenstudier måsteav
vi understryka detgång vanskligt studera den i efter-än äratt atten
hand. den utsträckning sådana studier lederI till belö-externasom
ningar i form yrkeskarriär eller formellhögre kompetens, måsteav en

undersökningsmetod användas det kommer viär, attannan som nu-
överskatta snedheten i rekryteringen till sådana vuxenstudier eftersom
de dem klassificeras eftergenomgått sin nya position,som som
alltså kan konsekvens utbildningen.vara en av

1.6 Vilket samband finns det mellan aktivitet
i Vuxenstudier och andra områden inom
samhällslivet

vi deltagandet i studiecirklarkurser fritidsintresse ochNär ettser som
frågar det besläktat med andra dylika intressen, finner viär ettoss om
klart finns dimension innefattarkulturellDetmönster. en som vuxen-
studier, bokläsning, besök muséerteatrarkonserter/utställningar, samt
körsång och trakterande musikinstrument. aktiva inom detDe ärav som

Ävenområdet tenderar också det inom de andra. vinärattena vara
m.fl.eliminerar samvariationen med samhällsklass, utbildning, ortstyp,

bakgrundsfaktorer framträder detta Vuxenstudiermönster. tangerar
ñnkultur, i tidigaredärmed det ibland kallas vi har settmensom

eller deanalyser det inte den privilegierade samhällsklassenäratt mest
de liggermed den högsta utbildningen oftast deltar, utan somsom

nivån under.
vuxenstudieaktivitet också positivt samband med andraMen har ett

kulturella ochfritidsaktiviteter, dessa sambandän även ärom svagare
i vissa fall inte statistiskt säkerställda. talar för det finnsDetta att en
allmän aktivitetsdimension. Vi kan därmed avfärda hypoteser detattom
finns kompenserande mekanismer in-generellt verkande gör attsom
divider det eller andra sin fritid.tenderar antingen detgöraatt ena

olika aktiviteterAtt det finns genomsnittligt positivt samband mellanett
andra fritidsaktiviteter for mångautesluter dock inte iatt engagemang

ändå kan alternativ till Vuxenstudier.ettvara
likaför fritidsaktiviteter, fastän inte på-På motsvarande sätt som

ipositivt samband mellan deltagandetagligt, finns det generelltett
ochorganisationslivet vuxenstudier. främst medlemmaroch i Det är

pensionärsorganisationer och andra fore-aktiva i politiska föreningar,
ningar viss fackmedlemmarhobbyforeningar, i månt.ex. samt som
ofta till kandeltar i vuxenstudier. anledningarna resultatetEn attvaraav
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aktiviteterna inom dessa organisationer ofta bedrivs i form studie-av
cirklar.

Aktivitet i vuxenutbildning har också positivt samband medett
politiska och samhällsinriktad aktivitet. De har talat införresurser som

de upplever sig kunna överklagamöte. myndighetsbeslutett ettsom
de röstade i riksdags- och kyrkofullmäktigevalet isamt senaste ärsom

genomsnitt aktiva i vuxenstudier andra. gällerDetta ocksåän närmer
vi jämför individer med utbildning, samhällsklass, ålder, könsamma

harVi inga möjligheter dessa formertyvärr avgöraattm.m. om av
deltagande i samhällslivet befordras vuxenstudier, eller detav om snara-

så allmänt intresseradeär samhällsfrågor ocksåärattre personer som av
attraheras kurser och studiecirklar; våra analyser dock anledningav ger

framkasta hypotesen vuxenutbildning faktiskt leder till ökadeatt att
politiska resurser.

1.7 Vilka skälen för inte delta iär att

vuxenutbildning

Vilka skäl kan det då finnas för inte delta i vuxenutbildning viNäratt
frågar dem varken deltagit eller hyser planer delta, tycker viattsom oss
kunna klar dominans intresserelaterade skäl formule-ävense en av om
ringarna ibland annorlunda. inte ovanligtDet ocksåär är nämnaatt
tidsskäl, vi söker tidsbrist objektivt vianär mäta ett sättmen mer -
frågor arbetstid, hushållsarbete och Skiftarbete finner vi inget stödom -
för detta. heller deltarInte ensamstående med ett givet antal barn
mindre sammanboende kvinnorDäremot har barn iän ärpar. som
förskoleåldern mindre studieaktiva, speciellt de mindre ofta högakti-är

Vår slutsats tidsskäl generellt inte uppträderär att settva. som en re-
striktion, det så vissa prioriterar andra fritidssysselsätt-är attsnarare
ningar studier.än

troligenDet inte heller principiellt negativ inställning tillär en
vuxenstudier avhåller människor från delta de icke-aktivaävenattsom -
instämmer relativt ofta i påståenden vuxenutbildning skulle haattom
positiva effekter för dem. ocksåDet osannolikt begränsat utbudär att ett
kan förklara icke-deltagande, eftersom dem80närmare procent av som
inte deltar kan studera vilket helst i studie-ämneattmenar man som
cirkelform.

Arbetslöshet och handikapp tycks inte heller kunna förklara icke-
deltagande i vuxenutbildning. Inte heller finner vi några belägg för att
fysiskt eller psykiskt ansträngande arbeten skulle påverka benägenheten
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delta i studiecirklarkurser på fritiden och vi hittar bara få ochatt osyste-
intellektuella innehållet i arbetet skulle hamatiska tecken på detatt

effekter. sökt huruvida ekonomiskanågra sådana Slutligen har vi testa
för de icke-faktorer spelar in, vi finner i inget stödstort sett attmen

sådana finns dockaktiva skulle dra sig för studera skäl. Häratt av
ekonomiskaundantag kan värda exempelvis tycksatt notera,som vara

inverka studiedeltagandet hos med arbetaryrken.på personerresurser
införinte det inte finns människor stårVåra resultat innebär att som

form exempelvis sjukdom, handikapp, tids-påtagliga studiehinder i av
dessaekonomiska Resultaten talar dockbrist eller små mot attresurser.

generella förklaringar det i likafenomen såär sägautgör att stort sett-
studerar. Slutsatsenmånga med dessa problem inte ärutan,som som

vuxenutbildningmänniska har intressedärför inte varendaatt som av
studie-enkelt identifierbaraockså kan delta, det inte finns någrautan att

hinder.
kost-i bestårIstället för studiehinder, vårt resonemang ovan avsom

studierna,begränsad sannolikhet lyckas inader, tidsrestriktioner och att
förklararFörväntade belöningarnadet troligen skillnader i deär som

vuxenutbildningen. viandra står utanför Somvarför vissa deltar och
skilda dimensio-kan dessa belöningar innehålla tvådiskuterat tidigare

snedrekry-belöningar.egenvärdet utbildningen och Denexternaner, av
samhällsinriktadedefinner till studiecirklarnatering vi även t.ex.som -

sådan utbildning idel förklaraskan troligen till att nyttan aven av-
framför allt tjänste-genomsnitt högre för tjänstemän. Detarbetet i ärär

fritidsstudier,ofta deltarlägre tjänstemän ipå mellannivåmän samt som
däribland ålder, utbildnings-för rad andra faktorer,kontrollerat lången

arbetsvillkor och ekonomiskanivå, resurser.
rekommenderastudiehinderbasis analysernaDet svårt påär att av av

tillbredda rekryteringenutbildningspolitiska åtgärder förnågra att
syfte specialstu-utanför vårtvuxenutbildningen. har legat någotDet att

komvuxutbild-former vuxenutbildning t.ex. längredera alla längre av
utbild-sådanasnedrekryteringen tillningar, det sannoliktär attmen

detsänka kostnaderna. Närningar skulle kunna åtgärdas attgenom
studieförbun-framför alltvuxenstudieformerna,gäller de utbreddamest

generell åtgärdfinns knappast någondens cirkelverksamhet, det som
uppsökandeutanför. det troligtskulle nå dem står Detta gör attsom

denrimlig metod,riktade aktionerverksamhet och ävenär mer omen
tidskrävande jfr. försöken medkomplicerad, dyr ochkan bådevara

FÖVUX, Boêthiusbeskrivna i 1972.
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2 Diskussion

Flera våra slutsatser väcker frågor. Vi avslutar dennaav ovan rapport
med diskutera några dessa.att De såväl metodologiskarör spörsmålav

frågor Vuxenutbildningens och folkbildningens mål ochsom strategi-om
för uppnå dem. Avsnittets karaktäratt det påkallater gör återigenatt

betona åsikterna författarnasatt är egna.

2.1 Hur skall vi kunna studera rekryteringen
till vuxenutbildning

Vi har vid flera tillfällen lyft fram metodproblem i studietettovan av
rekryteringen till vuxenstudier: utbildningen varit kompetenshöjandeom
för deltagare har vi måst klassificera henne efter den högre yrkes-en
respektive utbildningspositionen. Därmed blandas effekterna utbild-av
ningen ihop med karaktären rekryteringen. Problemet egentligenärav
vidare så, eftersom det finnsän skäl de individeratt anta att som ge-
nomgår vuxenstudier har benägenhetstörre sig socialtröra uppåtatt

effekterna själva utbildningen.oavsett Konsekvensen vi speci-ärav att
ellt för de längre och karriärorienterade vuxenutbildningsformernamer
överskattat den sociala och utbildningsmässiga snedrekryteringen. Detta
problem vidlåder de flesta studierna inom området oftaärsom- -
förbisett.

Metodproblemet uppträder söker studeranär rekryteringen till
vuxenstudier i tvärsnittsundersökning så kallade retrospektivaen genom
tillbakablickande frågor deltagandet i studier Har dutypenom av
någon gång gått folkhögskolekurs FritidsstudieundersökningenIen
fanns inte för de avancerade formernautrymme uppläggningmer av

skulle kunna lösa problemet. designEn i teorin löser det ochsom som
nuförtiden standardär inärmast vetenskapliga sociologiska inter-som

vjuundersökningar bygger på utförligt avsnitt retrospektiv karak-ett av
Den intervjuade fårtär. exakt oftast med tillförlitlighetuppge en

månad olika händelsernär inträffade, bland honen närannat genom-
gick olika utbildningar, hon hade olika jobbnär honnärsamt genom-
gick olika faser i familjelivet sammanboende, barnafödande, skilsmäs-

etc.. Därmed kan olika händelser ordnas tidsmässigt i förhållandesor
till varandra, vilket i vårt fall möjliggöra både korrekt uppskatt-en mer
ning rekryteringen till vuxenstudier och analys konsekvensernaav en av

dessa. Det problemetstörsta med denna uppläggning naturligtvisav är
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gäller kortarespeciellt detminnesfel. kanDetta närstortantas vara
tillbaka i tiden.långtvuxenutbildningar liggersom

längd-longitudinella, ellerstudierretrospektivaalternativ tillEtt är
förändring-individer tid ochföljssnittsundersökningar. Där översamma

harSådana studieryrkeutbildning ochexempelvis derasi noteras.ar
frågortillbakablickandetillförlitligablirfördelen måttenatt sommer -

ochdyrai allmänhetdeundvikasexakta tidpunkter kangäller ärmen-
dem,sig ilätt frånavskräcksoch forskarebåde finansiärer att engagera

tiden.fram iligger långtdå avkastningen
informationretrospektivalternativet till ärenkla,naturliga,Det

Fritids-har iintervjutillfállet.vid Dettarekryteringenstuderaattannars
det kanstudiecirkeldeltagande,gjorts förstudieundersökningen men

drygtEndastförfaringssätt.med sådantsvårighetenockså illustrera ett
skulle vi frågatintervjunstudiecirkel vidideltogtio procent omen -

andelar-hadevuxenutbildningformereller andrafolkhögskolekurser av
menings-varitrekryteringen hadeanalysersmå ingavarit så att avna

vuxenstudieformerför dessamöjlighetenåterstårfulla Då attgöra.att
inskrivningsstatistik.exempelvisnivå,aggregeradstatistikanalysera

undantagfinns med vissaskäl; delsfleravarit möjligthar inteDetta av
dels finnstillgänglig,individnivå centraltinskrivningsstatistikingen

yrkeutbildning,individensdenna tillkopplamöjligheterfå eller inga att
inskrivningstillfället.samhällsklass vidoch

fråga sig hurkanproblemetlösa stortvi inte kunnatEftersom man
sigvisar detlevnadsnivåundersökningårs attstudie 1991det Iär. aven

frånutbildningsin högstasvenskar harallaungefär 14 procent vuxnaav
högskolanungdomsskolan ellerväg, dvs.alternativ änannanenen

dockingårdessa 14Tabell 8:5. I1993,Erikson och Jonsson procent
vuxenutbildning,här räknatvi inte samtinternutbildning, somsom

fristående från ungdoms-tidigareutbildningarochyrkesskolor varsom
medsammanförts1970-talet ibörjansedanskolan stort settavmen som

förfinner vibort dessaräknarupphört. Omeller attgymnasieskolan
frånhärrörutbildningenhögstadenkan vuxenut-6.4 anta attprocent

andel fårfrån dennaarbetsmarknadsutbildningvisubtraherarbildning -
ochförkomvux 1.5står för 2.3folkhögskolornavi 4.8 procent,procent

procent. viOmförutbildningsforrner 1m.fl.korrespondensinstitut
vi dra slutsatsenkani Tabell 2siffror till dem attdessarelaterar ovan

individs högstavuxenutbildningsällanrelativt utgördet är ensom
folkhögskole-längrehar gått8kompetens närmareformella procent en

räknakunnat4 vi inteunderskattning eftersomdock troligenSiffran är en
universitethögskola.vidfritidsstudier
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kurs, arbetsmarknadsutbildning, komvux15 9närmare procentprocent
på heltid och ungefär korrespondensutbildningmotsv..12 procent

kan emellertid inneburit höjning den formellaVuxenstudiema ha en av
kompetensen oftare eftersom de kan ha utgjort språngbräda tillså,än en

folkhögskolekursen lett tillhögre formell utbildningsnivå t.ex. omen
universitetsexamen.

särskilt påtagligatycks ändå vuxenstudier inte harDet som om
för utbildningsnivå; åtminstone förefallerkonsekvenser individers högsta

studier leder till höjd formelldet betydligt vanligare sådana inteattvara
kompetens. ellerdå vuxenutbildning för yrkes-Vilka konsekvenser har

finner positiva effekter jobb-inkomstkarriärer Tuijnman 1989 av
Malmö-under-lokalt urval föddarelaterad vuxenutbildning i år 1928ett

indirekt foruppträder för yrkesstatus och därmedsökningen. Effekterna
direkta effekter vuxenutbildning på lönlön däremot finner han inga av

vilket kan talade positiva konsekvenserna i högre åldrar,och är större
vuxenstudier studeras i långsiktigtför avkastningen måste ettatt av

internationellt perspektiv unikaperspektiv. denna iFörutom även ett
litenlongitudinella vilken inte innefattar kvinnor harstudie tyvärr

kunskap i denna fråga.
övertygelse slutsatsernatill analyserna vårrelateraFör är attatt ovan

metodproblemopåverkadevad gäller studiecirklar iär stort sett avav
tilldels de sällan lederdet slag diskuteras här. berorDet attsom

yrkeskarriär, delsformella kompetensen eller tillnågon höjning denav
deltagandetverifiera resultaten analyserapå vi har kunnat attatt genom

Vi heller inteintervjutillfallet under de åren.vid ärsamt tre senaste
medellångaandra korta ochsärskilt bekymrade analysernaöver av

snedrekryteringenformer vad gäller den socialavuxenutbildningav -
frågatslutsatserna påverkade det faktumdock någotär att omav

docktillbaka i tidendeltagande kan ligga långtnågon gång, vilket
vuxenutbildningeneftersomslut,troligen inte längre 1960-taletsän

karriärrörlighetMänniskors normalainnan dess liten omfattning.var av
kommeruppåtstigande, vilket vihar under perioden varit gör attatt

vuxenutbildningen något. Felet reduce-överskatta tjänstemannainslaget i
till tjänste-från arbetaryrkenfaktum rörlighetdock det attras av
arbetsmark-individ väl etableradmannayrken ovanlig ärär när en

naden.

49 formell kompetensnaturligtvis leda till höjdStudierna kan att t.ex.genom
mindre intressefärdigheter, dettabredda individs kunskaper och ärmen aven

snedrekryteringenutsträckninghär eftersom vår fråga i hur vi mäterär stor som
utbildningsnivå påverkas.den mått på högstaettgenom
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Genom de förekommande formerna vuxenstudier inteatt mest ärav
alltför anfrätta metodproblemet också optimistiska detär gällernärav
analyser studiefrekvens. Därutöver studiet icke-aktiva troligenärav av
inte särskilt problematiskt, det finns viss selektionseffektäven om en

de inte har varit aktiva har haftgör mindre möjligheterattsom attsom
nå högre utbildningsnivåer och sociala positioner. främstDet viär när
behandlar längre vuxenutbildning vi kan ha problem; vitror attsom
har följaktligen inte lagt så vikt vid sådana utbildningar.stor

Diskussionen metodproblem kan tyckas något esoterisk,om vara men
har faktiskt konsekvenser för möjligheten utvärdera i vilkenstora att
grad vuxenutbildning och folkbildning når centralt mål, nämligenett att
rekryteringen till sådana studier skall stärka dem har de sämstasom
förutsättningarna, främst lågutbildade. Om skall kunna uttala sigman

detta med precision och skall kunna följa utvecklingen överom om man
tid och kanske analysera effekter kommande reformer eller riktadeav
insatser för bredda rekryteringen, måste det finnas strategi antingatt en

från statsmaktemas eller studieorganisatöremas sida för samlaatten
information möjliggör sådana studier. En positiv bieffekt skullesom
kunna informationen kan användas för studera konsekvenser-att attvara

vuxenstudier för deltagarna, forskningsområde detett ävenna av som
förefaller centralt hur skall kunna vuxenstudiervetaman annars om
stärker deltagarnas ochresurser i brist passande datamaterialsom
i helt obearbetat.ärstort sett

2.2 intensivHur bör rekryteringen till
vuxenstudier vara

slutsatsEn dragit studiehindren för deltagande i deär attovan, mer
tillgängliga formerna vuxenutbildning främst studiecirklar småärav
och riktade rekryteringsinsatser troligen behövs för nå dematt att som
inte deltar. linje med tidigareI kan också rekry-anta attresonemang
teringen till längre och krävande former vuxenstudier förutsättermer av
något slags aktiv insats, speciellt inte vill eller kan minskaom man
kostnaderna eller höja den beräknade sannolikheten för klaraatt av
studierna. kan därförDet intresse diskutera börattvara av om man
rekrytera alla definieras icke-deltagande till vuxenstudier.som som
Låt börja med slå fast sådant mål verkar rimligt för allaatt att ettoss

har bristande grundutbildning, invandrare tillräckligat.ex. utansom
kunskaper i svenska eller det svenska samhället, liksom för demom
med avbruten obligatorisk skolgång.
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I tidigare studier har Rubenson 1975 påpekat, förvånans-man, som
ofta intevärt besvärat sig med fråga skälet till icke-delta-attens om

gande kan ointresse, skäl vi, framgått,ett tycker havara som som oss
funnit vanligt förekommande. Ett sådant ointresse för vuxenstudiervara
kan i vissa fall bero på utbildningsutbudet inteatt medstämmer överens
individers arbete eller livssituation jfr. slutsatserna i Rubenson 1975;
Rubenson, Bergsten och Bromsjö 1977. kanDet också så attvara
ointresset så genuint, och kanskesägaatt är artikulerat, det villt.0.m.

reflekterarsäga överlagd attityd. finnsDet uppenbar risk fören atten
de undersökningar ochgör skriver vuxenstudier självasom rapporter om
okritiskt frånutgår studier bättre fritidssysslaatt är andra fritids-änen
aktiviteter och kanske därför tillskriver icke-deltagama utsatthet fören
hinder, hinder.5°exempelvis psykologiska Det naturligtvis såär att
vissa människor helt enkelt inte sig få något vuxenutbildningutanser av
eller studier för vissa förknippasatt med olust. Kanske det till ochär
med så vuxenstudier för somliga skulle ledaatt till sänkt istället förett
stärkt självförtroende Den bryter väl inövat socialaett mönstersom av
relationer på fritiden inkluderande olika kända belöningar i form av-
uppskattning och vänskap kan riskera sigatt ägnaattgenom-
vuxenstudier istället känna sig otillräcklig, mindre värd och icke upp-
skattad. Sådana risker kan väl knappast till intäkt för inte bedrivatas att
rekryterande verksamhet, beslutet gå vuxenutbildning ändåatt är
slutligen individens Vår deteget. poäng är studie-attsnarare som en
organisatör eller vuxenutbildningsforskare uppfattar likgiltig-en som- -
het inför studiernas välsignelse kan överlagd handlingvara en av en

andra bedömningargör olika aktiviteters egenvärden.person som av
Tidigare forskning talar också för skäl till människor inteatt ett att
deltar de tillfredsär med sin livssituation,äratt medan de miss-ärsom
nöjda tenderar studieaktiva Johanssonatt och Ekerwald 1976.vara mer

Om vuxenstudier något leder till stärkta politiskasätt ochresurser,
konkurrerande aktiviteter inte det, det dock undergör i övrigt likaär
omständigheter bättre studera fritidenpå inte det;att än göraatt samma
sak vuxenstudier innebär intellektuell träning underlättarom en som
inlärning saker, eller har andra påtagliga positiva konsekvenserav nya

andra fritidsaktiviteter inte har. Då det frågan be-ärsom externaom
löningar, förutom utbildningens egenvärde. sådanaI fall, knappastmen

kan icke-deltagandet uppfattas problem, vilket diskuterasettannars, som
i följande avsnitt.

5° Detta gäller naturligtvis framför allt sådan forskning kopplad tillärom
organisationer har direkt intresse utöka deltagarantalet.attsom av
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Är vuxenstudiertillsnedrekryteringen2.3 ett

problem

goda grundertill högre studier upplevssnedrekryteringensocialaDen
individuell orättvisaoftaframhållsproblem. Det attett som ensom

möj-sociala skikt inte harfrån lägrestudiebegåvade ungdomar samma
till snedrek-utbildning. Anledningenhögreligheter vidare tillgå attatt

utbild-naturligtvis högrejämlikhetsfrågaryteringen viktig är attär en
den: högreindivider genomgåreffekter för dening har positiva som

till högre löni genomsnittutbildning leder, motsatsen,mytertrots om
ochlevnadsförhållanden iocharbetsvillkoroch påtagligt bättre stort,

Eriksonpolitiskamedförknippadhög utbildning ocksåär stora resurser
1988.och 1993; JonssonJonsson

mindreför de korta ochkännetecknentidigareVi har menat att ett av
in-värde,utbildningensvuxenutbildningsformemakrävande är att som

ochsjälva studiernagrad ligger ii relativt högdividen uppfattar det,
instru-deltagarna möjligeninte dess konsekvenser äveni är merom

föreställervad vanligenvuxenstudierförhållande tillmentella i än man
sned-intecentrala rimligenegenvärdet detutsträckningsig. denI är är

problem.rekryteringen något
finnsmed vuxenstudier.enda värdet Detegenvärdet inte detMen är

framför allt i formbelöningar,externainslag vad vi kallatockså ett av
inslagoch inkomstkarriär. Dettatill yrkes- ärökade chanser enav

Vilängre.vuxenutbildningarför denaturligtvis starkare ärtyper somav
konsekven-vuxenstudier där kanför dehar också funnit anta attatt man

snedrekryteringenocksåinkomstjobb ochför är störst, ärt.ex.serna
förknippa-metodproblemfinnsdiskuteratsdetävenstörst ovansomom

egenvärdet kandärde utbildningardetta resultat. Tillde med antas
rekryteringenestetiskt-kulturella studiecirklar,främstdominera, är

medförvuxenutbildningutsträckningbetydligt denjämnare. I som
problembetraktassnedrekryteringenbelöningar bör ettexterna som

Även till denförklaringarnastudier.högrelikvärdigt det gällersom
ochojämlikhetekonomisksökas ikan dåsneda rekryteringen termer av

studieförutsättningar.skillnader i
ocksåkanfrämst i yrkeslivet,vuxenutbildning,nyttanFörutom av

omvittnatdemokrati. allmänti Detfostrandeltagandet attärutgöra en
gruppdis-isjälvkänslan och träningenstärka denvuxenstudier kan egna

genomförandetuppläggningen ochidelaktighetenkussioner och enav
kompetensen. Menpraktiska politiskastärka dendessutomkurs kan

kundeändamål. Viför dettafritidsstudierfå deltar i rapportera att en
deleda tillutbildning skulle kunnasådanandelrelativt liten atttror att
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Ävenengagerade sig i politiska frågor se också Lindgren 1995.mera
dessa resultat inte något bevis förär inte studerar förom att attvuxna

stärka sina politiska förefaller det troligt den förstärkningattresurser,
demokratin vuxenstudierna eventuellt leder till verkligenav ärsom en
individens perspektiv icke-avsedd konsekvens. Det kanur värt attvara

betona de samhälleliga målen med folkbildningenatt främja demo-att-
kratin och stärka människors möjligheter påverkaatt sina livsvillkoratt
och tillsammans med andra förändra förhållandena enligt värderin-egna

och idéer Proposition 199091:82, sid. 6 ändå kan uppfyllas.gar -
Positiva konsekvenser vuxenutbildning i form fördjupad demo-av av

krati kan följa två olika mekanismer: dels kvalitetsförbättringav en
det offentliga samtalet t.ex. ökad tolerans och kunskapstörreav genom

i politiska sakfrågor, dels förstärkning individuella t.ex.en av resurser
ökad kapacitet hävda sin myndigheter ellerrätt arbetsgi-att motgenom

vare. förstaDen kollektiv inte kanär utnyttjasnyttaen som av en
enskild individ. Den andra mekanismen i första hand individuellär en

också kan bli kollektiv tillgång. Distinktionen mellan deresurs som en
båda viktig vi vill relatera rekryteringenär till vuxenutbildning tillom
distributiv rättvisa. Den kollektiva beror det totala deltagandetnyttan av
och kan inte leda till ojämlikhet mellan individer eller befolkningsgrup-

om ock till höjd välfärd för alla medborgare. detNär gäller politis-per
ka individuell tillgång förhåller det sig uppenbarligen påresurser som

Här kan sned rekrytering ledaett sätt. till både ökade individu-annat en
ella skillnader i möjligheten till politiskt inflytande och ökad ojämlikhet
mellan socioekonomiska eller andra grupper.

Den sneda rekryteringen till vuxenstudier framställs ofta ettsom
problem eftersom den leder till förstärkta initiala skillnader mellan mer
och mindre politiskt resursstarka i samhället. Våra resultat talargrupper
för farhågan både och inte berättigad.att är Om villär lägga viktman
vid den förstärkning demokratin komma till ståndantasav som genom

medborgarna aktivt deltar i vuxenutbildningatt måste den väldiga om-
fattningen vuxenstudier i Sverige tolkas positivt. Det kollektiva godaav

i anspråk alla den sneda rekryteringentas leder till ojämlik-utan attav
Ävenhet. vi själva inte tillhör dem all slags utbild-attom som menar

ning nödvändigtvis fördjupar demokratin, den utbild-är även typ av
ningar vi kallat allmän-medborgerliga så omfattande omdömetattsom
måste positivt: exempelvis har tredje lågutbildad svensknästanvara var
mellan 18 och år och75 fjärde okvalificerad arbetareänmer var
genomgått studiecirkel inom detta område.en

Om vill lägga vikt vid den del Vuxenutbildningens positivaman av
konsekvenser för demokratin kanaliseras ökade individuellasom genom
politiska våra resultat inte anledning till positivaresurser ger samma

6 15-1400
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omdöme. Tjänstemännen, har politiska redan initialt,störresom resurser
förstärker antagligen dessa proportionellt arbetareän t.ex.resurser mer

sitt högre studiedeltagande. Eftersom politiken i hög grad gällergenom
fördelningsfrågor nollsummetyp vad vinner, måsteav en grupp en-

förlora skulle hävda snedrekryteringen tillmånga att vuxenut-annan -
bildning ökade klasskillnader.indirekt bidrar till sådan slutsatsEn är
dock inte oproblematisk.

den rekryteringen reellt problem förSamtidigt sneda är ettsom
vuxenutbildningen eftersom det går målet utjämna redanpå tvärs mot att

ifrånexisterande resursskillnader, det långt säkert alternativtär att ett
scenario skulle fördelaktigt för kanHärvara mer resurssvaga grupper.
vi dra parallell till diskussionen socialpolitiska strategier. Manen om
skiljer där ofta mellan generell, eller institutionell, socialpolitik ochen

marginell Korpi förra, dominerarse Titmuss 1965; 1980. Denen som
till i visssvensk socialpolitik, baserar sig bidrag lika allasom ges en
barnbidrag ellerlivscykelfas eller visst behov uppstår, exempelvisnär ett

utbildning.statliga subventioner för hälsovård eller Den typensenare av
bidragsocialpolitik förs bland i U.S.A. bygger på riktadesom annat

utbetalade efter inkomstprövning, motsvarande Socialbidraget i Sverige.
generell socialpolitik den har mindreEn vanlig kritik ärmot atten

ofta medelklassen tenderarträffsäkerhet och den attatt gynnar som
subventionerade tjänster andra samhällsskiktutnyttja statligt änmer -

kulturverksamhet bibliotek, m.m.detta gäller allnästan teatrar men
den obligatoriska jfr LeGrand 1980.också all utbildning utöver t.ex.

faktisktfinns flera skäl de minst resursstarkadockDet att tro att
första försvaras dessagenerella detFör storsystem. enavgynnas av

medelklassen, medan riktademajoritet, den politiskt starkaäven av
då målgruppen både liten ochbidrag riskerar snabbt urholkas äratt

svag. den skatt de betalarerhåller fördelarpolitiskt allaAtt avgrupper
legitimera högt skatteuttag. För detkan viktigt förockså ettattvara

generella subventioner till exempelvis sjukvårdandra det troligtär att
ioch de inte utnyttjar tjänsternaskola även sammagynnar grupper som

nämligenkontrafaktiska situationen kanutsträckning andra. Densom
Även sjukvårdenoffentligt finansieradedenvärre.antas an-vara om

ändå skulle ha rådvänds proportionellt medelklassen, attsommer av
sjuka från mindreför läkarbesök, kan denbetala sina garantera att

5 för förbättra den obligatoriska utbildningenJämför politiska strateginden att
för få medelklassen sina barndär starkt skäli början seklet, sättaattattettav

förbättringar i denskulle leda till kravi folkskolan detta snabbtattvar
strategi tycks haårs skolkommission,skolformen Björck 19181922, en som

framgångsrik.varit
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gynnade samhällsskikt får god vård de behöver den.när Om universi-
tetsstudier skulle betalas fullt studenterna eller deras föräldrarut av
skulle det i genomsnitt de underrepresenterade socialagynna grupperna
ekonomiskt, konsekvenserna enbart barn till rika föräldrarattmen av
skulle få högre utbildning skulle i längden kunna ha negativa kon-mer
sekvenser för mindre privilegierade grupper.

Vi kan dessa tankegångaromsätta till frågan fördelningennu om av
vuxenutbildning exempelvisöver samhällsklasser. Det statliga stödet till
vuxenutbildning kan generellt Det allaett rimligsystem.ses som ger en
chans delta, möjligheternaatt utnyttjas i högre utsträckningmen av
tjänstemän, i mindre grad arbetare. Om deltagarna skulle betala denav
egentliga kostnaden för studierna skulle den totala omfattningen av
vuxenutbildningen minska påtagligt. Den skulle dock sannolikt minska

för de mindre privilegierade. För referera till vår modellattmer över
individuella val skulle kostnaderna för given utbildning haren som-

betydelse mindrestörre ekonomiska har oftare över-resurser man -
stiga belöningarna just för mindre bemedlade i samhället. Undergrupper
antagandet vuxenstudier stärker individersatt politiska skulleresurser
därmed ojämlikheten öka mellan sociala Att begränsa dennagrupper.
risk inkomstpröva deltagaravgifteratt väl knappast praktisktärgenom
möjligt.

Slutligen måste det understrykas diskussionen hypotetiskatt ärovan
i viktigt avseende: vi kännerett inte efekten deltagandet i vuxenstu-av
dier för individers politiska denI ideologiska legitimeringenresurser. av
vuxenutbildningen och i de politiska målen för den betonas dess- -
vikt för demokratins funktionssätt, vi kan rimligen inte prövamen

nyttan.antagandet den kollektiva Däremot det fullt tänkbart,ärom
ehuru komplicerat metodologiskt, antagandet individersprövaatt att
politiska stärks vuxenutbildning vi har gjort försök tillresurser ettav -
detta inte kunna dra några säkra slutsatser frånovan, men anser oss
resultaten. Om effekten vilket kanär fallet till exempelsvag, vara om
redan resursstarka individer i sina studier breddar sig änsnarare
förmerar sina politiska eller vuxenstudier enbartnästanresurser, om ger

52Det förefaller fråga varken kan eller bör utvärderas. Denoss vara en som
rimliga utgångspunkten betrakta det axiomatisktär att vuxenstudier harattsom
positiva konsekvenser i form kollektiv och söka utvärdera mål pånytta attav
lägre nivåer om deltagarna lär sig något, deras självförtroende och politiskaom

stärks etc.. Frågan vuxenutbildningen värd sinaresurser pengar blirärom
aktuell det finns alternativa fördjupa demokratinvägar gårsom viaom att
statsbudgeten, och då frågan ändå grundvalavgörs politiska övervägand-av

andra dem baserarän sig antaganden effektiviteten hos olikaen som om
verksamheter.
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konsekvensernade positivafärdigheter,ochkunskaperandra ärtyper av
antar.normalt Dåmindre vad ärvuxenstudieverksamheten än manav

problem.ingetsnedrekryteringensidanå andra stort

motstridigarekryteringKravnivå och2.4 -
studieförbundenmål för

studi-från sinaerfarenheterstudiecirkeldeltagarnasanalysernaI egnaav
deuppleverdeltagarekritiken mångaförvi vissa belägg attfann atter

detta kantillalltför låg nivålegat pågenomgåttstudiecirklar de en -
deltagar-Omvarit för höga.kraveninvänderingenläggas attnästanatt

dekännerdeutmaning elleruppfattar cirklarna attinte omsom enna
intedetsittkunskapsmässigt ärinte kan växa engagemang,genom

till andrasöker sigvuxenstudier eller stu-deosannolikt tröttnaratt
delta-andelenmellanvi registrerarskillnadendieformer. Den stora som

regelbundetdeltarandelenochstudiecirklarigit någon gång mersom
ellerpåmånga prövarförklaras ettsken kunnaskulle i detta att enav

meddärför upphörochi demstimulansför litenfinnerstudiecirklar,par
möjliga.dockförklaringarandraförsöksverksamheten flera är

kunskaps-naturligtviscirkelverksamhet finnsstudieförbundens ettI
vanlig före-skall någotstudiecirklar änDeltagandet imål. mervara

skall någondetsocialkulturverksamhet ellerellernings- gesamvaro;
ibibringasinteinsikterellerfärdigheterkunskaper,form mansomav

medmänniskor. Attmed ettnärmareostruktureradevardagens möten
gick dendestudiecirkeldeltagarealla atthundra senas-procent angerav
det liggerförtalar näraintresseradeför de ämnet attcirkeln attte avvar
sakinnehåll,formtill någondeltagandesitthands relateratill att av

därför totaltvaltdet settkunskaper inom ärfördjupade ämneoch man
deltagandesittskall finnamänniskorförviktigtmycketantagligen att

ochsamhällslivetdeltagande ibl.a.målAndrameningsfullt. typer av
och folk-studieförbundframträdande förutvecklingpersonlig är mer

stårdevuxenutbildning,förhögskolor arrangörerän menannanav
måldessauppfyllsKanskekunskapsmålet.medkonfliktiknappast isig

intressantlockasdeltagarnaform, just ettförtäcktibäst att avgenom
studierna.sig någotde läroch kännerämnesinnehåll nyttatt av

gällerdetstudiecirkeldeltagande53 attnärkonsekvensernasjälvupplevdaDe av
samhälletförhållanden ipåverkaintresseradblirustad ochstå attbättre avmera

iinstämmerknappt 15småstudie1995 procentLindgrensenligt rättär -
detta.
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finnsDet emellertid andra mål med studiecirkelverksamheten. Fram-
för allt skall den, diskuterats i avsnittet fördjupa demokratinsom ovan,

i kompenserande syfte nå utbildningsmässigt eftersattasamt grupper.
Detta komplicerar bilden. fördjupaFör demokratin bör rimligenatt
studieförbunden efter maximera antalet deltagare,sträva speci-att men
ellt bör de försöka rekrytera dem i utgångsläget har de svagastesom

utbildningsmässigt, politiskt, m.m.. Våra resultat visar attresurserna
sådana prioriterade handikappade och invandrare oftare ängrupper som
andra upplever de nuvarande kraven högt ställda. Dessutomsom anger
de kortutbildade aldrig gått studiecirkel betydligt oftare andraänsom en

inte har någon cirkelerfarenhet anledningen inte deltaatt äratt attsom
studiecirklar för svåra. Det inte så kortutbildade, invandrareär är att
och handikappade generellt studiecirklar för svårasett att äranser -
mycket talar för utbildningen i typfallet dem förträffligtatt passar men-
bland dem befinner sig marginalen det gäller klaranär attsom av
sina studier de prioriterade troligen överrepresenterade.är Låtgrupperna

för diskussionens skull studieförbunden medvetet väljeranta attoss en
låg kravnivå. lederDetta till för alla individer hög förväntaden sanno-
likhet klara studierna och därmed åstadkommer alldeles säkertatt man

jämnare rekrytering. Därmed skulle kompensationsmålet kunnaen
uppfyllas det före kunskapsmålet och kanske delvis tillsättsattgenom
och med på bekostnad detta.av

Ännu komplicerat blir det vi demokratimåletantar att t.ex.mer om
avhängigt inte bara rekryteringen eftersattaär grupper ocksåutanav

beror den totala omfattningen studiecirkelverksamheten. Det ärav av
säkert så generellt låg kravnivå normalt attraherar fler lågut-att setten
bildade vad den stöter bort högutbildade och verksamhetenän att
därmed får omfattning vad den skulle haft med högrestörre änen en
kravnivå jfr. diskussionen beslutsmodellen allt eftersomovan. Menav
utbildningsnivån höjs i befolkningen kan inte utesluta detävenattman
omvända förhållandet kan komma råda: föratt locka till sig deatt
prioriterade bort så många andra den totalastöter attgrupperna man
omfattningen cirkelverksamheten minskar. Inställningen vi fannav
tecken på bland liten akademiker studiecirklar interätt atten grupp -

något för dem skulle i sådan tolkning kunna sprida sig nedåtvar en-
utbildningshierarkin.i

finnsDet således konflikter, åtminstone potentiella sådana, mellan
olika mål med studieförbundens verksamhet. För tydlighetens skull vill
vi betona vi här bara velat antyda möjligheten sådan målkon-att av en
flikt. Våra resultat talar visserligen för kravnivån oftare för lågatt är än
för hög inom studiecirkelverksamheten, diskussionen i övrigt ärmen
hypotetisk. Bortstötningen illustration risk någotär änmer en av en
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tyderanalyserna tidigare ivi kan belägga åtminstone rapportenen av-
människors allmännaväl avpassade tillpå studiecirklarna är rättatt

utbildningsnivå.
ledare ochobekant problem förändå inte helttordeDet ettvara

for-kravnivå dels kanbestämma vissdeltagare i studiecirklar att en -
oftadeltagarnamellan deltagarna, dels harkunskaperna variera stort

studiernaolika tidhälsa ocholika t.ex. gott att satsaomresurser -
differentieringproblem oftaundviks dessai praktiken avgenom enmen

deltagarstymingofta innebärganskakursutbudet. verksamhetI somen
ofta stimulansförkunskapskrav likakan naturligtvis varierande vara en

det problem.utgör ettsom
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Inledning

bedrivsverksamhetför densamlingsbegreppetFolkbildning är avsom
folkhögskolor.ochstudiecirklarfrämst i formstudieförbund avav --

till studier inommöjligheteroch ungdomarerbjuda bådeskallDe vuxna
fol-stöd för utvecklingenskallområden, och devitt skilda av envara

samhälle.klig kultur i vårt
betydande beloppfår varje årfolkhögskolornaStudieförbunden och
statliga bidragenlandsting. deoch Förkommuneri bidrag från staten,

studieförbunden ochmål för vadregering och riksdaghar satt upp
utred-statlig96,åstadkomma. SUFOfolkhögskolorna skall ärsom en

studieförbundens ochutvärderinghar fått i uppdragning, göraatt aven
ingårutvärderingenled i denverksamhet. Somfolkhögskolornas ett en

förSCBcentralbyrånStatistiskaintervjuundersökning, gör ut-som
räkning.redningens

gjorts i Sverige.aldrig tidigareundersökning harmotsvarandeNågon
studiecir-deltagit ibland demdäremot gjortsUndersökningar har som

termin eller år.underfolkhögskolekurserklar och etten

FormuläretII.

denandelhurfåvill försökaVad utredningen är stor avgrepp om
de harhur oftadeltagit,gång harnågonbefolkningensvenska som

utbildning,bakgrund i frågahar förde vad dedeltagit och vilka är om-
ocksåvillUtredningenmycketekonomi ochfamiljesituation, annat.

förallmänt harsvenskarnavaduppfattningförsöka få rent upp-omen
uppfattningenSkiljer sigfolkhögskolor.studiecirklar ochfattning om

aldrig harstudiecirkel och demdeltagit iharmellan dem somensom
utbildninghar högmellan demuppfattningarnaSkiljer sigdeltagit som

utbildningobligatoriskdem bara haroch som
språksvårigheterexempelvisintervjundet svårtNär göraatt p.g.a.var

defå påintervju ochkortväljakunde intervjuaren göraatt svaren
ingick någraintervjunden kortafrågor.frågorna 20 lviktigaste ca

ochfolkbildningformdeltagit i någonbakgrundsfrågor, avmanom
kortaattitydfrågor. Dennaställdes ingadäremotutbildning,typ avannan

vägrarbearbetningen.vidanvändes ocksåintervju
och destudiecirkelnågonde inte gåttDe säger att sompersoner som

intervjuarenfickfångstfråga.till Härkominte varit cirkelledare en
intervjupersonentroligtutreda detförställa antal frågor är attattett om
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gått i cirkel. det verkade troligt så fallet janågon Om att angavsvar
liberal tolkning.på frågan. skulle intervjuaren haHär en

Formuläret gjort i SCBs datorstödda intervjuprogram DATI.var
frågeföljden förgreningar och kontrollerarIntervjuprogrammet medstyr

s.k. konsis-vilka värden tillåtna utför logiska kopplingar,är samtsom
direkttenskontroll. Varning kan for extremvärden analyserassomges

vid intervjutillfállet.

urvalUppläggning ochIII.

totalbe-med hjälp SCBs registerUrvalsramen konstruerades överav
och år.folkningen omfattade alla mellan 18 75RTB och personer

bruttopopulation ingå 6 236 017Totalt kom det i denna s.k. att
personer.

urvalobundna slumpmässiga OSU:Därefter drogs fyra
i hela riket 6 236 personer1 3 000 017av

492 personer2 i Norbergs kommun 333 4av
NyköpingHelgona församlingar ii Nicolai och Alla3 Szt

22 773 personer334 av
personer.i Angered 333 13 703i Gunnareds församling4 av

från defrån Norberg,16kom ingå tvåI riksurvalet att personerpersoner
Gunnared.frånNyköpingaktuella församlingarna i samt personersex

DatainsamlingIV.

hämtades från detutvaldaadressuppgifter för deAktuella personerna
telefonintervjuergjordesDatainsamlingentidigare nämnda RTB. genom

intervjuaredeltagandeAllai datorstödda intervjusystem DATI.SCBs
syfte och faktaundersökningensfick timmas genomgång omaven

bearbe-urvaletstartade. Hälftenfolkbildningen innan intervjuarbetet av
centrala ilandet och hälften dentades intervjuama iute gruppenavav

Örebro. ibesöksspårningaruppmanadesGöteborgsintervjuama göraatt
kunde ske idetövrigt gjordes besök endastområdet Angered. I om

med spåmingsarbete i storstäderna.samband annat
veckan iskickades sistainformationsbrev till urvalspersonenEtt ut
telefon-erhöll urvalspersonenjanuari. Tillsammans med detta brev ett

hon ställertack för han ellerkort kronor30värt att upp.som
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TABELL B l Resultat datainsamlingen från Fritid och fritids-studierav

Brutto- Urval Svar Därav känd Bortfall
population övertäckning

Antal Antal Antal Proc Antal Proc Proc

Riket 6 236 017 3 000 2 458 81,9 23 0,8 18,1
Norberg 4 492 333 265 79,6 1 0,3 20,4
Nyköping 22 773 334 258 77,2 6 1,8 22,8
Gunnared 13 703 333 254 76,3 8 2,4 23,7

Intervjuarbetet startade vecka 5 och pågick sedan vecka Undert.0.m.
vecka och10 11 genomfördes bortfallsuppföljning. Målet för dennaen

höja andelen intervjuer från till75 80att Detta mål nåddesvar procent.
redan på tisdagen i vecka bortfallsuppföljningen11. I ingick Vägrar-
bearbetning i hela landet och bearbetning anträffade i Stockholm,av
Göteborg, Malmö och i det särskilda urvalet för Nyköping. Till personer
med hemliga telefonnummer skickades brev med så deut svarsporto att
kunde meddela SCB sina telefonnummer och intervjuaren kundenär

Övrigaringa. Detta resulterade i 20 i den harprocentca svar gruppen.
sedan spårats vidare arbetsgivaregenom m.m.

Mindre fel i blanketten rättades till eller frågorna förtydligades under
faltarbetets inledande fas. tilläggsinstruktionerTvå sändes under denut
perioden. Instruktionema skickades i SCBs Mail-system och intervjuarna
hade dessa tillhanda omedelbart.

TabellI B1.l redovisas resultatet datainsamlingen. Totalt erhöllsav
från 3 235 80,9 undersökningspersonema.procent 38svar av personer

kunde hänföras till s.k. övertäckning utomlands, avlidna etc., och
avfördes från undersökningspopulationen.

V. Databeredning

Dataregistreringen gjordes fortlöpande vid intervjutillfállena, och som
tidigare gjordes löpande logiskanämnts maskinella kontroller. Yrke och
arbetsuppgifter, efterfrågades för både den intervjuade ochsom personen

makemaka sambo, registrerades i klartext vid intervjutillfället ochev.
därefter gjordes maskinell och manuell kodning yrkena enligt deten av
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användes vid folk- och bostadsräkningen 1990 FoB 90.system som
Även den socioekonomiska koden SEI-koden för yrket lades på.

Materialet levererades till uppdragsgivaren två filer med olikasom
innehåll. innehöllDen alla utvalda med informationposterena om
resultat intervjukontakten icke-svar,svar, intervjun gjordesnärav

andra filenDen omfattade alla de angivna yrkeskodersamtm.m. svaren
och SEI-koder. På bägge filerna fördes också antal bakgrundsvari-ett
abler: födelseår, kön, nationalitet, födelseortskod, Sammanräknad in-
komst och högsta utbildning. Filerna framställdes i två format; dels som
ASCII-filer och dels SPSS-filer.som

EstimationVI.

erhållitsDe räknades med vikter hänsyn tilltogsvar som upp som
urvalssannolikhet och svarsfrekvens i Vikten för enkätsvara-resp. grupp.

blev följande:re

Nu
In C

skattningEn undersökningspopulationens storlek erhållsav genom

N nC

där

N bruttopopulationens storlekär
n antal svarC

antal exkl övertäckning.ne svar
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för både riksurvaletFör och urvalen i Nor-ärsvar som gemensamma
berg, Nyköping och Gunnared har två vikter framräknats. viktEn an-

rikssiffror,vänds vid framtagning den andra vikten vid framtagningav
siffror.kommunsav resp.

FelkällorVII.

undersökning behäftad med fel olika slag.Varje statistisk Detta ärär av
vid planeringen undersökningen för därmedviktigt beakta attatt av

tänk-kunna reducera omfattningen dessa. detta avsnitt diskuteraslav
föreliggande undersökning.bara felkällor i

drar urvalet ifrån inte helt medOm det register överensstämmerman
har gjort be-populationen har täckningsfel. Registeransvarigaettman

storlek.dömningen denna felkomponent ringaäratt av
populationsnivå.uppräknade skattningarna situationen påDe avser

medurval skattningarna behäftadeEftersom de endast bygger på ärett
urvalsför-Urvalsfelets storlek bestäms urvalets storlek,urvalsfel. av

populationen för studerad variabel estima-farande, variationen i samt
angivnamätfel de fel uppstår då detionsmetod. Med svarenavses som

förhållandena. särskild mätfelfrån faktiskaavviker de En ärtyp av
eller antalförekommer speciellt varaktighetenminnesfel, när enavsom

Återintervjustudier kringhar visat frågorföreteelse efterfrågas. även att
överensstämmel-kan upphov till mindre braattityder och värderingar ge

förelåg enligtolika intervjutillfállen. denna undersökningmellan Ise
demissuppfattning fråga Påståendetvissa intervjuare risk för för A18.

sko-folkhögskoloma lyckats så bra i vanligaflesta eleverna i har inte
det framkom delan besvarades från början med nej, fastän attsenare

negationen i störde intervjupersonen.menade ja. fråganDet somvar
allade fel kan uppkomma inteMed bortfallsfel attmenas som p.g.a.

efterfrågade erhålls. uppstår inget fel bortfalletuppgifter Det upp-om
bortfallet ochträder slumpmässigt, däremot är stort enmen om av

bortfallet,avvikande speciell bortfall det partiellaEn ärtypart. somav
frågoruppstår då enstaka saknas.svar

maskinella be-Bearbetningsfel kan uppstå vid den manuella eller
undersöknings- material. granskningsrutinerarbetningen Deett somav

bearbetningsfelen kan förväntas små.använts gör att vara
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Bilaga 2

Bortfallsanalys

Med vederbörligt tillstånd från Datainspektionen har vissa register-
variabler lagts till totalurvalet. Därmed kan vi skattningar hurgöra över
svarandegruppen skiljer sig från bortfallsgruppen och därmed söka
bestämma bortfallets eventuellt snedvridande effekter. Nedan har
analyserat bortfallet med avseende kön, ålder, utbildningsnivå, samt
födelseland. TabellI B2.l på sida visas bortfallet undergruppnästa per
och totalt, fördelningama fyrade nämnda variablema i urvaletöversamt

i svarandegruppen.samt
Bortfallet skiljer sig märkbart mellan olika kategorier. relativtDet är

högt for utanförfödda Sverige, speciellt i landär ettpersoner som
utanför Norden. Bortfallet vidare högre för för kvinnor,är män än samt
högre bland lågutbildade bland högutbildade. jämnt för-Detän är rätt
delat åldersgrupper, urvalspersonerdär dock mellan har30-44 åröver

relativt högt bortfall. ingen variabel födelseland bort-Förett utom gör
fallet särskilt skillnad marginalfördelningama.förstor

Vi har konstruerat för justera Förvikt selektivt bortfall, där viatten
har givit alla kategorier vikt svarandegruppens marginal-gör atten som
fördelningar blir lika med urvalsgruppens för de fyra variablema. Vi har
sedan applicerat denna vikt några centrala beroende variabler i under-
sökningen och fördärmed sökt korrigera bortfallets snedvridande in-
verkan skattningamapå frekvenser. Resultatet frekvens-dessaav av
analyser visas i Tabell uppslag.B22 nästa

Sammansättningen bortfallet med avseende kön, ålder, utbild-av
ningsnivå och födelseland liten inverkanhar skattningarvårarätt av
vuxenstudiedeltagandet. Generellt överskattar undersökningen troli-sett

deltagandet något, vilket har viss inverkan skattningen antaletgen av
deltagare i populationen jfr. Bilaga Skillnaderna3. dock småsåär att
de inte kan påverka några slutsatser i rapporten.
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ålder,efter kön,FritidsstudieundersökningenBoitfallet iB2.lTABELL
variablerdessa fyrafödelseland; fördelningamautbildningsnivå och av

bortfallsvikt baserad påoch i svarandegruppen;i hela urvalet samt en
dessa.kvoten av

i...Andelar samtligaav
ViktSvarande-urvaletBortfall Hela

gruppen

1.03550.7 49.021.7Män
51.0 0.96749.3Kvinnor 17.7

0.99622.2 22.319.318-29
27.8 1.04729.122.23044

0.94920.6 21.716.345-54
0.97114.013.618.855-64
1.01414.220.9 14.465-75

1.03119.222.2 19.8Förgymn 9 år
1.06414.123.5 15.09-10 årFörgymn
0.99431.9 32.1Gymnasium 17.42 år
0.99212.8Gymnasium 16.8 12.73-4 år
0.95511.0studier 14.7 10.5Post-gynm
0.94310.610.0Universitetsexamen 14.0

0.97590.588.2Svensk 17.6
1.1194.227.6 4.7Nordisk
1.2965.4Utonmordisk 7.034.7

1.00019.7Totalt

variabler t.ex.olikasambandet mellannaturligtvis intekanVi veta om
bortfalletidetsammastudiedeltagandebakgrundsvariabler och är som

skillnadernasannoliktförefaller intedetsvarandegruppen, atti men
drasslutsatserpåverkar dedetomfattningendenskulle att somvara av

studiehinder.rekrytering ochexempelvisvad gäller
relativtutlandsföddablandbortfallet ärkanDet är attnoteraman

beroendedessaspecialanalysema attäroch avstort att grupperav
variab-beroendedetill någrasystematiskt relateratbortfallet inte är av

enbart påbaseradviktengenomsnittligaberäknar denvilema. När
iföddaden förutbildningsnivåålder ochfaktorerna kön, är personer

Norden 0.995.utanföri länderNorden 0.988,övrigaSverige i1.0, samt
besvärandefinns någondet inteförsmå talarsåskillnadernaAtt är att

mellansambandganska starktfinnsdetEftersombakom.systematik ett
förtroendeingi-specielltdetdeltagarvariablemaochutbildningsnivå är

faktor.dennafördelningbortfalletstill övervi kan hänsynvande taatt
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TABELL B2.2 Skattningar vuxenstudiedeltagande från svarande-av
populationen korrigerat för bortfallets avvikande fördel-ningsamt med
avseende på kön, ålder fem grupper, utbildningsnivå och födelseland,
enligt vikterna i Tabell B2.

Variabel Kategori Utan vikt Med vikt

Någon gång gått Ja 73.4 72.6en
studiecirkel Nej 26.6 27.4

Deltagit i studie- Ja 37.1 36.6en
cirkel de åren Nejtre senaste 62.9 63.4

Går studiecirkel Ja 15.1 15.0en nu
demav gått Nej 84.9 85.0som

Aktivitet i Låg 13.5 13.8vuxen-
utbildning i Nonnalstort 67.6 67.7

Hög 12.8 12.7
Extremt hög 6.1 5.9
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Bilaga 3

frånindividtillfallenSkattning antaletav

enkätsvaren

Vuxenutbildningens omfattning avsnittVi nämnde i genomgången av
intervjutillfállet kan ideltagande vidvår skattning1.1.2 att varaav

studieförbun-den vi jämför medSpeciellt låg framstårunderkant. när
diskuterade finns det mättekniskadens vi ocksårapportering. Som stora

Fritidsstudieundersökningen och befintlig deltagarsta-skillnader mellan
enskilda individerbaseras intetistik från studieförbunden. Den senare

individ bidrar medindividtillfällen, där varjevi kallatpå någotutan
Fritidsstudieunder-deltar Eftersomtillfälle för varje cirkel honett

rättvisande skatt-god möjlighetsökningen ovanligt göraatt enger en
försöka beräknastudiecirklar finns det skälning deltagandet i attav

frånrapporteringoch jämföra med motsvarandeantalet individtillfällen
Även uttala vad skillnaden iinte kanstudieförbunden. oss omom

viktig metodologisk frågadetskattning beror på, framstår attsom en
tållförlitligheten i olikanedutreda vilka felkällor sätter typer avsom

skattningar.
februariåldern isvenskar i 18-75 årskattning andelenVår somav

cirkaellerstudiecirkel 11.6gick1995 är nämnts procentsomen
cirkel och deltagandetdeltagare bara gårvarje720.000 deltagare. Om en

totalaborde detomfattning på vårenhöstterminenpå är somsammaav
dock720.0002l.440.000. Viindividtillfällenantalet attvetvara
lite drygtsiffror tydercirkel år våramånga går attän permer en -

vi tagit hänsynberäkningen hari urval det. Ivårt10 görprocent ovan
inte till democh på hösten,till dem cirkel på vårengår menensom en

femhar gåtttermin. Mindrecirklargår två än procenttresom samma
justeringvilket föråren, talarfler cirklar under deeller attsenaste tre en

viss skillnad,cirklar terminför går tvådem säg,görän enpersom mer
ungefär 1.54individtillfállen, vilket skulle innebäraytterligare 100.000

miljoner totalt.
individtillfállen blandkommer antaletTill detta årpersoner som

informationosäkerVi har förvånansvärtoch äldre 75.18 år änänyngre
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deltagandet i olika åldrar.över vårt materialI deltagandet medavtar
stigande ålder jfr. Figur deB3.1, normalaktiva elleräryngstamen

Åtminstonenågot aktivare andra åldersgrupper. för de äldstat.0.m än är
det säker gissning deltagandet sjunker stadigt samtidigtatten som
årskullarna också minskar i storlek. Folkbildningsrådets 1993 upp-
skattning för åldrarna 0-15 år 75 år och uppåt, de står församt är att
13.5 alla individtillfállen. oklart hurDet säker dennaprocent ärav
skattning bortfallet kan högre bland deär, se Svenssonvara unga
1994. Folkbildningsrådets skattning dock i linje med den från ULF-är
undersökningarna t.ex. SCB 1991, Tabell 3.8, där det framgår att
cirkeldeltagandet i åldrarna 16-19 litet även det där kanär ävenom

ibid..54finnas risk för underrapportering i Om vi ändå utgårgruppen; se
från Folkbildningsrådets skattning, och sedan 16-1 7-åringama,antar att
liksom 14-15 åringarna, står för cirka 3 bör vi korrigera vårprocent
skattning för åldrarna inte ingår i vår studie med faktorsom en
ungefär 0.84. 1.54 miljoner dividerat med 0.84 knappt miljoner1.84ger
individtillfällen.

Vi bör därutöver i görligaste mån också hänsyn till den överskatt-ta
ning studiecirkeldeltagandet följden vi inte justerat våraär attav som av
skattningar för bortfallets eventuellt snedvridande effekt, vi intesamt att
tagit hänsyn till studiedeltagandet lägre bland demäratt som p.g.a.
språkproblem genomförde den reducerade intervjun och därför inte
svarade på frågan studiecirkeldeltagande vid intervjutillfállet. Närom
vi det erhåller vi siffra motsvarande cirka miljoner1.79 individ-gör en
tillfällen under jfr. avsnitt1995 1.1.2.2.

Med ovanstående antaganden framkommer vi till punktskattningen
studiecirkeldeltagandet år cirka miljoner individtillfäl-1995 1.8av om

len. Om vi frågan antalet genomgångna studiecirklar under detar om
åren riktpunkt för beräkna individtillfállen kommertresenaste attsom

vi fram till skattning.samma

54 Situationen kompliceras vissa studiecirklar musikcirklamafr.a.attav -rock-cirklama domineras ungdomar mellan och år samtidigt1815av som-dessa cirklar står för del den totala verksamheten i studieförbundenstoren av
se SCB 1994. bör dock antalet deltagare cirkel mycketDet att ärnoteras per
lågt för dessa kurser, bara vilket medför de står för betydligt högre4.8, att en
andel studietimmama eller studiecirklama deltagarna.änav av
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denVar förlorade miljonenär

Skattningen på 1.8 miljoner individtillfallen för alla åldrar år kan1995
jämföras med studieförbundens rapportering 199394 på miljoner2.8
SCB 1994. Det avsevärd diskrepans, hel miljonär individtillfál-en en
len, och det kan skäl fråga sig hur den kan uppstå. Flera för-attvara
klaringar möjliga. det förstaFör gäller siffrornaär olika år. dockDet är
osannolikt detta kan särskilt mycket. nedåtgåendeDen trendatt göra

studiecirkeldeltagandet uppvisade under början 1980-talet tillsom av
följd minskade bidrag bröts i mitten 1980-talet och mellanävenav av
199293 och 199394 ökade antalet individtillfallen, med 2.6 procent
SCB 1994.

detFör andra har inte tagit hänsyn till den osäkerhet vidlådersom
punktskattningen på grund vi arbetar med urval. viNär beräk-att ettav

95%-igt konfidensintervall vår skattning finner vi börett virunt attnar
omgärda våra initiala 700.000 med reservation drygt 80.000,en om
vilket i förlängningen med antaganden leder tillovansamma som en
skattning antalet individtillfållen år kan så högt 2av per som vara som
miljoner. Eftersom slumpfelet lika kan leda till underskattninggärna en

till överskattning, kan dock individtillfállena också drygasom en vara
miljoner.1.5

För det tredje kan vår korrektionsfaktor för åldrarna och speci-över
ellt under dem vi täcker i Fritidsstudieundersökningen fel- detvara om

många fler deltagare bland de vadär vi skyldigaän görtror,unga oss
till märkbar underskattning. kan ledaDet till fel i absoluta tal,storaen

kan knappast för del diskrepansen miljonänmen svara mer av en
individtillfállen. Om illustration den sanna korrek-antar attsom
tionsfaktorn skulle 0.7 istället för 0.84, skulle vår skattning 1.8vara om
miljoner justeras uppåt kraftigt, med 300.000 individtillfállen,nästan

ändå skulle det saknas 700.000.men
För det fjärde har vi kanske våra s.k. fångstfrågor inte lyckatstrots

fånga alla studiecirkeldeltagare. Många studiecirklar arrangeras av
politiska eller andra ideella föreningar och deltagarna kan okunnigavara

studieförbund ligger bakom aktiviteten falletom så haratt ett ärom
studieförbunden misslyckats med marknadsföra sig. Skattningaratt
från ULF-undersökningarna andelen deltagare i kurser anord-över som

andra studieförbund jfr. SCB 1991, Tabellän 3.6-3.8 talarnas av
också för felen inte kan särskilt för de kurseratt storavara som upp-
fattas utbildningar. Fortfarande kan finnasdet underrapporteringsom en
därför cirkeldeltagaren inte uppfattar verksamheten utbildningatt som en
eller kurs ett exempel sådana cirklar kan babysim, ocksåvara men
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s.k. rock-studiecirklar inom det estetisktkulturella området, det.ex.
sådana verksamheter kör-cirklama. vanligaste formernaDe t.ex.av -

fångstfråga.sång och idrottsutbildning har vi dock täckt med vår-
deltagit ivi får så hög skattning andelen någon gångAtt av som enen

lyckats fånga mycketstudiecirkel talar också för vi har storatt en
intervjutillfállet.andel faktiska studiecirklar vid

vi underskattar andelen gårdet femte kan det såFör attvara som
ske det intervju-studiecirkel år. kanDetän attgenom sommer en per

uppfattar sammanhängande cirkel spänner översompersonen som en
det kanadministrativ mening två cirklartvå terminer i utgörs aven

Omfattningen dettaoch deltagare.dock ledare avsamma sammavara
tillgängliga uppgifter.fel går inte skatta medatt nu

sjätte rapportering antaletdet innehåller studieförbundensFör om
avbryterdeltagandet blandindividtillfallen även senarepersoner som

intervjuundersökningisina studier och kanske inte skulle uppge ensom
påverkar exempelvis skattningarnade följt cirkel eller kurs. Dettaatt en

tolvmånadersperioden, harunderi deltagandeULF senaste menom
Fritidsstudieundersökningenskattningar frånmindre inverkan våra

cirkel.gårfrågan intervjupersonenbaserar sig på just ennusom om
frånföreligger överrapporteringSlutligen det möjligt detär att en

omfattning kantanke studiecirklarnasstudieförbunden. Med på även
leda till fel påöverrapporteringar kommabegränsade att stora aggrege-

rad nivå.
mellan skattningdiskrepansen vårSlutsatsen här kan bara bli att av

kan förklarasstudieförbundens rapportering intestudiecirkeltillfällen och
betydandeskillnaden ändåinformation. Eftersommed existerande ärnu

sådan studiefråganstudera Enförefaller det rimligt närmare.attoss
i vilken utsträckningvärdefull kunskapskulle också kunna stu-omge

sådan delta-uppfattascirkelverksamhet inte somdieförbundens av
för kvaliteten hos studiernanödvändigtnaturligtvis inteDet ärgarna.

till dedeltagarna kännereller värdet aktiviteterna ärattatt arrangera-av
för studie-viktig frågastudieförbund, bordede detett vara enmenav

folkbildning,förkännedom sin insatsförbunden spridasjälva att om
uppfattaskan ocksåfritidssysselsättning. Detkulturliv och somnog

såutbildningsinnehållet i verksamheten såoroande är attsvagtom
utbildning.kurs elleruppfattar detmänniskor inte ens som
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