
FOLKBILDNINGENS

INSTITUTIONER
i

,,,.mmmaas.mn;m.,., ,.

Folkbildning institutionsom

Alvar Svenssonav

Fol/ebildningsrâdet myndighets ställe"i

LindgrenLenaav

SOU1996:127

ma,
WW

UTBILDNINGSDEPARTEMENTET



S
52



Azur/as
5-€7"5—/Qcc

min Wé:
m utredningaroffentligaStatens g

1996: 127

Utbildningsdepartementet

Folkbildningens
institutioner

institutionFolkbildning som

Alvar Svenssonav

ställemyndighetsiFolkbildningsrådet
LindgrenLenaav

förUtredningenDelbetänkande av

folkbildningenstatlig utvärdering av
Stockholm 1996



remissutsändningar SOU och Dskundtjänst. Förfrån Fritzeskan köpasSOU och Ds svararav
förvaltningskontor.RegeringskanslietsuppdragOffentliga Publikationer,Fritzes, av

Fritzes kundtjänstBeställningsadress:
106 47 Stockholm

08-20 50 21Fax:
Telefon: 08-690 91 90

1993.Statsrådsberedningen,och Varför.på remiss. HurSvara
på remiss.för den skallunderlättar arbetetliten broschyrEn svarasomsom-

kan beställas hos:Broschyren
förvaltningskontorRegeringskansliets

Distributionscentralen
103 33 Stockholm

08-405 10 10Fax:
10 25Telefon: 08-405

Åbergoch LasseIllustration: Uggla mus,

ISBNTRYCKERI AB 91-33203659NORSTEDTS
1996Stockholm O375—25OXISSN



l
i

SOU 1996: 127i
i
l
l

Förord

Utredningen för statlig utvärdering folkbildningen SUFO har tidiga-av
givit fyra delbetänkanden: Folkbildning och vuxenstudier SOUutre

1995:141, Cirkelsamhället SOU 1996:47, Värden i Folkhögskole-
världen SOU 1996:75 Kunskapssyn och samhällsnytta i hant-samt
verkscirklar och hantverksutövande SOU 1996: 122.

Förutom föreliggande delbetänkande, Folkbildningens institutioner,
och slutbetänkandet planerar SUFO ytterligare delbetänkan-att ut ettge
de. samtligaI delbetänkanden författarna själva innehållet.försvarar

Carl-Gustaf Andrén, utredare
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Förord

Denna studie studieförbundenöver organisationer har slutförts inomsom
för den statliga utvärderingen folkbildningen. Tillsammans medramen av

rad andra undersökningar kommer den bilda underlag för departe-en att
utvärdering.mentets

Studien självständigt forskningsarbeteär där jag självett försvarar re-
sultat och slutsatser. Studien baseras till del material jag in-stor som
samlat innan uppdraget för SUFO 96 blev aktuellt.

Insamling och första bearbetning det intervjumaterial jag använten av
har möjliggjorts ekonomiskt frånstöd Folkbildningsrådet ochgenom
Föreningen för folkbildningsforskning. I det fallet med Ekmanskasenare
fonden anslagsgivare. Jag vill här uttrycka min tacksamhet för dettasom
stöd.

Under 1995 engagerades jag SUFO 96 för bidrag till dessatt ettav ge
arbete med utvärdering folkbildningen. Detta uppdrag har gjort detav
möjligt för mig bearbeta och sammanställa sådantmaterialetatt det här
föreligger. Jag tacksam förär den möjligheten.

Ett särskilt tack vill jag rikta till alla de arbetare inom studieförbunden
ställt sin tid och kunskap till förfogande för intervjuer liksom för desom

dokument välvilligt ställt till mitt förfogande. Jag vill ocksåsom man
tacka alla de jag i skiftande sammanhang haft tillfälle diskuterasom att
folkbildningsfrågor med. mångaDet påär samtal skilda bidragitsättsom
till den bild studieförbunden framträder de följande sidorna.av som

Författaren



Författaren

institutio-SociologiskaviddoktorandFiLkand,f 1935.Svensson,Alvar
medfolkbildningen ochinomarbetatuniversitet. HarStockholmnen,

utveck-pedagogisktförfolkbildningsfrågor 1969.sedan Har ansvarat ett
studieför-Frikyrkligademokrati inomFolkbildning ochlingsprojekt
1989. HardemokratiFolkbildning förskrivit slutrapportenochbundet

förkulturverksamhetstudieförbundensutvärderinggenomfört aven
studieförbunden. EnKultur ikulturråd redovisad i ut-Statens rapporten

studieförbundenikulturverksamhettillstatsbidragetvärdering av
Studie-Utarbetade 1988kulturrådet 1986:6.från rapportenRapport

skrivitHarSkolöverstyrelsen.för90-talet rapportinförförbunden en
iVilka deltar1993deltagarundersökningFolkbildningsrådets stu-från

1996 och kom-deltagarundersökningmedlett arbetetdiecirklar. Har ny
från denna.publiceraunder hösten rapportenattmer
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Bakgrund1. och syfte

l diskussionen utvärdering folkbildningen fråganhar verksam-om av om
hetens effekter varit central. Man vill vad verksamheten betyder förveta
deltagarna, vad den tillför dem och deras omgivning I detta projekt detär
inte effekterna står i aktörerna. Det sigcentrum för-utan rörsom ettom
sök identifiera och tolka organisationernasatt karaktär och roll för-som
medlare mellan målde och syften berörda uttryck för.partersom ger

stårI studieförbunden organisationercentrum och deras handlan-som
de central och lokal nivå. Studieförbunden kan förmedlareses som
mellan olika intressen. De knutna till folkrörelsesammanhangär med ett

antal organisationer anslutna, ellerstort relateradeär tillnära andra sam-
manhang påverkar deras inriktning. Ekonomiskt de beroendeärsom av

och kommun bidragsgivare.stat Det innebär rad eller min-som att en mer
dre tydliga villkor finns för verksamheten. Legitimitet i det politiska sys-

förutsättningär för det offentligatemet stödet.en
Verksamheten genomförs i lokalt sammanhang där lokalavdelning-ett

har mellan propåer frånavväga förbundetatt och intressen hosama med-
lemsorganisationer lokalt, kommuner och medarbetare. Avdelningar kan
också tolkningargöra krav och förväntningar. Avgörande föregna av re-
sultatet till sist människorsär intresse för delta. I cirkeln åt-det,äratt
minstone enligt idealbilden, ledare och deltagare vad cirkelnavgörsom
ska användas till.

I hela finns komplext samspel mellan olikaett krafter. Attprocessen
fullständiggöra analys detta inte möjligt inomär deen av ramar som

finns och utvärderingen torde inte heller betjänt det. Jag inriktarvara av
mig i detta arbete främst på tolka och beskriva studieförbundenatt som
delar i större och derasett samverkasystem sätt med detta.att

Folkbildning folkrörelse-

Begreppet folkbildning kan ha flera olika betydelser. I allmän mening kan
det innefatta folks kunskaps- och bildningsnivåett likaväl åt-olikasom
gärder för höja denna. Vanligen dockatt organiserad verksamhetavses en

syftar till stimulera bildningsprocesser ochatt organiserasom studier
bland vuxna.

De viktigaste organiserade uttrycken för folkbildningssträvandena är
folkhögskolor, studieförbund och folkbibliotek. Studieförbunden utgör
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organiseradedetdelenekonomiskt,ochvolymmässigt störstaden, av
för-studieförbunden näraundantagMedfolkbildningsarbetet. ärett par

folkrörelsema.deknippade med stora
Enkunskapsprocesser.kan tolkasframväxtFolkrörelsernas nysom
förgrundensituationen rö-densamhället ochmedvetenhet varegnaom

inte kunnattidigareoch erfarenheterKunskaperframväxt.relsernas som
organiserad handling.ledde tillochmedvetnablevsig gällandegöra nu

i folk-viktiga inslagtidigtbildningsarbeteochKunskapssökande var
1977.Lundkvistarbeterörelsernas

förändringredskap i denbeskrivitsBildningsarbetet har av sam-som
Såefter.sociala rörelser strävatfolkrörelser eller thället exsersom

bildnings-ochkulturfömyelserörelserfolkrörelsemaArvidsson som
förinstrumentmedlemmardessrörelsen ocharbetet sättett att gesom

Arvidssonsamhälletsituationensåväl denförändring somegnaav
bildningsarbeteoch derasfolkrörelsemaHellblom1985. en nysomser

gjor-och intressenerfarenheterarbetarklassensdäroffentlighetform av
1985.Hellblomsynligades

folkrörelse-organisationertillknutnastudieförbundenflesta ärDe av
demdelfolkrörelser. Ensjälvasig tkaraktär eller exavsomser
Bildnings-Nykterhetsrörelsensochbildningsförbund ABFArbetarnas

fortsättningardirektaorganisatorisktflverksamhet NBV är settm
tillkommitAndra harbildningsarbete.ursprungligafolkrörelsernas sena-

karaktär.till rörelseroch knutnaär annanavre
universi-inomsträvandenframharFolkuniversitet FU växt ur

imedverkauppgiftdetharStudenter atttetsvärlden. sett ensom
ochfolkbildningmellanrelationeroch skapafolkbildningsarbetet öppna

förbindelseidémässigfinns1988. HärWalleriusbildningakademisk en
mitt.från 1800-taletsbildningssträvandenliberalamed tidiga

medverkat i denharbildningsarbetetfolkrörelseförankradeDet om-
sekel.dettaunderskettsamhälletdet svenskavandling somav

syften. Ingeför olikai bruksamtidigt kunnatBildningsarbetet har tas
från upplysningsñlo-utgickfolkbildningsarbetetpekarJohansson att
frigörelse ochtillvärde,likamänniskors rättallasoñns idéer person-om

också, han,blevyttrandefrihet. Det sägeråsiktsfrihet ochutveckling,lig
beståendeslå detvaktförinstrumentpolitiskt instrument-"ett attett om

beroendenytt,skapaförändra ochförellersamhället ett somatt vem
1985IngeJohansson,brukade det.

ochorganisatoriskaoch derasstudieförbundrespektivebeskrivning‘ För aven
1985.Johansson, Ingehemvistideologiska tse ex
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gåttUtvecklingen har igenom olika skeden där närmandet till staten
varit centralt inslag. 1912 infördes statsstöd till studiecirkelbibliotek,ett

fick sin fortsättning årsi 1920 folkbildningsutred-ett engagemang som
ning och dess diskussion folkbildningsarbetets samhälleliga plats.om
Statsbidrag till studiecirklar kom 1947. Samtidigt formulerade riksdag
och regering bestämda förväntningar på folkbildningsarbetet. Man fick ett
samhälleligt uppdrag gällde demokratins tryggande. Detta under-som
ströks tydligare års1963 folkbildningsbeslut.än genom

perspektivEtt utvecklingen Lars Arvidsson han hävdarnär attger
folkrörelsema i sin första tid representerade förhållandemotkultur i tillen

dåden dominerande kulturen. bådaUnder utvecklingen har de krafterna
sig varandra, den tidigarenärmat motkulturen har blivit del den do-en av

minerande kulturen Arvidsson 1985.
Vilken samhällelig roll folkbildningsarbetet övergången tillnära ettnu,

sekel, spelar fråga.empirisk åberopasI denär retorikennytt tra-en egna
ditionella folkrörelseideal. Folkbildningsarbetets självständighet och dess
förändringskraft framhålls I till dennagärna. tycks regeringmotsats syn
och riksdag, liksom kommuner, ofta studieförbunden instrumentse som
för politiska syften. Samtidigt frammanar kritiker bilden verksam-av en
het till delar förvandlats till betydelselös fritidsaktivitet.storasom

Studieförbunden några årtiondenahar under utvecklats till stora orga-
nisationer med betydande ekonomisk omsättning. Deras verksamheten
berör antal människor. Antalet deltagare i studiecirklar uppgickett stort

Även1993/94 till 2,8 miljoner.närmare kan delta i fle-om samma person
årcirklar under och antalet därmed lägre, kanske mellanärettra personer

1,5 och 2 miljoner frågadet betydandeär kontaktyta. Till dettaom en
Årsbokkommer ll miljoner deltagare i kulturprogramän folk-mer om

bildning 1995. Enligt enkätundersökning SUFO genomfört haren som
75 den befolkningen någon gång deltagit i studiecir-procent av vuxna en
kel Jonsson/Gähler 1995.

statligtI stöd till folkbildningen utbetalades 1993/94 2,4 mil-närmare
jarder kronor knappt hälften eller 1 154 miljoner kronor gick till devarav

Årsbokelva studieförbunden folkbildning 1995. Till detta kommerom
kommunalt stöd kan uppskattas till 600 miljoner.som

Studiens syfte

Denna studie inriktas studieförbunden organisationer. Det allt-ärsom
så inte folkbildningens resultat eller effekter står i centrum utan stu-som
dieförbunden aktörer. Studieförbunden ingår i störreettsom samman-
hang där flera påverkar.aktörer med och Huvudsyftetär med studien är
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skil-förmedlare mellanstudieförbundens rolltolkaidentifiera ochatt som
mål berördaoch syften hosda parter.

studieförbund kani mycket vadMedlemsorganisationema avgör ett
Även så detnågon kontroll kanstark formellinte utövargöra. om man

förbundet skafinns hurstudieförbunddär avgöraidésammanhang ett ar-
organisationerna kon-de anslutnamed vad. Dessutombeta och utgör en

i verksam-deltarför vilka människorbetydelsehartaktyta stor somsom
heten.

skaoch kommun. Debidragsgivama, över-inflytande harstarktEn stat
förmås medbidraochverksamhetenvärdet att resurser.tygas avom

har varitStudieförbundensamspel.finns härTraditionellt represente-ett
studieförbundenkontakter mellanfinns godautredningar och detrade i

beslutriksdag. Statensåväl regeringskansli sätteroch omgenomsom
ideltafolkbildningen. Genomförviktigastatsbidrag att processenramar

påverkar skahurmed ochstudieförbunden själva ut.är seramarna
någradiskuteradet viktigtförstå studieförbundens roll ärFör attatt

påverkar dem.omgivningenintressen imellan deskämingspunkter som
studi-förstå förhållandet mellanbeskriva ochdärförförsta syfteEtt är att

påeller kravförväntningarsjälvuppfattning och deeförbundens egen
dessauttryck för. Mellanregering och riksdagverksamheten gettsom

studieförbundenspåverkan. visarForskningenömsesidigfinns ut-atten
från utformatssamhälletstödetberoende hurgrad varitveckling i hög av

Anderssonbidragsgivarenförväntningar och kravdeoch angettsom
1985.1980, Johansson, Inge

de-mål för dennagälleroch de ärbidragsgivningenSyftena med som
uttrycksbidragbeslutstudieförbund. riksdagensIför alla omsamma

studieförbunden börvärde,ideologisk profileringsamtidigt är ett varaatt
studieför-mellan1990/91:82. Skillnaderoch1980/812127olika Prop.

tolkarutgångspunkt i de självahurbl medbelysasbunden kommer att a
uppgift.sin

organisationer-rollfördelningen inomstuderadelsyfteandraEtt är att
sinochbåde bidragsgivareför förbundenviktigStaten är genomsomna.

förväntasledningar kancentrala äg-funktion. Förbundenslegitimerande
ochregeringinförverksamhetenmotiverauppmärksamhet attstorna

vadbildförsöker skapariksdag. Man tror attmot sam-mansom svararen
tradi-upprätthålla skydda denochangelägenvill ochhället är attomse

folkbildningen.positiva bildentionellt av
stårroll. dedelvis Detförbunden har ärenheter iLokala somannanen

står stödfunk-främst förRiksförbundenverksamheten.för den egentliga
får akti-i dede deltagarelokalavdelningarnaförAvgörande ärtioner. att

därför arbetaansvariga kanlokaltordnas. Deviteter antas merasom
marknadsinriktat.
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De olika omgivningar centralt respektive lokalt verksamma funk-som
tionärer i studieförbunden verkar i kan leda till skilda sättantas att upp-
fatta folkbildningens ideologiska innehåll och samhälleliga funktion.

Från organisationssociologisk utgångspunkt det rimlig hypotesär en
nivåerolika i organisationen påverkas skildaatt sättman av om-

givningen. De centrala ståkan målformuleringarför ochantasorganen
identitetskapande i relation till samhället i För lokalavdelningamastort.
står produktion verksamheter i och de tvingas därmedcentrumav att ta
praktiska hänsyn till möjligheten rekrytera deltagare. För belysa be-att att
tydelsen dessa skilda situationer jämförande målanalysgörs ochav en av

folkbildningsuppgiften på olika nivåer inom organisationerna.syn
Rimligen finns samspel målmellan hur och ideal framställs för-ett

bundsnivå och hur de tolkas och tillämpas lokalt. I studien belyses sam-
bandet åmellan sidan förbundets mål och syften åoch andra sidanena
avdelningamas konkreta handlande.

utgångspunktMed i vissa organisationsteorier kan tänka sig deattman
centralt fastställda målens funktion tillfredsställaär in-att externamera

konkretän verksamheten. Så talartressenter Thompssonatt styra t ex om
organisationens behov skydda sin kärna störning Thompsonatt motav
1988. lederDetta i organisationer till arbetsfördelning. falletstora Ien
med studieförbunden kan tänka sig fördelning uppgifter mel-man en av
lan lokala enheter och centrala förbundsorgan efter antydda linjer.

Ytterligare skärningspunkt den där avdelningensär strävanden mö-en
eller inte intresserademöter deltagare. finnsDetter tecken närman-ett

de mellan studieförbunden och deras medlemsorganisationer kan le-som
da till dåde och primärt lokalt, blir allt viktigare föratt det mötet.senare,

målFörmedlingen mellan skilda nivåer och med olika grad kon-av
kretion diskuteras. Här vi med olika slag mål frånrör allt ideolo-oss av
giska eller utopiska mål till operativa mål i sådant antaltermer av som
deltagare, eller ekonomiska resultatarrangemang, osv.

Att uppfattas legitima både hos bidragsgivare, hos medlemsorga-som
nisationer och allmänhet avgörande betydelse förär studieförbunden.av
För detta den ideologiska förankringen,är enligt traditionell folkbild-
ningssyn, viktig. Studieförbunden kan inte fungera kommersiel-rentsom

företag verksamhetens, i grunden ideologiska, motivering ifrå-utan att
Samtidigt degasätts. beroendeär visa konkreta aktiviteter,attav upp som

deltagare betalar för och måttduger offentliga bidragnär skasom som
fördelas.

Vissa studieförbund har utvecklats uppfatta sig företagmot att som
påarbetar utbildningsmarknad. Förskjutningen frånbort traditio-som en

nell folkbildningssyn marknadsorienterad hållning har blivitmot en mera
tydligare under årende bl följd den ekonomiska utveck-senaste a som av
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kommunalt stöd.såväl statligtnedskärningarmedlingen somav
framhållsså oftaför demokratinbetydelsefolkbildningensGenom att

speciellt in-organisationerfolkbildningensinomdemokratisynenblir av
demokra-folkbildningensanalysdärföravsnittEtt ägnastresse. aven

nivåer i organisationerna.skildaledaresådan uttrycksdennatisyn av
följandesammanfattasstudien kan kort sätt:Syftet med

mål studieförbundensochfolkbildningensuttalandenanalyseraAtt om
för det offentliga stödetmedfrån instanserpolitiskauppgifter dels ansvar

Förhållandetsjälva.från studieförbundenoch delsfolkbildningentill
uppfattningstudieförbundensuppfattning ochbidragsgivarensmellan tas
och skillnaderlikheterförekomstenUppmärksamhet ägnas avupp.

företrä-skiljaktigheter mellaneventuellastudieförbunden ochmellan
nivåer förbunden.inomorganisatoriskaför olikadare

olika instansernasanalys debeskrivning ochutgångspunkten iMed av
förhållanden ska jagorganisatoriskafolkbildningsuppgiften ochsyn

mellanförmedlarefunktionstudieförbundenstolkaochdiskutera som
olika intressenter.folkbildningens

organi-förankring i skildastudieförbundensberörde jagInledningsvis
förbund,så samtligamed, försammanhang,satoriska gott en sam-som

in-formadesstudieförbundenförstanågon folkrörelse. Dehörighet med
utvecklingensUnderrörelsens behov.förinstrumentfolkrörelser somom

imedblir sinakommitalltmergång studieförbundenhar att egna en
också förhållande sina med-tillisjälvständig ställningmånga avseenden

lemsorganisationer.
kom-ekonomiska stödsamhälletsutveckling harParallellt med denna

förvänt-riktatsPolitiskt harverksamheten.roll förspelamit störreatt en
kulturpoli-vuxenutbildning ochmedverkan istudieförbundensningar

frågor.politiskaviktigaoch debattbred belysningliksom itik av
förstå studieförbundens platslång tid. FörutvecklingDetta över attär en

granskas ochutvecklingdennafungerar behöverdesamhället och huri nu
studieförbundensdärföri studienBetydandebeskrivas. ägnasutrymme or-

med deparallelltutveckling, skettutveckling. dennaganisatoriska I som
delfinnsdetta sekel,undersamhällsförändringarnaallmänna en avstora

roll.nuvarandeförstå studieförbundensförförutsättningarna att

Uppläggning

materialskriftligttolkninganalys ochgenomförtsStudien har avensom
och lokalt.centraltstudieförbunden,förföreträdareintervjuer medsamt

underlaget,del utvär-studie äruppgift, där dennaSUFOs utgör attaven
valtharårs bidragsreform. Jag1991efter ettfolkbildningen att tadera
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allaorganisationer. Somstudieförbundenperspektivhistoriskt or-som
också präglargradi höghistoriastudieförbundenganisationer har somen

förhållanden ock-förståsvårt aktuelladeDet utan attvad de ärär attnu.
fram.situationennuvarandeså den växtfölja hur

står för främststudieförbunden harbildningsarbeteformDen somav
studieförbundendärför följa hurvillfolkrörelsema. Jaginomformats

folkbildnings-å sidan,samspel mellan,iformatsfram och ettväxt ena
för-å krav ochandra sidanochfolkrörelsema,ochinomsträvanden utom

samhället. Härifrån politiskacentralauttrycktsväntningar organsom
lederDettadels dokument.forskning ochtidigaredelsjagbygger

Studieförbundet.kallar detvad jagbeskrivningtillfram mognaaven
studie-hurgranskninginriktasstudiendelenDen avenavsenare

folkbildningsvärld. Likheter1990-taletsifungerarochförbunden agerar
ochfolkbildningenolika förbundenhur deskillnader mellanoch ser

rollsin tas upp.egen
uttalandenochutredningarföregicksfolkbildningsreformårs1991 av

fåjämförs i syftegås ochigenomhåll. Sådana dokumentfrån skilda att
Studieförbundenssåg folkbildningen.ochskilda aktörerfram hur ser

påverkanliksom derascentralsin uppgiftuppfattning och ärsynegen
innehåll.beslutets

statistikreformeneffekternabelysaMöjligheterna tatt genom exav
tillgängligtgenomgång tolkningochbegränsade. Endokumentoch ar av

inteIntervjuernaintervjumaterial. äranvändsVidarematerial görs. ett
i dettaalla deinnebärstudie vilketför dennagjordaprimärt att samman-
mycket relevantfinnsdettafrågorna har ställts. Trotsinteviktigahang

hämta där.material att
och slutsatser.diskussionsammanfattandemedavslutasRapporten en

Material

intervju-och/ellerundersökningenförmaterialet ärempiriskaDet texter
verksamheten.också uppgifterstatistiskamån använder jagvissdata. I om

Viktiga är:texter
förar-Blandtill den.och förarbetenfolkbildningspropositionårs1991-

skrivningar defolkbildningsförbundetsstudieförbundens ochbetena "air
viktiga.

målskrivningar ochfastställdaofficielltStudieförbundens mate-annat-
tolkningltill-uppgift och derassinbelysa deraskanrial synsom

förordning.proposition ochlämpning av
be-ochStudieprogramfrån lokalavdelningar.Måldokument annat som°

i avdelningarna.cirklar ochhur utbudetlyser annat utserav
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Intervjumaterialet

Under tiden november 1992 till juni 1993 gjorde jag 18 intervjuer med le-
dande företrädare för studieförbunden centralt. De intervjuade samt-var

dåvarandeliga förbundsrektorer eller motsvarande för för-samt, sex av
bunden, ordförande förbundsstyrelsen.i Under tiden juni 1993 till mars
1994 gjordes 40 intervjuer med lokalt ansvariga tjänstemän i lokalavdel-
ningar fyra i landet. De intervjuade någotmed undantagorter verk-var
samhetsledare/chef sin avdelning.

Intervjuerna har genomförts samtal, vägledda lista ornrå-som av en
den skulle Jag har eftersträvat ställa i huvudsaktas attsom upp. samma
frågor till alla intervjuade. frågaDet vad Patton kallarär för theom ge-
neral intervju guide approach Patton 200. Intervjuerna spelades ins
band och utskrifter inspelningarna har sedan lagts till grund för bear-av
betningen. Intervjuerna frågorrad studieförbundens måltog upp en om
och uppgifter, på folkbildning, förhållande till omgivningen Isynen mm.
den första omgången användes 1,5 till 2 tim för varje intervju. De lokala
intervjuerna kortare i allmänhet omkring till 1,5 timmar. Inter-var en
vjupersonema hade i fåttförväg kort lista på områden skulle tasen som
upp.

Två något olika intervjuguider har för intervjueranvänts, centralten
och för de lokala. återgesIntervjuguidema i sin helhet i bilaga Ien an-
slutning till intervjuerna insamlades dokument, årsberättel-stadgar,som

måldokumentoch studieprogram.samtser
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Några perspektivteoretiska2.

fått sin form inomden, har ivi kännerFolkbildningen, settstortsom
successivthar sedanfolkrörelser. Den1800-talets klassiska anammats av

studieförbundIdrottsrörelsensorganisationer. Sedanrörelser ochandra
folkrörelseorgani-familjerallabildades kanSISU säga att stora avman

stårrörelsestrukturdennastudieförbund. Vid sidansationer har avegna
StudieförbundetMedborgarskolan Mbsk DetochFU som ensersenare

folkrörelse i sig.
folkrörel-delar iintegreradeStudieförbundenUppfattningen somom

studieförbun-granskasynfältet. väljer härJagliv kan begränsa attsemas
därsådana i sammanhangverksammaorganisationer ochden ettsomsom

Studieförbundenpåverkas omgivning.både påverkar sin ärochde ut-av
iorganisationslivetde delarintressen därför organiseradetryck av

folkrörelserbegreppetsamlas undertill vardags brukasSverige spe-som
kommun.ingår samspel med ochde iSamtidigtlar roll. statettstoren

någon på marknad.meningifungerar deVidare en
organisationsforskning-organisationerNågra perspektivde somav

förstå studieförbundensoch tolkahjälp förkan till ut-attgett varaen
ställning.och nuvarandeveckling

rörelseifrågasätter bilddensociala rörelserforskningModern avom
organi-formatssociala rörelser harfolkrörelse Urbegreppet ger.som

Friberg/Galtungrörelserkan betraktasinte längresationer somsom
organisa-med desssocial rörelseundvika likställavill1984. Man att en

vuxit fram deorganisationerEyerman/Jamison 1991. Detioner som ur
socialavårt betraktasland kan inte längrefolkrörelsema iklassiska som

folkrörelseorganisationer.rörelser, de är
fått organisationerbeteckna de"folkrörelseorganisation" harBegreppet

1995. Rö-sociala rörelser a.a, Jonssonframvuxit och växer ursom
få slagkraftökadideologi. Förkringsamlas enligt Jonssonrelsen atten

Därmed byggseller flera.föreningaktiva i rörelsenskapar orga-enen
hierarkisk struktur.mindreellernisationsstruktur med en merupp
beskriva organisa-°folkrörelseorganisation”med begreppetvillJonsson

25.1995,rörelser Jonssonvuxit framtioner och växer sursom
så studie-till folkrörelserrelaterasmån överhuvudtaget kan ärdeIden

betraktajag tolkar det,medlemsorganisationer,förbundens att somsom
alltså andrasjälvaStudieförbundenfolkrörelseorganisationer. utgör ett

organisatio-organisationerdeorganisationsuppbyggnaden,iled är av
Ahrne 1994.ner
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Ibland kan begreppet folkbildningsrörelsenmöta då syftarman som
brett intresse för och deltagande i folkbildningsverksamhet.ett Det in-
för kunskap och personlig utvecklingtresse sig uttryck itar attmm som

så många deltar i bl studiecirklar dåtolkas bildningsrörelse.a som
Eftersom det studieförbundenär deltagarna jag intresseraränmer som
mig för här kommer jag inte detta begrepp.att ta upp

En de uppgifter organisation har skapaär för för-attav en attresurser
verkliga målde och syften för vilka den skapats. Folkrörelseorga-
nisationer kan skapade för samla och mobilisera oliks slagattses som av

Resursmobi1isering central delär varje organisationsresurser. en av
uppgifter Gamson 1975, Knoke/Wood 1981. Den innefattar samlaatt
medlemmar till arbete för mål och syften lika välgemensamma attsom
skapa ekonomiska inifrån utifrån.ellerresurser,

Jag kan uppfatta studieförbunden skapadeatt just förmenar man som
bygga och samlaatt kan användas för förverkligaupp attresurser som en

social rörelses eller folkrörelseorganisations strävanden. rimligtEtten an-
tagande också skapandetär har haft olika inriktningatt ochav resurser
karaktär i olika skeden utvecklingen. För de folkrörelsebaserade studi-av
eförbunden gällde det i begynnelseskede stärka medlemmarnasett att
målmedvetenhet förmågaoch verka för rörelsens eller organisationensatt
mål. I skeden har, jag, förskjutning skettantarsenare mot att externaen
ekonomiska i varje fall jämförelsevis, viktigare.resurser ses som,

Jag har i sammanhang hävdat folkrörelser, ellerannat socialaatt rö-
relser kan uttryck för perspektiv verkligheten, formses som nya en av

kunskap Svensson pådrivande1989. De inom 1800-talets rörelserny
strävade efter tidigare doldagöra erfarenheter och insikteratt synliga och
därigenom påverka samhället. För väckelserörelserna det dimen-var nya
sioner det religiösa livet, för nykterhetsrörelsen det medve-av var en ny
tenhet alkoholens skadeverkningar.om

Arbetarrörelsen byggde tolkning samhället också påen av men ar-
betarnas erfarenheter orättvisor. "Det den konkreta livsnäraegna av var
erfarenheten grunden för verklighetsbild. sågVärldensom var en ny an-
norlunda måsteoch förändras. alltsåDet förut alla rörelserna kun-var ny
skap, bilder verkligheten grunden för strävannya av motsom gav en so-
cial förändring. Svensson 1989, 39s

En liknade kunskapens betydelse ocksåhar uttryckts i forsk-syn ett
ningsprojekt folkrörelserna och framtiden inom Institutet för fram-om
tidsstudier. I problematisering några för folkrörelserna centrala be-en av

behandlas också studiearbetet, folkbildningen. Författaren hävdargrepp
poängen i folkbildningen folk själva faktisktatt skapade kunskapattvar

iaktta och bedöma verkligheten och läsaatt den. Axelssongenom om
1992 416s
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samhäl-vidare i bredaleverochspringersociala rörelserTanken att ur
socialateorikognitiva rö-i denbärandekunskapsprocesserleliga är om

JamisonAndrewochEyermanutformats Ronrelser avsom
skapa över-vill med denna1991. DeEyrrnan/Jamison syntes somen

sociala rörelser.från forskningtidigareinsikterförenarskrider och om
traditionkunskapssociologiskfrånutgårEyerman/Jamisson somen

Sociali TheLuckmanochformulering Bergeraktuellafått sin av
for socialföreslår mediating roleof Realtity. DeConstruction move-en

proffessio-intoknowledgedaytransformation ofin thebothments every
providinginimportantperhapsandknowledge,nal con-neweven more

52knowledge. aproffessionalofinterpretationfor the a stexts
likede isorganisationer,speciellainterörelserSociala moresomses

dynamic in-filled bythatconceptualterritory,cognitive spacea newa
in theorganizations. Detand ärdifferentteraction between cre-groups

knowled-and ideasof thoughtformulationarticulation,ation, newnew -
55society.itself in adefinessocial-that movement a sage

dembildas inomorganisationerlika med deinterörelserSociala är som
fungerarmening. Derörelsernaskan bli bärareorganisationerna avmen

bredakunskap i denproduceralaboratorier försociala sätt att me-nyasom
också roll irörelser harSocialabegrepp. attdettaning enman gersom

förhållningssätt.politiskasociala ochidéer tillvetenskapligaöverföra
bärarestudieförbundenbakgrunden vill jagden härMot av ensomse

kunskaper,förhållningssätt kunskap. Detillkunskapssyn, egetett nya
rörelser hari socialasynligapå gjortsverkligheten,perspektiv ge-som

hararbetettydliga. I detochsamlaskunnatbildningsarbete görasnom
viktiga redskap.varitstudieförbunden

två riktningar.iha verkatkanstudieverksamhetenordnadeDen antas
framlyftaskunnatfolkliga erfarenheterbredatillmedverkatharDen att

organi-förå varitsidanandra vägpåverka utvecklingen. harDenoch en
kun-spridafolkrörelseorganisationer,rörelserna,krafter inomserade att

medlem-stått för, till bredaperspektivochskaper grupper avmansom
med-mobiliseringmetod förfungeratBildningsarbetet har avsommar.

folkrörelseorganisationer.lemmar i
två i olikasidormellan dessafråga fördelningengällerintressantEn

erfa-samlandetantagandemöjligtutvecklingen. Ett ärskeden att avav
speladehandlingöverförande till stör-dessa ochtolkningrenheter, enav

organise-allt starkarehistoria. Dentidigarei organisationernasrollre
kanhänderorganisationernasiuppbyggnadenringen och an-resurserav

ka-användsstudieförbundentyngdpunktenförskjutitha mot att somtas
mindreellerblivitkan hakunskap. Desprida,föranal för att ut, mer

sådant ledning-förmobilisera medlemmarföreffektiva apparater att som
viktigt.ansetten
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Enligt klassisk Organisationsteori organisationerär rationella system
utformade för tjäna huvudmans intressen.att Idealtypen för ratio-en en
nell organisation Webers beskrivning byråkratin.är Weber byrå-av ser
kratin uttryck för den samhällets rationaliseringett står isom som cen-

för hans samhällsanalys. Weber,trum 1977 del 3 47-95, Perrowutg.sv s
1986, Eyerman/Jamison 1991

I teorier rationella organisationer har huvudmannen central,om en om
ibland implicit,än roll. Organisationen har skapats för neutraltatt ett

och regelstyrt förverkligasätt huvudmans intressen. Detta innebären en-
ligt Perrow centralisering makten, burecracy has becomeen av a means,

of centralizing in society and legitimating and disguisingpower or
that centralization Perrow 5. Enligt W Richard Scott står organi-a a s
sationens mål i för rationell organisation. Fråncentrum detta perspek-en
tiv organisationer,är han, instrumentssäger designed attain specifiedto
goals, Scott 1981 57.s

I analys studieförbunden fråganär organisationensen av om upp-
dragsgivare eller huvudman intresse. De organisationerärav av orga-
nisationer, där stiftarna/medlemmama kollektiv.är Bengtstora
Abrahamsson utgår i sin forskning organisationer från den rationellaom

Han till frånskillnad mångaansatsen. andratar, organisationsforskare,
också explicit kollektiva organisationer, fackförbundstora flupp som m
i sin analys.

För Abrahamsson organisationer rationellaär ombud för olika intres-
huvudmännen, och verktyg för maktutövning Abrahamssonsegrupper,

1986 11. Organisationen en planmässigtär inrättad struktur, kon-s som
någon eller klassstruerats i det bestämda medvetna syf-av person, grupp

förverkliga uppnåendet vissa måltet att ligger i huvudmannensav som
intresse a 53.a s

sådanMed organisationer bestående kollektiv eller,en syn storaav
i studieförbundens fall sådanamed organisationer uppdragsgi-som som

det svårtär fastställa vad huvudmannensatt är intresse.vare, som
Studieförbunden har flera medlemsorganisationer, någrai fall flera tiotal,
med skiftande inriktning och karaktär. frånKraven huvudmannen
verksamhetens inriktning blir därför med nödvändighet olika beroende

formulerar dem. För studieförbundens del blir det nödvändigtvem som
tolka kraven och utveckla påatt hur ska tillgodose med-en egen syn man

lemsorganisationernas intressen.
Situationen torde bädda för skilda intressen sig gällande inomgöratt

studieförbunden leder tillsätt oklarheter och bristandeett rationa-som
litet March/Simon 1958. finnsDet för kamp makten så-utrymme en om
väl mellan skilda huvudmannaintressen mellan skilda grupperingarsom
inom organisationen vill hävda intressen.som egna



Kapitel 2 231996: 127SOU

fram-i kännetecknasStudieförbunden finnssammanhangDet avsom
Medlemsorganisationemamål syften.ideella och ärhävandet enav
intresseorganisationer och idéor-betecknatsblandning vad somsomav

värden1986. innebär1969, Engberg Detta ärganisationer Elvander att
målen. Studieförbundenåtminstone beskrivningarnai är,centrala, en-av

mellansig spänningarorganisationer där kanmening,ligt min väntaman
värderationalitet.talarmål/medelrationalitet och vad Weber somomen

ff.Abrahamsson 200sa a
sina huvudmän.i händernaperfekta redskapOrganisationer inte
Selznik 1957.institutionalierasockså identitet, deutvecklarDe en egen

och förändraslever, utvecklasnaturliga överScott talar system somom
får värde,fråga organisationenScott 1981. Dettiden är egetettattom

of the tasktechnical requirementsbeyond theinfused with valueblir at
fråga oplaneradockså naturlig ochSelznik Dethand 17. är om ena a s

till omgivningen.anpassning
förankradi relation till lokalthar formats delsStudieförbunden stu-en

iutifrån ledningenintressen hosformer och delsdieverksamhet i olika
behovfallet har funnitsdetfolkrörelseorganisationer. I attett avsenare

till finansiellt stödtill möjligheterorganisationen de statensomanpassa
ochockså samordnarimligt intresseerbjudit. Det sty-är attatt anta ett av

organisa-befintligapassade rörelsensi riktningstudiearbetet somenra
tioner.

fått form i skede därsin grundläggandehar vidareStudieförbunden ett
och byggtshelhet har skapatsorganisationsväsendetdet svenska ut.som

moderorganisa-anslutning till derastillkommit iStudieförbunden har att
dåperiod förbundenfått Under denfast struktur.tioner etablerats och en

fått organiseraddet sociala livetallt fler aspektersig starka harväxt enav
struktur.

forskningsinriktningförhållandena tillanknyterhär skisseradeDe en
samhällelig och kul-vidareorganisationer delarstuderar av ensomsom
fortsättning bltradition kankontext. Dennaturell av ases som en

den aktu-institutionalisering. FörorganisationersSelzniks forskning om
ansatsstår förhållandet organisatio-mellanforskningen inom dennaella

1983,Meyer/Scottomgivning iinstitutionaliseradoch centrumennerna
1994.Scott/Meyer

institutionaliserad omgivning,iorganisationerMeyer et att enmenar
efter strukturerskapapräglad kulturella strävar att som anpas-normer,av

buffert mellan strukturer-samtidigt skapatill De söker ensas normerna.
framgånghållning skaparkonkreta verksamhet. Detoch sin är somenna

vinna legi-för organisationensådan omgivning. avgörandei Det är atten
legiti-beroendeStudieförbundeni omgivningen.timitet är att somav ses

och kommun.liksommedlemsorganisationersina statavma av
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Studie- och bildningsarbete, i de tidiga folkrörelserna, började troli-
och i lokala sammanhang. Som uttryck för detta kanspontantgen man

det bildningsarbete i sågverkssamhällenorrländskt Ronnyettse som
Ambjörnsson beskrivit Ambjörnsson 1988. Ett påexempel studiecir-
kelarbete i lokal miljö, på behov i kritiskett spontanten som svar en
situation Lena Hellblom Hellblom 1985. Man kan tänka sigges av att
sådana lokala initiativ skulle kunnat leva, kortare eller längre tid, utan

organisatorisk påöverbyggnad nationell nivå. Så har dock inteen
skett.

förhållandevisEn organisatorisk sektor för stimulera, organise-stor att
och samordna lokalt bildningsarbete i bestämda former har byggtsra un-

der l900-talet i Sverige. Detta skulle kunna sammanhängandeses som
med allmän till organisering,strävan social action i modern soci-atten
eties highly structured by institutionalized rules Meyer 1994. Iet

tidigare arbete har Meyer och Rowan hävdat formaliseradeett struk-att
utvecklas på behov samordnaturer och kontrollera akti-attsom svar av

viteter inom kollektiv och behovstörre hos organisatorisk elitett atten
för samhället helhet skapa institutionaliserad miljö Meyer/som en
Rowan 1983.

Organisationer verkar, enligt detta i institutionaliseradsynsätt, en om-
givning där vissa roller och verksamheter legitima. Legi-ses som
timitetsfrågan diskuteras från infallsvinkel fö-svenskaetten annan av par
retagsekonomer i boken Strategisk ledning på politiska marknader.
Politiska organisationer och myndigheter liksom folkrörelseorganisatio-

arbetar under andra villkor kapitalistiska företag.än ledningarDerasner
ställs inför andra krav. Den avgörande skillnaden enligt författarna,är, att
legitimitet de politiska organisationernasär viktigaste tillgång. Orga-
nisationen måste fungera utifrån detta förhållande vilket präglar ledning-

roll företrädare för bådeorganisationen inåt utåtoch Berg/ens som
Jonsson 1991.

Den institutionaliseringsprocess jag här tagit ocksåkan inne-som upp
bära förändringar i organisations mål. målenDe ursprungliga kan,en om

såinte i teorin dock i praktiken, komma målenDeersättasatt av nya. nya
utvecklas följd organisationens överleva i si-strävan attsom en av en ny
tuation. frågaDet kan anpassning till frånkrav omgivningenvara om en
eller målorganisationens uppnåttshar eller blivit inaktuellaatt Selznik a

Etzioni 1966.a,
l studie YMCAs utveckling i USA visar Zald och Denton den-en attav
rörelse frånutvecklats inriktning på evangelisering till sysslana atten

med allmän service till sina medlemmar Zald/Denton 1963. Författarna
några allmänna slutsatser de kan generaliseras:anger som menar

En federativ struktur underlättar anpassning till lokala behov ochen



Kapitel 2 251996: 127SOU

inriktningenaktiva bestämmerdet blir de lokalt änintressen, mer or-som
värden.grundläggandeganisationens

inrikt-mål lätt förändraformulerade detallmäntBreda och gör att
organizationpermitdeñned goals andbroadlyningen, to en-anmeans

flexibility 234.permit aof and thustypes a sprogramscompass many
förändring.underlättarprofessionell ideologiutveckladSvagt
fråninsatser medlemmarekonomi baseradorganisationensOm4. är

sig tilltvingaddenutnyttjar dess tjänsterandraeller är att anpassasom
omgivningens krav.

förändringar i vad de1966 möjligai artikelAsh analyserarZald och en
organi-formaliseradeorganization, ochsocialkallar movements avser

urskiljer olika slagFörfattarnasociala rörelser.sationer baserade tre av
målorganisationenstransformation därförändringar, goal ersätts av an-

må-då primäramaintenanze dediffusa, organizationdra eller görs mer
i organisa-ochmedlemskapbevaralen ersätts strävan att resurserav en

minoritetmakt hoskoncentrationoligarchizationtionen samt av enen
1966Zald/Ashmedlemmarna.av
utgångspunkter kort redovisatjag härteoretiskadeJag att sommenar

studieför-diskussionutgångspunkter ochför analyslämpligakan avvara
fåttoch sinStudieförbunden har byggtsorganisationer.bunden uppsom

både förvänt-stöd och1900-talet. De harstruktur undernuvarande mött
institutionaliseringhåll. tid skettfrån under dennaskilda Att detningar en

förefaller rimligt ochhäri den mening stämmerförbunden, som avses,av
iakttagelser.väl med allmännadessutom

undersökningmålenFrågan oklar. Iförändringar är avmera enavom
må-Edelholm till slutsatenmål Ollestudieförbundens 1972 kommer att

1972.första tid Edelholmdå folkbildningensilen de samma somvar
formuleringarendast till de allmännakanDet stämma somom man ser
funnit förändringari arbetefolkbildningens syfte. Jag har ett egetges av

innehåll inriktning liknan-faktiska ochverksamhetenstill avom man ser
1980.för YMCA SvenssonZald och Dentonkaraktär dede angersom

Sammanfattning

utgångspunkter förgått teoretiskaskildakapitel igenomhar i dettaJag
vil-sammanfattañnns anledning kortorganisationer.studiet Det attav

delvis mycketmig dessa,med kunna nyttiggörajag räknarket sätt att av
studieförbunden.i min analysolika ansatser, av

ioch bildningsintressetför tjäna studie-bildadesStudieförbunden att
Även framgårfortsättningsvisfolkrörelseorganisationer.folkrörelser och

åtminstone del kanmålskrivningar tilldestadgar ochdet att sesenmmav



26 Kapitel 2 SOU 1996: 127

serviceorganisationer för sina moderorganisationer. Samtidigt har de,som
främst under de årtiondena, instrument för förverkli-senaste setts attsom

målpolitiska inom vuxenutbildning och kulturpolitik.ga
Den rationella utgångspunktervissa för diskutera i vil-ansatsen attger

ken förbundengrad fungerar de instrument de tänkta Detär attsom vara.
finns också anledning räkna med konflikter mellan de krav ställsatt som
från håll,skilda dåi första hand frånmellan krav medlemsorganisationer

frånoch krav myndigheter.
Studieförbunden har tagit form i miljö präglad idéer och ideolo-en av

giska strävanden, miljö eller mindre tydligt bestämd värden,en mer av
åtminstone i begynnelseskedet varit bärande i de sociala rörelsersom ur

vilka organisationerna fram. genomgåttDe har sedanväxt utvecklingen
där kan för folkbildningsarbetet specifika värden byggts in ianta attman
organisationerna och institutionaliserats. förståFör denna ochatt process
dess resultat kan den institutionella värde.ansatsen vara av

ocksåHär finns anknytning till rörelseforskningen bl resursansat-en a
och dess resultat och teorier. Som tidigare vill jagnämnts prövasen om

studieförbunden kan organiserade uttryck för den kognitiva rö-ses som
Ärrelseansatsens betoning rörelserna kunskapsproducenter. folk-av som

bildningen i sig uttryck för hävdandet specifik kunskapssyn,ett av en
med bild under vilka villkor och vilka kunskap kanen egen av av som ny
skapas

Slutligen har Studieförbunden fram och utvecklats tillväxt vad de ärnu
under period då organiseringen samhället expanderat. Under denen av

har Studieförbunden varit frånför tryck skilda sektorerutsattaprocessen
det organiserade samhället, tydligast de grundorganisationernaav egna

statliga och kommunala instanser. Vad betyder detta församt deras inre
förhållandestruktur och till den omgivande organiserade miljön
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3. Folkbildningen institutionaliseras

förstå studieförbundenFör och deras plats i organisatoriskaatt nuets
måstestrukturer hänsyn till deras framväxt utveckling.ochtaman

fick frånStudiecirkeln, början sin form för behov inom detmötaatt sena
1800-talets sociala rörelser. äldsta Studieförbundet,Det ABF, bildades

årtiondena1912. Under därefter organiserades studieförbund inom alla
folkrörelser. Det skett sammanslagningar och vissa inreärsom senare or-

förändringar.ganisatoriska Ett helt studieförbund tillkommit,har SI-nytt
SU bildades 1989.som

alltsåhar funnits tid för förbundenDet institutionaliseras, utvecklasatt
Sådanatill sociala institutioner med kultur. institutionaliseradeegenen

organisationer har egenvärde för sina medlemmar Selznik 1949 ochett
1957 fl.. De sociala rörelser vilka bildningsarbetet i framväxtestortm ur

genomgåtthar liknande utveckling. Hilding Johansson konstaterar atten
frånfolkrörelsema har utvecklats till institutioner.proteströrelser

folkrörelsema började proteströrelsersom
de har i allmänhet vuxit in i samhället. De har erkänts och

framstår i hög grad institutioner. Johansson, Hildingnumera som
1976 227s

påpekasbör också ståttDet studieförbunden inte enhetliga och deäratt att
står förhållandenoch i Såolika till folkrörelsema. saknas folkrörelse-t ex

förankringen förhelt FU:s del. Utvecklingen för därförFU annorlundaär
ändåhar lett fram till i vissa avseenden likartad situation.men en

Utvecklingen för de folkrörelsegrundade studieförbunden kan lämpli-
beskrivas i perioder: folkrörelseperiod fram dåEn 1940-talettre tgen o m

verksamheten integrerad med rörelserna, period organisa-näravar en av
dåtionsuppbyggnad, ungefär 1950-1970, studieförbunden blir star-egna

ka organisationer. Därefter kan tala de studieförbundensman om mogna
period.

Bildning i folkrörelse

tidiga bildningsarbetetDet form inom sociala rörelser. Inom nykter-tog
hets- och arbetarrörelsen studiecirkeln fram form för folk-växte ettsom
ligt förankrat bildningsarbete. bildadesABF 1912 i syfte organiseraatt ar-
betarrrörelsens bildningsarbete förmedlaoch statsbidrag Arvidsson 1985
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åtgärd67. Studieförbundet bildades för uppnåpraktisk ökadatts som en
samordning tillvaraoch de ställdes till förfogandeta resurser som genom

dådet beslutade bidraget till biblioteksverksamhet Johansson, Bengt
sågs1992. Bildningsarbetet integrerad del rörelsens livsom en av

Bilden densamma inom nykterhetsrörelsen. Bildningsarbetetvar var
där, organisatoriskt, integrerad del i respektive nykterhetsorgani-även en

Påsation. 1920-talet bildades studieförbund de fortsatte levaattmen som
integrerade delar respektive nykterhetsorganisation Andersson 1980.av
Väckelserörelsen bar läseri konventiklar,och med irötterett arv av
1700-talet Leander 1974, Ambjörnsson 1988. Bildningsarbetet i dess

form utvecklades 1930-talet inom de frikyrkliga ungdomsför-nyare
bunden Arvidsson Andersson för. Det uttryck delsett etta a, a a var
växande samhällsengagemang och dels behov ledare inomett svar av

ocksåungdomsarbetet. En liknade utveckling ägde inom Svenskarum
kyrkan Andersson a.a

Under 1920- och -30-talen studiecirkelformen fleratogs upp av orga-
nisationer. för landsbygdens behov utvecklingIntresset ledde tillav en
satsning studier inom Svenska Landsbygdens ungdomsförbund. Ett

Från utgångspunkterstudieförbund, SLS, bildades 1930. andra hadeeget
Jordbrukarungdomens förbund bildats 1918, i syfte arbeta med lands-att
bygdsungdomens fostran. Studiearbete blev förbundets huvudsakliga ar-
betsmetod Andersson 1980.

Inom den tjänstemannarörelsen bildades Tjänstemännens Bild-unga
ningsverksamhet instrument, främst för rörelsens funktio-TBV ettsom

från ocksånärsutbildning. Redan organisationen i bruk förstarten togs att
erbjuda tjänstemän vidareutbildning och kompetenshöjning Andersson
1980, Almryd 1985. Högerpartiets medborgarskola i Gimo och medbor-
garkursema där ledde 1930-talet fram till Studieförbundetatt

syfteMedborgarskolan bildades i utveckla den folkbildningstankeatt
fanns i anslutning till Gimoskolan Andersson 1985.som

Därmed hade bildningsarbete med studiecirkeln främstaett som ar-
betsform skapats berörde flertal organisationer och rörelser. Deettsom
organisationer fram 1800-talets sociala rörelser liksom denväxtsom ur
något landsbygdsrörelsen bildningsarbetet.hade alla iengageratsyngre

ocksåArbetsformen hade spritts till andra delar organisationssverige.av
Genomgående sågskan hävdas bildningsarbetet instrument iatt ettsom
rörelsens tjänst Arvidsson Andersson Johansson, 1985.Ingea a, a a.

En förändring och breddning bildningsarbetets syfte inträdde underav
1940-talet, knutet till och statliga bidrag till verk-nära generösanya mer

dåsamheten. Därmed inträdde period studieförbunden byggdesen upp
och självständiga organisationer. Bildningsarbetets insti-som egna mera

tutionalisering tydlig.blev
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års1944 folkbildningsutredningen lade förgrunden denna period i ut-
vecklingen. Utredningen drevs fram folkrörelseintressen i riksdagen.av
Historikern Paul Lönnström har granskat den framledde tillprocess som

års1947 riksdagsbeslut och statligt stöd till studieförbun-störrenyttom
den Lönnström 1978.

Utredningsarbetet genomfördes samförståndi med folkrörelse- och
folkbildningsintressena. Enligt Lönnström denstorvar samsynen om pro-
position lades fram 1947. kunde någonMan inte märka skiljelinjesom
mellan samhällets och organisationernas bildningssyn 69.a a s
Utredningen hade folkbildningsarbetets starka knytning tillmenat att
folkrörelser och organisationer hade lett till alltför ensidig knytning tillen
vissa sociala grupperingar och ensidig färgning ämnesvalet.en av

Enligt rikdagens beslut borde folkbildningen bli inriktad all-motmera
mänheten och mindre föreningslivet. Allmänbildning skulle priorite-mot

målende viktigaste för bildningsarbetet skulle personlighets-ras, vara
bildning och medborgerlig bildning, Folkets demokratiska fostran an-
sågs folkbildningens viktigaste uppgift 70.avara a s

Staten/bidragsgivaren riktade tydliga förväntningar studieförbun-
den, betonade samtidigt folkbildningens frihet. I utredningens be-men
tänkande formulerades, vad sedan betecknats folkbildningsar-som som,
betets Magna Charta, verksamheten skulle fri och frivillig. Fri-vara

förhållandeheten gällde i till och till de organisationer tjänst-staten som
förmedlingsorgan för bildningsarbetet.gör Det innebär ävensom en

frihet i betydelsen oberoende arbetsgivare, donatorer institutionerochav
konfessionell fråneller politisk art citaten återgi-SOU 1946:68 härav
efter Johansson Inge 1985 193vet s

Deltagarna i folkbildningsarbetet ställdes lågi hos dem avgö-centrum,
ifrågarandena arbetets inriktning. Samtidigt för verk-sattesom ramar

ifrågasamheten och arbetsformer. ocksåFriheten innebar kravämnenom
på studieförbunden skulle förhållandesjälvständiga i till andraatt vara or-
ganisationer. frånEtt andra betänkande utredningen 1948 öppnade möj-
ligheten för studieverksamhetväxande det området. Sådanestetiskaen

sågsverksamhet förståelsemöjlighet sprida för estetiska ochattsom en
konstnärliga värden.

Under 1950-talet verksamheten, följd åtgär-deväxte nämndasom av
derna, kraftigt. Inom hade föreABF 1947/48 all verksamhetnästant ex
bedrivits inom medlemsorganisationerna. årEfter detta kom den allmän-

verksamheten snabbt till hälften ABFs totala volymna upp av
Johansson, Bengt 1992 118 och 173.s

Även organisatoriskt skedde tydliga förändringar från l950-talet. Ett
samarbete inom den kyrkliga sektorn upphörde.nära Istället fick treman

studieförbund, kyrkligt Sverges kyrkliga studieförbund SKS, fri-ett ett
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fångade bildnings-Studieförbundet FSkyrkligt Frikyrkliga uppsom
På det poli-KFUK/KFUM.väckelserörelsen och förinomsträvanden ett

studieför-Studieförbundet LiS. Kravettillkom Liberalatiska fältet
fri-Sfr bildadesStudiefrämjandetsjälvständighet ledde tillbundens att

förbundfrån moderorganisation, Jordbrukarungdomensstående sin
1980.Andersson

också vissamellantill närmandenUtvecklingen efter 1947 ledde stu-
LiS 1967 förenades tilltill SLS ochförde framdieförbund. Dessa att

studieförbund inom nyk-ochVuxenskolan SV,Studieförbundet att tre
förbun-hörde de mindrebildade NBV. Till bildenterhetsrörelsen 1971
allmän-få expansion blandsvårigheter bildningsarbetetsdeldens att av

följde med denna.studiearbetetavideologiseringdenheten samt somav
verksamhetenvillkor och ökandeekonomiskaföljd bättreSom en av

och distriktLokalavdelningarorganisationstudieförbundensbyggdes ut.
1950-ta-några dettidigare i förbund,visserligen funnitshade varmen

nykterhetsrörelsen börjadeallmänna. Inomlet de blev t manexmersom
Utvecklingenlokalavdelningar.1950-talet organiserai mitten egnaav

lokalavdelning-Sfr organiserade1960-talet FS ochfullföljdes under när
frånsamgående börjanbyggdesbildadesförbundDe som genomnyaar.

sätt.sammaupp
fått den strukturdärmed iStudieförbunden hade ännusettstort som

folk-inte knutet tillhistoria ochFolkuniversitetet hargäller. ären annan
verksamheten likhe-i praktiskaföreningslivet. Men den ärrörelse- och

såväl riksnivå lokaltuppträderstudieförbundAllastora.terna som
utifrån förut-sinaorganisationer och möjlighetmed att egnaageraegna

sättningar.
påverkades för-års Studieförbundenbidragsreform innebar1947 att av

ytterligare.förhållandet sedan förstärktsfrån harväntningar Dettastaten.
fick tydligstudieförbundenledde tillVuxenutbildningens framväxt att en

års propositioni 1967tydligdel denna. Dennaroll omsyn varsom av
börjanrad beslut underytterligare ivuxenutbildning och förstärktes aven

studie-års kulturpolitik tilldelades1974 beslutl970-talet. Genom om ny
kulturpolitiken.den statligabetydelsefull roll inomförbunden en

från myndig-statligafrån liksomregering och riksdag,Förväntningar
i vissa fallinformation ochskulle delta istudieförbundenheter, att enom,

fått många uttryck underpolitiska beslut harfolklig beredningslags av,
studiekam-framåt. ifrån Studieförbunden har1960tiden och engagerats
högertrañ-första läroplan,grundskolansgenomförandepanjer inför av
SIDA harkärnkraft. Genomfolkomröstningenkomröstningen och om

information bi-från i1970-taletstudieförbunden mitten engagerats omav
ståndsfrågor.
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Mellan ochstat folkrörelse

Utvecklingen har inneburit studieförbundens förhållande till folkrö-att
relsernas organisationer förändrats. De rörelseförankrade studieförbun-
den har kvar sin förbindelse med organisatoriskt och verk-ursprunget,
samhetsmässigt. De uppbyggda såär medlemsorganisationema domi-att

i beslutande församlingar. I flera fall detta indirektär fö-nerar attgenom
reträdare för studieförbundens lokala avdelningar har majoritet i
studieförbundets högsta beslutande riksnivåz. I andra studieför-organ
bund har lokalavdelningarna på olika möjlighet påverkasätt förbundetatt
centralt medlemsorganisationernaäven någrai fall har majoritetom
representantskapsmötet.

Samtidigt förhållandethar mellan rörelsen och dess studieförbund för-
ändrats. Studieförbunden har betydligt självständig roll visa-nu en mera
vi folkrörelsema vad gälldeän under uppbyggnadsperioden. Detsom
sammanhang studieförbunden verkar inom har breddats mås-och desom

i uppläggningen sin verksamhet hänsyn håll.te flera Inte minstta ärav
det politiska och de beslut regering och riksdagsystemet dettaav som ge-

betydelsefulla för studieförbunden.nerar,
Studieförbunden har visserligen, så förutsattes årsi 1947 beslutsom

statsbidrag, hög grad frihet Denna begränsas dock den hän-om en av av.de har till skilda intressen. Här det framför tvåatt ta är allt sfärersyn som
har betydelse för studieförbundens agerande. Det folkrörelsesfärenär

sina organisationer i månviss fungerar uppdragsgivaresom genom som
och vid sidan denna de politiska krav och förväntningar kommerav som
till uttryck i beslut offentligt stöd och de villkor förknippas medom som
detta.

Studieförbunden framstår familj organisationer med likarta-som en av
de arbetsformer och uppgifter. De har olika tillkomsthistorier och arbetar
inom skilda ideologiska sammanhang. Samtidigt arbetar de under i vä-
sentliga avseenden likartade förhållanden.

För samtliga förbund måstegäller de sig till krav.att statensanpassa
Det inte såendastär bidragssystemet deras främstaatt fi-staten ärgenom
nansiär, också återkommandedenär formulerarstaten vadpart som man
förväntar sig motprestation. Det finns ständig dialog där studie-som en
förbunden försöker legitimera sig ochgentemot motiverastaten bevarat

2 genomgångEn stadgar visar detta fallet i FS, SKS,är KFUK/KFUM,attav
MBSK, NBV och SV. FUs sådanorganisation de inomär verksamheten ak-att
tiva, organisatörer, styrelsefunktionärer och ledare har det avgörande inflytande
i det högsta beslutsorganet.
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riksdagi regering ochföreträdarePolitiskastöd.höjt statligteller ger
bidrar ellervad destudieförbunden,för sinkontinuerligt uttryck syn

samhället.med ibör bidra
intressenutvecklatstudieförbundentakt med gente-I att gemensamma

utvecklats centralockså samarbetetbidragsgivare harstatenmot som
fungeratFolkbildningsförbundetnivå. 1960-talet harSedan som gemen-

anslagsfrå-skrivningar iharintresseorganisation. Där gemensammasam
studieförbundenberördeutredningsförslagremissyttranden över somgor,

Skolöverstyrelsen skapadesmedTillsammansutformats. ett gemen-mm
behandladegränsdragningsnämnd,Folkbildningsbyråns somsamt organ,

bidragsberätti-verksamhetertveksammafrågor godkännande somavom
gade.

uppträdandedetochDessa somgemensammagemensamma organ
ilångt ifrån innebaralltid,docksammanhang,olikaföljden i attblev en

fullutvecklades. Ifolkbildningutsträckning re-stor gemensam syn
bildstudieförbundenskapadeför varandrasspekt egenart gemensamen

bordeochfolkbildningvad vara.varav
någon sammanhangformstudieförbund iingår samtligaSamtidigt av

också,sigsammanhangtillhörighet.ideologisk Dettahardär tarenman
studieförbun-förväntningaristudieförbund, uttryckför alla attnästan

studieservice imedlemsorganisations behovrespektiveden ska möta av
utbildningssammanhang.och

ochstudiecirklaribilden deltagarnai härtredje den ärEn annanpart
medlemsorganisa-utanförrekryterasHuvuddelen dessaverksamhet. av

ideolo-finnasallmänheten3 kanbland Detblanddirekt etttionerna, ute .
visststudiecirklar ideltagande ileder till stu-giskt ettengagemang som

Ändåorganisation.inte skerrekryteringendieförbund även engenomom
deltillmarknadsmässig relationförhållandet tillrimligen storleder enen

hänsyntredjedärmedblirDeltagarnacirkeldeltagarna. part att taenav
till.

situation däristudieförbunden arbetarSålunda kan antas att manen
in-till olikaverksamhet med hänsynsinutformaframträda ochska tre

för-praktiskideologisk ochförväntningar,bidragsgivarenstressen, en
möjlighetensistfolkrörelsesammanhang och öppeniankring attett en

verksamheten.tilldeltagaremarknad rekrytera

för Skolöversty-skrivit90-talet" jaginförStudieförbundenI rapporten som
från förbundenuppgifterledningjag meduppskattade atträkning,relsens av

låg imedlemsorganisationersamarbete medverksamhet i sammantagetandelen
fördel-25. JohanssonIngestorleksordningen 25 aprocent sammauppgera s

153.1985Johansson, Inge1980-taleti börjanverksamhetenning s.avav
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Gemensamma värden

Studieförbundens tillkomsthistoria långsträcker sig tid. De förstaöver
förskapades aktuella bildningsbehov i nå-social rörelse.möta Deatt en
förbunden har bildats i andra situationer och i anslutning tillgot yngre or-

ganisationer inte hade karaktär Påsociala rörelser. 1930-som samma av
och 40-talet fanns Studieförbundet redan modell eller mindreattsom mer

månFU och i viss Mbsk liksom detöver. JUF blevta som senare
Studiefrämjandet frånbildades utgångspunkterdelvis andra Andersson
1985, Wallerius 1988.

Studieförbunden har sedan länge arbetat i till delar likartad si-storaen
tuation. De har knutits till och det politiskastaten systemet attgenom

ståttstatsbidraget för del finansieringen. De har därigenomstoren av
också underordnats viss statlig reglering verksamheten. Samtidigten av
har de varit knutna till skilda sammanhang ideologisk karaktär.av

Delvis frånkrav bidragsgivaren ocksåettsom svar men som en
följd verksamhetens växande omfattning har studieförbundens organi-av
sation förstärkts Frånalltmera. ñera förbund i startskedet varit inte-att en
grerade del respektive folkrörelseorganisation har studieförbunden ut-av
vecklats till alltmer självständiga organisationer.

månEtt ideologiskt ioch viss personellt samband med moderorganisa-
tionerna finns kvar, alla studieförbund ekonomiskt och organi-ärmen nu

fristående frånsatoriskt på såväldessa central nivå.lokal Denna ut-som
veckling har bl inneburit studieförbunden byggt kåratt stora upp en av
hel- eller deltidsanställda Någrafunktionärer. samlade uppgifter antalom
anställda i organisationerna finns inte förhållandet väl käntärmen

Mot den här bakgrunden rimligt tala professionaliseringär att om en av
bildningsarbetet. finns påDenna dock enbart den organisatoriskanästan
nivån. kårEn yrkesverksamma folkbildare organiserar, administre-av

och arbetar med utveckla studieförbundens verksamhet. Däremotattrar
finns inte, i den allmänna skolan, professionella lärare. Under desom se-

årtiondena har mindre hel/ eller deltidsanställda cirkel-naste en grupp av
ledare/lärare någonde har inte framträdande roll i for-engagerats men
mandet vad folkbildning ska Som vi skall ärav vara. se snarare av-
saknaden lärare pådel kännetecknet bildningsarbetet, ävenav en av om

pådet denna finns punkt finns skillnader mellan förbunden.
Beskrivningen studieförbundens utveckling visar de stårinte iattav

beskrivning‘ En utvecklingen för TBVs del iAlmryd, 1985. För ABFav ges
framgår utvecklingen delvis Hefñer 1962 och Johansson, Bengt 1992.av
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någonförhållande huvudman. Man kan knap-något tillenkelt och rakt
studieförbundenneoklassisk Organisationsteorii linje medpast, somse
sådan analys anmälerintressen. Irationella redskap för sin huvudmans en

två respektive medlemsor-åtminstone ochhuvudmän,sig statengenast
medlemsorga-antalflesta studieförbund har dessutomganisation. De ett

intressen.sig kan uppvisa skildanisationer, mellansom
Organisationsteori,med institutionellStudieförbunden har, i linje ut-

institution innebär ikultur, institutionaliserats. Begreppetvecklat egenen
meningkulturellautvecklatsammanhangdetta systematt som german

teorin talarorganisationen och dess verksamhet. Inomoch värde man
då organisationerfleraockså fields syftarorganizational och somom

10Scott/Meyer 1994meningssystem.tillsammans delar gemensamtett s
710

fälttillsammansstudieförbunden deuppfattar utgörJag ettatt avsom
område och medorganisationer-l verkar inomDe ett gemensamt samma

Även så står iolika deideologiska bakgrundemadearbetsfonner. ärom
de med-förhållande med ochtill omgivningen,likartat statenett egna

vill dis-jagviktiga delar i denna. Detlemsorganisationema närmastsom
meningssammanhangavseendeni väsentligakutera det,är gemensamma,

delar.studieförbundenallasom
för allaförst identifieraTvå områden granskas. Jag villkommer att en

dis-Därefter kommer jagfolkbildningssyn.studieförbund attgemensam
verksamhetendemokratisyn och hur utgörfolkbildningenskutera syn

demokratin.stöd förett

folkbildning°medVad menarman

bild vad folk-i dragintervjuer framträderminaI stora avgemensamen
bildbör Denverksamhet ellerpedagogiskbildning är germanvara.som

förhållande pedago-tillfolkbildning igår främst avgränsaattut annan
folkbildningensvad särartverksamhet. Detgisk är, somvara,man menar

visas fram.
sådant kännetecken.litensamarbetet iArbetsformen, är etten grupp

på 15 deltagare,bestående 8-10 kanskeStudiecirkeln, upp-gruppav en
arbetsform. Ispecifikför folkbildningenminafattas IP stu-enenav som

Även uppfattar hans be-1990. Jagfält BroadyBourdieu finns begreppethos5
organisationer.knutet tilldet hos Scottallmänt medan ärmmeragrepp som

1995Svenssoni tidigareutförligarebehandlat dettahar" Jag uppsatsen
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diecirkel människor för dela erfarenheter och i samarbete skaffamöts att
sig kunskap. I sökande efter kunskap har alla, enligtett gemensamtny

någotden bild bidra med. iDetta motsättning tillsättsatt ut-som ges,
bildning eller undervisning. Undervisning uppfattas förmedlingsom av

befintligt kunskapsstoff, någon för sitt vetande vidare tillett vetsom an-
dra.

intervjul använder bildenIP triangel för beskriva studie-atten en av en
cirkelns olika element; samtalet, kunskapssökandet och mötesplatsen. I
intervjuerna framträder folkbildning inte bara alternativ sättett attsom
skaffa sig kunskap. ocksåFolkbildningen hävdar kunskapssyn,en egen

frånskiljer sig den kunskapssyn skolan, enligt den-som man menar som
uppfattning, oftast har. Folkbildningens bild kunskap denärna av av en

sker i samverkan med andra i och innebär ettprocess som en grupp som
skapande kunskap; kunskap och FS.ärav ny en som vars ens egen

Människor ... samlas för utbyta erfarenheter Mbsk. Alla bä-äratt
erfarenheter har betydelse för andra ABF. Det ska blirare av som

vävnad det inte på,hela duk bara lägger skaen av en som man man vara
med och Sfr.den Studiecirkelns innerstaväva iväsen är att man en

skaffar sig kunskaper SISU. stårEn studiecirkel för gemensamtgrupp
sökande efter kunskap, dela erfarenheter SKS, föda..du ska ochatt ....till dej kunskaper i mellan deltagarna, ledaren och materia-ta en process
let" SV. Alla förväntas bidra till kvalitén och utbytet höjs.att

bildningAtt utbildning uppfattning de ñestaär än ärmer en som ger
åt.uttryck Ett direkt "bildning bredare eller bildningsäger äratt attpar

ett och djupare begrepp utbildning.är större För bildning skaän att
uppstå bådekrävs kunskap och upplevelse". Folkbildning handlar om en
utvecklingsprocess, kunskap någotden innefattaregenvärde, in-som som

kan Deltagarna utvecklasmätas. människor". talarMan in-te som om
bildning och Någonmognad. folkbildning personlig-ärattre om anser

hetsutveckling.
På skilda betonas ocksåfolkbildningen social funktion,sätt som en ge-

menskapen, det sociala rummet betydelsefullt. I studielokalemaär
finns trivsamhet och gemenskap, människor dit förvän-är väg ärsom
tansfulla.

Folkbildningen har, hävdas det, kunskapssyn präglas be-en som av
helhetssyn, intellekt och känsla, kunskap Bådeoch handling.grepp som

intellektuell kunskap Mångaoch känsla ñnns ocksåmed. talarIP om
handling naturligt knuten till kunskap.som

tankeEn deltagarna i cirkeln förär kunna fungera bättretränasatt att
individer, medborgare och i arbetslivet. Folkbildning ska,som menar
leda till människor ställning på-och ser sina möjligheteratt tar attman,

verka. Man ska bli beredd ta för utveckling. Folkbildningatt ansvar en
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människor möj-stå den ska geockså kreativitet och befrielse,försägs
upptäcka möjlighetenbildningsglädjen, ochupptäcka växalighet attatt

spela imänniska harmedvetenrolloch upptäcka den atten merasom
samhället".

råder. Folkbildningtotal enighetgivetvis intesagda innebärDet att
genomgåendeolika skilda aktörer. Deteller mindreuppfattas somavmer

bildfolkbildning IPbestämningarframträder i de är en avsom ger,av
får legitimitet densinunik verksamhet. Denfolkbildningen attavsom en

något pedagogiskfrån utbildning och erbjudaskiljer sig annansomannan
mindre grad.varje fall iinte eller iverksamhet görgör

Folkbildnings-fås också från källor.andra Ibild kanliknandeEn
kallade för1990 vadstudieförbundenförbundet enades ett re-manom

1990-talet".studieförbunden under Programmetformprogram presente-
hållning. Folkbild-folkbildningsorganisationemas gemensammarar

upplysningstidens idéer allaisina män-ningsarbetet ha röttersägs om
utvecklingsmöjligheter.niskors lika värde och

pedagogisk verksam-bilden folkbildningI programmet som enavges
kunskaps-människorsbyggerspeciella kvaliteter. Dethet med eget

erfa-människorsdemokratiska värderingar,sökande, präglas sätterav
Verksamheteni förgrunden.analyserrenhetsutbyte och anpassasegna
deltagande.aktivtförutsättningar och krävertill deltagarnas

Demokratisyn

uppfattas rela-traditionelltdemokrati brukar näraFolkbildning och som
godhävdasFrån brukar detallmän synpunkttill varandra.terade att en

förutsättning förbildningsnivå medborgarnahoskunskaps- och är enen
folkrörelsetradition finnsdemokrati- ochdemokrati. svenskfungerande I

haft ochbildningsarbete haroch derasfolkrörelsernauppfattningen att
vårti land.demokratisk skolningför bredbetydelsehar stor en

genomgående inne-folkbildningen harstatsbidragen tillMotiven för
års be-demokratin. 1947roll för Ihållit till folkbildningenshänvisningar
folketsstudieförbundenstöd tillochslut generösare attett nytt angavsom

uppgiftviktigastefolkbildningensskulledemokratiska fostran vara
vid isedanLiknande har1978 70.Lönnström synsätt stortupprepatss

års1963folkbildningen. Istödet tilli riksdagenvarje beslutstörresett om
de-folkrörelsefunktionen ochstudiecirklartillproposition bidrag varom

delframträdandemokratin resonemanget.aven
för demokratinbetydelsefolkbildningensför tankenTydliga uttryck

kapitelinledandeårs folkbildningsproposition. Iocksåfinns i 1991 ett
tillmed hänvisningfolkbildningen blstatsrådet tillstödetmotiverar a
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dess betydelse för demokratin. De grundläggande skälen till stödjaatt
folkbildningen den bidrar tillär demokratisk grundsyn ochatt utveck-en
ling i samhället. prop. 1990/91:82 6.s

dåHur folkbildningens företrädare demokratin och vadser menar
de den verksamheten betyder för demokratinatt Värderingenegna av
vad folkbildningsarbetet betyder för demokratin kan beroendeantas vara

hur uppfattar begreppet demokrati. Jag börjar därför medav man att gran-
ska den demokratin kommit till uttryck i mina intervjuer.syn som

Intervjuerna bilden demokratiuppfattning betonarger av en som pro-
betydelse. Demokratiska omröstningar inte förär det skacessens attnog

råda fullgod demokrati. frånEn IP SISU såuttrycker det här riktig de-en
mokrati deltagit iär när inför beslut, fåbaraett attman en voteraprocess

endast formell demokrati.är
Processens betydelse betonas i flertalet intervjuer, såväl frånmed IPav

de centrala förbundsledningama från lokalavdelningar. Demokrati ärsom
så många möjligt ska påverkadelta i och resultateten process som som

IP. Demokratisäger delaktighet i demokratisk fåav en som atten process,
med och fatta besluten, fråntalar IP lokalavdelningvara en en om.

En innebörd flertalet påIP pekar yttrandefriheten,är "möj-annan som
ligheten och kunna nånstansrätten och vad jag tycker,att säga som

IP uttrycker det. Andra vanliga begrepp åsiktsfrihet,nämneren som
tryckfrihet någraHos IP lokalt finns återhållsamhet,tonosv. en av som

demokratinär "attsäger alla kanär med påverkaoch åt-att elleren vara
minstone framföra åsikter".sina fåAtt sin mening viktigsäga delär en av
demokratin.

Andra begrepp återkommer i delaktighetär ochsom svaren ansvar.
Demokrati handlar delaktig i beslut och utveckling detattom vara men

ocksåhandlar Det gäller aktivt för vadatt ta att taom ansvar. ansvar man
står för och såvälsig i i den organisationen samhälletengagera egna som
i stort.

Demokratin genomgående värderingar.förankrad i bestämdases som
Demokrati för de flesta frågaär IP människosyn. Den har sinav en om

i pågrund tanken alla människors lika värde, det dettaär grund-ärsom
uttrycker det. Varje människa utifrånstenen har, sina förutsätt-som en

ningar, egenvärde, ingen har på någonnedett rätt att sägerse annan, en
IP.

Nära detta ligger hållningden IP uttrycker demokrati ocksåattsom en
innebär irätten minoritet. Den demokratiska kvaliteten iatt vara ett sam-
hälle bestäms enligt denne hur behandlar de har det sämst, attav man som
fatta politiska beslut ett ställföreträdandeär lidande någonföratt ta an-
nan.

Möjligheten påverkainte bara sin situation också detatt, till-görautan
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påverka för-ochförñera. Samarbetemed andra nämns attavsammans
de-vidareför dettademokratins livsluft. En IP sägabättra attattär genom

organisationer ochiockså människor arbetamöjlighet förmokrati är att
påverka sin omgivning.rimlig chansdärmed ha atten

förundantagdemokrati medpolitiskaspekternaformella är, ytt-De
demokratiuppfattning vadiframträdande IPsrandefriheten inte om
något tillfäl-bara vidmajoritetsbeslutochfolkstyre nämnsBegrepp som

innehållsliga Reellsynpunkter.då medtillsammansle. Det nämns mera
kanutveckling,iflesta delaktighetför de allrademokrati attär manen

fungerande de-förutsättning förfårpåverka, chans". Enallaatt ensamma
sig hör-självförtroendemänniskor med göramokrati medvetna attär nog

uppfattning.sinda, framföra
någon nyansering.finns dock anledningtotalbilden göraden härI att

avgörande in-medkunskap tillsammansbetonarEn IP somengagemang
förutsättning förKunskapsinhämtandei demokratin.slag ettsom enses

kunskapsnivå nödvän-hög allmändemokratiskt deltagande. En ses som
upplyst,bättrefolketdemokratisk Först ärdig för bra närprocess.en

legiti-uppfattasnå beslutfram tillkandennetycks somsommanmena,
informationfyllas med hjälpvalda kanväljare ochklyftan mellan avma,

kunskap.och
utgår alltså, mina inter-enligtstudieförbundenarbetar inomDe som

på människors li-allabas ifrån har sindemokratisynvjuer, troensomen
Utifrån värdebas kom-hörda. dennablir sedda ochka värde, allas rätt att

delak-främst betonarpå vad demokratifram till är somsynenmer man
fram till beslut.ledertighet i den process som

enbarttilldemokratiibland velat reduceraDemokratiteorin har att va-
så-Hilding 1975. Enbeslutsfattande Johansson,teknik för se t exra en

demo-uppfattningarförenligt med dedemokrati intedan är omsyn
för.uttryckstudieförbunden häraktiva inomkratins innebörd gettsom

demokratisktFrån kravdettademokratin.kräver störreMan avmer
studie-på eller detockså folkbildningenstankendeltagande formas egna

för demokratin.betydelseförbundets
tillgenomgående tilltrouttrycker IPkan förväntaSom nästan enman

demokratin.förbetydelsestudieförbundetsoch detfolkbildningens egna
demokratisynen. Stu-till dendetta anknyterDet säger egnaomman

till dentilltrodeltagarna, demför stärkabetydelsediecirkelns att egnage
betydelsefull. Detvärde äroch insiktenserfarenhetens attgenomsomses

ochförmåga kommunicerasjälvförtroende,stärka deltagarnas ut-att ge
utveckling,i samhälletsvilja deluppfattning ochtryck för sin att ta som

de-till stärkabidrari första handcirkelverksamhetstudieförbundens att
mokratin.

studieför-på vilkafyra olikaurskiljaskan sättI attmenarmansvaren
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bundet kan stöd förutgöra demokratin. Det första, deltagarnasett person-
liga utveckling, har jag redan Vid sidannämnt. detta månganämner attav
aktuella samhällsfrågor ofta bearbetas i cirklar. Utbildning funktionä-av

och medlemmar i de organisationerna och i vissrer utsträckningegna
också förtroendevalda i kommuner från fleranämns förbunden. Denav
fjärde punkten från några hållnämns allmänär höjning kun-som en av
skapsnivån värde för demokratin.som anses vara av

Att studiecirkelarbetet i sig, arbeta,sättet fostrar till de-attgenom ett
mokratiskt förhållningssätt, träning i demokrati uppfattningärger en som
uttrycks intervjuade från samtliga studieförbund. Man talarav att stu-om
diecirkeln förmåga i informationströmmenattger mötersovra av som
människor. Man lär sig hur kan stapla brädema på sitt sätt".se man eget
I studiecirkeln lär sig prata uttryckatränas uppfattningattman en egen

de flesta IP Man framföra åsiktertränas sina då ocksåochmenar att i po-
litiska sammanhang, i och kommun. I studiecirklarstat människorväxer
och blir starkare i sina demokratiska uttryck En IPsäger talar atten. om
förbundets arbete bidrar till stärka demokratinatt deltagarnaattgenom
medvetandegörs sin roll i samhället, de ska med ochattom tavara an-
svar.

frånEn IP lokalavdelning hävdar allt vad Studieförbundetatten gör är
stöd för demokratinett människor och blirväxer starkare,att degenom

får bredare När IP ska exempel bra folkbildning såen syn. samma ge
hon cirkel i klädsömmnadtar med vilka Heraen ärensamma mammor, av

Överarbetslösa, deltagare. symaskinerna diskuterar drogpro-som man
blemen i staden. Ungarna kan med. IP sammanfattar: "Klädsöm-vara
naden stärker deras självförtroende, handfast de de kan produceraattser
nånting samtidigt det händer någonting hämppe. Dom förärsom trygga
den här delen och deras ensamhet minskar, dom grupp.är Detta ären en
sida vad talarnär deltagarnas personligaav man menar växt.man om

En sida gäller villkoren för samarbete i I cirkel för-annan grupp. en
klargöraväntas sin uppfattning, relatera sin erfarenhet till detman egen

studieämnet. Samtidigt förväntas lyssna förståochgemensamma man
andra deltagare, deras utgångspunkter och uppfattning. Det blir, hävdar
mina IP, träning i lyssnande, förståelse och respekt för andra männis-en
kor och deras uppfattning, förutsättning förär demokrati. I varjesom en
fall med den innebörd själv vill begreppet demokrati.som man ge

En IP, rektor i förbund, framhåller det offentligaett samtaletsannan be-
tydelse för demokratin. Studieförbunden håller igång offentligt samtalett

underlättar förändringar och människor möjlighet påverkasom ger att
vad sker. "Det offentliga samtalet är" denne, folkbildningenssom menar
viktigaste bidrag till demokratin.

Samtalet i studiecirklar gäller, många IP, ofta aktuella samhälls-menar
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samhälls-aktuellastudiekampanjerdå särskiltfrågor och tänker om
kärnkraft. radEnfolkomröstningeninförstudietfrågor. gällerDet t omex

genomfördesintervjuernañnns. Närdignitetolikaexempelliknande av
folkomröstningen.kommandeinför denEG/EUpågick studierjust av

in-destudieförbundframhålls från samtligaarbete ettDetta egnaavsom
demokratin.förtill stödsatserna

till stödbidragstudieförbundetspunkt utgörtredjeEn man menarsom
ochfunktionärerförtroendevaldautbildningdemokratin gällerför av

tydligdockuppfattningfolkrörelseorganisationer. Denna ärimedlemmar
alltsåskiljer sigPå punktdennastudieförbunden.vissaendast inom av

organisationsan-och starktydligförbund medåt.förbunden Det är en
ledareutbildaförbetydelseframhåller studiecirkelnsknytning attsom

fallmedlemsorganisationerna. I attinomfunktionärer ettoch genompar
medlems-betydelse för sinastudieförbundetspekaallmänt attgenom
i rörelsen.för arbetetmedlemmarnastudiecirklarorganisationer. I rustas

övrigarörelsensiockså debattfriareñnns änstudiearbetetInom orga-en
nytänkande.ochtill idéarbetebidragvilketnisationer, ettger

inslagcentralti föreningarnautvecklingsarbetetintar justSISU ettFör
med för-föreningarnai dedemokratinmedvillMani arbetet. starta egna

tilloch syftararbetsformerfrån demokratiskautgåreningsutveckling som
medlemmarnaföreningsdemokratin. Genomdemokratin, attfördjupaatt

förmågaochockså viljaderasökarvillkoroch dessföreningenkännalär
medlems-inomDetverksamhet.för dess ärdemokratisktettatt ta ansvar

förstödstudiearbetet utgörarbetei derasoch ettorganisationema som
demokratin

bild-högtillräckligtkunskap,tankentidigare berörtharJag att en
demokrati. Iförförutsättningningsnivå, medborgarna,hos enses som

kunskapsarbetestudieförbundensnågra IPpekarmed dettalinje som
hansIPSå konstaterardemokratin generellt.stärka atttillbidrag enattett

iställetpekardemokrati. Hanförskolningaktivmedförbund inte arbetar
i demo-fungeramöjlighetermänniskorstudieförbundet ettpå attatt ger

utveck-demokratinsförbetydelsekunskapernasochsamhällekratiskt
frågorna samhäl-ikompliceradede alltmerIPling. En attmenarannan

demokratis-denviktigare deltill alltkunskapsspridningenlet gör aven
processen."ka

för präglas,uttryckintervjuadededemokratisynDen somgersom
tillframdär vägendemokrati ettframgått, tanken processsom enav
värdelikamänniskorsallabetonarManviktig beslutet.likabeslut är som
sådanutifrånframstårdelta. Detbåde möjlighetochallas,och rätt att en

demo-framhåller studiecirkelnsnaturligtdemokrati att mansomsyn
demokratin istärkasmåi sättarbetssättkratiska attett sam-somgrupper

hållet.
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Om med demokrati tillstånd så mångadär möjligtettman menar som
kan medverka i beslutsprocesser påverka förhållandenaoch inom den eg-

organisationen eller i den politiska och för övrigt iävenna processen ar-
såbetslivet blir verksamhet, kan stärka människors möjlig-en som anses

heter delta, stärka demokratin. finnssätt Det tydlig släktskapatt ett att en
påmellan den vad demokrati uttrycks i intervjuernaär och densyn som

bild företrädare för alla studieförbund vilket studieförbun-sättger av
den bidrar till stärka demokratin. ocksåDetta gäller för de hävdaratt som
samtalets allmänna betydelse och i linje framhållermed detta det demo-
kratiska värdet aktuella och viktiga samhällsfrågor förs i brettatt ut ettav
studiearbete.

Ibland har det hävdats studier samhällsfrågor skulle haatt sär-ettav
skilt värde demokratisynpunkt. sådan hållningEn har kritiseratsur av
Inge Johansson Johansson, Inge 1991. Han samhällsstudier iattmenar
Hera studieförbunden domineras en systematiserad utbildning förav av
olika uppgifter i samhälls- och föreningsliv, styrd och vägledd centraltav
utarbetade studieplaner och läromedel sådana 38. En utbildninga s
skulle kunna uppfattas inriktad lokal organisationse-rent motav som en

månlit. sådanI den tolkning studieförbundens arbete med oli-som en av
ka former funktionärsutbildning foghar för sig den inte denmotav svarar
demokratisyn uttrycks de intervjuade.som av

De IP lyfter fram funktionärsutbildningen de sättettsom som av ge-
vilka studieförbundet stärker demokratin inte med detta.stannarnom
framhållerMan frågadet just träning för och utbildningär i de-att om en

mokratiskt ledarskap.
Det kan diskuteras i vilken grad tanken, studieförbunden stärker de-att

mokratin kunskapsspridning, kan veriñeras. Blir de deltar igenom som
studiecirklar demokratiskt kapabla. frågorna,Att bättre inblick imer un-
der i övrigt lika förutsättningar ökar möjligheten till goda beslut torde in-

ifrågasättas. Bakom betoningen kunskapens betydelse tyckste dockav
finnas tanken utjämning kunskapsklyftor i sig skulle leda till kon-att av

mellan styrande och styrda.sensus
sådan hållningEn både frånbortser politikens intressemotsättningar

och kunskapens komplexitet. såvälBeslut i organisationer i politiskasom
påverkassammanhang inte enbart, kanske inte heller främst, kunskapav

mål och konsekvenser också bl de berördas olika intressenutanom a av
liksom deltagandet måni viss kan slumpartat se blattav vara a
March/Olsson 1976. Inte heller kunskap objektiv och oberoendeär av
intressen eller värderingar

På den här alltsåpunkten kan finnas viss påbrist kongruens mellanen
den dominerade demokratisynen och hur uppfattar studieförbundensman
betydelse för demokratin. Här kan framhållerIP kun-noteras att som
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destudieförbundeller finns ideskapsargumentet är somsammasamma
dominerande demokratisy-till denanslutningenvilka den svagasteger

nen.

Sammanfattning

genomgång till folkbild-utifrån tilltronkandennaVad säga är attman
demokratisynvilkenför demokratin beroendebetydelseningens är av

de-funktionalistisksmal, ellerföreträder. den harFör synensomman
begränsat värde.studiecirkelns bidragfolkbildningens ochmokratin är av

eliter det bredavälja mellanbegränsas tillmedborgarnas insats ärOm att
vikt. Ommindredemokratiska skolningenoch dendeltagandet manav

vilken demo-demokratiskt samhälle, ellerdäremot att ett annanmenar
ochdeltagandeför övrigt, ställer kravorganisation helstkratisk som

interaktivademokrati eller denEn djupblir bildenmedansvar en annan.
både viljaför förutsätterLewin 1970 pläderardemokrati Lewinsom

medlemmar.förmåga medborgare ochtill deltagande hosoch
tillinte begränsassådan offentliga samtaletdemokrati kan detI atten

många dagligamåste människor i derasliten det beröraberöra grupp,en
tillockså inte bara tilltromänniskor med,demokrati förutsätterliv. Denna

förmåganockså till dentilltrodet politiska att,utansystemet ensamegna
påverkabåde politiska ske-i och detmed andra, deltillsammanseller ta

endet.
demokratiskutifrån sådan deltagardemokrati ochDet är pro-synen

någotstudiecirkeln harföreträdarestudieförbundens attmenarcess som
Utifrånutveckling.liv ochsamhällets demokratiskabidra med föratt en

intedeltagandetdemokratisyn, där det bredafunktionalistiskformell, ses
studiecirkelnsfolkbildningens ochnödvändig del, blir inte even-som en

viktig.demokratin likatuella bidrag till
dimensionerfyra olikafrån umaterial, lyft frammitt intervjhar här,Jag

demokratisktstöderfolkbildningenvilka ettatt sam-menargenom man
sambandenhållpunkter för fortsatta studierhällsskick. kanDessa avge

bildningsarbete.studieförbundensdemokrati ochmellan
åtmins-flesta intervjuerna ochmed i de allradimension finnsDen som

gällerstudieförbund dennågon för allaföreträdareberörs ärtone somav
demokra-utvecklingeni detta sammanhangpersonlig utveckling, av en

personlighet:tisk
ochmänniskor stärksdet viktigtflesta mina IP,de allraFör är att serav

föreningsli-påverka sker, ii vadmöjligheter delta ochsina att somegna
ocksåutgångspunkten kandenoch i politiken. Medarbetsplatsenvet,

barnkläder tillsammans vär-cirkel där vara avmammor syrensammaen
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för sådande demokratin. En cirkel någotkan betyda därför människoratt
till samtal berör för frågor.möts dem viktiga fåDär kan de insiktersom

och styrka och handla för sitt och sina barns bästa.att egetse
denFör elit vill samhällsfrågomasköta inblandning kan detutansom

breda mångasamtalet i olika bli till störning. Detta just därförgrupper en
samtalet fördjupar och stärker demokratin. Det i varje fall denatt bildär

flertalet studieförbundens företrädare har demokrati och folk-av av av
bildningens betydelse för stärka fördjupaoch denna.att

Den andra dimensionen gäller studiecirkeln den plats funktio-därsom
i föreningslivet och i politiskanärer församlingar utbildas och förtränas

sin uppgift. framgåttSom finns detta imed den bild flera studieför-av
bunden har verksamhetens betydelse. Ett exempel frånden IP,är ABF,av

berättar hur kvinnor i studiecirkelns form förbereder sig poli-som om
tiska uppdrag. Genom studiearbetet arbetar för förnyelse politis-man
ka förtroendeposter.

Den tredje dimensionen gäller studiecirkelns betydelse för det offentli-
samtalet. Här har utvecklats tradition använda studiecirkeln ochattga en

studieförbunden för föra frågoraktuella till Sådanallmän belysning.att ut
verksamhet tvåkan skilda frågaslag. Det kan föraattvara av utvara om
information, sprida elitens uppfattning så mångatill Dåmöjligt.ut som
blir verksamheten enkelriktad och frågadet inteär egentligt samtal.om

åkanDet andra sidan fråga just offentliga samtal där männis-vara om
kor stimuleras tillsammans dryfta frågor.viktiga Sådana aktiviteteratt
kan åtminstoneresultera i försök påverka uppåt i samhällets besluts-att

Det finns så mångakanske inte dock påexempelapparat. hurmen orga-
nisationer i studiecirkelns form rådslaggenomför för organisationenom

frågorinterna eller samhällsfrågor vidare intresse.av
sådanVad studieverksamhet faktiskt betyder för medvetenheten om

frågorolika vi lite eller inget En konsekvens sådant studiear-vet om. av
bete kan det ökad legitimitet det politiska beslutsfattandet.attvara ger

också fåDet kan effekt människor upplever väl grundademotsatt attom
opinioner blir överkörda beslut fattas eller finner rådslagnär inte äratt ett
seriöst endast föra redan gjordasätt ställningstagan-menat utan ett att ut
den.

Givetvis gäller detta inte frågorenbart de fångarsamtidigtstora som
intresset mångahos kanske hela nationen eller medlemmar hela lan-över
det i folkrörelseorganisation. ocksåDet gäller detstor vardagligaen mera
studiet frågor aktuella för påvissär viss plats. Iav stu-som en grupp en
dieförbundens ämnesstatistik kan på sådantecken kontinuerligman se en
verksamhet berör politiska partier och fackliga organisationersom men
också andra rörelser och organisationer.

Den fjärde dimensionen gäller värdet för demokratin generellav en
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kunskapsnivån. finns i deperspektivoch Dettahöjning bildnings- mestav
uttryck kanstår folkrörelsesfären. delutanför Enstudieförbund upp-som

lösaupplysning, skaspridning kunskap,förhoppningfattas att avsom en
välinformera-demotsättning mellankonflikter. tyckspolitiska Man se en

nått oinformera-uppfattning och dedärmed haroch ännude rättvetsom
då skapaförstår Folkbildningens roll blirsammanhangen.intede attsom

så många möjligt.kunskap tillspridakonsensus att somgenom
demokra-bidrag till detFrågan studiecirkelnsfolkbildningens ochom

mångdimensionell.komplex ochskydd och utvecklingtiska samhällets är
demokratin tycks hängaförfolkbildningens VärdeUppfattningen om

demokrati, vaduppfattar begreppetmed hur attman menarsamman man
demokrati är.

folkbildningensnågon de hävdarobjektiv meningiAtt avgöra om som
uppfattning ställer sigi dennademokratin harbetydelse för stärka rättatt

utgår från demokra-bestämdändå svårt. minst därför deinteDetta att en
område och devärderingamasintiuppfattning. Därmed kommer man

också oin-svåra nå kanskefram tillblir inte baraobjektiva att utansvaren
tressanta.

breddatsharVerksamheten

längeomfattning. Sedanhar betydandeStudieförbundens verksamhet en
ämnesval.studiecirklarnasbl redovisardetaljerad statistikfinns som aen

Folkbildningsrådet särskild undersökninggenomförde1993 som geren
sådana uppgifter skaockså Med hjälpuppgifter deltagarna.vissa avom

organisationsutvecklingen.komplettera bildenjag i detta avsnitt av
framverksamhetframgår föregående studieförbundensdetSom varav
för-organiserade ochföreningslivet.inriktad Man1940-talet heltt mo

lokala före-folkrörelsernasstudieverksamhet inombidrag tillmedlade
utvecklande ak-möjlighet tilldärigenom fickmedlemmarningar envars

utbild-få ñck dettamänniskor deltogrelativt sätttivitet. De, sett, som
uppgifter i rörelsens tjänst.träning förning och

påverkamöjligheterför folkrörelsernasbetydelseBildningsarbetets att
påvisats forskarefleratidunder denna haroch förändra samhället av

1985. Medlem-IngeArvidsson 1985, JohanssonAmbjömsson 1988,
skaffadeutvecklades,läsförmåga samhällsorienteringoch manmarnas

behövdeskunskaperekonomii föreningsarbete,sig kunskaper sommm,
så småning-organisationerna ochi deför sköta arbetet näratt manegna

i kommunerna.fick politisktta ansvarom
utåtverksamhetFrån studieförbundens1950-talet riktade sig motmera

riks-och det följandeBåde1944 års folkbildningsutredningallmänheten.
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dagsbeslutet syftade till studieförbunden skulle vidga sin uppgift.att
Studieförbunden riktade sig därefter allmänheten, delvis kanskemot som

följd innehålletför i verksamhetengränserna vidgades. Nyaatten av
intresserade deltagare nås.kundegrupper av

Från den här tiden kan följa utvecklingen i statistik bl bely-man som a
cirklarnas ämnesval. Verksamheten åromfattade, årsefter 1947ettser par

beslut bidrag, 25 000 cirklar. följande årenDe tio tredubbladesänom mer
antalet cirklar för tioårsperiodunder gång fördubblas.nästa Denänatt en
volymmässiga ökningen fortgått,har sedan kraftigast såunder 1970-talet,

den 1993/94 omfattade 330 000 Frånstudiecirklar. 1970-talet har till-att
kommit olika former kulturprogram. 1993/94 redovisades 115överav

sådana000 program.
Ämnesinriktningen redovisas sedan 1975 i tio huvudgrupper. Tidigare

uppgifter kan hjälpligt överföras till Om vissa mindresamma grupper.
svåradessutom jämföraämnen, mellanär äldre och statis-attsom nyare

fårtik sammanförs vi den bild utvecklingen framgår tabellav som av
Inom varje spridningen tydligastär kanske förämnen stor,grupp av

estetiska och vad här kallas förämnen övriga Iämnen.som gruppen es-
tetiska dominerar utövandeämnen verksamhet, med inomamatörer mu-
sik och olika former bildskapande och konsthantverk.teater samt av

områdeDetta har under perioden omfång fråni 4 500 tillväxt 131 800
fråncirklar eller 18 till 40 det totala antalet studiecirklar. Omprocent av

jämförelsen studietimmar blir degörs estetiska andel 47ämnenas
procent.

Tabell 3:1

Studieverksamhetensämnessammansättning1949/50-1993/94,procent.

Ämne 1949/50 1959/60 1969/70 1979/80 1993/94

Beteendevet.humaniora 7 15 9 8 10
Estetiska 18ämnen 28 32 39 40
Matematik,naturvetenskap 4 3 4 4 8
Samhällsvetenskap,information 23 17 23 21 18
Språk 22 15 18 17 10
Övriga 26ämnen 23 15 l 1 13

Källor: samverkandebildningsförbundensverksamhetsberättelser,SCB

ämnesområdeDet 1949/50 samlade flest cirklar samhällsstudier,som var
då omfattade fjärdedel alla cirklar. Det därnästnästan störstasom en av

området språk. Båda områdendessa har minskat sin andel denvar to-av
tala verksamheten. Detta samtidigt antalet samhällscirklar har tio-som
dubblats och språkcirklarantalet sexdubblats. Samhälls- språkstudi-och
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alltså cirklar i estetiskaföljd antaletminskande andel äm-är attets en av
så mycketökat mer.nen

anslutnaförankring i detidigare har verksamhetensSom nämnts orga-
påuppgifterfrån Tillgängliga tyderungefär 1950.nisationerna minskat

med-sin verksamhet inomgenomför fjärdedelstudieförbundenatt en av
lemsorganisationema.

del verk-hela historia varitförbundensFöreläsningar har en avgenom
Från till allmän programverksam-denna breddats1974 harsamheten. en

års kulturpolitiknått omfattning. 1974 beslutoch helthet om nyannanen
kulturpolitisk roll. Denna för-tilldeladesstudieförbundeninnebar att en

konstområ-amatörverksarnhetinom den utövandeverkligas till delen
del verksamhetengenomförs i studiecirkelns form. En ärden annansom

föreläsningar.kulturprogram inkl.med
115 000 kulturpro-studieförbundens regigenomfördes i1993/94 över

skildamiljoner deltagareF Konserter11med tillsammans över avgram
föreläsningar 30antaletslag 40 närmareutgör procent pro-program,av

studie-innebärutställningar, dans DettaVidare finns attteater,cent. mm.
sådana i landet.deförbunden största arrangörernaär programaven av

kraftigtuppgifterSådana studieförbundens roll ochuppgifter visar att
gått frånlängre perspektiv harhar förändrats. I attett vara en orga-man

studier kul-till erbjuda ochfolkrörelsemas tjänstnisatör studier i attav
i studietämnesmässiga tyngdpunktentill allmänheten. Denturprogram

områden för rörelsens samhällsarbe-från direkt intresseförskjutitshar av
intresse för deomedelbaratill inte harkulturämnen, tungate sammasom

medlemsorganisationema.
framåt.från 1970-talet ochytterligare förstärktsUtvecklingen har

kulturorganisationer.utvecklats tillStudieförbunden har ochmer mer
denamatörverksamhet i musik, störstaFörutom ärteateratt gruppenosv

miljoner hartotalt 2,7med miljon deltagarestudiecirklar över avenav
skilda slag.imiljoner deltagare kulturprogramllän avman nu mer

fort-organisationer visserligenförankring i skildaStudieförbundens är
gåttUtvecklingen harorganisatoriskt plan.viktigfarande motettmen

allmänhetens intressen.beroendeblivit och mötaattatt avman mer mer
från allmänhetendenrekrytera deltagareendastDet är storaattgenom

upprätthålla därmed levasin verksamhet ochkanstudieförbundensom
vidare.

också intervjuer och do-förhållande i mitt materialframträderDetta av

från i Kultur i1974 till 1985 beskrivsdenna verksamhet7Utvecklingen stu-av
dieförbunden.
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frånkument lokalavdelningar. intervjuerna framgår ocksåAv deatt man
årenallra gåtti del fall områdenin i samarbete medsenaste en nya

månkommuner. går ocksåI viss in för bedriva verksamhet i kom-attman
former,mersiella genomför utbildningar eller verksamhet be-annan

ställning företag offentligaoch kommunala förvaltningar.tav organ ex
Vad gäller ämnesval de lokala bilderna i medöverensstämmer vadstort

den samlade statistiken Vissa skillnader förekommer givetvis mel-anger.
såvällan studieförbund. ämnesområdetDet detstörstaorter är este-som

tiska. Detta gäller i förbund områden.tydligt prioriterar andraäven Isom
några fall räknar dock områdemed detta kommer minska.att attman
TBV markerar sin inriktning tjänstemäns kompetensutvecklingmot men
den verksamheten finns inom vad kallar för kultur och fritid.mesta man

I verksamhetsplaner framhållsoch redovisningar samtliga förbund,av
ochFU Mbsk, inriktning och samverkan med medlemsor-utom moten

ganisationema. För flera förbunden gäller i realiteten de flestaattav av
deltagarna rekryteras utanför Frånorganisationerna. lokalavdel-ABFs
ningar hävdas intresset för studier inom den fackliga rörelsen.äratt svagt
Det främst pensionärs- och handikapporganisationerär angelägnaärsom

samarbete och vill driva aktivt studiearbete. Uppfattningen lik-ett ärom
artad inom SV.

intervjuerna också någraI finns påexempel hur söker verk-man nya
samhetsfált, antingen offentligadet företagen.eller I kommunmot mot en
har fyra förbund i samarbete tagit för del den musikunder-ansvar en av
visning den kommunala musikskolan tidigare bedrivit. Man diskute-som

också viss verksamhet kommunala ungdomsgårdar.överatt tarar
visstEtt intresse för frånverksamhet ocksåöver Komvux tycksatt ta

någotñnnas. avståttI fall har därför saknats. Andralvisarattman resurser
tydlig öppenhet för in fler områden.kommunala Komvuxatten

språkundervisning skulle kunna Iöver.att ta stormenar man ex V man en
pågårkommun utredning lägga del Komvux verk-överatten om en av

på Frånsamhet ABF. sida dåABFs hävdas med folkbildningensatt man
pedagogik skulle lyckas bättre vad gjort i den kommunaltän än driv-man

verksamheten nåmed och kunskaper iär störstattna ge grupper som
behov kompletterande utbildning.av

påAndra exempel nytänkande målgruppervad gäller arbetsfonner och
yrkesinriktad målarskola.är Svenskundervisningen för invandrareen

sköts i fall studieförbund pådelar På mångaverksamheten.ett treav som
håll finns uttalad öppenhet in och driva utbildningmot atten upp-

för företagdrag eller kommunala förvaltningar.
De uppgifter här redovisats stöder slutsatsen de folkrörel-ävenattsom

sebaserade studieförbunden vad gäller den rapporterade verksamhetens
innehåll ståroch inriktning förhållandealltmer fria i till sina medlemsor-
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medlemsorganisa-ambitioner verka inomganisationer. uttaladeTrots att
efterfråganmålgrupper så vissadetspeciellationer och ämnenärmot

sammansättning kommer totalt.verksamhetenshuravgör att utsesom
människors intressenalltmer tillhörVerksamheten inrymmer utan-som

föreningslivet. Denofta vid sidanför arbetslivet och även utövas avsom
övrigaoch tillkoncentrationen till estetiskastarka ämnenämnen gruppen

såväl samhällsstudiet de huma-Samtidigt haruttryck för detta.är ett som
fortfarande stark ställning.nistiska ämnen en

diversiñering verksamhe-Förhållandet kan bäst tolkas avsom ennog
medlemsorga-mycket för sinaStudieförbunden betyder fortfarandeten.

männis-sig uppgiftenhar tagitnisationer därutöver mötaattmanmen
fritid.sinoch utvecklande verksamheterstimulerandekors behov av

finns möjlighetcirkelverksamhetför studieförbundensInom attramen
skildai skapande verksamhetbehov deltatillgodose växande attett avav

någotsig i specialintresse.eller fördjupaslag att
också kultur-studieförbundens rollTill bilden hör arrangörersom av

skildaföreläsningar i deStudieförbunden ordnar ämnen,mestprogram.
utställningsverk-stilar, ochspektrumkonserter inom teaterstortett av

kulturråd mindre kom-studieförbunden iStatenssamhet Enligt ärmm.
i kul-Studieförbundenkulturprogramden största arrangören avmuner

och kulturpolitik.turliv
organisationerstudieförbundenrimlig slutsats utgörEn är att ensom

ochmed de statligaTillsammansför enskilda ochviktig grupper.resurs
dennastudieförbunden disponerar, kanbidrag,kommunala resurssom

enskilda ochför skilda behov hosanvändas mötaatt grupper.
folkbildningenmedel tillförssamhällssynpunkt kan de använ-Ur som

itill uttryckambitioner. kommergenomföra politiska Dettadas för att
vuxenutbildning ochinomtilldelat studieförbundenrollden statensom

nå vuxenutbild-medStudieförbunden förväntas dekulturpolitik. grupper
nå,svårarevuxenutbildningen harning andra aktörer inom att somsom

studiehinder skilda slag. Inommedkorttidsutbildade och människor av
får statligt kultur-studieförbunden förmedlakulturpolitiken detär som

ditnår sammanhangi lokalaförgreningarna. Destöd till de utut yttersta
nå fram.har förutsättningaringa kulturinstitutioner att

föreningslivoch harbildats inom rörelserstudieförbundDe ge-som
för rörel-integrerad del dessa ochsin historia varithela svaratavennom

många lokala miljöerna.i deoch kunskapsbehovutbildnings- utesens
Även får andelminskandeuppgift, relativtdenna sett, resurser-avenom

tidigare.lika viktigpå alltfort, i absoluta tal,dentyder allt äratt somna
studieförbundenFrån horisont erbjuderenskilde deltagarensden en

olikapersonliga intressenrimliga kostnader utvecklamöjlighet tillatt av
studieförbunden Avintressenfinns bredd möter.slag. Här stor av somen
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skapandei estetiskdeltafördet intressetdömaämnesstatistiken är attatt
cirklar.studieförbundensfyllerförsta handiverksamhet som

valsitutation blirtänktställs införföreträdarestudieförbundensOm en
förmån förtillnedprioriterasverksamhetenestetiskaregel dendet i som

intressen. Dettamedlemsorganisationemas ärligger närmareämnen som
också lokala före-denivå gällercentralföreträdareblandtydligt men

eller idéfolkrörelsevisstillprofilen knutendenträdarna. Det är enegna
Tillfrågadehögst.prioriterassamhällsstudiermedtillsammans omsom,

frånkraven/målen oftastdetdeinte fyller ärcirklarexempel egnasom
exemplen.området hämtarestetiskadet man

1950-taletsedanändaestetiskaiverksamheten ämnenSamtidigt har
studietid i timmardenhälftenkraftigt. rapporterasNästanväxt avsomav

alltså finnastycksHärestetiska mot-studieförbunden ämnen.är ennu
med verk-syftetsjälvastudieförbundenvadmellansättning omanser

studiecirkelnstrukturanvända denoch deltagarnassamheten sätt att som
erbjuder.

studieförbundensochbidragsgivarnasskillnad mellanDenna syn
bland allmän-icke deltagaresåväl deltagareoch hurverksamheten som

Folkbildningsför-ytterligareunderstryksstudiecirkelnheten avser
studiecirklar.deltagande iundersökningbundets av

iför deltamotivfrågade deltagarnas stu-undersökningen attI omman
till-för yrkesarbetekunskaperinhämtandevisarSvarendiecirklar. att av

liteni mycketfackligt arbeteellerför förenings-med kunskapersammans
motivet,vanligastedeltagande. Detmotiv förutsträckning somanges

skaffa sig bättrevilldeltagarna är42 attöver procent mananger,avsom
specialområde. 1994 18något Svenssoninomkunskaper s

institutionerStudieförbunden som

utvecklatsochhar skapatsverksammastudieförbundelva ärDe nusom
i 1800-direktaNågra hardem rötterutgångspunkter.från delvis olika av

organisa-anslutning tilliformatsAndra harrörelser.socialatalets stora
har sinaförbunden rötterfram Ettrörelsertioner och växt avsenare.som

tjänstemannarörel-tillanslutningformats iharuniversitetsmiljö ochi ett
förbundutbildning. Deyrkesmässigfacklig ochbehov orga-somavsens

skilda ide-ifolkrörelseorganisationer hör hemmaanslutning tilliniserats
sammanhang.ologiska

ideologis-ochhistoriaolikartadeavseendenviktigaförbundens iTrots
organisatorisktföregående dehävdat utgörjag i dethemvist har ettka att

ocksåvisarfolkbildningssynGenomgången studieförbundens attfält. av
folk-medvaddragiutvecklatde stora menarmansyngemensamen



50 Kapitel SOU 1996: 127

bildning och har hög grad påatt vad demokrati Deär.man en av samsyn
ligger också tillsynsätten grund för hur tolkar den verksamhe-man egna

betydelse för demokratin.tens
Samtidigt kvarstår skiljaktigheter. Om från den allmänna beskriv-man

ningen vad med folkbildning går frågantill hur för-av man menar om
bunden sin såuppgift framträder tydliga skillnader, kanser egen som
hänföras till de skilda ideologiska sammanhang där respektive studieför-
bund har formats och alltfort har form hemhörighet Svenssonen av
1995.

Studieförbunden arbetar i väsentliga avseenden likartade villkor.
Alla har relation till organisationer eller andra sammanhang riktaren som

Ävenolika former förväntningar förbunden. detta tydligastmot ärav om
för de arbetar i anslutning till folkrörelseorganisationer så gäller detsom

övriga inklusiveäven FU har akademiska värderingar förhåll-ochsom
ningssätt förhålla sig till.att

Medlemsorganisationer har eller mindre tydliga krav på sitt studi-mer
eförbund. I intervjuerna finns bådeexempel latent och konfliktöppen

detta. Det finns eller dold kampöppen mellan med-om en om resurser
lemsorganisationer inbördes och mellan verksamhet inom medlemsorga-
nisationerna och den verksamheten. sådanaöppna I konflikter måste an-
svariga i Studieförbundet, såväl styrelser ledningspersonal uti-som agera
från studieförbundets totala intresse. Från professionell synpunkt kommer
studieförbundet organisation, dess trygghet och fortsatta verksamhetsom

huvudintresse.att ettvara
I den avvägningen tvingas bådehänsyn till organisationernastaman

krav och till behovet uppehålla verksamhet rekryteraratt del-av en som
från allmänheten. sådanI professionelltagare bedömning kommeren

också bidragsgivarnas förväntningar in. Staten har i proposition och riks-
dagsbeslut uttryckt bestämda förväntningar på studieförbundens ageran-
de. För förbunden det avgörandeär bevara frånförtroendet till-att en
räckligt stark politisk gruppering. Legitimitet hos de politiska beslutsfat-

överlevnadskravär för studieförbunden.tarna ett
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medlemsorganisationMellan stat4. -

deltagareoch

institutionaliserats.studieförbundenvisat hurföregående har jagkapitell
organisa-institutionaliseradefälttillutvecklatsharDe gemensamtett av

på viktiga begreppavseendenväsentligaimedtioner syngemensamen
förbundendelarolikhetersinademokrati. Trotsfolkbildning och ensom

ellermedlemsorganisationertillknytningengällersituation. Detlikartad
betydande beroen-inflytande, ochlikartathar ettintressenandra ettsom

på politisk ochföljande kravdärmedfinansiering ochoffentligde enav
legitimitet.opinionsmässig

Studieförbundeti dethurgranskaska jagkapiteldettaI mognaman
organisationernainbyggda ifinnsförväntningarskildadehanterar som

studieför-finns mellanskillnaderVilkastrukturen.omgivandedenoch i
med denstudieförbundensmånbunden I vilken överensstämmer re-syn

skiljelinjereventuellafråga gälleruttalat Enriksdagochgering annan
förbundsled-mellanñnnsgradvilkenstudieförbunden. Iinom samsynen

ansvarigaoch lokaltningar
från studieför-dokumentaktuellagranskningenför ärUnderlag mm

förarbeten.med dessfolkbildningspropositionenoch denbunden senaste
frågorna.belysaockså intervjudata föranvänder jag atttidigareSom

strukturochRörelseanknytning

mellanfördelashurstrukturdå studieförbundens inre ansvaretHur ut,ser
intressenolikamellanbalanseralokalt Hur kancentralt och man

stadgar. Endessreglerasstrukturförbunds inreRespektive genom-av
också skillna-tydligalikhetervisarstadgargång aktuella stora menav

anslutnaförhållandet mellantvå punkter;främstñnnsder. Dessa orga-
å sidanandraregionala/lokaladeå sidan ochnisationer organenegnaena

nivåer strukturen.i denantaletsamt egna
skiljelinjentydligastedenhaft och harförbund hardetABF är som

bildade ABF;riksorganisationercentralt och lokalt. Detmellan somvar
med-enheterlokalarekommenderatsidafrån riksförbundetshar avman

Samarbetetstudieavdelningar.samarbetalemsorganisationer att genom
förbundskon-regelbundnaklaratsharABF-organisationeninom genom

sarnrådsorganvaritendaståtminstone formellt, utandock,ferenser som
beslutskapacitet.egen
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Genom stadgar 1991 har förhållandet ändrats.antogsnya som
Distrikt/avdelningar har viss representation i representantskapsmö-nu en

förbundets högsta beslutandeärtet, och är garanteradeävensom organ,
mindretal platser i förbundsstyrelsen.ett

I SISU, det bildade Studieförbundet, ligger inflytandetsenast helt
hos medlemmarna specialidrottsförbundär anslutna till Riks-som
idrottsförbundet och deras medlemsföreningar. Distrikt med avdel-
ningar för den regionalaär verksamheten påoch motsvarandeorgan

knutna till distriktsidrottsförbunden.sätt Någon plattform för dis-
trikt/avdelningar i riksidrottsmötet, förbundets högstaär beslutan-som
de finns inte.organ

TBV det förbund harär den sammanhållna organisationen.mestsom
Medlemmar till TCO anslutnaär riksorganisationer. Förbundet organi-är

i avdelningar för regional/lokal verksamhetserat dessa inteärmen egna
juridiska delar riksorganisationen. Förbundets rektor harutanpersoner av
det samlade resultatansvaret för hela TBV och de lokala cheferna rappor-

till honom. För förankra den lokala/regionalaterar verksamhetenatt i
medlemsorganisationema finns särskilda så-representantskap inom varje
dan enhet.

För övriga studieförbund förankringmed i folkrörelseorganisationer
gäller i varierande grad lokala och regionalaatt enheter inomman stu-ger
dieförbundet inflytande också på förbundsnivå. förhållandeDetta kan

i SV uttryckas förbundet omfattar avdelningar och distriktatt el-som som
ler i Mbsk förbundet består förbund, distriktatt och avdelningar.som av
I andra fall i FS och NBV, förbundetär uppbyggt medlemsorga-som av
nisationer rikskaraktär och organiserat i avdelningar. Sfr ocksåI sägsav
Sfr’s distrikt medlemmar förbundet.vara av

allaI de nämnda studieförbunden, liksom i SKSsenast och KFUK-
KFUMs studieförbund har distrikt/avdelningar representationsrätt i för-
bundets högsta beslutsorgan. I SVs förbundsstämma har "studieför-
bundsapparaten väsentligt fler ombud de centrala medlemsorganisa-än
tionema. I detta fall finns dessutom omfattande motions- och yttran-en
derätt cirkeldeltagareäven möjlighet påverkasom ger atten

Ävenbeslutsprocessen. i Mbsk har ombud valda inom distrikten majori-
på I övriga fall,stämman. därtet stadgarna kan dra slutsatserman av om

detta, domineras ombud valdastämman medlemsorganisationerav av
riksnivåf

3Antalet ombud i vissa fallär knutet till verksamhetens omfattning så-ett
dant sätt generell beräkning proportionernaatt mellan olika inteen av grupper
låter sig kännedomgöra verksamhetens fördelning påutan enheter.om
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regionala/lo-för densärskilda stadgarfinnsfall, i TBV,samtligaI även
representantskapcentraltSådana beslutasstadgarverksamheten.kala av

och Sfr detFS, NBVvarierar. I ärbeteckningamaförbundsstämrnaeller
fin-skalokalavdelningarvilkaförbundsstyrelsenentydigt avgör somsom

ocksåverksamhetsområde. följerMed dettaochderas en, mernamnnas,
på-aktivtförbundsstyrelsenmöjlighet föruttryckt,mindre tydligteller att

granska verksam-regleratSfr dettaavdelningar, i rättverka är attensom
heten

avdelning-inskrivetavdelning finnsförförbunds stadgarsamtligaI att
bildningsarbete inombedriva studie- ochlokaltuppgifter är annatattens

mål.ändamål Vanligteller ärför förbundets att sam-gemensammaramen
inivåer. fall,fleraför alla Iändamålsparagraf in i stadgartas somma

arbetaavdelningen skastadgarfastställs i lokalaochSfr TBV,NBV, att
planer.riktlinjer ellerutifrån fastställdacentralt

folkrörelserorganisa-anknytning tillsaknarstudieförbundFU, det som
samverkans-Från FUnågot börjanavvikande struktur.tion, har ettvaren

stad-Enligt deuniversiteten.vidför kursverksamhetema senasteorgan
Årsmötet bestårförbundet.sektionerdessautgör represen-avavgarna

uppfattarFolkuniversitetsföreningen. Jagför sektionerna samttanter
lä-organisatörer ochaktiva,så verksamhetende inomdetstadgarna äratt

ocksåstödstolkninginflytandet. Dennaavgörandehar det avsomrare,
generalsekreterare.intervjun med FUs

såinteförbunden,formell struktur sägerStadgarna menger en
redogörelsenfungerar. Avverksamhetenlöpandehur denmycket om

anslutnafördelas mellanlite olikaframgår inflytandet sättatt or-ovan
bi-rollDenför den strukturen.företrädareganisationer och somegna

jag, medfortsättningen skaframgår stadgarna. Iintedragsgivama har av
studieförbunden själ-inomredovisa hurintervjumaterialet bas, mansom

rollfördelningen.uppfattar ochansvars-va

frivilligt deltagarnaochFritt -

hållfrån studiearbetetsskildaföregåendeframgått betonari detSom man
studieförbundenuppfattning ivanligEnligtfrivilliga karaktär.fria och en

genomgåendedenfrihet Dettadeltagarnas ärdet främstär avses.som
nivå.frånfrån lokalsåväl centraldemina IPuppfattningen hos som

följerlokala verksamhetenfrån denförbundsledningen9 tillsynsansvar överEtt
bakgrund till vis-förhållande kanbidragsvillkoren. Dettastatligade vara enav

berörs inte här.skrivningar detmensa
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Deltagandet frivilligt och deltagarna ocksåär har påverkamöjlighet att
studiernas uppläggning inriktning.och

Mbsk betonar särskilt det individuella valet. En nivåIP central ser
med viss tveksamhet de här går termin efter terminen grupperna som
med deltagare. En motpol till detta SISU, där det inte alltidär ärsamma

personligt val delta just i studiecirkel.ett Om med iatt är t etten man ex
fotbollslag kan hela laget komma tillsammans delta i frå-cirkelatt en om

gäller lagets utveckling. Ett de lokalt ansvariga betonargor som par av
dock sådanadet i måstefalläven fritt för den enskildeatt lagmed-vara
lemmen delta i cirkelarbetet.att

Det uppfattas naturligt studier har direkt anknytning tillattsom som en
folkrörelseorganisation och anordnas i samarbete med denna hör hemma
i rörelsens studieförbund. I övrigt betonas, inomeget de starkastäven
folkrörelsebetonade förbunden, deltagarnas frihet välja cirklar ochatt stu-
dieförbund.

Deltagarnas frihet innebär dock inte studieförbunden sig kun-att anser
viljaoch erbjuda vilka aktiviteter helst. flestaDe lokalt ansvarigana som

sig avvisa cirklarsäger och andra aktiviteter inte tyckersom man passar
in i folkbildningens Det kan utifrån gällande statligagöras bidrags-ram.
villkor och/eller uppfattningar inom det Studieförbundet vadegna om

bör syssla med. Konkreta sådantexempel nej till ärman sagtsom man
svårt få fram. Vissa lokala IP uttryck föratt vill försöka mötaattger man
alla intressen påminda frånsiggör presumtiva deltagare.som

Styr bidragen

Den andra sidan friheten gäller förbundets frihet. I stort settav anser man
sig har full frihet förhållandei till bidragsgivare. De regler förknip-som

med statsbidraget inte hindrande eller styrande i det löpandepas ses som
Förhållandetarbetet. till bidragsgivaren uppfattas i allmänhet ganskasom

konñiktfritt och okomplicerat, hållning påentydig centralär mesten som
nivå i förbunden.

Från några de centrala företrädare intervjuats antyds principiellav som
kritik delar de krav förknippade med statsbidraget.mot är En iIPav som
Mbsk tveksam till de kravär prioritering målgruppervissa angivnaav

finns i riksdagsbeslut och förordning. Man väljer tolka dettasom att som
syftande folkbildningen helhet och enskilda studieförbund kanattsom
uppvisa annorlunda bild. Lokalt finns i Mbsk uttryck för tydligten ett ac-
cepterande, från sidanär vill prioritera vissa då fårstatensman grupper
vi försöka inrätta efter det i mån går.den detoss

En IP i FU finnsdet tendens till konflikt mellan statligaattmenar en
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vanliga önske-detta detexempelkommunala krav. Ettoch ärregler
ungdomar.ska riktasorganisationsstödmålet från alltkommuner motatt

från sigEn IPlokalt TBV.förekommer sägerLiknade resonemang
bra,tyckerindikation detta ärriksdagens beslutuppfatta statensom en
pri-då med det. Kravenockså kan vi jobbadet bratycker vi är attatt

folkbildning förmotsättning tillikan inteoritera vissa sättas engrupper
mindre och mindredet bliruppfattar rättmänniskor. IPvanliga attatt

vanliga människor.sig tilljust vända
prioriteringsvårigheternågra med de kravsig inteFlera IP säger se

därför detuttalat,målgrupper regering och riksdag ärvissa attsomav
Bidragsgivarensvända sig till.ändå viktigtdet attman sergrupper som

sammanfaller,intentionerstudieförbundetsoch menar man.
frånavkravstyrdi allmänhet inteupplever ärLokalt sta-att manman

imellan förbundenolikheterfinns dock vissabidragsgivare. Detten som
framhållet självständigheten ochbedömningen. En att manmenargrupp

viprofileragenomföra den verksamhet ochmöjlighethar att oss som
möjlighe-från vi har braförbundvill" Sfr. En IPsjälva säger attannat

områden i riksdagsbe-utifrån vi tycker ABF. Dejobba detattter som
också viktiga.områden vi tycker"ärviktiga ärslutet somanges som

frånSå FSkritik. IPFrån några finns dock principiellförbund menar
såförbund begränsasfrioch SISU ärävenattort som manom manen

finnsvissakrav prioriteringñnns.regler Dede grupper somavsomav
oönskaduttryck förtvå från respektiveMbsk NBVIP är ett enmenar

frihetstudieförbundensfrån kännerKFUK-KFUMstyrning. IPEn att
tilldelarfrån bidragsgivarna och detkrav sättbegränsas me-som manav

falldetta kommunerna.idel. Främst avses
projektbidrag. DetformerNågra kritik olikariktarIP mot man avserav

från samhälletsangivnai vissasärskilda anslag till studier ämnenär som
tid intervjuernavid denexemplenviktiga. De aktuellasida genom-anses

förtill studierEU-studier och anslagtillsärskilda bidragfördes ar-var
några, snedvridabidrag kan,Sådana specialdestineradebetslösa. menar

dock menadehåll IPFrån dettacentraltverksamheten. togs somupp av en
speciella bidragetuppfattade detnågot problem. Dennedetta inteatt var

inte.välja utnyttja ellerfritt kanvarje förbundmöjlighet attsomsom en
sig fria ii kännerändå studieförbundenHuvudintrycket är settstortatt

bidragsgiv-företableradeförhållande bidragsgivarna.till De mönstren
såantingen inte-med dennaförknippadeoch de villkor ärningen ärsom

såhållning de inteellerstudieförbundens öppnagrerade med attegen
vaksamhetför formfinns uttryckSamtidigt detbesvärande.känns en av
uttalandentolkarinnebär oftastbidragsgivaren Detvad säger. attmot man

Några dock riskermina IPfrån sin fördel.bidragsgivaren till seravegen
dåFarhågoma främst kommunerna.riktasfrihetenför begränsas. motatt
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Del folkrörelse eller fria studieanordnareav en

Medlemsorganisationerna uppfattas i första hand samarbetspartners.som
någotI fall godtas uttrycket Någrauppdragsgivare. mina IP vill und-av

bådavika dessa begrepp och talar medlemsorganisationerna tom som ex
våra Någonägare. talar dialektiskt förhållande mellan studieför-ettom
bundet och dess medlemsorganisationer. frånEn IP SV riks talar om or-
ganisationerna "vår ideologiska någon fårgrund ideologisksom man
kraft ifrån medan Studieförbundet å andra någonsidan formses som av
ideologisk smedja för organisationerna.

För Mbsks del uppfattar jag det förbundet harattsom en gemensam
historia och idébas med medlemsorganisationerna medan i sitt arbe-man

känner sig oberoende dessa. Förbundet talar folkbildningsrörel-te av om
folkrörelse inte behöver förankras någoni rö-sen som en egen som annan

relse eller organisation. TBV beskriver förhållandet i affärsmäs-närmast
siga former. De anslutna organisationerna förbundets viktigasteär samar-
betspartners med vilka efter förhållandesträvar tillärettman som
ömsesidig Fackförbunden frånmin IP förbundet, vårär, säger vik-nytta.
tigaste konkurrensfördel.

Ifråga medlemsorganisationerna känner sig inget någonförbund iom
negativ mening påverkateller dessa. Tvärtom finns hos flera lo-styrt av
kala IP uttryck för saknar tillräckligt intresse och iatt man engagemang
studiearbetet från sina medlemsorganisationer. Dessa har blivit för sva-

det gäller folkbildningsarbetetnär och efterlyserIP att kom tillga man
och talade vad behöver NBV. För de kyrkliga förbundenoss om man

samarbetet med medlemsorganisationerär huvudväg. Detta hindraren
dock inte IP kan intresset så fårdär för studie-att äratt svagten mena om
förbundet och hand.ut agera egen

Givetvis finns det skillnader mellan medlemsorganisationerna. För
ABFs del de aktiva organisationernaär pensionärsorganisationenmest
PRO och handikapporganisationer. Fackförbunden upplevs relativtsom
ointresserade. SV har goda relationer och samarbete med sina medlems-
organisationer plats, där samarbetet, just med den tillutom utomen
SV anslutna pensionärsorganisationen, så obeñntligt.är Av-gott som
delningen nåhänvisad till deltagareär direkt bland allmänheten.att

Mbsk har, i alla kommuner där jag gjort intervjuer, liten kontakt med
sina medlemsorganisationer. Kontakten begränsas förhållandevistill de,
få, cirklar anordnas i samarbete, i syfte utbilda organisationernasattsom
politiska företrädare. övrigtI verksamheten helt riktadär allmänhe-mot

Motsatsen till detta SISU där alla cirklarär iten. samarbete medstartas
idrottsförening.en

någotI fall finns antydan till motsättning mellan den medlemsan-en



Kapitel 4 57127SOU 1996:

verksam-platsSfr haroch denverksamheten öppna. storknutna en en
konfliktlatentinnebärinvandrare. Detsig tillriktarhet om resur-ensom

används i in-organisationernaHittills har storaaccepterat att resurserser.
också kon-enligt IP,förbund finns,Ivandrarverksamheten. enensamma

grad villimedlemsorganisationernivå störredär starkacentralñikt
funktionärsutbildning.ochledar-sinstatsbidragenrikta mot egen

få hjälpstudieförbundenförföreningarmed sättSamarbete är attett
kandeltagare. Dettarekryteraverksamhet ochplaneramed vara enatt

intresse.bristandemedlemsorganistioner förkritikenförklaring till mot
deltagare:rekryteraStudieförbundet tvingasansvariga iDe att egen

hand.
stårföreningarockså medsamarbetaLokalavdelningar kan utan-som

storstadsföror-itydligastmedlemsorganisationer. Detta ärför kretsen av
härmedlemsorganisationer harnågrainte harHuddinge. FU,ten som

invandrargmpper,blandfrämstföreningar, stu-krets som man geraven
utanförliknande kontakterhari HuddingeSåväl SVABFdieservice. som

rörelsen.den egna
många musik-deslagetdet härkontakter ärexempelEtt annat av

ensemblemusikendelstudiecirkelform. Eniarbetar stor avgrupper som
folkrörelsenssådan finns inomstudieförbundeninom är egna orga-som

andra. Ettarbetarsångföreningar ochkörer, annatkyrkornasnisationer,
frågaminaenligt IPfl. Detrockmusikgrupper är,inslag är grupperomm

studieförbun-sig tillsedan söktinitiativ ochenskildabildatsharsom
verksamhe-tredjedelSfr bedömerfå stöd. Inomförden att avatt man en

flera avdelningarharföljd dettasådana Som satsatärten avgrupper. en
samtliga de plat-Sådana verksamhet finnspå musikhus för dessa.egna

studieförbunden.ñeraspriddochjag tittat avser

lokaltCentralt -

förbunden,iinre strukturendenbörsammanhangdetta ävenI ansvars-
lokaltcentralt ochnivåer handi förstaolikamellan tasfördelning mm

för-uppleverialla IPdettakanförsta ärDet sägas stortattomsomupp.
självständighetåtnjuterAvdelningamadecentraliserade.bunden storsom

Dennautifrån förutsättningar.lokalaläggsVerksamhetensitt arbete.i upp
granskningde lokala IP. Ensåväl centrala närmaredebild avsomges av

dennyansering liksomvissanledning tillgår docktillsamspelethur ger
förbunden.mellanskillnadervisar

organisations-verksamheten. Iframför alltgällerlokala frihetenDen
ochingripamöjligheterförbundsnivån betydligtfrågor sty-har större att

genomfördesintervjuerna gjordesperiodUnder denutvecklingen. somra
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inom NBV och FS omorganisation kraftigt reducerade antalet lo-en som
kalavdelningar.

FS de förbundär fungerar tydligtett integre-sättettav som som en
rad helhet. Detsamma gäller SV, Sfr, NBV och KFUK-KFUM m.fl. I
samtliga dessa fall kan de i hög grad kom tillsynsättgemensamma som

frånuttryck riksförbund och avdelningar relateras till förbundens organi-
sation och beslutsprocess.

Det i beslutande församlingarår för hela Studieförbundet viktigasom
policyfrågor diskuteras långsiktigaoch verksamhetsplaner fastställs. I fle-

dessa förbund finns dessutom sarnråds- eller remissförfarande in-ettra av
verksamhetsplaner fastställs. Inom Sfr finnst idealbild därnan ex en un-

derlaget för verksamhetsplanen först frånsamlas in avdelningar, varefter
gårförslag remiss innan det framläggsett för förbundstämman.ut Det

första ledet dock inte alltidär medveten lokalt.man om
I dessa förbund ocksåunderstryks såi alla lokala intervjuergott som

betydelsen sammanhållenoch policy för hela förbundet.av en gemensam
Människor ska känna igen sitt studieförbund det.än mötervar man

hållningDenna utesluter dock inte tydliga skillnader mellan avdelningar-
SfrI skiljer sig de avdelningar jag tittat fråntydligt ifrå-varandrana.

verksamhetens innehåll. På liknande skiljer sig SV isätt Huddinge,ga om
grund karaktär, från de andra SV-avdelningama.ortens treav
Inom finnerABF också, inte lika tydligt,än uttryck förman om en

hållning.samlad dåDenna baseras på för arbetarrörelsen gemensamma
värderingar. sådanaDet alla lokalt intervjuade åberoparär sig detnär
gäller vad stårABF för. Däremot uttryckeratt de intervju-ange ett par av
ade saknar samlad policy för hela Påatt ABF. liknade detsätt årman en
relationen till idrottsrörelsen det samlande för SISU.är Inom för-som
bundet finns också planeringsprocess hålleren gemensam som samman
helheten.

TBV organisatorisktär sammanhållenäven enhet med stark ställ-en en
ning för förbundets rektor, har det samlade I de lokalaansvaret.som
intervjuerna uttrycks uppskattning tydliga signaler frånöver huvudkon-

En de intervjuade har dock någotitoret. sak avvikande Denneav en syn.
har i sin avdelning formulerat mål någoni mån frånavvikeregna som
vad ledningen sagt.

intervjuernaI ñnns del uttryck för går inte-närmareatt moten man en
gration och samspeltätare mellan de nivåernaolikaett inom respektive
förbund. Så uppfattar jag de omorganisationer gjorts inom FS ochsom

OcksåNBV. SKS har regionalt gjort liknande rationaliseringar så mel-att
lannivån, distriktet, avdelning. Västeråsutgör I ABF IPen resonerar om
hur förändrat distriktets roll till bli formell medan ñeraattman mera upp-
gifter löses i samverkan mellan avdelningarna. frånAndra IP ABF ut-
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1991 ochstadgarförväntan detrycker antogsatt som ger av-somnya
leda till bätt-i förbundsorganen skadirekt representationdelningarna ett

förbundet helhet.och integration inomsamspel somre

målstyrningFrån regler till

från statliga bi-1947 kravStudieförbundens verksamhet styrdes av
Även givetvis hade möjlighetverksamhet.dragsberättigad attmanom

studiecirkeln i praktikenformer statsbidrag, hademed andraarbeta utan
formella krav för bi-verksamhet uppfylldeliktydigt medblivit somen

Även så statsbidragsberätti-utformatbidragdrag. kommunernas attvar
normgivande för bidraget.villkor ochgad verksamhet ettvar

in-komstudieförbunden under 1970-taletoch medI ettattatt ses som
uppmjukningar ikulturpolitiken skedde vissaför den statligastrument re-

stödregelstyrd verksamhet därGrundstrukturengelverket. statensenav
ifrågauppfyllde vissa krav denverksamhetenberoende ytt-att omavvar

på-studietid, kvarstod. Enantal deltagare,formen i termer mermmavre
förhållande stånd 1991till först i och medkomtaglig förändring dettaav

års folkbildningsreform.
statliga bidraget.gjordes reala nedskärningar i detUnder 1980-talet

Studieförbunden genomfördeSamtidigt fortsatte verksamheten växa.att
klarasväxande verksamhet. Detta kundekrympande anslagtrots ge-en

ideltagaravgifter i vissa verksamheter ochhöjning attgenomen avnom
lågatillmedlemsorganisationer genomföra verksamhetermedsamarbete

inför 90-taletkostnader. Studieförbunden

bidragsreformMot en

bi-Skolöverstyrelsen 1988 analysgjordedenna bakgrundenMot aven
Studieför-istudieförbunden. Arbetet redovisasdraget till rapporten

offentlig utredningVid tid arbetadebunden inför 90-talet. ensamma
betänkande Folkhög-frågor framtid.med folkhögskolornas Dessom

frågor allmänt in-1990:65i framtidsperspektiv SOUskolan tog avupp
Båda des-för studieförbunden.för folkbildningen och därmed äventresse

tilldet statliga stödetfick för utformningendokument betydelse stu-avsa
dieförbunden 1991.

fråganuppehåller sig vidinför 90-taletstudieförbundenRapporten
Två olikamål studieförbundens plats i samhället.folkbildningens ochom

folkrörel-kanuppfatta studieförbunden urskiljs. Dessasätt att ses som
del denför vuxenutbildningen,seorgan eller instrument en avsom
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Överstatliga utbildningspolitiken. tiden har skett förskjutning mellanen
såväldessa hos studieförbunden självasynsätt, hos de ansvaratsom som

för stöd till folkbildningen.statens
ñnns,Det i ömsesidigt sambandsägs mellan bildnings-rapporten, ett

årsarbete och folkrörelser. 1963 beslut i riksdagen präglades dennaav
Senare har, i anslutning till den moderna Vuxenutbildningens fram-syn.
skett svängning studieförbundenväxt, uppfattar sig själva ochmot atten

bidragsgivaren föräven vuxenutbildning och kulturpo-av ses som organ
litik, knutna till åtgärdernade statliga områden.nära dessa

SÖ-rapportenDen kunskap kom till uttryck i kansyn som ses som
motivering för självständigheten. Kunskap frågablår, sägeren man, a en

måstemakt. Studieförbunden ställning frågantill makt övertaom om
kunskap utifrån frågandels vilka tillgånghar till eller kontrollom som

utifrånkunskapen frågandelsöver vilken slags kunskap tiller-om som
känns giltighet och inflytande.

Studieförbundens uppgifter dels folkrörelse- och demokra-ses som en
tifunktion och dels kulturfunktion. Studieförbunden ska,som en menar

främst "möta människors behov kunskap färdigheteroch knutnaman, av
till medborgarskapet och insatser inom olika folkrörel-samt engagemang
ser". Som företrädare för folkrörelsernas kultursträvande ska studieför-
bunden utveckla sådantoch uttryck kännetecknar den rö-ge som egna

Båderelsen. skapande verksamhet för och kontakten medamatörer
konstnärer viktiga. 50ses som a a s

Skolöverstyrelsen strävade med den här efter förskjuta in-rapporten att
från lågdet regelverk till förgrund statsbidragsgivningen tilltresset som

folkbildningens ideologi och studieförbundens mål.övergripande I en
skiss till bidragssystem fördes tanken grundbidrag inteett nytt ett som
skulle direkt knutet till verksamhetens omfattning fram. Studie-vara
förbunden föreslogs få för innehållverksamhetenstörre ochett ansvar

Frånform. bidragsgivarens sida borde tydligare tidigare vadän anges
motiven för bidraget. Folkrörelse- och demokratiperspektivensom var

sågs viktiga, det fria kunskapssökandet betonades. 76 ffasom a s
denna dåAtt tankelinje hade viss allmän aktualitet kan etten man se av

principbetänkande från den k folkrörelseutredningen. I sitt betänkandes
Mål och resultat SOU 1988:39 denna utredning uttryck förlikar-ger

tankegångar.tade
Även folkhögskolekommittén betonade folkbildningens Densärart.

möjlighet till allmänorienterande studier kunskaper inomger som ger
områden,bredare ideologiska studier folkbildningen ityp storten av som

och den motiverar människor förär studier SOU 1990:65sett ensam om,
37 ff. Kommittén talar fritt bildningsarbete framväxers om som ur

medborgarnas individuella och kollektiva intressen a 40 ffa s. som en
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skilda vuxenutbildning. Det studieförbundär, sägertre typerav av man,
och folkhögskolor för denna form vuxenutbild-som ensamma svarar av
ning.

Med folkbildning i betänkandet en frivillig deltagarstyrd studie-avses
verksamhet syftar till allmänna kunskaper och färdigheter,attsom ge som
anordnas utanför den och kommun organiserade utbildningen ochstatav

för ideologisk profilering.utrymmesom ger
arbetsområdeKommittén därmed folk-avgränsar ett som anses vara

bildningens speciella I betoningen folkbildningens ideologiskaansvar. av
SÖsfinnsbas likheter med det prägladesynsättstora rapportsom

Studieförbunden bådainför 90-talet. fallenI efter för-strävar attman
ankra bildningsarbetet i kollektiva intressen. Deltagarnas behov in-och

betonas fall utgårliksom i del bildningsarbetet,tressen att, vart storen av
från någon form ideologisk bas.av

tidigareJag har visat studieförbunden utifrånbeskriver sig självaatt en
vad folkbildning Man fält inom vilketär. avgränsar ettgemensam syn

samtliga förbund arbetar med ideologiskt skilda referensramar.änom
Reaktionerna Studieförbunden inför 90-talet möj-rapporten nyager
ligheter belysa detta.att

Bilden studieförbunden delar folkrörelsesfär i samhälletav som av en
där del. studieförbundEn uppfattar sig entydigtnyanseras en grupp av

måstefolkrörelseorgan. Studieförbunden i första hand i folkrö-som ses
relseperspektiv FS. börDe ideologiskt förankrad förändrings-vara en
kraft i samhället SISU. Förbundens arbetsområdenfrämsta bör vara
folkrörelse, demokratifrågor och kultur.

tvåDe studieförbunden ABF och SV sig visserligenstörsta ser som
folkrörelseorgan ocksåmarkerar bredare samhällsperspektiv.ettmen
Folkbildningen har given plats inom folkrörelse. studieför-Somen en
bund har ñera uppgifter denna. ABF talar särskilda samhälls-änman om

frånuppdrag, personalutbildning och uppdrag företag. SV har en själv-
klar uppgift sig i vuxenutbildningsuppgifter. Man vänderatt engagera
sig till de prioriterar livskvalitet, frihet, kulturengagemang och in-som
flytande.

förbund utifrånFlera beskriver sin roll oberoende bildnings-ettmera
och kunskapsperspektiv. inteDessa deär sätt nämn-samma som ovan

folkrörelsebaserade.da beskriverFU sig själv en fri bildnings- ochsom
vårakulturorganisation inom målför söker förmedla kunska-som ramen

följande genomgången’ Den studieförbundens uppfattning baseras de in-av
formella remisskrivelser "Studieförbunden inför 90-talet"rapporten som
studieförbunden Folkbildningsförbundet överlämnade till regeringen.genom
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tillupplevelser till de människor vänder sig oss.färdigheter och somper,
Övriga folkrörelsestyrda vuxenutbild-förbund kan, menar man, ses som
ningsorgan.

vuxit fram folkrörel-hävdar Studieförbunden historiskt harMbsk att ur
kraftsjälva betrakta folkrörelser. Det de iärär att avmen nu somserna
integeografiska spridning. De behöver le-sin verksamhet och dessegen

vill sig en bildnings-gitimeras andra folkrörelser. Mbsk se somgenom
vuxenutbildningsorganisation. betonarorganisation Manänsnarare en

mötesplatsstudieförbundens roll social företeelse och vill envarasom
idéer och människor.för människor och för mellanmöten

går mån studieför-igen ska beskrivaSamma skiljelinjer i viss när man
folkbildningens uppgifteruppgift. talar att renodlabundens Man om

kulturtradition FSSfr, bevara oberoende bildnings- ochattom en
värderaoch kritiskt kunna granska ocheget kunskapssökande attom

informationsflöde vill som alternativväxande NBV. Man ettett ses
fåvill möjlighet ettinom bildnings- och kulturlivet Mbsk. FU att vara

påbetoningtill det offentliga utbildningsväsendet medkomplement per-
sonlighetsutveckling, samhälls- och omvärldsorientering.

kunskapsklyftor samhälletuppgift relation till växande isin iABF ser
svårigheter nå överblick och helhetssyn. I komman-och växande ettatt

tillgången blir avgörande faktor,kunskapssamhälle, där till kunskapde en
för-förutsättning för rättfärdigfolkbildningen och studiecirkelnär enen

uppgift i gränslandet mellan folk-delningspolitik. Förbundet sinser
arbetslivet kommerbildning vuxenutbildning, utbildning ioch att vara

påstrategisk betydelse 90-talets arbetsmarknad.av
finns för derassöka människor där deSV talar ön-mötaattattom upp

skemål för samarbetaoch behov. Studieförbunden ska vara öppna att
frågan och kulturfolkbildningmed organisationer. SV ägnar omnya

blförbund. Folkbildningen och kulturen harövrigaänutrymme amer
sammanhållan-del." Kulturendet fria skapandet ärgemensam ensom en

folk-finns flytande mellan kultur ochde kraft i samhället. Det gränsen
bildning, där det bör betonas.gemensamma

skrivningar efter pekatydligt förbunden i sinaDet strävarär att utatt
någotområde tillförafolkbildningens där harär eget attett somsom man

från håll. sin för-formuleringama sökerinte kommer Iannat man ange
traditionella Folkrörelse och demokra-ankring i folkbildningens värden.

återkommer flera förbund liksom eftersattabegrepp hosär grupper.som
förhållan-också behov ochfinns knyta till aktuellaDet strävan atten an

område,skilda förbunden anknyter dessutom tillden. De ärett eget som
ämnesmässiideologiskt eller avgränsat.

hållning presenterades i Folk-för studieförbundenEn gemensam
Studieförbunden 90-talet.bildningsförbundets reformprogram under
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Skriften präglas bevara förankringensträvan i traditionellattav en en
folkbildningssyn med i folkrörelsema. Samtidigt påvill visarötter man
sin rörlighet förmågaoch sig till utvecklingen. Studie-att anpassa
förbundens bildningssyn skriver tidlös medan "formemaär, utveck-man,

påverkanlas under samhällsförhållandena. Verksamheten bådeav ger
förmåga påverkaaktivt samhällsutvecklingen och beredskapatt mötaatt
förändringar.

Skrivningen fram sådant skiljer folkbildningsarbete från dettar som
allmänna skolväsendet". någraHär först punkter anslu-näratas upp som

till de historiska kännetecken idéförankring, kollektiv för-ter strävan,om
ändringssträvan självbildning,och Inge Johansson funnit Johans-som

1985. ocksåInge Man försöker visa bildningssynen utgår frånattson,
brett kunskapsbegrepp, där bearbetning och kritisk reflexion vik-äregen
tiga inslag. Utifrån denna frittett och frivilligt folkbild-sägsansats att
ningsarbete innehåller följande delar:

folkbildning bygger människors kunskapssökande utifrån upplevda-
behov och intressen,
arbetsformema präglas demokratiska värderingar, där människorsav-
erfarenhetsutbyte och analyser i förgrunden och där idéersättsegna
och värderingar redovisas tydligt,
studierna till deltagarnas förutsättningar och kräver därföranpassas-
aktivt deltagande i planering och genomförande,
folkbildningsarbete syftar till möjliggöra för människor kunnaatt att-
påverka sin livssituation och tillsammans med andra förändra samhäl-

främstlet i föreningsaktiviteter. Studieförbund-genom engagemang
under 90-talet 3en s

Folkbildningen kan bidra till skapa, vad kallar för, rättvist kun-att ettman
Övergångenskapssamhälle. från industrisamhälle till kunskapssarnhälle

kommer kräva omfattande vuxenutbildning. Folkbildningen böratt en
stödjas för fungera en motvikt de marknadsbaseradeatt mot ut-som mer
bildningsinsatsema a 4. Folkbildningen människor möj-sägsa s ge
lighet söka alternativ kunskap ifrågasättandeochatt "över-samtvara ge
blick och helhetssyn.

Reforrnprogrammet syftar till så långtuttryck möjligtatt ge en ge-
folkbildningssyn. då frågaDet blir kunskapssyn, arbetsfor-mensam om

och kan användas för markera folkbildningens iannat särartattmer som
relation till verksamhet i samhället vuxenutbildning mm. Dettaannan

i påvad jag tidigare, grundval intervjuer identifieratmotsvarar stort av
folkbildningens fält.som gemensamma

Samtidigt har det varit angeläget, för i fall de studieförbun-störrevart
fåden, med ñer uppgifter sysslar med och den betydelseatt som man
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det rättvisabeskrivningenför samhället. Däravverksamheten där har av
studieför-för skildaden verksamhetkunskapssamhället och grupper som
betydelsestudieförbundensstår Påför.bunden sätt tar uppsamma man

kulturliv.demokrati ochdelaktighet iför människors
studieförbundenuppfattningarredovisat deVad jag har är gett ut-nu

till förändring-med förslagtill regeringens arbeteför i anslutningtryck
beskrivanaturligtvis väljerinnebärstatsbidraget. Det attatt manar av

legitimitet i det politiskakanverkligheten sätt syste-antasett gesom
från politiska makthavarnasdå på studieförbunden deHurmet. manser

sida

folkbildningenbildenpolitiskaDen av

från väsentligavisar iriksdagsbeslut 1991Proposition och avseen-en
uppfattningstudieförbundensmellanöverensstämmelseden stor egen

inne-politiska Dettauppfattningen i detdominerandeoch den systemet.
gårfinns delarregeringens propositionenighet. Iinte totalbär somen

värde-skildariksdagen kommerstudieförbunden uttryckt. Iutanför vad
utskottsreservationer.till ifolkbildningenringar ett parsynesav

ifolkbildningenstatligt stöd tillmotivet förbärandeSom det anges
ioch utvecklingdemokratisk grundsyntill enpropositionen dess bidrag

värde för demo-folkbildningenstilltro till6. Dennasamhället prop s
följande punkter.sammanfattas ikratin

frivilliga folkbildningen:fria och"Den
förståel-internationelljämställdhetdemokrati, jämlikhet,främjar samt-

utveckling,ochse
kunskapssökande,frivilligafria ochmänniskorsbygger—
samarbete,värderingar ochdemokratiskapräglas av-

påverka sina livsvillkormöjlighetermänniskorstill stärkasyftar attatt-
förhållanden enligt värde-förändramed andraoch tillsammans egna

ringar och idéer,
folklig kultur,utvecklamedverkar till att en-

ochi folkrörelserstudiearbetetill idéburetstöd och stimulans ettger-
föreningar,

utbild-kortaredem medi synnerhettill alla,medverkar att menge-
förintressetstimulerargrundkunskaper ochgodaningserfarenheter,

kunskapsområden. 6prop snya

bildningsar-fria och frivilligatill detsin tilltro attRegeringen uttrycker
livfördjupa ochsträvandenaåterigen kraftkälla ikan blibetet att geen

innehåll vår demokrati.och
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Folkbildningens frihet betonas årsoch med referens till 1946nytt
folkbildningsutredning och uttrycket fritt och frivilligt då lansera-som

Såväldes. betoningen folkbildningens betydelse för demokratinav som
aktualiseringen års1946 uttalande folkbildningens frihet helt iärav om
linje med vad studieförbundens företrädare ocksåuttryckt. finnsDet i
propositionen llera hänvisningar till Folkbildningsförbundets k reform-s
program.

I propositionen nåuppenbarligen efter fram till tyd-strävar attman en
lig bild vad folkbildning och vad ska känneteckna denna.ärav som
Bilden folkbildningens betydelse utgångspunktför demokratinav ger en
för bidragsgivaren kritiskt granska verksamheten. positivaDen be-att
dömning samtidigt möjligheten för helt be-görs öppnarsom en annan
dömning vid kommande tillfälle.ett

Folkbildningens frihet innebär målbl ska inte föreskriva föratt statena
verksamheten. Samtidigt syftena med förslagen komma bortär ett attav
från detaljregleringen studieförbundens arbetsformer. frånMan villav

målstyming.tillregelstyrning åtskill-För lösa detta dilemma görsatt en
målnad mellan folkbildningens för verksamheten och bidragsgiva-egna

mål för bidragen. Statliga och kommunala bidrag till bildningsorga-rens
nisationema bygger fundamental tilltro till idén fri och folk-en om en
ligt förankrad bildningsverksamhet".

årsDet i 1991 proposition försöket lägga fast måltydliga förär attnya
måletstatsbidraget. Det övergripande iuttrycks linje med motiven för bi-

draget att stödja verksamhet syftar till det möjligtgöraattvara: en som
för människor påverka sin livssituation och skapa del-att attengagemang

i samhällsutvecklingen politiskt, fackligt eller kulturelltta genom ex.
arbete.

Till detta kommer tydligt krav prioritering. Verksamhetett som
syftar till utjämna utbildningsklyftor utbildningsnivånoch höja iatt sam-
hället skall prioriteras.

Personer utbildningsmässigt, socialt eller kulturelltär miss-som
gynnade skall särskilt prioriteras, varvid invandrare särskilt skall upp-
märksammas. Handikappade målgrupp."viktigutgör propen annan

12s
iKravet linje med den uppfattning frånframförtsär Folkbild-som

ningsförbundet och med bildningsarbetets tradition. Det samtidigtäregen
påkrav folkbildningen ställs bidragsgivaren. det folk-Attett ärsom av

bildningen ståsjälv skall för prioriteringen framgår när sägersom man
att riksdag och regering tydligare hittills skaännu markera deän att re-

samhället ställer till förfogande för studieförbundens och folkhög-surser
skolornas verksamhet främst nåskall användas för och aktiveraatt ut
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i studiermöjligheter deltaolika skäl har begränsade attgrupper som av
13och kulturverksarnhet".prop s

studiecirklar bort.för statsbidragsberättigadetidigare reglernaDe tas
"Studiecirkelverksamhet medallmänt uttalandeDe ersätts ett att:omav

i bi-skall basen denplanmässigt bedrivna studier utgöragemensamma,
folkbildningen börverksamhet." Vidaredragsberättigade sägs att vara

syfte med denifrågasättande vitalt folkrörelsearbete. Ettoch bidra till ett
för"gefriare disponeringen säga att utrymme en mervaraav resurser

proñlerad verksamhet.
leddekvantitativt tänkande, dethadetidigare bidragetDet gynnat ett

ifrån detkomma bort medtimjakt. villtill Detta systemet,nyamanen
kvalitativ inriktning.stimulans tilloch i stället merage en

ifolkbildningens resultatbetoningenfriare bidragssystemet,Det av
kvalitativstimulerademokratin och önskanform bidrag till att enmmav

verksamheten. Utvärde-utvärderingutveckling följdes krav avav
på grundläg-inriktas bildningsarbetetsenligt propositionen,ringen ska,

ocksåskaförverkligas. Utvärderingenoch hur dessagande kännetecken
målen statsbidragetmedbedömningar i vilken gradunderlag för avge

uppnås.
riksdagen. I utskottetändringarPropositionen passerade utan genom

menade krav prio-två invändningar. Fpprincipiellt viktigafanns att
står strid med de prin-målgrupper undervisningsämnen iochritering av

slå folkbildningens frihetutgångspunktema". vill vaktcipiella Man om
målen de motiv för bidragenpreciseraoch därför inte utöver angettssom

visst stöd hos ochdenna linje fannsi propositionen. För mp.c
ifråga-föreslagit.vad regeringen ManrestriktivavilleM änvara mera

bidragsberättigad. Studie-skadelar verksamhetenvissasatte varaavom
allehandastudiecirklarbidragsberättigadesades skapaförbunden av

tillanvändas för bidraborde iställetverksamheter. Potentialen att en
syfte villebildningsverksamhet. dettaoch Ikvalificerad utbildnings-

utbild-kompetensgivandemöjlighet anordnastudieförbunden attman ge
ning.

syftarstudieförbunden §2,statsbidrag tillFörordningenEnligt statensom
påverka sin livssi-för människortill möjliggöratill folkbildningenstöd attatt

samhällsutvecklingen.för delta iskapatuation och till attatt engagemang
utbild-utbildningsklyftor och höjautjämnasyftar tillVerksamheter attsom

för utbildnings-anordnasningsnivån liksom verksamheterskall prioriteras som
uppgiftergrupper." Bland dekulturellt eftersattasocialt ochmässigt, som

ingår och utvärderaFolkbildningsrådet följatilldelas i förordningen att upp
förhållandet syften i §2.till deverksamheten i som anges
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Dubbla budskap

Uppfattningarna folkbildningen hos de politiska beslutsfattarna skif-om
framgått,tade, del i huvudlinjema.även överenssom en om man var

Samtidigt kan konstatera inte heller regeringens förslag någotattman var
entydigt dokument.

Som jag redogjort för betonas inledningsvis förtroende förettovan
folkbildningen och tilltro till dess samhälleliga värde. I samband med det-

framhölls klart betydelsen folkbildningens frihet. Den ska frita av vara
Åoch sig själv. andra sidan fastställs mål för statsbidragen till folk-styra

bildningens organisationer. Den inledande formuleringen målen attav
stödja verksamhet syftar till påverkadet möjligt för singöraatt atten som
livssituation och skapa för delta i samhällsutvecklingenattengagemang
prop 12 ansluter visserligen väl till den inledande bedömningens av
folkbildningens betydelse.

Samtidigt ställs tydliga krav folkbildningens anordnare i sin verk-att
samhet ska bestämda prioriteringar. Regering och riksdaggöra ställer krav
på de samhället ställer med ska nåanvändas för vissaatt attresurser upp

Verksamheter riktar sig till "utbildningsmässigt och kulturelltgrupper. som
missgynnade ska prioriteras". Särskilt människor funktionshin-medanges
der, och invandrare liksom boende i glesbygd. 12,13prop Kraven striders
inte fleravad studieförbunden själva sig vilja ändåmot göra ärsagtav men
tydliga krav inte vidare korresponderar med talet frihet.utansom om

Tydligast detta i målstymingskrivningarna och utvärdering. Desyns om
förslag läggs fram innebär övergång"en från detaljerad regelstyr-som en
ning till målstyrningutpräglad inom folkbildningen prop 40.en mer s

innebärDetta bl studieförbunden befrias från formella krav verk-atta
fårsamhetens form. Man nåför mål.störreyttre ett eget att uppsattaansvar

Från framåt1940-talet och hade funnitsdet tydliga formella påkrav en
bidragsberättigad studiecirkel. Antalet deltagare skulle ligga inom ett
högsta och lägsta intervall, minsta studietid och sammankom-en angavs

längd och antal reglerade. Allt detta bort ochstemas över-togsvar nu
lämnades till studieförbunden själva. Den tillsyn statligutövatssom av en
myndighet, Skolöverstyrelsen, försvann. I stället överfördes den nödvän-
diga myndighetsutövningen med bidragsfördelning, redovisning tillmm

folkbildningens Folkbildningsrådet. Rådet har vidareett eget organ, an-
för utvärdering folkbildningen.svar av

Rådet2 skapades ideell förening Folkbildningsförbundet, där allasom en av
studieförbund och medlemmar, Rörelseskolomasär Intresseorganisation,var
för de folkrörelseanknutna folkhögskoloma och Landstingsförbundet för lands-
tingsdrivna folkhögskolor.
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organi-inomöka frihetenMålstyming uppfattas ofta sättett att ensom
frihet utformaorganisationendelarna iverkställandesation. De attges

ifrågasät-mål nås. Det kanförutsättningunderverksamheten uppsattaatt
studieförbun-flyttas ifrihet. Kravetinnebär ökaddetta reellttas enom

nå itill kravfrån verksamhetens formregler förfall formelladens att
olika formermål. målstyrning kopplas sedanTilldefinieradeförväg av

må-angivnatill deverksamheten leverska visautvärdering uppomsom
len.

kriteri-måste kriterier utarbetas,tydligaeffekterutvärderingenFör av
förutsättningarDärmed haråterkopplas i verksamheten.sedaner som

gällde tidigare.vadoch kontrollför styrningskapats starkare än som
sidan destudieförbunden, vidBilden kompliceras statenatt av an-avav

självainför kravetmålen bidragsgivningen, ställsförgivna att egnaange
tydli-eller mindretillmål möjlighetenför verksamhet. Detta öppnar mer

på skil-mål, formuleradeolikamellaninom organisationenspänningarga
nivåer.da

riksdag tyd-regering ochmål utvärderingochi kravenDet är som
sigförväntarfolkbildningen. Manuttryckerligt attsträvan att styraen

offentligaförhållande till detisin roll blfolkbildningen ska renodla a
angivnaifråga prioriteringTydliga krav ställsskolväsendet. mot grup-om
inriktasfrågor utvärderingen skaockså sådanaDet mot.är somper.

treåriga fördjupade anslags-Folkbildningsrådet åläggs samband mediatt
kvalitativa bedömningarutvärdering medredovisaframställningar av

utveckling.verksamhetens
i proposi-Folkbildningsrådets utvärderingsamlade sägssidanVid av

be-verksamhetnaturlig del i denenutvärdering skationen att somvara
såväl central43. gällerstudieförbund Dettai varje propdrivs soms

hållas aktuellideologiska debattennivå. På denförväntaslokal detta sätt
i studieförbunden.och levande

Folkbildningsrådet studieförbundenochutvärderingdenUtöver som
folk-utvärderingår fördjupadtredjeska göragör staten vart aven egen

åt-utvärderingen börför tillgodose krav görasbildningen. Detta attatt
för verksamheten.från ansvarigademskild ärsom

förhållandet frihetmellanmålstymingens innebörd ochdiskussion3 För omen
1990.Widebäckuppnå effekteri förväg bestämdaoch krav att se

verksamhet detta slagfråga möjligtdethelt4 En är är att styra avenannan om
målgår med 1991intemål. hävdar i DetBjörn Rombachmed attatt styra

och lättMålstyming förutsätter enklaoffentlig verksamhet.omöjligt idetta är
och inteverksamhetnågot politiskt styrdmål inte kännetecknarmätbara som

folkbildning.heller
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Sammanfattningsvis kan konstatera års1991 beslut refor-attman om
mering bidragen till studieförbund för det första i viktiga avseenden ärav

påverkattydligt den sin uppgift studieförbundens fö-av syn egen som
reträdare åt.uttryck Hänvisningarna till folkbildningsförbundetsgett re-
formprogram från 1990 många. Såvälär detta dokument enskildasom

frånskrivningar studieförbund påverkathar den bild folkbildningenav
och dess roll i propositionen.som ges

För det andra angelägenär i ord markera folkbildningensattman om
såväl frihet. Här faller propositionens skrivningaregenart väl in isom en
tradition kan följas fråni fall l940-talet.vartsom

För det tredje tycks talet målstyrning i förening med ökatettom
påtryck besparingar i den offentliga verksamheten ha lett till tydli-en

hårdareoch markering vilka resultat företrädare villgare statensav se
det stöd till folkbildningen. En formell frihetstörre marke-av som ges
dels i myndighetsansvar påläggs folkbildningensatt utras ett eget or-
i stället för tidigare statlig myndighet delsgan som atten genom re-

glerna för hur bidragsberättigad studiecirkel ska bort.en ut tasse
Denna frihet balanseras dock väl de krav på målstyrningänmer av

ställs. såvälDet gäller krav verksamheten efterattsom stat-anpassa
liga mål för bidraget påkrav målbeskrivning och till dennasom egen
kopplad utvärdering.

Studieförbunden siganpassar

framgåttSom föregåendedet Studieförbunden delaktiga i denav var pro-
ledde fram till proposition och riksdagsbeslut. ocksåDecess som tog ge-

nomgående förändringen positivt. I debatten taladesemot folk-attom
bildningen beslutet myndigförklarats. Studieförbundens styrel-genom

och verkställande ledningar kommenterade i sina verksamhetsbe-ser
rättelser för 1990/91 och 1991/92 förändringen. Kommentarerna påtyder

förändringen uppfattas studieförbunden fåttatt frihet ochatt störresom
arbetsmbjligheter.bättre

ABFs förbundssekreterare skriver i verksamhetsberättelsen 1990/91 att
folkbildningen ges förtroendet själv forma sin verksamhet utifrånattnu

klassisk folkbildningsdeñnition, och i samklang med de samhällsmålen

5 I varje fall beträffande bidrag till organisationslivet finns relativt få exempel
detta i svensk förvaltning. Ett exempel Riksidrottsförbundetär harsom an-

för allt statligt stöd till ldrottsrörelsen. Ettsvaret Samarbetsnämndenärannat
för stöd till trossamfund, för stöd till kyrkor och religiösa organi-som ansvarar
sationer Svenska kyrkan.utom
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årbeslutade.riksdagen Ettstatsbidragsgivningen sägsför attsenaresom
Mbskigång verksamheten.med förnyaallvar kommit noterarattman

kraftigt för-förutsättningarnaför 1991/92verksamhetsberättelsei sin att
enskilda Studieförbundetfriheten för detoch ärändrats stor.att

föränd-beslutade1990/91 denverksamhetsberättelsenSfr isäger att
utvecklingssträ-linje med deligger helt iför folkbildningsarbetetringen

årår vår verksamhet. kon-präglat Ettundervanden senaresom senare
utvärderingsfrå-kvalitetsfrågoma i ochcentrum attsattsattstaterar man

tagitsbidragssystemetfram. detlyfts NBV emotatt po-nyamenargorna
målgrupperprioriteringdet innebärinom förbundet ochsitivt att aven

områden. Redanideologiskaför viktigainriktning NBVoch ökad mot
påverkat kvalitetenpositivtförändringen hardiskussionen sättettom

vår verksamhet.i
Någotfrån förbunden.de flestafinnsUttalanden det här slaget avav

Så påpekar 1991/92FUinför förändringen.avvaktandeförbund är mer
uttryckernågot förbundetmål förutvärdering inteoch är nyttatt men

studieförbundfarhågor KFUK-KFUMsockså för negativ styrning.en
mål, verksarnhetspla-uppslutning kringhaft godtidigareattmenar man

skapat osäkerhet.förändringenutvärderingoch attmenner
beslöttydligast internt. Manförbund harkanske detSKS är ageratsom

avdelningarna för-tillhela statsbidragetinte fördelainför 1990/91 utatt
måldokument verksamhetsplaner. Rektorochalla dessarän presenterat

bi-beslutetför 1990/91 hanverksamhetsberättelseni nyttsäger att ser om
verksamhetdenparadigmskifte i samhälletsdragssystem ett synsom

året regler harförsta medbedriver. Detstudieförbunden mannyasom
utvärderingsfrågor. vitaliseratmål- Detta harochmycket medarbetat sty-

förtroendevald.lyft fram rollenavdelningarna ochrelsearbetet i som
målarbetet dekoncentration iAttitydförändringar större motmot aven

målen förbundet.ha skett iuppställdasamhället sägs
alltså sigtilldragitmål inriktningFrågor och harverksamhetensom

Studieförbunden har,i sig ingetuppmärksamhet. Detta är nytt.stor som
målenlångt formulerattidigare olikapåpekats flera företrädare, sättav

stadgarmånga i sinafall inneburitverksamhet. har iför sin Det att man
såvälfunnitsmålparagraf. studieförbund har detflera sär-särskild Ihar en

år.för ellermåldokument verksamhetsplanerskilda ettett parsom
innehållfåttfrågor ochSamtidigt tydligt dessa ävendetär ett nyttatt en

dignitet.ny
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Redovisning folkbildningsrådettill

Som konsekvens krav på mål och utvärderingstatens ställdeen av
Folkbildningsrådet krav studieförbunden såväl centralatt lokaltsom
skulle utforma måldokument och hur utvärderingen skulle ske.ange
Folkbildningsrådets FoU-delegation begärde hösten 1992 in måldoku-

från samtliga studieförbund i kommuner.ment fåFör hel-attsex en mer
täckande bild verksamheten i hela landet ombads varje studieförbundav
centralt genom kortfattad ochatt översiktlig redovisa huren rapport ar-
betet måldokumentmed och lokal utvärdering fortskrider i hela studie-
förbundet. Brev till studieförbunden 1992-08-11. l 92/93, AS/tku

Av de redovisningar studieförbunden lämnade framgårsom att man
tidigare arbetat målän med målskrivningar.och Mål och utvärderingmer

inget förär tycks viljanytt Samtidigtsäga. tydligtär haross man att man
skärpt fördjupatoch arbetet målmed och utvärdering. fåttDet har ny
uppmärksamhet och arbetar medvetet både för förankra må-man attmera
len i hela förbundet fåoch för genomslag för vad förbundetatt hel-som

stårhet för.
hänvisarABF till diskussion mål och inriktning ledde framen om som

till fastställande långsiktigt idéprogram 1990.ett Parallellt med dettaav
fastställdes också aktionsprogram årenför 1990-92.ett Ett aktions-nytt

fastställdes 1992 årenför 1992-95. Målprogrammetprogram deanger
långsiktigt bestående målen för förbundets arbete, form övergri-en av
pande inriktningsmål, medan aktionsprogrammet konkret ifrågaär mera

vad ska arbeta med och vilka aktiviteter ska genomföras.om man som
Det bidragssystemet har lett till utbildningssatsning för ut-nya atten

veckla kompetensen kring målstyming och utvärdering. Man arbetar
också med redovisningssystemetatt till lokal utvärdering. Samt-anpassa
liga lokala måldokument begärs in för analys och i syfte finna vägaratt
till central bedömning hur kvalitén och samspelet mellan verk-en av
samhetsplaner och verksamhetsberättelser kan utvecklas".

Flera utvecklingsprojekt bedrivs. Man utvecklar modell för "delta-en
garformulerad utvärdering, arbetar med formulera folkbildningensatt
kvalitetsbegrepp Detta projekt bryter frågan mål ochmm. utvär-ner om

° Senare rådethar de grundläggande kvalitetskraven påett studieför-som av
bunden fastställt studieförbunden och deras lokalavdelningaratt skall ha l
fastställt måldokument 2 utarbetat plan för utvärdering och uppföljning årli-3

verksamhetsberättelseupprättat Bidrag till studieförbundengen 35.en s
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arbetsplanenprojekt gällerAndraplan.cirkelnsenskildatill dendering
utvärdering.kollegialochinstrumentpedagogisktsom

utvärderingsarbetemåldokument och lokaltmedArbetetFS säger att
arbetatFrån 1988/89 harförbundet.förankrat inomsedan länge manär

där ock-verksamhetsplaner,mål ochutbildningochinformationmed om
fast-tjugohundraMed siktemåldokumentingår.så utvärdering Ett mot

verksamhetsplanering. 1för allgrundtillligger sedan1990 ochställdes
Manutvecklingen.i1991förordningenmed den stegoch ett nytttogsnya

utveck-centraltbedriverutvärderingsarbete och ävenlokaltstimulerar
lingsarbete.

intemålstymingsmodellen. Mantillviss distansmarkerarFU anseren
bidragsreformen. Av-förändratsför arbetetförutsättningarna genomatt

till grundliggaframtiden kommerivariablerblir vilka attgörandet som
uppfattarstudieförbunden. FUmellanstatsbidragetfördelningför re-av

enlighetvår iverksamhetutvecklaskalltidigareså liksomviformen att
verksamhetensutvecklastår friare imål viförbundetsmed attatt numen

klara-också behovgenomförande. Maninnehåll attoch ettform, avser
kravformellaökadetilllevaochambitionerredovisa sina att uppre

utvärderingar.redovisningsbaraexternt
kontroll-fungerakommautvärderingar kan ettbefarar attMan somatt

b red-bättreavdelningarnaskadet iställetbetonarinstrument att gemen
frånskrifterradtidigare iharFUverksamheten.utvecklaförskap enatt

målfrågor.idiskussioneninternaframåt redovisat denoch1987
våren 1991sedanredovisar hurstudieförbundKFUK-KFUMs man

harManpropositionen.då aviseradedenutvecklingsarbetebedrivit a am
och i kurserverksamhetsmodellerolikafrihetavdelningarna testaattgett

ochverksamhetsplanering utvär-målformulering,frågormedarbetat om
dering.

bildningspro-humanistiskt1980-taletutarbetade i slutetMbsk ettav
för-fortsattautgångspunkt för det1990 ochfastställdes ärnusomgram

verksam-förmodellförbundetför helaEnändringsarbetet. gemensam
positivt iArbetet harutarbetats. möttsharutvärderinghetsplanering och

studiecirklariDeltagarinñytandeskriftenibl resulteratprojekt har7 Detta a
Sköld.Mauritzav

skrif-resulterat iblutvärdering haromkringutvecklingsarbetetcentrala‘ Det a
ochTombergBergstedt/Ulla-Brittutvärdering BosseGestaltandeterna av

Bergstedt.bokslut BosseEtiskt av
90-talets1988,vägar"Vetenskapens1987,utvecklingFolkbildning i9

1990 fl.kunskapkamp mom
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de flesta avdelningarna. Att formulera mål kan utvärdera motsom man
upplevs svårt. Verksamhetsplan för 1992/93 till 1993/94 biläggssom re-
dogörelsen.

frånNBV har 1991/92 starkare betonat målen för förbundet. Ett doku-
"målformulering, utformningment arbetsplan och budgetom samtav

uppföljning och utvärdering har tagits fram för avdelningarna. Där an-
de övergripande målen och försöker vad skages man ange som anses
kvalité i förhållande till de kvantitativa mål Påsätts allavara som upp.

nivåer i förbundet ska arbeta mål,med utvärdering och uppföljning.man
Samtidigt med det bidragssystemet genomförtsatt har NBV gjortnya

Ävengenomgripande förändring förbundets hela organisation.en det-av
medverkar till målstymingökadta verksamhetenatt kommeren attav

ske.
måldokumentFör Sfr är och verksamhetsplaner inget krav så-nytt,

dana har funnits i stadgarna sedan Hera år. Underlaget har varit Idé-ett
program för den centrala verksamheten. Detta har utvecklats till en ge-

verksamhetsplan fungerar inriktningsdokument för al-mensam som som
la led i organisationen. Detta arbete igångdrogs följd signaler-som en av

SÖ-rapporteni Studieförbunden inför 90-talet.na
Som konsekvens den förordningen utarbetades tilläggsdoku-en av nya

där viktiga förändringar.ment Insatsertog för prioriterademan upp grup-
skulle öka. Krav ställdes på alla avdelningar, i sin budget, skulleper att

minimibeloppavsätta till kvalitativ utveckling sådanett verksamhetav
folkbildningspropositionen.prioriterades enligt De lokala planernasom

skulle bygga på den planen och till lokala förhål-gemensamma anpassas
landen. Inför 1992/93 har arbetat med kombinerat mål- och idé-ettman

Vad gäller utvärdering har bedrivit intensiv utbildning.program. man
Målet att utvärderingär i cirklar och ska bli självklar och in-grupper en
tegrerad del studiema och ske deltagarnas villkor.av

SISU prioriterar basverksamheten, föreningsutveckling inom idrottens
lokala föreningar de i folkbildningsförordningen angivna målgrup-samt

med tillägg arbetslösa, kvinnor och ungdomar. åtgärdenFörstaperna av
inför 1991/92 arbeta fram riktlinjer för folkbildningsverksamhe-attvar

Man ville detta säkerställaten. studiecirkelns roll och betydelse igenom
verksamheten och trygghet till verksamhetsledare och ombud. Samt-ge
liga distrikt har sedan arbetat fram någon form måldokument och verk-av
samhetsplan. Tyngdpunkten läggs 1992/93 utvärdering och uppfölj-
ning. Det område där förbundetär stärkt sin kompetens.ett

Inom SV karaktäriseras arbetet metodutveckling och analys. SV harav
årunder alla haft centrala mål och riktlinjer för arbetet. Målen fastställs i

långsiktiga kompletteras tvåårigamed riktlinjer för verk-program som
samheten i organisationen. Ett omfattande idéarbete ligger till grund för
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ochkulturverkamhetenpubliceratsskrifter harmålstymingen. Ett ompar
medarbetarfolkbildning. MandebattbokVägvaletbokensenast omen

verksamhet. Ut-målstyrdmedarbetarhurkunskapenhöjaatt om
verksamhetsplanering.målstyrning ochgenomförtsharbildningar om

målbeskrivning.medverksamhetsplanhatioavdelningarNio sägs enav
bearbetningeftermåldokumentet TBV9Ofastställdes 1987TBVFör

Årliga verksamhets-medsambandmål ifastställsorganisationen.inom
Målprogrammetföregås diskussioner.breda ut-Beslutenplaneringen. av

åtgärder iNågra särskildasituationsanalys.från ochgår omvärlds- an-en
inte.folkbildningsförordningen nämnsdenslutning till nya

uppfattningIntervjupersonernas

ocksåjagställdestudieförbundenförföreträdareintervjuer medminaI
bi-den1991 medriksdagsbeslutetså vilketi fallfrågan och sätt,om,

arbete.studieförbundetspåverkatföljde hardragsförordning som
håll-positiviförbunden harförföreträdarna settcentrala stortDe en
i litedockpekarSvarenstatsbidraget.års förändringar1991tillning av

situatio-för denberedskapenförefallerriktningar. Detolika nyaomsom
möj-använda devarit benägnahardel. Vissavarierat att nyamerennen

avvaktande.varit litetycks haandramedanligheterna mer
möjlighet tillbidragssystemetdetförbundEn ensomnyasergrupp av

beslutskompe-Från talarABFförändring.utveckling och egenomman
be-möjlighetfått heltharmöjligheter. Man attoch annanentens nya

styrning,medvetentillfått möjligheterharsjälv. Manstämma ennya
minskar.expeditionsmaktenställning ochfår starkarestyrelserna en

för-starkaretilllettharutvecklande. DetförändringenSKS ensomser
ocksåförbund talarbåda dessaIi arbetet.troendemannamedverkan man

mål-viktigariktakankoncentration. Man motstarkare resurserenom
verksamhet.angelägenmindrebortskäraoch ämnen,grupper

förändratradikalt harbeslutettydligast,kansketalar,FS rektor attom
vårautifrån för-verksamhetbedrivafrihethararbetet. Det att egnagett

förändrats,harmedlemsorganisationernaFörhållandet tillutsättningar.
sida harFrån förbundsledningenssamarbetspartnersvi manär nu.mer av
drivafördenochmöjlighet ut-använt attförändringensett ensom

strävanden.förbundetsmedi linjevecklingen. Det är egna
utveck-möjlighetsituationenden attförbund harFlera sett ensomnya

förbundssekreterarendärgäller ABFvarit inne Detnågot redanman
efter.redanförverkliga det strävatfått lättare attatt manmanmenar

bi-mål tidigarejobbat attrektorKFUK-KFUMs motatt menmanmenar
rikt-möjligheteftertanke,tillanledning utatt tadragsbeslutet nygett en
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ning. Man kan använda det för få goda effekter någotiatt utnya som man
redan efter.strävat

Sfr låg före ifråga målstyrningatt och inte har behövtmenar man om
korrigera riktningen. Kanske, rektor, harsäger blivit tydligare i in-man
riktningen de särskilda enligtmot proposition och riksdags-grupper som
beslut ska prioriteras. NBV talar profilen blivit tydligare ochattom man

eftersträvar förstärka den ytterligare. En delatt perifer verksamhet tror
rektor tagit bort.att man

I SISU inga direkta förändringar, med hänvisning till för-ser man att
bundet så Man hade inte hunnit dithän fåttnytt. idéer stå tillbakavar att
för ekonomi. Det har blivit viktigare med rutiner för utvärdering.

någraI fall osäkerhetenär inför vad det ska leda till tydlig, detnya
finns hållning.avvaktande Det tid förändratar säger IP i ABF.en att en
Detta det framträdandeär också i Mbsks hållning.mest Man i börjanär

förändringsprocess kommer tid. Interna förändringarav en att tasom
krävs innan får genomslag i verksamheten. SV diskussio-man attmenar

förändringen betytt lika mycket beslutet i sig. Viktigarenen om änsom
det bidragssystemet dock fårär mindre Att denya att tidiga-man pengar.

formella kraven tagits bort påverkar inte verksamheten. Det harre skapat
osäkerhet vad värderas. Detta leder till verksamheten pågåren om som att

i oförändrad.stort sett
De lokalt ansvariga bedömer förändringarna delvis annorlundaett

Tresätt. slutsatser framträder ochtyper spriddaär alla förbund ochav
de där intervjuerna gjorts.orter

En uppfattning är inriktningen påatt tonat redovisa maxi-man attner
mal volym, timjakten borta. Iställetär träder kvalitetsbedömningar till. Vi
har "börjat tänka vad kvalitet innebär ABF-are.säger Det gäl-mer en
ler tänka sig för detatt vill folkbildninggöraatt är med bra kva-mer, man
litet, frånIPsäger FS. En IP nej tillsäger verksam-en attmenar man nu
het förut för öka timantalet. Flera måldis-accepterat densom attman ser
kussion kommit till stånd lokaltäven fördel.som som en

Flera pekar på cirklarnas struktur förändrats.att I vissa situationer var
de tidigare reglerna timmar och sammankomster hindrande. Där harom

kunnat lägga och fördela studietidenman nu ti-sättom ett överannat
den med längre sammankomster, cirklar veckoslutöver Någonmm. pe-
kar också på kan förhålla sigatt till studiematerial.sättman ett annat
Dessa förändringar berör dock liten del verksamheten. Man tänkeren av
annorlunda, lyhörda,är frånIPsäger Mbsk.mer en

Genomgående dock de förändringarär skettatt uppfattassom som
små. Förändringarna i cirklarnas arbetsplanering berör liten delen av

Ävenverksamheten. i övrigt har den förändrade hos de ansvarigasynen
haft påverkanliten verksamheten. Man har värdering vis-en annan av
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medlemsor-medsamarbeteformer förandrasökerochverksamhetersa
Fleraganska lite.påverkatsdockverksamhetenharganisationema. I stort

omfattningenhållasläppaockså inte kanpekar att avuppeatt man
myck-för hurbetydelsehakommerverksamhet. Dennaavdelningens att

får.et manpengar
alltsåtycksarbetelokalai detförändringenviktigasteDen vara en

liteManverksamheten. ärmål inriktning iochmedvetenhetökande om
få volym.förenbart störreverksamhetsigtill attmindre benägen att ta

Ävenfolkbildare.villvadocksåska omDet görs mot sommansvarasom
verksamhe-igenomslagetändå konkretaså dettycksdettaflera pekar

genomförande.bidragsreforrnensett-två år efterbegränsatten vara
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mål5. Ideologi och

form förDen bildningsarbetet studieförbunden står för har, jagsom som
föregående,redovisat i det formats i anslutning till folkrörelser och orga-

nisationer med ideologisk bas. I detta kapitel ska jag granska studie-en
målskrivningarförbundens och den ideologiska grundhållning präg-som

lar dessa. Skillnader och likheter mellan förbunden kommer lyftasatt
fram. Jag lokala skrivningaräven och relaterar dessa till vad för-tar upp
bunden nivå.centralsagt

Från måldokumentstudieförbundens

I förbundens stadgar finns i regel bestämning förbundets grundläg-en av
inriktning.gande Vid sidan någondessa finns måldokument,formav av

vilket frånkrav bidragsgivare.är Dessa dokument,ett statennu som
kan ha lite olika karaktär i skilda förbund, underlag för den föl-utgörsom

jande redovisningen studieförbundens målaktuella och inriktning.av
Jag väljer behandla dokumenten utifrån sammanfattandeatt tre per-

spektiv. Först jag vilken pedagogisk grundsyn och kunskapssyntar upp
kommer till uttryck i dokumenten. Därefter granskar jag hur förbun-som

dens bas i folkrörelserorganisationer eller andra idésammanhang kommer
målskrivningama.till uttryck i Sist jag vad förbun-sägstar upp som om

hållningdets kulturfrågor.till

Bildnings- och kunskapssyn

Jag har i tidigare kapitel visat studieförbunden sinsemellan uppvi-ett att
hög grad vad gäller folkbildningens form och innebörd.sar en av samsyn

De skillnader ñnns mellan förbunden gäller syftet, vadsom mera vunna
erfarenheter och kunskaper kan och ska användas till. Uttalanden för-om
bundets bildnings- och kunskapssyn ñnns inte i alla de dokument härsom

De finnsanvänts. kommer jag kort Jag dock ingaatt tasom mot-upp. ser
sättningar mellan Vad här och vad framkommitsägs i inter-desom som
vjuer jag använde i det tidigare kapitlet.

ABF uttrycker tilltro till människor individer. Man demen som ser
fria och självständiga, medborgare i demokrati ochsom som en som

delaktiga i arbetsgemenskap. Folkbildningens karaktär sökandeären
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Verksamheten skalivsstil.något villkunskap,efter se som enmansom
Studiecirkeln, denskapande.ochtänkandetill kritisktmana eget

frittarbetsform därdemokratiskenarbetsformen,grundläggande är man
färdigheter.utvecklarochsöker kunskapfrivilligtoch

förmågaochlika värdemänniskorsallabildningssyn betonas attI SVs
bildningsideal somhumanistiskttillhänvisarsitt liv. Manforma etteget

med fanta-insiktertankensarbete, förenatankenshandens ochvill skola
där delta-aktiv"enskaparförmåga. Folkbildningensins processsomses
folkbild-kunskap. Genomoch värderartillsammans erövrar nygarna

förhållande kunskap ochtillpersonligtochvill geningen ettenvarman
kunskapvilja kankänsla ochmedinteKunskap räckerkultur." men

vågar ochså kan,deMänniskor skainsikt.till attresursergesmogna
samhälle.livsbetingelser och bättreför bättrevill ettagera

"kunskapssökan-huvudelement;fyrastudiecirkel haskaMbskFör en
betoningenBeroendeskapande.förståelse, kreativtdebatt och ta-de,

friFolkbildningendebattcirklar.kunskapscirklar ochlar somtman om ex
Även vanli-förbli denstudiecirkeln kommerfrivillig betonas.och attom

villdennabegränsad till gärnaintesigarbetsformen utangaste ser man
andra former.pröva

folkbildning.medvadantal punkteriSfr ett man menaranger
uppfatt-FolkbildningsförbundetsmedPunkterna överensstämmer nära

folk-betonasidéprogram59. FSIreforrnprogrammet sei det kning ss
hand-tillknutetKunskapoch kunskaper. näraerfarenheterliga somses

individens behovlivslångt därlärandeförforumvillling. FU ettettvara
verksamhetsplani sinutgångspunkt. talarTBVerfarenheteroch tas som

framgångsrikärinlämingsmetod,effektivstudiecirkeln somsom enom
kunskappå. inte endastStudiernanivå studierna liggervilkenoavsett ger

beteendeförändringar.också tilllederutan
verk-karaktärfall hari ñeradokument,finns i dessaövrigtI avsom

bildningssyn ochför förbundenstydliga uttrycksamhetsplaner, inga pe-
ti-då jagfrågor bestyrks denlångt berörsSådagogik. dessa samsyn som

påvisat.digare
på folk-samladalltså olikheter välhävdarStudieförbunden trots synen

Studierna skahållning och arbetssätt.grundläggandebildningens anpas-
småske ierfarenheter ochmänniskorsitill och förankras grup-egnasas

möjligt.på personliga planetdetutbyte ärdär ettper

samhälleochFolkrörelse

folkrörelsesträ-utåtriktaduttryck förverksamhetenFör ABF är ett en
förändrakollektiv formimöjlighetmänniskorskavan att sam-gesom
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hället. Förbundet ska aktivt för såväl främja själv delta iattvara som
samhällsförändringen. All verksamhet skall fri frivillig. Någonochvara
begränsning till arbetarrörelsen gäller inte. ABF vill den bredavara
svenska allmänhetens folkbildnings- och kulturorganisation. Bredden

ocksåframträder i de arbetsområden "Den klassiska tradi-tre som anges:
tionella folkbildningen, verksamhet pågrundas specifikasom sam-
hällsuppdrag och uppdrag i form personalutbildning.av

Grunden för NBV nykterhetsrörelsens intresse förär samhällsfrågor.
Man ska utgöra resurs i rörelsens sarnhällsarbete och skapaen enga-

i samhällsfrågor erbjuda kunskap, kulturupplevelseattgemang genom
och gemenskap. NBV ska verka för målrörelsens och med folkbild-
ning aktivt stöd till nykterhetsrörelsens utåtarbete inåt.och Ett över-ge

målgripande för den periodennärmaste bredda och fördjupaär arbe-att
för medlemsorganisationerna.tet

SV folkbildningen behövs för att öka beredskapen förattmenar sam-
hällsförändringar och stimulera folkrörelseengagemanget. Folkbild-
ningens betydelse ligger, i solidaritetsäger med Sinman, svaga grupper.
ideologiska plattform har i grundorganisationema. Utgångspunktenman

de liberala frihetsidéemaär och solidariteten med de svaga. Enga-
för landsbygdens utveckling betonas liksom socialtgemanget och kultu-

rellt eftersatta miljöer. Folkbildningen får sin kraft levande ochgenom
växande folkrörelser.

FS bygger grundläggande kristna värderingar och arbetar i nära
samarbete med sina medlemsorganisationer. Uppgiften "bedrivaär att
fritt och frivilligt folkbildningsarbete i anda tolerans och saklighet".en av
Engagemang, delaktighet och handling centrala begrepp. ståär Man vill
för samhällsengagemang där överlevnadsfrågor och internationelltett an-

betonas.svar
SKS arbetarsäger i dynamiskt spänningsfältatt mellan folk-ettman

bildningsideologin, medlemsorganisationerna och den kristna humanis-
tiska grunden. Man vill sig friståendeen och demokratisk folk-se som
bildningsorganisation. Aktuella nyckelbegrepp framtiden, livsfrågor-är

och demokratin. Internationell inriktning, etiska frågor och barns ochna
ungdoms möjligheter och forma framtidenmöta viktiga.att ses som

KFUK-KFUM bl villsäger verka för i angeläg-atta man engagemang
samhällsfrågor och internationella frågor. Man sig ha viktig rollna ser en

i opinionsbildningen och vill människor möjlighet till och för-ge nya
djupade kunskaper i alla frågorde livet arbetsplatsen, i skolan,rörsom
i vården och i föreningsgemenskapen.

SISU tidigare framgått,är, det förbund knutet tillär närmastsom som
sina medlemsorganisationer. Enligt måldokumentet verksamhetsidénär
att i linje med idrottens allmänna mål och inriktning tillgodose med-
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idrottsut—medlemsutbildning. Aktivabehovlemsorganisationernas av
demokratisk skol-idrottsideologisk ocherbjudasskaoch -ledareövare
lösningarfinnamöjlighetochsamhällsnyttaning. Idrottens att sam-

lyftas fram.skahällsproblem
föri ochdeltamöjlighetochenskildaSfr vill taatt ansvargrupperge

demokrati möjlig.frihet ochoch därigenomsamhällsutvecklingen göra
ställning ifrittmöjlighetmedobundet ochsig taFörbundet attsomser

sinaharMedlemsorganisationemamiljöfrågor.och repre-genomnatur-
i förbundet.beslutsrättensentanter

riktar sigarbetsplatsernakoppling tillnaturligasinmarkerarTBV men
ochtjänstemäntillmedverkaFörbundet villtill ungdom.dessutom att

företag/organisationerderasför dem själva,tillutvecklasungdomar nytta
bretthuvudbegreppKompetensutveckling ettSverige. äroch ett gessom

erfarenheter,färdigheter,kunskaper,innehåll. "ärKompetens summan av
kommunikationsförmåga,vilja,motivation,kreativitet,självförtroende,

värderingar.
Kultur-kultur.bildning ochhumanistiskmål främjaattMbsks är

liberalmedtillsammansviktiga hörnstenartraditioner och kulturarv är en
frånskillnadTilloch moral.värdekonservativ etikoch enmänniskosyn

med-någon förankring iintetalarförbundhittills nämndaövriga omman
sini kraftStudieförbundetmarkerasIställetlemsorganisationer. att av

verksamhetsin bredauppbyggnad ochdemokratiskasinsjälvständighet,
utbildning,inomsamhällets bristerriktar sig motfolkrörelse. Manär en

kultur.bildning och
sig ibeskriveruniversitetsmiljöniförankring ettmed sinslutligenFU

bildnings-kunskaps-,enoch bildningssynverksamhetsidéhäfte somom
religiösa ochpolitiska,oberoendearbetarkulturorganisation,och avsom

universitet ochvidverksammasamverkar medrörelserfackliga som
högskolor.

ifrågastudieförbundenpåvisat mellanlikheternajagTidigare har om
dehurGranskarkunskap.folkbildning ochallmännaderas mansyn

tidi-skillnader. Itydligadäremotframträderuppgifterbeskriver sina en
studieförbundenutefter vilkatvå dimensionerurskiljtjagharuppsatsgare

1995. Jagpå uppgifter Svenssonsinagällersig olika vadplacerar synen
analys.dennaåterger huvuddragenhär av

och värde-ideologiskiingår studieförbudennågotMed undantag en
organisa-andraellerfolkrörelse-familjmed dengemenskapmässig av

Även studie-deorganisatoriska bas.förbundsrespektivetioner utgörsom
ingår ifolkrörelseorganisationeranslutning tilliinte arbetarförbund som

sittFolkuniversitet präglas näravärdegemenskap.någon form sam-avav
hu-grund inomidémässigasinMbsk haruniversitetsvärlden.band med

medlemsorgani-oberoendesittvärdekonservatism. Trotsmanism och av
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med dessa.värdengrundläggandemina IP,enligtdelarsationema man,
hand-måste sittolikastudieförbunden sättinnebärDetta anpassaatt
självsammanhangorganisatorisktochideologiskttilllande mansomett

medlems-studieförbundföregående vissahar ii detingår viSom sett
högstaförbundetsinflytande iriksnivå avgörandeorganisationerna ett

medlemsor-mellanfördelasförbundandraI ansvaretbeslutande organ.
47avdelningar. seoch/ellerdistriktstudieförbundetsochganisationer s

gemenskapideologiskai denstudieförbundetingår dockbåda fallenff I
folkrörelseorganisationer utgör.grupp avensom

ihör hemmadettastudieförbunden sättsammanhangskildaDe som
Utanför denuppgift.sinför derasbestämmandegradi högär egensyn

behandlatjagkunskapfolkbildning och ovansomgemensamma syn
studieför-studieförbund ellermellanskillnadertydligafinns grupper av

i studie-två huvudlinjerurskiljakunnathar jagintervjuerminabund. I
uppgift.sinförbundens syn

utifrånuppgiftstudieförbundet sindefinierarlinjenEnligt den enena
sammanhangiverksamhetsinMandimension. ettkollektiv somser

syf-Bildningsarbetetkunskapsbehov.individerstillsig längresträcker än
också syfta tillkanorganisation. Det attrörelse ellerstärkatill atttar en

ganska di-förväntasFolkbildningsamhället.påverka helaochförändra
går dengemenskaper utövermänskligatillgång förrekt en-somvara en

128.1995situation Svenssonpersonligaskildes s
bild-samhället,helaåsyftas kangemenskapDen man servarasom

skaochfolkrörelse kanvilkadeningsarbetet sättett engenomavsom
vi-leversociala rörelserna,devadsamhället. Det ärförändra nusom

Bild-efter.ochfolkrörelseorganisationer, strävarsträvati formdare av
medlemsorgani-stöd förockså, begränsat,kanningsarbetet ettvaramera

förtydligastnågra förbunden,förgällersådana. Detsationema avsom
medlemsor-tillrelationiroll främstsindeSISU,NBV ochABF, att ser

organisa-stärkatillsyftarbildningsarbeteochstudie- attganisationema,
påverka medlemsor-sinavillockså handlakantionerna. Det att manom

utvecklingochförnyelsemedverka iskabildningsarbetetganisationer, av
arbetar.därfolkrörelsesammanhangdet man

bildningsarbetetsfram ikommitdimensionenandraDen synensom
kunskapsperspektiv"ellerbildnings-förkallarvad jaguppgifter är ett

Detämnesintresse.några detfall kan127. I1995 ettSvensson ge-sess
dennesochdeltagarenenskildedenliggerfokus per-är attmensamma

sedan kommersammanhang dennevilketoch iHurutveckling.sonliga
uppfattningingenharfärdigheterochkunskaperbruk om.göra manatt av

FS ochABF,förbunddetydlig hosdimensionenkollektiva ärDen
Till denfolkrörelsema.klassiskainom desinaharNBV rötter grup-som

tilldragningändå klarmedtydligmindreockså MedSISU.hör menpen
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den kollektiva dimensionen placerar sig SV, SKS och KFUK/KFUMs
studieförbund. tvåFör de förbund har politiska partier stiftaresom som
eller medlemsorganisationer det samhällsperspektivetär dominerar,som
för de övriga det organisationsperspektivet.är

återståendeFör de fyra förbunden det den individuellaär dimensionen
framträder. Det individensär utveckling och/eller kompetenssom ta-man

lar För Sfr bildenär i sin bestämningom. sammansatt för-men egen av
bundets inriktning det ämnesområdenär djur, och miljönatur som

Samtidigtnämns. del förbundets medlemsorganisationer studi-ser en av
i samhällsperspektiv, ökat miljökunnandeet ett påverkaska samhället.
Det i beskrivningenär mål och syften med verksamhetenav stu-som

dieförbunden skiljer åt.sig Man har kunskap ochen gemensam syn
vad folkbildning, allmän företeelse, står för. När det gäller motiv ochsom
syfte med bildningsarbetet skiljer åt.sig Då kommer, särskilt för deman
förbund lever i relationnära till folkrörelseorganisationer, ideologisom
och värderingar in i bilden. Studier och kunskap inte till förär sin egen
skull. De har värde i vidareett sammanhang. Dettaett sammanhang kan

studieförbundens medlemsorganisationer eller helavara samhället.
Utifrån det samband och den samverkan finns mellan studieför-som

bunden och deras stiftare eller medlemsorganisationer kan säga attman
studieförbundet förutom det utgör fältatt bildningsor-ett gemensamt av
ganisationer också arbetar i skilda ideologiska och organisatoriska fält.
Varje studieförbund hör också hemma i sammanhang detett änannat som
folkbildningen ABF ochutgör. NBV inte baraär studieförbund de ärosv
också, och i vissa fall i första hand, delar respektive fält folkrörel-av av
sesorganisationer.

Från detta perspektiv finns också viss övertäckning mellan förbun-en
den. SV och Sfr bådahar relationer till landsbygden. Båda har historiska

i ungdomsorganisationerrötter landsbygden. SV och Mbsk har i viss
mån grund i borgerlig politisk det frågaen ävengemensam ären syn om

skilda partier och Mbsk i liten grad framträderom Moderatasom sam-
lingspartiets studieförbund. Mbsk vill i första hand stå för humanism och
konservativa värden. FU kan i detta sammanhang stå för allmänsäga en
upplysnings- och bildningstradition med i de tidigarötter liberala bild-
ningssträvandena från början och mitten förra seklet. Den bärs inomav
FU folkbildningsintressen inom universiteten.upp av

Kultur och folkbildning

Studieförbunden inte endastär studier och studiecirklar. I ökande grad
har andra former kommit till användning i bildningsarbetet. Om lå-man
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så samlasavgörandearbetetuppdelningenadministrativaden varaavter
realiteten hörkulturverksamhet. Ibeteckningenunderformerandradessa

kultursektom.inomhemmacirkelverksamhetenockså delarstora av
kulturverksamheten1974,sedan settshar,statsbidragbeslutenI om

i verksam-arbete. Engagemangetstudieförbundensviktig del avensom
inteförbunden,Fleraskiftar dock.studiecirklarsidanvidhet menavav

verksamhetsplaner.måldokument ellerkulturfrågor ialla, tar upp
kultur-svensktdelsjälvständigfolkbildningen ärABF avatt enmenar

kul-förankradfolkligtvillkultur. Manfolkets satsaliv "en enegen-
rummet. Sam-främstaiskapandetdet sättsdärturverksamhet, egna
inspiration ochkulturlivet kan amatörerprofessionellamed detarbete ge

in-bibliotek, OrkestrarKulturinstitutionernakunskap. teatrar, osvmuseer,
ochfolkbildningsarbetetigrundpelareBokensamarbete. ärtillviteras en
kul-snedaförvill verkaABFsamarbetspartner.viktig attbiblioteken en

förändringskraft.kulturABFFörbryts. ärturmönster en
ochlevasammanhang"ettskapandeoch attkulturSVFör ver-ossger

viktiga. Mankulturlokalliksomtraditioneroch äri, kulturarvka menar
utveck-regionalfrämjarkulturlivmångsidigtochockså vitaltett enatt

utvecklas". Ettföds ochidéermiljö i vilkenskapandedenoch formarling
Folk-samhälle.demokratisktochförgrunden öppetkulturlivfritt är ett

kultur-landsbygdensmångfald, därkulturellförkämpaskabildningen
ingår bärandekulturenförankradeochskapandefolkligtdenoch somarv

folkbildning-delomistligenverksamhetenestetiska ärdelar. Den av
en.

ingår i godkulturprogramverksamhetdelbetydandeMbsk att enanser
medver-ochkultursfär, bevaravårkunskapvillfolkbildning. Man omge

kulturprogramcirklar ochKombinationnyskapande.kulturelltika gerav
iockså deltasättKulturennå människor. är attettförförutsättningar att

åsiktsriktningar.för olikauttrycketsofistikeradekanske detdebatt mest
samhällsproblem.låg kvalitetkulturMassproducerad ettsomsesav

varförkvalitethållamåste högamatörismviktigtskapandeEget är men
vik-cirkeldeltagareoch ärkonstnäreryrkesverksammasamspel mellan

tigt.
upple-tillmöjlighetererbjudakulturverksamhetvillNBV egnagenom

Sfrdetta.del nämnerKonstbildningsarbetet ärskapande.ochvelser aven
villstudiecirkeln. FSvid sidanarbetsformkulturprogram varaavensom

villkultursatsningarmålmedvetnaGenomformer.ochrörligt pröva nya
också framlyftavillgenerationer. Manmellanbygga broarbl ung-aman

kulturellnyskapandestödochuttrycksformerkulturelladomars ge
verksamhet.

bidrakulturverksamhetsinstudieförbund villKFUK-KFUMs genom
för dagenslevandegörsfram ochlyftskultursvenskäldretill genera-att



84 Kapitel5 SOU 1996: 127

tioner och samtidigt medverka till öka spridningen och kännedomenatt
moderna kulturella företeelser god kvalité.om av

målLokala

Förhållandet mellan vad uttrycks nivåcentral i förbunden och vadsom
och lokaltsäger områdengör deär jagett intres-man angettav som som

granska. Som underlag för dettasanta att använder jag de dokument som
insamlades i samband med intervjuarbetet lokalavdelningar samt utta-
landen gjorts vid intervjuerna. Utöver detta har gåttjag igenom lo-som

måldokumentkala från studieförbunden i kommuner. Dessa har in-sex
samlats och ställts till förfogande Folkbildningsrådet.av

En genomläsning dokumenten visar de, kanatt vänta,av ärsom man
påverkadestarkt vad nivåcentral i respektive förbundsagtsav som

och målde för bidragsgivningen fastställts riksdagen. Detav som av som
framför allt skiljer de konkretaär projekt eller målmätbara i visssom
mån finns lokalt.

ABF-avdelningarna anknyter eller mindre till förbundetsnära idé-mer
och aktionsprogram. I verksamhetsplaner prioriteras områden bas-som
kunskaper, samhällsstudier, facklig utbildning och internationella frågor.
Någon avdelning ocksånämner estetiska och kulturämnen priorite-som
rade. VästeråsI där det estetiska ämnesområdet 50är större änprocent
samhällsornrådet budgeterar liten förskjutning samhällsom-motman en
rådet.

För ABF Stockholm kan till omprioritering.strävannotera 15man en
verksamheten ska omprioriterasprocent till områden. Syftet medav nya

omprioriteringen höja folkbildningskvaliteten.är För vissaatt medlems-
organisationer kan detta innebära minskning för studier.en av resurserna
I andra fall talar aktivera medlemsorganisationeratt ti-man änom mera
digare. ABF-skolor väl ABFs övergripande mål varförmotanses svara
många vill på sådana.satsa mera

Några SVs avdelningar mål bibehålla verksam-av ett attanger som
hetsvolymen. En avdelning det nödvändigt driva viss verk-attser som nu
samhet med huvudsyfte tjäna En efteratt höjasträvarpengar. attannan
deltagaravgiftema för få verksamheten självñnansierad.att Estetiska äm-

och bevarandet kulturarvet viktiga. målDenen av ses som som anges
motiveras med hänvisning till de förutsättningar statsbidragensom ger
och till förbundets övergripande mål.

Sfr de förbundär harett centralt fastställd verksamhetsplanav som en
målmed och inriktning gäller hela förbundet. Lokalt finnssom utrymme

för utformningen konkreta planer i anslutning till de må-av gemensamma
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återkommandeomfattningverksamhetens ärbibehållaBehovetlen. attav
Andrakvaliteten.höjaockså behovetnågot fall talar attihär, avomman
verk-ökaochämnesstrukturbibehålla nuvarande attambitioner är att

medlemsorganisationema.medsamarbeteisamheten
be-bildningsprogrammetsHumanistiskamarkeringsidanVid avenav
villhållning. ManmarknadsmässiguttaladMbskiframträdertydelse en

vidtarochverksamhetbort olönsamtagitharföretagsutbildningar,sälja
studie-antaletvill "ökaekonomin. Manförbättraåtgärder förolika att

förStudieförbundetledandedet"somprofilera sigspråk elleritimmar
balanse-mål ikonkretaNågra avdelningar termerbåtsporten". avanger

områden.vissainomellerkurserantalekonomi ellerrad arrangemangett
tydligtinteverksamhetsplaner ärochmålskrivningariDet sägssom

undantagsfalli nämnsBaraverksamhetenför hurbestämmande ut. es-ser
område ärplaner. Dettaavdelningamasiprioriteradetetiska ämnen som

denfå harundantag, störstamedämnesområdesamtidigt det om-som,
Västerås däriTBVdettaEtt ärstudietimmar.iuttrycktfattningen ex
fritid, vilketområdet ochKulturtillhörverksamhetenhälftenän avmer

i sinsamtidigtutbudet. Dettautåtriktadedetockså dominerar mansom
områden.andraprioriterasigplanering säger

of-så handlar detverksamhetmål för sinmätbaramånI den man anger
omprioriteringar görs,volym. De tbehålla nuvarande exsomatttast om

fallfleraI är,verksamheten.delarmindregällerStockholm somi ABF av
behålla nuvarandehuvudmålgenomgångenframgår att om-ettovan,av

leda tillmånga falltorde iambitionen attDenverksamheten.fattning
utifrån förbundetsmål, ochandraanslutning tilliförändringar, mansom

hand.i andrakommerrealitetenför iarbetaviljamål, skulleövergripande
ef-denocheftersig mötainrättaambitionuttaladñnnsfallñera attI en

Mbsk, FUlokalavdelningar inomtydligast iterfrågan finns. Detta ärsom
ord efter-andramedDetSV-avdelningar. ärockså i vissaoch TBV men

hand bestämmersistaistudiecirklarförmarknadpå lokalfrågan somen
handlandet.

avdelningamasbildlikartadiintervjuerMina synstort sett avenger
till-finnasskakunskapfolkbildning,bredbetonarverksamhet. Mansin

miljöochfred nämns.frågor Europa,vill,allagänglig för somnyasom
Demokratifrågor viktigaärviktigungdomarochBarn grupp.som enses

frånförskjutning öp-finnsför. Detbetalakan deltagarevävningha, enatt
ABF-avd.medlemsorganisationer.verksamhet itillverksamhetpen

medlemsför-arbetaÄven vill närauttryckeravdelningarTBVs att man
fördelsamarbetedetta rentföruttryckñnnsDärbunden. att ensomse

marknadsmässigt.
förintresseuttryckeravdelningarna ettförbund där ettSfr är annatett

min-förändringEnmedlemsorganisationema. motmedsamarbetetätare
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dre allmän verksamhet och inom medlemsorganisationernaav fram-mera
hålls också lokal företrädare fört SKS och FS. För alla deav min-ex en
dre förbunden överhuvudtagetär samverkan med organisationerna avgö-
rande för nå kontakt med människor. Frånatt NBV finns många uttryck
för omvänd studieverksamheten ska nykterhetsrörelsenen syn; ge nya
kontakter.

Strävan åtskillnadmarkera mellanatt folkbildning ochen annan vux-
enutbildning återkommer lokalt efter i istort mönstersett ut-samma som
talanden från centralt håll. I del avdelningar finns samtidigt öppen-en en
het för i ökad utsträckning in iatt samarbete med kommuner och ar-
betsmarknadsmyndigheter. VästeråsI förs diskussion ABFatten om
skulle kunna delöver den kommunalata vuxenutbildningen. En all-en av

öppenhetmän för arbeta med språkutbildningatt i anslutning tillt ex
Komvux finns inom avdelningar i flera förbund. Möjligheten bedrivaatt
uppdragsutbildning avdelningarnämns inom flera förbunden. Medav av
i bilden finns då skilda intressenter medlemsorganisationer, kommu-som

och företag.ner
Om inte uppfattar de målen,uttalade enbart ordman avseddasom att
legitimitet hos bidragsgivare fl läggs inom mångage studieförbunds lo-m

kala enheter intresse ochett stort nå bestämdaattengagemang ner
målgrupper prioriteras i det förbundets målsättningar lika välsom egna

i riksdagens mål för statsbidraget. Samtidigt förefallersom det som om
resultatet arbetet i utsträckning bestämsstor marknadsmässigaav vill-
kor.

Den verksamhet dominerar denär väckt intresse hos allmän-som som
heten eller hos bestämda Betoningen mellan förbunden varierargrupper.

del. Inom ABF och i viss mån SV pensionärsorganisationenären den
medlemsorganisation visar intresse förstörst studier. I andra förbundsom

det andraär organisationer och Alla de studieförbundenstörregrupper. är
i hög grad beroende nå fram till intresseradatt allmänhet förav en att re-
krytera deltagare till verksamheten. De blir därmed mednästan nödvän-
dighet hänvisade till arbeta på marknadens villkor.att

Detta förhållande utesluter givetvis inte i sig når fram till deatt man
önskade målgruppema. Det kan så det korttidsutbildadet ärattex vara

främst söker sig till studieförbundens studiecirklar. Attsom studieförbund
med aktiva pensionärsorganisationer därigenom når många kortutbildade

rimligt eftersomär äldre generationer genomsnittligt har kortare ut-en
bildning än yngre.
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diskussionochSlutsatser6.

några slutsatser.och diskuteraredovisakapitelmed dettaAvsikten är att
inled-ifrågorsyften ochtill deanknyta angettsJag kommer somatt
teori-deanvänder jagslutsatsertolkning ochstöd förSomningskapitlet.

organisationsteori.kapitletijag tog omupper som
folkbildning-jagfältinstitutionelladetförst attJag menartar somupp

folkrörelseorganisa-främstförhållande andra fält,tilldettasochutgören
förhållande till hu-studieförbundensdel dettaEn utgörstionerna. avav

åformella huvudmännendemellanintressebalansenochvudmännen ena
å sidan.andrapolitiskauttrycksde intressensidan och organgenomsom

förhållandet till deltagarnakomplexdettadel utgörsYtterligare avaven
någon formdeltagarerekryterabehovetochverksamheteni att avav

marknad.
ochskapaorganisationer har ärallauppgifterde attEn sam-somav

kapitlet dis-punkt imål. andraförverkliga sina Iförordna att enresurser
Uppgiftenresursperspektiv.istudieförbundendärförjagkuterar ett avser

studie-tillrelaterasbehovorganisationensendast deninte utanhär egna
bildenTillmedlemsorganisationer.förhållande sinatillroll iförbundens

sittvidgaefterockså studieförbundens strävanhörresursskapandet attav
verksamhetsfält.

kanintressentervad olikastudieförbundeninfallsvinkel ärEn an-
anspråk dekanindivideroch göraSkildatill.vända dem re-grupper

medel deoffentligaoch deorganisationerstudieförbunden somsurser
ändamål. kanHärföranvända dessasyfteiförvaltar utgör, manatt egna

använderhur demedlemsorganisationer ochstudieförbundenstänka
studieförbundet utgör.densig resurs somav

studieförbundetnågonoftastkanskedeltagarenenskildeDen somses
också brukarekandeltagarensig tillvänder resurseravsom ensesmen

då olikakanvilka syftenPå och ivilketstudieförbunden. sättifinnssom
Studieförbundet Eftersomanvändaiindividuellt ochdeltagare, grupp

måste diskussionenundersökningstått i dennaiintedeltagarna centrum
ändånågot kan sägas.allmän,bli mycketpunktdenna men

ochkommer ärjaganvändarekategori stattredje att taEn uppsom
insattautbytekravbidragsgivareharkommun. De resurser.avsom

skepnader,andraockså uppträda ikanBåde kommunoch som myn-stat
Även sådana kan deförvaltningar.kommunalarespektivedigheter som

studieförbunden.ifinnssigtillgodogöraförsöka somresurser
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Studieförbunden institutioner mellan-
skilda fält

Det tidiga bildningsarbetet föddes i sociala rörelser behov orien-ettur av
tering och kunskap för påverkakunna samhället i riktningatt ön-en man
skade. Jag har i föregåendedet kap. 3 beskrivit hur bildningsarbetet in-
stitutionaliserats. De elva studieförbund verksamma kanärsom nu ses

eller fält organisationer. mångaDe harettsom en grupp av gemensamma
drag och i väsentliga avseenden likartadestyrs och värdering-av normer
ar.

påtagligtI avseende delar alla studieförbundett villkor. Man ärsamma
för sin verksamhet beroende statligt och kommunalt stöd. Det innebärav

verksamheten, den ledande politiskaatt kraften i måstesamhället,av ses
legitim och uppfattas sådantha värde för samhället den bör fi-som ett att

nansieras med offentliga medel. Det därmed angelägetär för alla studie-
förbund uppfattas legitima företrädare föratt allmänt omfattadesom sam-
hälleliga mål och värden.

I detta finns inslag ömsesidig legitimeringett mellan ochav statens
folkbildningens företrädare. Studieförbunden måste ha legitimitet inför
regering och riksdag. likaI hög grad gäller förutsättning föratt atten po-
litiskt kunna motivera det offentliga stödet studieförbundenär i bredaatt
kretsar legitima företrädare för samhälleliga värden.ses som

Ett centralt inslag i legitimeringen uppfattningenär folkbildningensom
värde för demokratin. Denna uppfattning har funnits med i statsmaktens
motiveringar för offentligt frånstöd det första gången infördes ochatt var
tydlig vid denäven 1991. gåröversynen Det också igen isenaste studie-
förbundens samlade argumentering, ochäven framgåttom en annan, som
i föregående,det i personliga intervjuer kan antyda viss tveksamhet.en

I vad jag betecknat folkbildningens fält organisationer ingårettsom av
i månviss de myndigheteräven handlagt det statliga stödet. detIsom
samarbete utvecklades omkring statsbidragen skapades intresse-som en
gemenskap mellan studieförbunden och de inom Skolöverstyrelsensom
och Statens kulturråd hade handlägga stödet. Jag har redovisatatt hur

utvecklade för i samverkan lösa vissaman attgemensamma organ upp-
gifter gränsdragning Studieförbunden och tillsynsmyndighetenom mm.
legitimerade ömsesidigt varandra. förhållandeDetta har ändrats i och
med tillkomsten Folkbildningsrådet. I detta har studieförbunden självaav

direkt för tillämpningenett statsbidragsförordningenmera ansvar av mm.
De och värderingar för fältetär främstnormer ärsom gemensamma

uppfattningar folkbildningvad och vad begreppetär studiecirkel stårom
för. Här finns jag visat 29 ff hög grad samstämmighet. Isom s en av
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studie-inomfolkbildningtorde delautsträckningstor synsammaman
deldelarTroligenmedlemsorganisationer.förbundens stor sven-aven
deltagande ifrån undersökningSUFOsUppgifterdennaskarna avsyn.

1995.Jonsson/Gählerdettavuxenutbildning tyder
grammatikfolkbildningensiskriverStaffan Larsson uppsats omen

1995.från grammatik Larssonskolansskiljer sigenligt honomsom,
svårigheterna etablerahistoria visar enligt LarssonPedagogikens att

bakgrunddennahan,schooling. Detofgrammar är, motmenaren ny
folkbil-form lyckat bevarastudiecirkelnsianmärkningsvärt ettatt man

institutio-Folkbildningensmassfenomen.böjningsmönsterdande som
förhållande.förklaring till dettanalisering kan som enses

institutionaliseratorganisationer,folkbildningensinomhar,Man en
redovi-material jagkunskapsinhämtande. Detför studier ochformegen

folkbildningssyn.för studieförbundenfinnsvisar detattsat, gemensamen
givetvis skillnaderfinns samstäm-denInom menramengemensamma

bild studie-ändå förtillräckligtmigheten är attstor aven gemensamge
formkunskapsarbete,studier ochspeciell form förcirkeln somensom en

kun-hävdaefterMankännetecken.sina strävarhar att egenenegna
kunskap.användningskapande ochochskapssyn, avsyn

folkbildning-bildenframträdande i denTill det mest avgemensamma
fördess rolldemokratiska form ochockså dessbetoningenhör attaven

bidrag till de-Folkbildningenssamhällsmodell.demokratinstödja som
olikaiframträdandetillfällen varitradmokratin har vid argumentetten
visahar söktverksamheten. Jagstatligt stöd tillförslagregeringars om

åtminstone relativtiavseende finnsi dettahur det argumenten,även en,
så-ff.studieförbunden 32 Detsdemokrati inom ärsamlad ensyn

bidrag till de-viktigtstudiearbetethävdagrund kan utgördan ettattman
svårare.demokratisyn skulle dettamokratin. Med varaannanen
långt ifrångestaltningari sina konkretaFolkbildningsarbete, är enty-

bilddenså verksamheten alltiddet inte hellerdigt och motär att avsvarar
håller hellerintesjälva Detstudieförbunden ärstudiecirkeln upp.som

institutionelltfungeraför denna skanödvändigt ett gemensamtatt som
bestämmerbildendrag vär-den ivärde. Det är stora somgemensamma

till-också studieförbunden,denstudieförbunden. Detderingen är somav
i legitimeran-upprätthåller behovoch harmed andra, att,ett avsammans

Lipprätthålla.de syfte,
möjligt.organisation sällanpolicy i varje ledgenomföra ärAtt av enen

loosetalarorganisationsforskarevadorganisationer finnsI somom
1976,March/Olssonverksamhetochpolicycoupling mellan t ex

upprätthål-folkbildningen1994. FörScott/Meyer är1983,Meyer/Scott
den be-folkbildning och vadbilden vad ärlandet den avgemensammaav

studiecir-iskerKärnverksamheten, denviktig.i samhällettyder ensom
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kel, kan leva sitt liv ganska oberoende idealen. Jag kommer åter-attav
vända till frågor fråndessa infallsvinkel längre fram.en annan

ändåLika från skilda världarmen-

Hittills har jag talat studieförbunden tillhörandeom som en gemensam
värld folkbildningens institution. Detta emellertid bara sidanären ena-

Alla studieförbund ocksåhar bindningar olika hållmyntet. utanförav
det fältet. Detta tydligt för de studieförbundär har singemensamma som
förankring i folkrörelseorganisationer gäller de övriga.ävenmen

föregåendeJag har i det behandlat den bakgrund i folkrörelser gäl-som
ler för de flesta studieförbunden kap 3. Senare ocksåhar jag granskatav

spårde denna bakgrund i studieförbundenssätter organisatoriskasom
struktur. Gemensamt för alla de studieförbund förankrade i tradi-ärsom
tionella folkrörelseorganisationer dessa organisationerär haratt vä-ett
sentligt inflytande i respektive förbund.

Från perspektiv framträder studieförbundenett som en grupp av orga-
nisationer med i viktiga avseenden intressen ochgemensamma normer.
De har relativt samlad folkbildning företeelse lik-en samtsyn som en
artad kunskapssyn och demokratisyn. Denna hållning ärgemensamma
också bestämd den knytning till statsmakten följer beroendetav som av

statsbidrag. förDen studieförbunden folkbildningssy-av gemensamma
har årensunder lopp formats i samspel med politiker och andra fö-ettnen

reträdare för statsmakten.
Tydliga föruttryck detta fanns redan 1940-talet regering ochnär

riksdag hävdade studieförbunden skulle vidga sitt verksamhetsfältatt
utanför föreningslivet. Liknande förväntningar på insatser inom skilda
områden har inte frånminst 1970-talet framåt.och återfinnsDeupprepats
ocksåi års1991 folkbildningsproposition.

Från det andra perspektivet tillhör varje studieförbund också ett sam-
manhang inte folkbildningens.är De bildade och harär hu-som av som
vudmän organisationer inte har folkbildning sin primärasom som upp-
gift. Det innebär studieförbunden, samtidigt de har mycketatt som ge-

också finns i skilda, kanske ideologiskamensamt, sammanhang.motsatta,
I detta finns dynamik saknas i skolväsendet. Denna dubblatexen som re-
lation har förutsättningar hävda folkbildninggett peda-att som en egen
gogisk praxis förhållningssättmed till kunskap och studier.ett eget

Här vill jag anknyta till Eyerman/Jamissons teori sociala rörelsersom
medierande roll i skapande och tranformering kunskap i socialettav sam-
manhang Eyerrnan/Jamisson 1991 Studieförbunden organiseradeär ut-.förtryck kunskaper och skapa kunskapsätt tagit form i de socia-att som
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fortfarande, i bästa fall,fram. De kanrörelser där folkbildningen växt
frånvärdenbas i de idéer ochför kunskapssökande medettvara arenor

åberopar.folkrörelseorganisationerrörelsersociala ännusom
så långt studieförbunden själva ochhär inriktatsDiskussionen har

förhållande finns ytterliga-till och medlemsorganisationer. Detderas stat
driva sindeltagarna. För kunnainte kan utelämnas, attparten somre

måste deltagare i cirklar ochstudieförbunden attraheraverksamhet annan
omfattning i antal harVerksamhetensverksamhet. termer av arrangemang

också för storleken det offentligaoch fortfarande avgörandevarit är
stödet till studieförbunden.

folkrörelseorganisa-relationer tillde studieförbund harFör närasom
Såtill dessa organisationer.skulle deltagandet kunna knutettioner ärvara

frånaktivitet studieförbun-utsträckning, det sker intedet i viss utanmen
framgår studieaktiviteten imaterial jag redovisatdets sida. Av det att

från studieförbundens si-inte alltid vadmedlemsorganisationema är man
med-förbund arbetar i samverkan medönskar. Avdelningar i allada som

önskemål aktivitet bland dessa.lemsorganisationer uttrycker störreom en
motstånd med väcka intresseviss i arbetetLokalavdelningar möter attett

och studiecirklar iinom medlemsorganisationerför bildningsarbete starta
samverkan med dessa.

förhållande till medlems-uppfattar sin roll istudieförbundFlera
utvecklingvill medverka till förnyelse ochorganisationerna att mansom

Från och uttrycks tanken bildningsarbetet skaNBV FSi dessa. ABF, att
förnyelse istå olika bidra till omprövning ochför nytänkande och sätt

ocksåSådana finnsfolkrörelseorganisationer. förväntningaravstannande
ff.folkbildning 1991 1990/91:82 7regeringens proposition Prop.i som

folkrö-i aktivera gamlaBildningsarbetet strävan atten resurs enses som
tid.visa behov och möjligheter irelser och en ny

studieförbundens verksamhetmindre delSom vi detårsett somen av
delen verksamhetenorganisationer. Densker i samverkan med större av

nåkan fram till intres-studieförbundens lokalavdelningarförutsätter att
arbetarhänvändelser till allmänheten. Härserade deltagare direktagenom

bildning/utbildning.marknad förstudieförbunden öppenen
föregående bi-framgått redovisat i dethar det material jagDet attav

huvud-behållande studiecirklaroch ibland ökning antalet enses somav
framgårnågra intervjuerna klartlokalt ansvariga.uppgift de I attav av
från presumtivamarknad gäller. Varje intressedet agerandetär en som

utgångspunktmåste för cirklar.deltagare tillvara och prövastas nyasom
kanintressen viktig detfall samarbete med andraI andra väg,är varaen

offentligaoch andrautanför den sfären eller kommunerföreningar egna
organ.

studieförbundenverksamhethär situationen innebär denDen att som
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redovisar inte förbundensresultat ochöverväganden priori-är ett av egna
teringar i lika hög grad de intressen finns blivandehos delta-utan av som

frågaI intervjuerna har ställts förekommerdet oli-attgare. en om man av
ståka skäl avvisar verksamhet inte framgårvill för. Avsom man svaren

inte nej till innehållsligaverksamhet eller kvalita-gärna sägeratt man av
tiva skäl förekommer.detta nej det oftastNäräven säger ärom man av re-

årensursskäl. Med den fördelning statsbidrag gällt de harsenasteav som
bidraget avdelningens fast,synpunkt legat verksamhet har inteur ny ge-

dåmedel. oftaDet har varit nödvändigt försätta gränsernererat attnya
expansion.

Deltagarna har här kunder, det gäller vinna och be-setts attsom som
hålla. Detta inte det enda perspektivet åter-kan läggas dem. Jagär som

förhållandekommer i kommande tillavsnitt deltagarnas till bildnings-ett
arbete andra perspektiv.ur

Att skapa resurser

skapa eller mobiliseraAtt de uppgifter varjeärresurser en av som orga-
nisation folkrörelseorganisationerhar. I medlemmarnas uppslutningär
kring stårorganisationen och vad den för commitment avgörande delen

förhållanderesursskapandet Knoke/Wood 1981. Detta tydligt iav var
folkrörelseförankradedet bildningsarbetets första skede. Att skapa resur-
för rörelsen arbeta för ökad medvetenhet och kunskap blandattser var

dess medlemmar och stödjare.
tillkomstenMed studieförbunden organisationer tillkomav som nya

element. Genom skapa studieförbund, organisera studiearbetet visstatt
få tillgångkunde folkrörelserna fråntill ekonomiskt stödsätt, staten.

den faktornDetta utlösande de första studieförbunden organisera-närvar
ocksådes. Det tydligt för de förbund tillkom i samband medtvar ex som

reformen 1947. Krav ställdes för bidrag ledde tillstaten attsom av ge
långt fram i tiden till organisationsförändringar i vissa studieförbund se
kap 3.

Frågan studieförbundens roll skapare och samlareom som av resurser
åtminstone tvåkan perspektiv. studieförbundets behovEtt är attses ur av

skapa för sin existens och fortlevnad. Ett gäller studie-annatresurser egen
förbundets uppgift för sina huvudmän eller medlemsor-att vara en resurs

2°Som följd frånkrav Skolöverstyrelsen byggde SfrFS och sin lokal-en av upp
avdelningsorganisation i delen 1960-talet.senare av
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också förhål-ganisationer. Den kan kanske i perspektiv gällerettses som
landet mellan Studieförbundet och deltagarna i studiecirklar m m.

statliga folkbildningen såvälDet stödet till har varit avgörande för
verksamhetens genomgångstudieförbundens utveckling. Min stu-som av

påverkatsdieförbundens institutionalisering visar hur utvecklingen och
förhållandetstatsbidragen. i till tidigare,Det, starkt ökande ochstyrts av

fråntill formen förändrade stödet 1947 innebar möjligheter för studie-nya
förbunden tillutvecklas starka organisationer, med friare ställning iatt en
sina respektive reformen också frånrörelser. I ställdes krav staten ett

från sågsuppbrott vad för inriktning föreningslivet.snäv motsom som en
i linje med studieförbundens företrädareDetta vad själva önskade ochvar

kan föruttryck samla inte endast eko-strävanett attses som en resurser,
i studieförbundensnomiska, händer.egna

Samspelet med har sedan fortsatt. Utvecklingen flerastaten rymmer as-
pekter och kan tolkas perspektivEtt hur studieför-än sätt.ettmer
bunden tilldelats plats inom vuxenutbildning och kulturpolitik derasären

stärka sin ställning, skapa och samordna i desträvan att attegen resurser
organisationerna.egna

något år åtstramning såvälSedan tiotal har ekonomisk lett till statligaatt
kommunala bidrag till studieförbunden skurits ned. reaktionEn det-som

har varit studieförbunden sökt säkra sätt.ta att annatnya resurser
återkommandeUppdragsutbildning har varit begrepp i diskussionenett om

på år.folkbildning de lokalaI sammanhang jag granskat finns ettsenare an-
tal exempel hur efter vidga basen för sin verksamhet.strävar attman

tendenserDessa i relation till den totala omfattning-är ännu settsvaga
studieförbundens verksamhet. De dock uttryck för hur studieför-ären av

bunden organisationer, i situation där den traditionella finansie-som en
ringen tenderar svikta, söker efter uppgifter och Detatt nya nya resurser.

sådanai situationer målorganisationer sig efter ochär ser om nya upp-
gifter syftei sin utveckling och överlevnad Etzioniatt trygga egen

något1966. innebär stårDetta inte svek de ideal för ärmot utanman en
naturlig och nödvändig anpassning till de krav förändradeställssom av
förhållanden.

måste också årtiondendetta perspektivI den under omtalade kett par s
timjakten Studieförbunden har i praktiken arbetat inom förses. ramen

slags ackordssystem. Fram till 1982 statsbidraget visserligen for-ett var
mellt riktat till den enskilda cirkeln. Med växande och professio-sett en
nell organisation har det dock varit naturligt för studieförbunden arbe-att

för organisera flera cirklar. Drivkraftema till detta har varit ideellaattta
också, ackordssystemet, ekonomiska. Genom organiseraattmen genom

lågaoch redovisa cirklar med kostnader har kunnat skaffaman resurser
för kostnadskrävande insatser studieförbunden inför 90-talet. Detmera
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många blivit viktigareockså funktionärer i praktisk handlingförhar att
låtaefterfrågan folkbildningsidealen vad gör.möta än styraatt man

studieförbundens roll skapaandra perspektivet gällerDet att resurser
samverkar med. folkrörelsefö-folkrörelseorganisationer Deför de man

medlemsorganisationer varit viktigförbunden för sinarankrade har en
delenvolymmässigtkunskaps- och utvecklingsresurs. Den största av

studieförbundenallmänheten,verksamheten vänder sig till upp-mennu
målskriv-medlemsorganisationer. Isig själva viktiga för sinafattar som

framhålls genomgående tillför studieförbundenningarna de äratt man
för sina medlemsorganisationer.

flförtroendevalda funktionärerUtbildning ledare och ses som enrnav
studieför-FS, KFUK-KFUMsuppgift inom förbund ABF,viktig som

behovdel de medlemsgruppernasbund, SKS och SISU. För är storaen
tjänstemän förLO-medlemmar för ABF, TBVavgörande, kortutbildade

arbetar i anslut-för SV. studieförbundlandsbygdsbefolkning Deoch som
det huvuduppgift stärkatill folkrörelseorganisationerning attser som en

meningen har studi-organisations- och föreningslivet. I denoch utveckla
för folkrörelsema.viktigt uppgift skapaeförbunden ännu att resurseren

verksamheten och verk-mellan denfördelningenI öppnaresurserav
konflikt.medlemsorganisationerna finns latent Närsamheten inom re-en

studieförbundensverksamheten kaninte längre i takt medväxersurserna
får mi-för liten del kakan. Imedlemsorganisationer uppleva deatt en av

medlemsorgani-studieförbund sinaintervjuer finns exempel hur avna
organisa-ska tillför tryck delsationer utsätts störreatt av resurserna

Förhållandet konñikter.har hittills kunnat balanserastionerna. öppnautan
och studieförbundenför folkbildningenEn avgörande är synenresurs

viktig institution. Mansjälvständig och för samhälletdenna som en
för uni-bilden institutionhar behov byggaett att som svararupp av enav

mål-perspektiv kankan utföra. dettaka uppgifter ingen Iannansom
för säkra folk-instrumentskrivningar och policydokument attses som

folkbildningens bety-officiellt erkännandebildningens legitimitet. Ett av
vår centrala värde, härför demokratin, kanske kultursdelse ärmest en

i dettillgång. erkännande liggerovärderlig detta perspektiv detUr är som
det ekonomiska bi-motiveringar lika viktigtstatliga stödet och dess som

draget.
tillgångar just bildenviktigaste tordestudieförbundensEn vara avav

stårstår någotnågot för ingenfolkbildningen unikt. Man annansomsom
genomgående så jagockså alla intervjueriför. Detta är ett tema gott som

gjort.

från utgångspunkter Anderslite andraproblem har diskuterats2 Detta av
Broström/Ekeroth 1977.och Gunnar EkerothBroström
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Studieförbunden som resurs

såDet inte bara studieförbundenär i egenskap organisationer ska-att av
för det vill och Studieförbunden och till-göra. depar resurser man vara

gångar skilda slag de förfogar ocksåkanöverav ses som resurser, som
kan föranvändas olika syften. påDetta studieförbunden kansätt att se ge
ytterligare förståelsenbidrag till deras aktuella funktioner.av

Studieförbunden från början knutna till respektivenära rörelser ochvar
sågs instrument i rörelsens tjänst Arvidsson 1985, Gatenheimsom
1977. De hade samtidigt betydelse för de människor deltog istor som
verksamheten. Studieförbundens huvuduppgift stärka denattvar sam-
hällsförändrande kraft rörelsen utgjorde. Detta handlade till bör-som en
jan höja folkets bildningsnivå. Sedda organisationerattom stu-som var
dieförbunden dock insatta i rörelsens tjänst.

förhållandeDetta gäller alltfort i 1990-talets studieförbund. Ett stu-av
dieförbundens syften önskemålbehov ochär hos sinamöta medlems-att

återspeglasorganisationer. bådeDetta i förbundens allmänna mål och i
formerna för samarbete och samplanering. Bredden samarbetet har
ökat och organisationer tillkommit.nya

Det bredare för samarbetemönstret gäller flera Studieförbunden.av
ABF har inte längre medlemmar endast de fackliga och politiskasom or-
ganisationer bildade förbundet. förbundet ingårI också pensio-som en
närsorganisation, rad handikapporganisationer och antal organisa-etten
tioner för flyktingar invandrare.och De sistnämnda de ak-är är mestsom
tiva i samarbetet med ABF. NBV har vid sidan nykterhetsrörelsen, därav
bildningsarbetet först form, också specialorganisationer MHFtog som
och organisationer arbetar med hälsofrågor, medlemsorganisa-som som
tioner. Bland FS medlemmar finns inte endast frikyrkorna, väckelserörel-

också ortodoxa kyrkor kommit till Sverigearvtagare, medutansens som
invandringen fl. Liknande förhållanden gäller för flera förbund.m

De förväntningar medlemsorganisationer och andra samarbets-som
kan förväntas alltsåställa både flera ochär annorlunda tidiga-partner än

Ortodoxa kyrkor kan fåFS stöd för bevara sitt liturgiskaattre. genom
språk, muslimer kan ha koranskolor studiecirklar. bådeInom ABFsom
och SV finns omfattande kultursamarbete med invandrarorganisatio-ett

På detta har studieförbundensätt blivit för olikaner. en resurs grupper av
invandrare dels lära känna Sverige och dels bevara kunskaperatt egna

Ävenoch traditioner. från FU, inte någonhar förankring i före-som
ningslivet ñnns exempel lokalt kan fungera föratt man som en resurs
invandrarföreningar.

Även samhället har ställt förväntningar studieförbunden. Dettanya
har gällt den allmänna inriktningen, alltifrån kravet 1947, breddaatt
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demokratifostran iungdoms- ochföreningslivet ochutanförbasen sätta
vidgadeoch1970-talen tillkom1960- ochUnderfrämsta rummet. nya

Studieförbunden harkulturpolitik.ochvuxenutbildninguppgifter inom
kulturli-för delarmedkulturorganisationertillutvecklats stora avansvar

kulturråd 1994-04-28 ochPMStatensutanför de större orternavet
i lin-Utvecklingen har skett1995:84.SOUinriktningKulturpolitikens

ändå breddninginnebärsjälva önskarstudieförbundenmed vad enmen
uppgifterna.av

frånvård studieförbundenpsykisk harhandikappverksamhet ochInom
ifrågasatts.ibland harframåt rollsigtagit1970-talet och ny somen

studieförbundenverksamhetdel denMan har menat att ge-somen av
vården folkbildningen.tilltillvårdinstitutioner hörnomför änmera

ochverksamhetenvärdetvaritde flestaSamtidigt har överens ve-om av
blivit tillStudieförbunden harfortsätta.möjlighetdenlat att en resursge

vårdinstitutioner.människorför
också studieförbundenhar sedan längeRegering och riksdag sett som

debatt. linformation ochkanal förviktigpolitiska debattenför den enen
studiekam-framåt förekommitfrån harfrågor 1960-ta1et ochrad stora

varittorde haaktivitetenstöd.särskilt riktat Denpanjer med största stu-
studieförbundalla1981kärnkraftsornröstningeninfördiekampanjen som

med-särskilda medelstödstudieförbunden medSenast hardeltog av
EU-omröstningen.införi informationenverkat

kommunerockså myndigheter liksomenskildabild hörTill denna att
dels informa-studieförbundenanvändatill möjligheteroch att somserav

andra kontak-uppgifter kräverför lösa vissationskanal och dels att som
biståndsinfor-ochtidigare SIDAharsjälv har. Jag nämntdeänter man

detta.främsta exempletdetmationen som
tagitjag häruppgifterstudieförbundensvidgningDen uppsomav

kap 3tidigareomfattning. harJaggivetvis i verksamhetensspeglas re-
nås ochLångt mänskorflernågra i utvecklingen.huvuddragdovisat av

så många flerårtrettiotal sedan. Attför baradel i verksamheten än etttar
deltagare. Omockså påverkat sammansättningenhar rimligendeltar av

tidi-deltagarna ibeskrivningaringamindre eftersomvi dockdetta vet av
behandladetidigareperspektiv innebär denfinns. I längreskeden ettgare

verksam-organisationslivet tillfrån verksamhet inomförskjutningen en
förändring.för allmänhetenhet storen

från deltagarsynpunkt, tillgodoserstudieförbundenAllt tyder nu,
På frågan vilkatidigare.intressenbehov ochlångt skiftande än ommer

401992,studiecirkeln höstendelta i änförmotiv hade att angav merman
specialområdenågotinomökande kunskapermotivetprocent att var
specialområdefinns dettaämnesstatistiken döma1994. AvSvensson att

självaStudieförbundenbland de estetiskautsträckningi ämnena. serstor
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sin estetiska verksamhet i hög grad bevara folkligtsätt kul-ett att ettsom
En studie de textila cirklama tvåi studieförbundturarv. visar derasav

betydelse för hantverks- och samtalstradition med kvinnligt förteckenen
Waldén 1994.

På musik och teaterområdena har studiecirkeln sedan länge varit en
plattform för amatörverksamhet i musikensembler och teatergrupper.
Detta har möjlighet för intresserade deltagaresetts ochsom en ettsom
viktigt bidrag till kulturlivet se Kultur i studieförbunden och Studie-
förbunden i kulturliv och kulturpolitik. Det enskilda där studieför-ämne
bunden några årsedan redovisar flest antal cirklar vad kallasär som
"Improvisatorisk musik. Under den rubriken finns främst cirklar i rock-
musik. Detta påexempelär verksamheter där intresseradeett människor
funnit det möjligt använda studiecirkeln form och studieförbun-att som
dens för uppnå mål Eriksson 1989, Gerdienatt 1989resurser gruppens

Den moderna studiecirkeln framstår, från deltagarperspektiv,även ett
plattform där människor kan tillgodose mängd olika intressen.som en en

En aktuell beskrivning den bredd ñnns, vilka skilda behovstoraav som
och intressen kan tillgodoses i studiecirklar, finns i "Cirkelsam-som
hället, från SUFO-projekt Andersson/Laginder/Lars-rapport ett annat
son/Sundgren 1996.

Mot bakgrund förhållandende jag här sammanfattningsvisav som re-
kapitulerat framstår det Studieförbundet plattform förmogna som en en
mängd skilda behov och intressen. Det har betydelse för mångadesom
användarna torde flera förhållanden.olikavara

Ett ekonomiskt.är Genom det offentliga stödet kan studieförbunden
erbjuda verksamheten förhållandevistill låga kostnader. Detta är vär-ett

förde medlemsorganisationer också för enskilda och förmen grupper
tillsammans vill estetiska verksamhet.utövatsom ex en

Ett och viktigt skäl studieförbundenär erbjuderannat flexibelatt en
form kan fungera i olika situationer och skilda behov.möta Densom an-

någravänds för höja sin kompetens språk,i data elleratt Förav annat. an-
dra blir cirkeln möjlighet lära och konsthantverkutöva elleratt etten mu-
sik och i föreningslivetI cirkeln formteater förär ledarut-grupp osv. en
bildning och medlemsskolning.

Denna anpassbarhet förmågaoch hos studieförbunden skildamötaatt
behov och intressen hänger med dess grundbegrepp, frihet ochsamman
frivillighet. Enligt den pedagogiska modell studieförbunden står försom

de studerandeär huvudpersoner och deltagarna i ska själva kun-en grupp
arbetet utifrån sin behov och intressen.styrana egna

En förutsättning för studieförbundens möjligheter demötaannan att
skilda behov torde de målformuleringarmest och oprecisaöppnavara

gäller. förhållandeDetta påpekatshar bl Lena Lindgrensom av a som ar-
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målstudieförbundensverksamhetenutvärderingmedbetat mot egnaav
också avsaknadengenomgång gjort visarjagLindgren 1995. Den av

mål finnskontrolleras. Demål eller är när-kanentydiga mätas somsom
slags ideal sträva emot.attmast ett

målen studieförbundens verk-förformuleradeoch allmäntbredaDe
till skilda be-anpassningflexibilitet ochfaktorsamhet är gynnarsomen

riktningverkar i ärdragoch intressen. Etthov ett stortannat sammasom
Beroendetverksamheten.utformaansvarigaför lokalt att avutrymme

riktningtill verkar ifrån vänder sigdeinsatserekonomiska sammaman
Även erbjudaoffentligt stöd kan1963.Zald/Denton man genomom

många människorberoendelåga avgifterverksamheten till är attavman
avgifterdebidra medrimligtdelta ochintressantfinner det attatt som
ökat studie-dessutomfrån 1980-talet harmittenUtvecklingenkrävs. av

deltagarintäkter.beroendeförbundens av

Målstyrd folkbildning

ele-grundläggandefolkbildningensframställtsharFriheten ettsom av
åberopadesedanformulerade denårs folkbildningsutredning1944ment.

formu-aktuellafri och frivillig. Iskafolkbildningenformeln att varaom
och intressenfolkbildningshåll behovmarkeras deltagarnasfrånleringar

90-talet. De reglerStudieförbunden underutgångspunkt för studietsom
ochformerför statsbidragen hargällthalvsekelsedan avsett yttreettsom

innehåll arbetssätt.ellerstudiecirklamasinte
90-talet" väcktesStudieförbunden införSkolöverstyrelsensI rapport

proposition ochfolkbildningen.målstyrning i Iformtanken en av
folkbildningen skall82 fastslogs1990/91:riksdagsbeslut prop att vara

målstyrd.
avsågfrämstbåda dokument över-dessaframgickDet attatt manav

ansågvadvägledandemål bliborde änideologiskagripande manmera
SÖ-rapporten hurl980-talen.1970 ochvarit underde resonerar omatt

konflikt med folk-iriskerar kommaformella kravtillanpassningen att
strävanden inomdevill stödideal. Mangrundläggandebildningens ge
målen alltid skade övergripandehävdarstudieförbundrespektive attsom

60.innehåll utformningoch aför verksamhetensvägledande a svara
ströks under.levandemedvetenhetenhålla ideologiskadenVikten attav

stimulera bild-syfta till attbidragssystemetpropositionen skaEnligt
självFolkbildningen skadrivkrafter ll.inre propningsarbetets segna

deregering krävermål riksdag ochsamtidigtsinafastställa att resur-som
bestämda syften.iska användastill förfogandesamhället ställerser som

konflikt.möjlighet tillinbyggdfinnsI detta en
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Uppmaningen till studieförbunden i den löpande verksamheten ak-att
tualisera och levandegöra sina målideella kompletteras i proposi-egna
tionen påmed krav utvärdering. Resultatet blir modell där friadenen
folkbildningen tänks målstyrd fastställda vilka utvärderingmotav en av
verksamheten ska Propositonens skrivninggöras. utvärderingom anger
kriterier måttkan omformuleras till på måluppfyllelse. detta finnsIsom
möjligheten konflikt målenmellan de ideella mått.och dessaav en
Svårigheterna har visat Folkbildningsrådetssig bl i utvärderingsprojekta
Lindgren, 1994 och 1995.

Målstyrning, den i allmänhet utgår frånuppfattas, i grundensom en ra-
tionell organisationsteori. Organisationer från ellerstyrs ett centrum av en
huvudman. I varje läge väljs den effektiva styrmetoden. I detta fallmest

återupprättahar mål och ideal i ideellasträvan organisationer,atten av
vilka de flesta bäst betecknas folkrörelseorganisationer, blandats medsom

rationell styrningsmodell förutsätter huvudman kan villochatten som en
organisationen för sina syften.styra

målBidragsgivaren fastställer för bidragsgivningen betonarmen sam-
tidigt studieförbunden själva ska målenlägga fast för sin verksamhet.att

flertaletFör studieförbunden gäller har eller Hera medlems—attav man en
organisationer. I rationell framstårmodell dessa studieförbundensen som
huvudmän. För studieförbunden leder detta med nödvändighet till oklar-

Bidragsgivarenheter. krav verksamheten inte alltidreser som sam-
manfaller med huvudmännen fåvad vill Varje studieförbund har dess-ut.

ñera huvudmän vilkas uppfattning inte vidare förväntaskanutom utan
sammanfalla.

Man kan fundera situationen med hjälpöver termer system-av som
värld och livsvärld Habermas. Med dåsystemvärld vill jag ettavse ra-
tionellt handlande organisationsnivå. åtgärderochResurser prövas ut-
ifrån målpräglat medelrationalitet.synsätt Man eftersträvarett av re--
sultat ligger systemnivå, effekter avläses samhället hel-som en som
het.

Mot detta kan livsvärldsperspektiv utgår från enskildesättas in-ett som
dividen eller den lilla intressen och behov. räknasHär värdengruppens
och intressen, vill uppnå mål.personliga målDet ofta hand-ärman som
lar berika sitt liv, upplevelser knutna till och samspelatt mötenom om
med andra mångamänniskor. För deltagare och kommunika-är process
tion centralt.

I systemperspektiv syftar folkbildning påverkatill och förändraett att
förhållanden i samhället eller i folkrörelseorganisation. Det kan gällaen

sprida information grund för ställningstaganden i aktuella politis-att som
frågor,ka öka intresset för samhällsfrågor eller förståelsenöka föratt att

organisationens ocksåhandlande. Hit hör allmäntsträvan att etten
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förmågahöja intresse för till politisktplan medborgarnas och deltagande.
folkbildningensl livsvärldsperspektiv använder människorett resurser

små Påför förverkliga sina och livsprojekt. detta denäratt storaegna es-
tetiska verksamheten bra exempel. finns plats förDär amatörerett som
vill arbeta utvecklas inom eller musik.med och Den kansketeater som,

från fåvill möjlighetfjärran de krav arbetslivet ställer, utveck-attsom en
skapande och färdighet i hantverk. Studiecirkeln blir möjlighetett en
fördjupa personligt intresse.att ett

målenrationella därför välkomnasFör det de gäller,ärstaten ettsom
på målstyrning. Dåtänkande bygger räcker det inte med det politis-som

ka förtroendet för folkbildningens värde. vill kunna avläsa resultat iMan
målgrupper nåttsform vissa och folkbildningens betydelse för de-att se

Målstymingsmodellenmokratin tillgodoserdokumenterad. kravett ra-
tionalitet i systemet.

påStudieförbunden ansluter sig till tankemodell. Synen folk-samma
årenbildningen och dess samhälleliga betydelse har iutvecklatsgenom

politiska och folkbildningens organisatio-samspel mellanett organ egna
För studieförbundens del det rationellt ansluta sig till folk-är attner. en

håll-bildningssyn för dess samhällsvärde. Det ärargumenterarsom en
ning legitimitet folkbildningen i det politiska och isystemetsom ger en
bred opinion.

Studieförbunden samtidigt beroende sin frihet. Deltagandet fri-är ärav
måste såvilligt inte verksamhetens karaktär ska förändras.och vara om

också profil. skaMan beroende ha Om kunna be-är attav en egen man
måstebidragsgivare folkbild-sin legitimitet allmänhet ochgentemotvara

förhållandeningen unik i till pedagogisk verksamhet, ettvara annan ge
stårfrihet motsättning tillbidrag i samhällslivet. Behov i rationa-eget av

litet och styrning synpunkt. samtidigt frihetenDettasett statensur som
erkänns och värderas bidragsgivaren.av

Lösningen detta problem har kanske blivit just den lösatyp av
kopplingar finns i politiskt styrda organisationer. konkretabl Densom a

organisationernas livverksamheten, kärna, kan leva ganska obe-ett eget
mål nivåer.roende de högre Meyer/Scott 1983,sättssomav

Scott/Meyer 1994
ståndVilka studiecirklar kommer till i den lokala miljön, deras in-som

nehåll målarbetssätt, i liten ambitioneroch bestäms grad ochav cen-
nivå. olikatral Studieförbundens kontaktytor med förenings- och organi-

når. åldersationslivet har betydelse för vilka Därför skiljer sig tman ex
utbildningsnivå frånoch genomsnittlig bland deltagare i cirklarABFs

bådadeltagare i cirklar. fallen dock cirkelns tillkomst och arbeteFUs I är
måsteberoende deltagarnas uppslutning och intresse. Studiecirkelnav

in i deltagarnas personliga livsmönster och livsprojekt.passa
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Även den enskildes synpunkt kan deltagandet i studiecirkelur en vara
del i projekt eller mindre bestämtärett systemvärlds-etten som mer av

perspektiv. Det torde fallet i den kompetensinriktade studieverksam-vara
het ñnns inom del studieförbunden. framgår ocksåDet densom en av av
bild cirkelns deltagare i "Cirkelsamhället" Andersson/Lagin-av som ges
der/Larsson/Sundgren 1996. Trots detta tyder det studiecir-mesta att

frånkeln, deltagarens perspektiv, främst honär eller hanen resurs som
utvecklaiikan använda för sitt personliga liv a Waldén 1994.att a,

Man kan hävda den lösa kopplingen målmellan och verksamhet iatt
folkbildningens fall fungerar skydd för livsvärlden inva-ett mot attsom
deras systemvärlden. Enligt Habermas i det moderna samhäl-tränger,av
let, systemvärlden in i livsvärlden och skadar målstyr-denna. Kanske är

någotning vilket systemperspektivet in i folkbildningen.trängergenom
såDet riskerar i fall skada folkbildningens innersta kärna.att

Viktigast folkbildningens grundläggandeär drag frihet och självsty-av
Det folkbildningen dess legitimitet och det möjligt förgörre. som ger

dess företrädare stårhävda någotför unikt dess pedagogis-att att ärman
ka grundsyn och hävdandet studiearbete utgår från den enskil-ettav som
des behov och intressen. Så länge detta gäller torde sådet den lo-attvara
kala verksamheten i studieförbunden lever sitt liv i hög grad obero-eget
ende målcentralt fastställda och krav.av

demFör bär för folkbildningsarbetets framtid detärsom ansvar ut-en
maning bevara balansen mellan politiskt formulerade påkrav folk-att
bildningens samhällsnytta och det folkliga bildningsarbetets behov fri-av
het.
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Källförteckning

Här förtecknas återfinnsmaterial inte i litteraturförteckningen.använt som

frånDokument studieförbunden centralt

Arbetarnas bildningsförbund

Stadgar 1991. Med normalstadgar för ABF-distirikt och ABF-avdelningar
Aktionsprogram 1992-95
Idéprogram 1991
Verksamhetesberättelse 1990/91
Verksamhetesberättelse 1991/92
Verksamhetesberättelse 1992/93

Studieförbundet Vuxenskolan

förbund,Stadgar; distrikt och avdelning. Presidiets dokument 1992-12-17
Utgångspunkter för planering SVs verksamhet 1993/94-1994/95,av
Presidiets dokument 1992-12-17
Omarbetat Framtidsperspektiv riktlinjer för organisatorisk utveck-pm: -
ling SV, Presidiets dokument 1992-12-17.av
Program vid Förbundsstämman i december 1988.antaget
Verksamhetsberättelse 1990/91-1991/92

Medborgarskolan

Program Stadgar 1992-07-01o m
Humanistiskt bildningsprogram års förbundsstämma1990antaget av
Humanism och bildning, årMedborgrskolan 50
Humanism och humanistisk pedagogik, Lars-Göran Alm och Eivor
Langeman 1991 -
Verksamhetsplan 1992/93-1993/94
Verksamhetsberättelse 90/91
Verksamhetsberättelse 91/92
Verksamhetsberättelse 1992/93
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Folkuniversitetet

1992Stadgar,Folkuniversitetets antagna
förbunds-bildninsssyn,verksamhetsidé ochFolkuniversitetets antaget av

i augusti 1992styrelsen
förbundsstyrelseninternationellaFolkuniversitetets antaget avprogram,

1990
Årsöversikt 1991
Årsöversikt 1992
Årsöversikt 1993

BildningsverksamhetTjänstemännens

1991Bildningsverksamhetför TjänstemännensStadgar
med1993/94 för TBV-gruppen,budgetanvisningarVerksamhets- och

1992-09-15studieförbundsverksamhet,TBVs
broschyrverkligheten,Den nya
1990/91Verksamhetsberättelse
1991/92Verksamhetsberättelse
1992/93Verksamhetsberättelse

Nykerhetsrörelsens bildningsverksamhet

1988-12-03bildningsverksamhetNykterhetsrörelsensStadgar för antagna
1993-03-08Stadgar

95/9694/95,93/94,Arbetsplangod idé.drogfri profilEn en

studieförbundIdrottsrörelsensSvenska

1992studieförbund,idrottsrörelsensSvenskaStadgar för antagna
organisationlärandeenSISU

1991remissupplagaorganisationsutredning,SISUs mars
utvecklingsarbeteförMetodervårt studieförbund.SISU -

1990/9 1Verksamhetsberättelse
1992/93Verksamhetsberättelse
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Verksamhetsberättelse 1991/92
Verksamhetsberättelse 1992/93

frånDokument Iokalavdelningar

Nässjö

ABF Höglandet Verksamhetsberättelse 1991/92
ABF Höglandet Verksamhetsberättelse 1993/94
ABF Studieprogram 93/94

småmaterialDiverse inbjudningar,som annonser

SV, avdelning Smålands Högland Verksamhetsberättelse 1991/92
SV, Verksamhetsplan 92/93 Smålandsavdelning Högland
Studieprogram Studieförbundet Vuxenskolan

småskrifterDiverse kommande verksamhetom

Medborgarskolan. Verksamhetsberättelse för Nässjö-Sävsjö 1991-1992
Medborgarskolan. Verksamhetsplan för N ässjö-Sävsjö 1993-1994
Medborgarskolan. Studieprogram Hösten 1993 vårenoch 1994

Verksamhetsberättelse 1992 TBV Jönköpings län
Verksamhetsplan med budget för TBV-verksamheten 1992-1993,
TBV Jönköpings län
Programmet Jönköping TBV 93-94

NBV Verksamhetsberättelse 1991-1992, Smålands Högland
Förslag till arbetsplan för SmålandsNBV Högland 1992-1993
En drogfri profil god idé. Arbetsplan 93/94, 94/95, 95/96en
Berika din fritid, studieprogram 1993-1994
Pressklipp, februari 1992, studiecirkel för invandrare i Anebyom

SISU Småland Verksamhetsplan och budget 1992/93
SmålandSISU Verksamhetinriktning, verksamhetsplan, budget 1993/94

Analys/utvärderingsdokument SISU Småland
vårtSISU studieförbund. Metoder för utvecklingsarbete-

ÅrsmöteStudiefrämjandet Berättelse Höglandet 92 09 23
Pressklipp, juni 1993, Bruksmuseet i Bruzaholm skapat Sfr-cirkelom av en

FS-året 91-92 Nässjö-Sävsjö
N ässjö-Sävsjöortens FS-avdelning Verksamhetsplan 1992/93
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Studiefrämjandet

tillämpnings-1983, med1982 ochbeslutadeStudiefrämjandet,Stadgar
föreskrifter

3/85/86Studiefrämjandet. FDnrIdéprogram
Studiefrämjandet1992/93verksamhetsplanGemensam

1990/91RiksförbundetStudiefrämjandet,Verksamhetsberättelse
1991/92RiksförbundetStudiefrämjandet,Verksamhetsberättelse
1992/93RiksförbundetStudiefrämjandet,Verksamhetsberättelse

StudieförbundetFrikyrkliga

fastställda 1982Studieförbundet,FrikyrkligaförStadgar
1994fastställdaStudieförbundet,FrikyrkligaförStadgar

för 90-talet.tjugohundra. IdéprogramMed sikte mot
93/94-95/96StudieförbundetFrikyrkligaförVerksamhetsplan

-året 90-9 1FS
FS-året 91-92
FS-året 92-93

StudieförbundKyrkligaSveriges

1985-01-01Stadgar m0
1991-1996Verksamhetsplan

StudieförbundKyrkligaSverigesMåldokument förår 2000Mot
1994-2003

Upptäck SKSHandbokSKS
1990/9 1Verksamhetsberättelse
1991/92Verksamhetsberättelse
1992/93Verksamhetsberättelse

studieförbundK-KFU MSKFU

reviderade1987,studieförbund,för KFUK-KFUMsStadgar antagna
studieavdelning.och förstudiedistriktförnormalstadgarmed1992,

MÅLstudieförbundKFUK-KFUMs
1992/93-1993/94studieförbundför KFUK-KFUMsVerksamhetsplan

1992/1993VerksamhetsdokumentstudieförbundKFUK-KFUMs
1990/91Verksamhetsberättelse
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Förslag till Verksamhetsplan för Frikyrkliga Studieförbundet i Jönköpings
län 1993/94
Verksamhetsplan för Frikyrkliga Studieförbundet i Nässjö och Sävsjö
kommuner 1993/94
Diverse material med studieinforrnation

SKS Nässjö Njudung Verksamhetsberättelse 1991/92
Målprogram för SKS Nässjö Njudung 1993/ 1995
Studieprgram studieåret 1993-1994

KFUK-KFUMs studieförbund i Jönköpings län Verksamhetsberättelse
1991/92
Medlemsbrev KFUK-KFUMs studieförbund Småland,i juni 1993
Diverse småskifter med presentation Studieförbundetav

Mjölby

Verksamhetsberättelse 1992-1993 ABF Mjölby
Verksamhetsplan 1992-1993 ABF Mjölby
Verksamhetsplan 1993-1994 ABF Mjölby
Studieprogram 1993-1994 ABF Mjölby

Verksamhetsberättelse 1992-1993 för Mjölby avdelning Studieför-av
bundet Vuxenskolan
Verksamhetsplan för 1993/94 Studieförbundet Vuxenskolan i Mjölby
Studieprogram 1993-1994 Studieförbundet Vuxenskolan i Mjölby

Medborgarskolan Verksamhetsberättelse 1992-1993 Mjölby Boxholm-Ödeshög-
Medborgarskolan Mjölby Verksamhetsplan 1991-1992
Medborgarskolan Mjölby Verksamhetsplan 1993-1994
Medborgarskolan StudieProgrammet Hösten 1993. Mjölby Väderstad

ÖdeshögSkänninge Boxholm Mantorp
Diverse material Målarskolan och veckoslutskurserom

Verksamhetsberättelse 92/93 NBV Mjölby
ÖstergötlandArbetsplan Budget 1993/94 NBV Västra

ÖdeshögStudieprogram 1993. 1994 Mjölby Boxholm

ÖstergötlandVerksamhetsberättelse 92-07-01-93-06-30 SISU
ÖstergötlandsSISU verksamhetsplan 1992-93
ÖstergötlandsSISU verksamhetsplan 1992/93
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ÖstergötlandiStudiefrämjandet Västra1991-92Verksamhetsberättelse
ÖstergötlandStudiefrämjandet i Västra1992-93Verksamhetsberättelse

1992-1993Linköpings stiftiVerksamhetsberättelse SKS
stiftLinköpingsSKS i1992/93-1993/94VerksamhetsplanReviderad

Västerås

1992/93VerksamhetsberättelseVästeråsABF
Västerås1993/94 ABFBudgetVerksamhetsplan

Våren 1993DeltagarenkätenSammanställning av
Västerås-93 ABFStudieprogram

Västerås lokalavdelningSV1992/1993årsredovisningStyrelsens
1993/94VerksamhetsplanVästerås lokalavdelningSV

Västerås1993 SVStudieprogram
versioncirkelverksamhet, prelSVsUtvärdering av

VästeråsiMedborgarskolan1992-1994Verksamhetsplan
MedborgarskolanVästerås 1993HöstenStudie Programmet

universitetUppsalavidFolkuniversitetet91/92Verksamhetsberättelse
Folkuniversitetetår 1993/94Västerås Höst/VKursprogram

Västmanland1992-1993 TBVVerksamhetsberättelse -
1992-93VerksamhetsplanVästmanlandTBV/Eductus

Västmanland1993/94 TBVVerksamhetsplan
våren 92Västeås StudieprogramTBVGruppen

93-94TBVVästerås ArbetsplatserProgrammet

Västmanland1992-1993 SISUVerksamhetberättelse
1993/94, SISU Väst-förVerksamhetsplanorganisationlärandeSISU en

manland
Västmanland1993/94 SISUMål inriktningochVerksamhetsplan

cirkelledareEnkät
Västeråsvåren SISU-94Kurser

Östra VästmanlandStudiefrämjandet1992-93Verksamhetsberättelse
93/94VerksamhetsplanSfr

93Programannonsering hösten

FS-avdelningVästmanlandsFS-året 1992-1993 Södra
Frikyrkligaavdelning 1911993/94verksamhetsplantillFörslag av

Studieförbundet
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Verksamhetsberättelse 1992-1993 SKS i Mälardalen
Verksamhetsplan 1992-1995 SKS i Mälardalen
Verksamhetsplan 1993-1996 SKS i Mälardalen
SKSCirkeln Studieprogram hösten 1993

KFUK-KFUMs studieförbund i Västmanland Verksamhetsåret 1992/93
KFUK-KFUMs studieförbund i Västmanland Arbetsplan 1993/94

Huddinge

Verksamhetsberättelse ABF Huddinge 1992/93
Verksamhetsplan för ABF Huddinge 1992/93
Verksamhetsplan ABF Huddinge 1993/94
Studieprogram ABF Huddinge, diverse programtryck

Verksamhetsberättelse 92/93 SVs Huddinge-avdelning
Verksamhetsplan 1992/93 för Studieförbundet Vuxenskolan i Huddinge
Verksamhetsplan 1993/94 för SVs Huddingeavdelning
Marknadsundersökning "Grease".
Studieprogram vårem 1994.

Årsredovisning 1991/92 Medborgarskolan i Huddinge
ÅrsredovisningMedborgarskolan Huddinge 1992/93

Verksamhetsplan 1992/93-93/94 Medborgarskolan Huddinge
Medborgarskolan Huddinge Verksamhetsplan 1993-94, 1994-95
Medborgarskolan Studieprogrammet Huddinge hösten 1993
Studieprogram Medborgarskolan Huddinge Våren -94

Verksamhetsplan Folkuniversitetet Syd 94/95
Folkuniveristetet Kursprogram Sydväst Botkyrka Salem Huddinge
Skärholmen

Möte mellan människor Verksamhetsberättelsen 1992-93 TBV Stor-
stockholm
Verksamhetsplan TBV Storstockholm 1992-93
Verksamhetsplan TBV Storstockholm 1993-94

ÖgonblicksbilderMöte mellan människor verksamheten TBV Stor-av
stockholm
TBV Guiden Hela Storstockholm våren 1994
HTF-Guiden Ett samarbete mellan HTF och TBV i Stockholm

Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse NBV Stockholms län
1992-1993
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i Stockholms1995/96 NBVperioden 1993/94, 1994/95,Arbetsplan för
län

1992/ 1993Verksamhetsberättelse SISU Stockholm
måldokument StockholmSISUVerksamhetsplan och

Stockholm 93/94Verksamhetsplan SISU
våren Stockholmsidrotten1994 SISUKursprogram

Sportdykning, ledarenkätcirklar golf,Utvärderingar av

Årsredovisning 1992/93Huddinge-Botkyrka-SalemStudiefrämjandet
budget 1992/93Verksamhetsplan ochStudiefrämjandet

bud-Verksamhetsplan ochHuddinge-Botkyrka-SalemStudiefrämjandet
1993/94get

stifti Stockholms1992-1993 SKSVerksamhetsberättelse
Stockholms stift1993-1995 SKS iVerksamhetsplan

Östsverige länavdelning Stockholmstudieförbund iKFUK-KFUMs
991-92Verksamhetsberättelse 1

Östsverige länavdelning Stockholmstudieförbund iKFUK-KFUMs
Verksamhetsberättelse 1992-93

Övriga handlingar

Folkbildningsrådet 1994till studieförbunden,Bidrag

Folkbildningsförbundets arkiv:

frågor ställtförbundetfrån medstudieförbundenBrev somsvar
90-taleti Folkbildningen under

måldokument lokal utvärdering.ochSkrivelse arbetet medang.
92/93 AS/tk1992-08-11. 1 u

från bilagorstudieförbunden medSvar samt
från avdelningarimåldokument studieförbundens1992/93Lokala

UmeåMörbylånga, Stockholm ochLund,Arjeplog, Arvika,

årsberättelse 1950BildningsförbundenSamverkande
verksamhetsberättelse 1960BildningsförbundenSamverkande

från Folkbildnings-Reformprogramunder l990-talet.Studieförbunden
förbundet. 1990.

kulturråd PMkulturpolitik StatensStudieförbunden i kulturliv och
1994-09-28
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Förteckning över informanter

Band med inspelade intervjuer finns hos författaren

ABF Bosse Bergnér, ordförande
Leif Linde, förbundssekreterare
Ulla Fast, Nässjö
Lena Hallberg, Mjölby
Jan Hammar, Västeås
Anita Sjöberg Huddinge

SV Kent Johansson, ordförande
Börje Eriksson, förbundsrektor
Maebel Almqvist, Nässjö
Ragnhild Gustavsson, Mjölby
Lars Berg, Västerås

Tåje,Marianne Huddinge

Mbsk Hans Sandebring, ordförande
Christer Vilestam, förbundsrektor
Ulla Högberg, Nässjö
Berith Rundberg, Mjölby
Ing-Marie VästeråsNorén,
Lena Fischerström, Huddinge

FU Jan-Sture Karlsson, förbundsekreterare
Birgitta Clasing, Västerås
Elisabeth Mårtensson, Huddinge

TBV Ulf Lindberg, förbundsrektor
Sonja Englert, Jönköping
Stefan Eriksson, Västerås
Örjan Brinkman, Stockholm

NBV Stefan Degerlund, förbundsrektor
Råsberg,Lola Eksjö

Alf Carlsson, Linköping
Birgitta Lovén, Eskilstuna
Maj Eriksson, Stockholm

SISU Rolf Carlsson, ordförande
Bengt Wallin, rektor
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JönköpingKatrin Pettersson,
MotalaHåkan Törnkvist,

VästeråsSällström,Thomas
StockholmJohanssonAnna

ordförandeStåhlberg,UllaSfr
rektorAlfhild Hög,

NässjöLagerstedt,Anine
MjölbyHåkan Franzén,

VästeråsNordberg,Heli
HuddingeHörberg,Jan

rektorWilhede,ArneFS
Östen NässjöGunnarsson,

MjölbySjöström,Birgitta
VästeråsUllström,Ethel
SödertäljeFällström,Inger

ordförandeFredriksson,SvenSKS
rektorLinzander,Karl-Göran

NässjöEkman,Gerd
MjölbyJohan Rapp,

VästeråsKvarnbäck,Kristina
HuddingeAndersson,Margareta

studieförbund:KFUK-KFUMs
Åke rektorJosefsson,

JönköpingJan-Olof Svensson,
VästeråsAnn-Marie Eliasson,

StockholmSchneiderAnita
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Bilaga 1

förbundsordförande ochmedIntervjuer
1992.studieförbund, novemberirektorer

mål i nutids- ochStudieförbundetns och uppgifter,1.
framtidsperspektiv.

på frågor:Ex

1990-talethuvuduppgift underDin mening SfrVilken enligtär,
Varför just dessauppgifterM0tivering.Tre ytterligare

folkhögskolor,förhållande studieförbund,till andraSfr uppgift i
Komvux.

kulturverksamhet.Studieverksamhet -
tidenjämfört mednågra uppgifternaförändringar när-Ser Du av

framåt sekelskiftetbakåt, 1980-talet tiden övernärmastmast

omistlig, det försvinnerverksamhet detVad i dagens är mest om
några verksamheterexempelABF Geinte ABF längreär

inte bordeeller kanskemindre viktigaDu enssomsom ser som
ñnnas inom ABF.

DiskussionSfr uppgifterPå uppfattningdinvad bygger Du om
riksdagensfrån medlemsorganisationer,synpunkteri styrelsen,

Folkbildningstraditionen.bidragsbeslut mm.

offentligavärderingar i SfrarbetarrörelsenskanHur stu-man se
dieutbud

påmål och längre sikt.sfr kortarejag, beslutfinns,Det antar om
målVilka gällerlångsiktiga målen för verksamhetenVilka deär

årsikt, 1-2kort

ochutvecklingverksamhetensföljer Sfr utvärderar,Hur re-upp,
målenförhållande tillsultat i

dettaunderviktiga, prioriterade insatserexempel görGe som
villoch vadstudieår. för just dettaVilka skälen görsär att man

till insatserna Hurinitiativetuppnå vilkamed dem Vem, tog
mållångsiktigaförhåller till förbundetssig detta
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2. Folkbildningens ideologi.

Vad folkbildning/folkbildningsarbeteär för Dej

på förhållandetHur Du folkbildning vuxenutbildning, skil-ser -
jelinjer likheter-
Vad har folkbildningen studieförbund folkhögskolor gemen-

frånskiljer den pedagogisk verksamhetsamt tsom ex annan

Hur och känns detta i Sfr-cirkelsyns en

läsaAtt engelska eller påtyska Komvux, i Sfr-cirkel, annaten
studieförbund vad skillnadenär

Bildning utbildning, vad Dusäger-
Profilering viktigt, frånkravär bi-närmast ett statenanses som
dragsgivare, stårvad det för i Sfr

någraKan framDu konkreta frånexempel Sfr verksamhetta
på vad Du personligen tycker dåligbra respektive folkbild-är
ning

Hur Du studiecirklar kulturverksamhet förhållan-icontraser
det till bildningsuppgiften

Medborgarbildning och personlighetsbildning begreppär som
för beskriva vad studieförbunden ståranvänts för. Vadatt säger

Du dessa begrepp beskrivning/tolkning vad studie-om som av
förbunden gör

3. Folkbildningsarbetets självständighet "fritt och
frivilligt".

uttrycketVad innebär fritt och frivilligt

Vems frihet avses

Hur Du möjligheten till konflikter påmellan kravet själv-ser
ständighet och

krav för bidragstatens-
kommunala bidragskrav-
medlemsorganisationemas inflytande; i styrelsen, attgenom-

organisationer producerar studiematerial osv

Deltagamas fria val vissa studier kommer ståndgör till ochatt
andra inte drar fler eller färre deltagare. Vad innebär denna
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förverkli-respektive möjlighetmarknadsituation för sfr frihet att
folkbildningsmålsinaga

någon gång människornej till samarbete medSfrSäger en grupp
syfte och vad motive-i ellervill studiecirkelha annatettensom

så fall dettairar

förhållande tillStudieförbundets4.
medlemsorganisationer-

bidragsgivarekommunochstat-

på något Viktigaomgivningtill sinSfr behöver hänsyn sätt.ta
bidragsgivare och deltaga-medlemsorganisationer,idelar den är

förhållande hänsynstagande till,till dessa,SfrKommenterare.
från/mot.påverkan

intressen, hurolika kanskeOm dessa har motsattatparter mo
Sfrbalanseras detta inom

på medlemsorganisationema;Hur Duser
uppdragsgivare,-

sättellersamarbetspartners annat—
på-förbidrag haft/harriksdagens beslutVilken roll har attom

Sfr medverka vad arbetar

någratillbidragssystemriksdagsbeslutet 1991Ledde nyttom
sfr arbeteförändringaromprövningar eller av

års beslut möjlighetSfr dragit 1992Vilka slutsatser har attomav
kompetensgivande utbildningarbeta med

studieförbund;andraHur Duser
komplementkonkurrenter,—

två stårvilka Sfr närmastmellan förbunden,Finns skillnader

sådantnågra Sfr inte kan ellernågot exempelellerGe som
någon medlemsor-till eller kommun,med hänsynbör göra stat

opinionen.intressent,ganisation eller annan
Varför

vemochHur sätts gränserna av
lokalavdelningen,den enskildaSfr-förbundet -

rörelsen i samhälletOpinionen inom -
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Hur har relationerna till medlemsorganisationema organiserats;
förbundsnivå-

lokalt—
Har medlemsorganisationema eller mindre tydliga mandat imer
förbundsstyrelsen. Oberoende den fonnella valproceduren,av

frånledamot LO Miljöfrämjandetstagerar man som ex per-
spektiv Sfri eller primärt Sfr-areär man

förhållandeMotsvarande lokalt

Studieförbundet5. och dess cirkeldeltagare

någonVem vänder sig Sfr till Finns prioritering mellan arbetar-
rörelsens folk och allmänheten

Två på deltagarna.sätt att se
del rörelse, varaktig gemenskap där studiernasom av en en va--

rit del gemenskapen och helheten.gynnaten av
enskilda deltagare, där studierna individengällt och den-som-

utvecklingsmöjligheter.nes
Vilket bäst med sfr cirkeldeltagare 1992synsätt stämmer
Hur skulle i förstaDu hand vilja sfr verksamhet fungeradeatt

Hur rekryteras sfrs cirkeldeltagare, program, annonser, genom
kontakter i facklubbar och andra medlemsorganisationer

På vilka kan cirkeldeltagama, påverkakunderna, Sfrsätt

Organisationsstruktur inflytandefrågor6. och i förbundet

Hur förbundets organisation förhållandetut,ser
Sfr medlemsorganisation,-
Sfr-förbundet lokalavdelningen-
Formella relationer och informella. Grad centralisering.av

Arbetsuppgifter och ansvarsfördelning mellan olika led i Sfrs or-
ganisation.

Vad kan Du, Din styrelse, förbundskansliet påverkaförgöra att
verksamheten i lokalavdelning Sfren av

Vad kan lokalavdelning i Sfr för påverka förbunds-göra atten
ledningen
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arbetsår vil-kommandeinförplaneringsprocessenHur ut,ettser
uppgifterroller ochfördelasoch hurka deltar

situationenaktuellai denhar Duförväntningar/kravVilka nu
lokalavdelningarna

haravdelningarnauppfattar Duförväntningar/kravVilka att
förbundetDej och

från med-dejustkänner Duförväntningar/kravVilka tyngstanu
lemsorganisationema

dejde harduförväntningarVilka atttror

och riksdagregeringuppfattarförväntningar/hav DuVilka att
på Sfrställer

dessaDig tillställer DuHur

demokratiochFolkbildning7.

föreningsliv, kommun,sammanhangPå och i vilkavilket sätt —
demokratinstärkatillbidrarSfrzs arbetekan Du attattstat- se

demokratisktSfrmeningvilkenI är

idemokratiSfr-cirkelideltagarnaPå upplevervilket sätt en
funktion

begreppetordet,betyderför Dej VaddemokratiVad är
samhälledemokratisktförverkligasHur ett

Kontaktnät8.

för Dejinstitutioner betydermedkontakterVilka mestpersoner,
i jobbet

veckan/månaden diskuteratunderhar DuVilka senastepersoner
tjänstenfolkbildningsfrågor med i

organisationSfrsinompersoner-
utanför denna.personer-

folkbildningsfrågor i privataSfr ellerHänder det Du prataratt
sammanhang

vilkaMed
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påverkarVilka påverkathar dej i ditt arbete,
människor inom Sfr, vilka-
människor inom folkbildningen utanför Sfr-
människor inom arbetarrörelsen-
människor inom utbildningsväsendet-
människor inom högskolor, forskning osvpressen,-
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Bilaga 2

Intervjuer med ansvariga för Iokalavdelningar i
studieförbund, hösten 1993.sommaren,

målStudieförbundets/avdelningens uppgifter.1. och

Vilken du det, Ditt studieförbunds huvuduppgiftär, som ser un-
der 1990-talet
Motivering.

kompletterande uppgifter Varför justEv. dessa

studieförbund,Likhet med andra folkhögskolor, Komvux.

någraSer förändringar uppgifterna jämfört medDu av
bakåt,-tiden 1980-taletnärmast
framåttiden sekelskiftetnärmast över-

iVad avdelningens nuvarande verksamhet Du viktigastsomser
utifrån målförbundets allmänna
Exempel verksamheter Du mindre viktiga,som ser som som
kanske inte borde finnas inom förbundet/avdelningen.ens

Vad bygger din uppfattning studieförbundets/avdelning-Du om
påuppgifterens

frånvärderingar rörelsen/medlemsorganisationema iKan man se
avdelningens offentliga studieutbud Hur

långsiktiga målen för avdelningensVilka de verksamhet ide-är
målologiska

mål på årVilka gäller kort sikt, 1-2

följer avdelningen utvärderar, verksamhetensHur utveck-upp,
förhållande målenling resultat tilloch i

frånfinns förbundetsVilken uppföljning utvärdering sida

påExempel viktiga, prioriterade insatser under dettagörsom
studieår. Vilka skälen för just detta och vad villär görsatt man
uppnå med dem
Vem, vilka initiativet till insatsernatog

förhåller långsik-sig dessa till avdelningens och förbundetsHur
måltiga
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Folkbildningens2. ideologi.

Vad air/betyder folkbildning/folkbildningsarbete för Dej

förhållandet folkbildningHur Du vuxenutbildning, skill-ser -
nader likheter-

märker deltagaren i cirkel skillnadenHur en

Bildning utbildning, vad Dusäger——
Profilering viktigt i folkbildningen, vilken profil Duanses anser

stårDitt förbund föratt

någrafram frånKan Du konkreta exempel avdelningens verk-ta
på dåligsamhet vad personligen tycker bra respektiveDu är

folkbildning

förhållan-Hur Du studiecirklar kulturverksamhet icontraser
det till bildningsuppgiften

3. Folkbildningsarbetets självständighet "fritt och
frivilligt".

Vad innebär uttrycket fritt och frivilligt
för de deltar i cirklarsom mm-
för avdelningen/förbundet-

påHar Du upplevt konflikter mellan kravet självständighet och
bidragskravstatens-

kommunala bidragskrav-
medlemsorganisationernas inñytande; i styrelsen, attgenom-

organisationer producerar studiematerial osv

svårt fåTycker det lätt eller deltagare tillDu el-är ämnenatt att
studieområdenler förbundet folkbildningsskälsom av ser som

viktiga

någon gångSäger avdelningen nej till samarbete med en grupp
människor vill ha studiecirkel i eller syfte ochett annatsom en

såvad motiverar i fall detta nej
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förhållandeStudieförbundets4. till
medlemsorganisationer-

bidragsgivareoch kommunstat-

medlemsorganisationema;Hur Duser
uppdragsgivare,-

påsamarbetspartners eller sättannat-
Hur fungerar relationerna i de det dagliga arbetet, vilka hänsyn

hållömsetas

någraHar riksdagsbeslutet 1991 bidragssystem lett tillnyttom
omprövningar eller förändringar avdelningens arbeteav

avdelningens påverkats årsHar verksamhet 1992 beslut attav
fårstudieförbunden arbeta med kompetensgivande utbildning

Hur andra studieförbund;Duser
konkurrenter, komplement-

tvåVilka stårandra förbund ditt egetnärmast

Hur och för vad avdelningen kan sysslasätts gränsernaav vem
med i sin verksamhet
Förbundet- lokalavdelningen självt
Opinionen inom irörelsen samhället-

relationerna tillHur medlemsorganisationema ordnadeär

Har medlemsorganisationema imandat styrelsenegna
Oberoende formelladen valproceduren, le-av agerar man som

fråndamot medlemsorganisationsperspektiv eller pri-ärett man
folkbildaremärt

Studieförbundet5. och dess cirkeldeltagare

sig någonVem vänder avdelningens verksamhet till Finns prio-
ritering mellan rörelsens folk och allmänheten

Två deltagarna.sätt att se
del rörelse, varaktig gemenskap där studiernasom av en en va--

rit del gemenskapen och helheten.gynnaten av
enskilda individer, där studierna syftar till personlig ut-som-

veckling.
Vilket bäst med avdelningens cirkeldeltagaresynsätt stämmer
Hur skulle Du i första hand vilja Din fungeradeverksamhetatt
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kon-rekryteras cirkeldeltagare,Hur program, annonser, genom
medlemsorganisationertakter i fackklubbar och andra

påverkaPå avdelning-cirkeldeltagama, kunderna,vilka kansätt
en

inflytandefrågorOrganisationsstruktur och i förbundet6.

förhållandet avdelning och förbund,uppfattar mellanHur Du var
finns inflytandet, lokalt- centralt
Är förbundet centraliserat eller decentraliserat

och mellan olika led ifördelningen arbeteHur är av ansvar or-
ganisation

påverka iförbundets styrelse och kansliet verksamhetenHur kan
lokalavdelningen

påverka förbundsledningenkan ni lokalavdelningHur som

arbetsår vil-planeringsprocessen inför kommandeHur ett ut,ser
fördelas roller och uppgifterka deltar och hur

samspel med medlemsorganisationer.inom avdelningen ev- —
förhållandet förbund avdelning.- -

uppfattar förbundet harVilka förväntningar/krav Du att av-
påförväntningar har för-delningen just nu Vilka krav och Du

bundet

frånförväntningar/krav känner just avdelningensVilka Du nu
medlemsorganisationer

Folkbildning och demokrati7.

avdelningens arbete bidrar till stärka demokra-Tycker Du attatt
tin

föreningsliv, kommun, stati vilka sammanhangHur och -
mening ditt studieförbund demokratisktI vilken är

cirkel demokrati i funktionupplever deltagarna iHur en

demokrati för Dej Vad betyder ordet, begreppetVad är
demokratiskt samhälleförverkligasHur ett
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8. Kontaktnät

Vilka kontakter med institutioner betyder för Dejmestpersoner,
i jobbet

Vilka har Du under veckan/månaden diskuteratsenastepersoner
folkbildningsfrågor med i tjänsten

inom det studieförbundet.personer egna-
utanför förbundet.personer-

Vilka påverkar påverkathar dej i ditt arbete,
människor inom Studieförbundet, vilka-
människor inom folkbildningen utanför det förbundetegna-
människor inom den rörelsenegna-
människor inom utbildningsväsendet-
människor inom högskolor, forskning osvpressen,-









Folkbildningsrådet
i myndighets ställe

LindgrenLena
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1 I gränslandet mellan privat och
offentligt

Bakgrund1.1 och syfte

Vår regeringsform, liksom svenskt förvaltningspolitiskt tänkande över-
huvudtaget, utgår från ska kunna skilja vad privat och vadatt ärman som

offentligt. Vissaär regler, krav och förutsättningar gäller för organi-som
sationer förvaltningsmyndigheter,är andra för privata rättssubjekt.som
Av olika orsaker har det blivit svårareallt upprätthålla denna distink-att
tion. Inte minst år den offentliganär sektorn modemiserats ochsenare
dess organisationer i ökande utsträckning orienterat sig det privatamot
näringslivets arbeta,sätt och centrala värderingar rättssäkerhetatt som
och politisk följsamhet krav effektivitet ochersatts utbrettettav mer
nyttjande företagsinñuerade handlingsmönster. Till detta ska läggasav

långsiktiga, strukturella förändringar innebär offentlig för-mer attsom
valtning idag i ökande utsträckning bedrivs i olika verksamhetsformer;
myndigheter, statliga och kommunala aktiebolag, stiftelser, föreningar,
till och med i form enskilda En färsk statlig utredning för-av personer.
klarar sitt slutbetänkande det visserligen ständigt sker förskjutningaratt

det pågällernär bäst lämpad utföraär viss uppgift,attsynen vem som en
det under de åren varit trendatt lägga förvaltnings-senastemen atten

uppgifter befintliga eller nyinrättade privaträttsliga SOUorgan
1995:93.

Mot denna bakgrund flera författare den offentliga förvalt-attmenar
ningen inte längre kan beskrivas i enkla Snarare föräntermer. apparaten
planering och genomförande politiska beslut exempelvis stats-av menar

Rune Premfors förvaltningen börvetaren kompliceradatt ses som en upp-
sättning förvaltningsnätverk, där eller mindre självständigamer orga-
nisationer arbetar vid sidan den traditionella kärnan myndighetsut-av av
övande och verkställande Premfors 1986, sid 5. Johan Olsen,organ

också intresserat sig för saken,statsvetare använderen annan termensom
blandsystem för beskriva situation där ökat antal privataatt aktö-etten

alltmer integreras i de politiska och administrativa Olsenrer systemen
1988, sid 19. Lena Marcusson, slutligen, utifråntalar sin rättsvetenskap-
liga horisont vildvuxet bihang till den offentliga förvaltningsap-ettom

Marcusson 1989, sid 18.paraten
Utvecklingen har inneburit relationerna mellan den privata och denatt

offentliga sfären luckrats En allt gråzon har framstörre därtonatupp.
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alltblivitoffentligtvadochprivat ärvadmellan ärskillnaden somsom
samhällsupp-utförföreningarochupprätthålla; företagsvårare somatt

grå-affärer. Ibedrivermyndigheterkommunalaochstatligagifter, som
schizo-hybrider,ellergränsorganisationerradfinns quangos,enzonen -

sammanhanget-också används iorganisationer ärfrena termer somsom
spelreglertill desamtidigt hänsynsåledes harverksamheti sin tavilka att

pri-fördelsförvaltningsmyndigheter,fördelsgällerbetingelseroch som
subjekt.vaträttsliga

föreningar,ideellagränsorganisationer ärkategoriviktigarealltEn av
intesyfte,kommersiellt ärdrivsinteorganisationerdvs ett somavsom
samlarverksamheti sinochmyndigheterkommunalaellerstatliga som

idékringarbeteideltautifrånmänniskor ett somenettatt engagemang
de djup-Medpolitisktvetenskapligt,välgörande, etc.religiöst,kan vara

enligtår har detsamhälletigående förändringar ägt senarerumsom
arbete,ideelltförideologisktmånga skapatsbedömare utrymmeett nytt

välfärdsarbetedetalternativ tillellerkomplementexempelvis ettsom
Amnå 1995.organisationeroffentligabedrivitshittills avsom

Folkbild-kategoritill denna ärhänföraskanorganisationEn som
verk-för denregeringochriksdaginförningsrådet FBR, svararsom

Verksamhetenbedriver.folkhögskolorstudieförbund ochsamhet som
deltarmänniskormiljonerUngefär 1,5omfattande.ifråga minstär sagt

anordnarstudieförbundenelvadestudiecirklarnågonår deivarje somav
136 folkhög-någon landetsårvarjestuderar000200och nästan av

ansenligerhåller folkbildningenarbetedettaskolor För peng-summaen
frånbidraggällerdetlandsting. När statenochfrån kommuner an-stat,ar
miljarder kro-3,5ungefärbudgetpropositioni sinregeringenslog senaste
förfogandetillställtsmiljardhalv utgörvilka avsomresurserennor, av

kommu-ska läggasTill dettaskälarbetsmarknadsmässiga resurser som
folkhögskolor,studieförbund ochanslår tilllokaltlandstingoch upp-ner

miljard kronor.ytterligareskattningsvis en
Skol-medsambandibildades 1991föreningideellFBR är somen

myndighetsisådesssedan sägaochnedläggning, attöverstyrelsens som
fåskafolkhögskolorstudieförbund ochvilkabeslutfattarställe somom

odaterad.presentationFolkbildningsrâdetskriftenuppgifter iEnligt en-
1996.1995-31/ 1218-månadersperioden 1/72Summan avser

omfat-föreningarideellaÖverhuvudtaget ochorganisationertillstödär statens
%3,8vilketmiljarder kronor,till 12det motsvararuppgick1993/1994tande.

transfereringardessatransfereringar. Av ut-utgifter förtotalastatsbudgetensav
revi-Riksdagensutgiftspostendenfolkbildningen störstatill nästbidragetgör

1995:38.rapportsorer,



SOU 1996: 127 Kapitel 1 9

statsbidrag hur bidraget fördelasska dem emellan. Man lämnar vi-samt
dare anslagsframställan till regeringen och för uppföljning och ut-svarar
värdering. Utöver detta för uppgifter medlemmarnasvarar man som upp-

rådetdrar handlägga, bl utbildningspolitisk bevakning frågoratt a av
folkbildningen, samordningrör internationella kontaktersom samtav ex-

och intern information. harFBR därmed samtidigt spelatern den kom-att
plicerade rollen övervakare folkbildningen, mellanled mellansom av som
folkbildningen och och företrädare för folkbildningen.staten som

För offentligmed förvaltning framstårspecialitetstatsvetareen som
detta särdeles intressant konstruktion, väl värd titta närmareattsom en
på. åsiktEn för övrigt delas den statliga utredning SUFO-96som av

regeringen tillsatts för utvärdera folkbildningen, och inomattsom av vars
denna studie genomförts. betänkandetI Frågor för folkbildningenramar

legat till förgrund utredningens arbete, I den statligasägs att:som ut-
värderingen statsbidragen till folkbildningen måste Folkbildnings-av
rådets fullgöra sina uppgifter intasätt central plats. Vad därvidatt en som
i första hand bör granskas de principer rådet tillämparär vid fördel-som
ningen statsbidragen åtgärderoch de rådet vidtar för de slutli-av attsom

bidragsmottagama tillsammans skall målenuppfylla för bidragen"ga
SOU 1993: 64, sid 48.

Mot denna bakgrund syftet föreliggandemedär studie att:
l Ge bild hur FBR hanterat de förvaltningsuppgifter statenen av som

utgångspunktöverlämnat med i denna bild och i de betingelsersamt,
rådetsgäller för arbete;som

2 Analysera FBR kan påverkaha arbetat försägas studieförbundattom
och folkhögskolor i riktning målde angivit för sitt bi-mot statensom

ifråga.drag till verksamheten

Gränsorganisationer1.2 är inte en ny
företeelse

gårInnan jag vidare och beskriver gåtthur jag metodiskt tillväga, vilket
material hur studien disponerad,använts vill jag för tydlig-ärsamtsom
hets påpekaskull gränsorganisationer inteFBR alldelesatt ärsom en ny
företeelse. Trots den skarpa distinktion mellan privat och offentligt som

förvaltningsdoktrinsvensk för,uttryck finns sedan länge uppfattning-ger
offentlig förvaltning inte bara myndigheter ocksåatt utövasen utanav av

privaträttsligt organiserade enheter. direktEtt rättsligt stöd för använd-
ning andra myndigheter infördes årsän med 1975 regerings-av organ
form, det oaktat denna användningär betydligt äldre datum SOUmen av
1994:147, sid 21.



1996: 127SOUKapitel I10

skråväsendet kontrollhadeexempelgammalt övermycketEtt är som
utbildning,får offentligatypiska föruppgifterhel rad organ;ansessomen

da-Winai 1989, sid 13. Ipriser, kvalitetskravtillverkningsmetoder, osv
vildvuxen floravissa bedömarerik och enligtSverige finns avgens en --

politikområden utförallagränsorganisationer inom sagtsnart som sam-
för den skullmyndighetsutövninghällsuppgifter vilka innefattar utan att

exempel Advokat-tillmyndigheter. Här kanrenodlade nämnasvara
advokattitelnanvända utövarsamfundet beslutar rätten samtattomsom

obligato-Bilprovningadvokatväsendet, Svensk utövartillsyn över som
stödfördelarRiksidrottsförbundetfordon ochrisk kontroll statenssomav

idrottentill
uppgifter underutfört dylikaNågra dessa har nämnts enorgan somav

vårt vetande ochluckor iår, finns detlång detföljd storatrots sys-menav
med sinigränsorganisationers arbete lysertematisk kunskap settstortom

teoretisktpåpekat, demfrånvaro. OlsenSom Johan är en av somsom
så vetenskapliga debatteni denfrågan,sig detärägnat att mansnarare

offentligt/privat, altema-dikotominpå renodlasig sökakoncentrerat att
för söka för-iställetorganisationsmässiga hybridema,tivt förkasta de att

stå 1988.dem Olsen
ifråga,studera företeelsentidNågra har dockförfattare ägnat att

offentligtprivat ochblandningardå förändringar ochi termer avavmen
Omorganisationen.Alltså nivån ovanför enskildamakronivån. den

enskildaochbåda inne i organisationen, gränsor-de mötesystemens om
forskningsornrå-kartläggningvi enligtinre arbeteganisationers vet aven

frågan emellertidåren harallraingenting Winai 1989. De,det senaste
statlig verksamhetförnågra utredningar: I Formeri statligaaktualiserats

statsbidragsfinansierade verksam-framtida formeri vilkahar prövatman
förHandlingsprogram1995:93.1994: 147; SOUbör drivas SOUheter

betänkanden,beredningensden ideellaforskning, presente-är ett avsom
lyfts framfrågor slagjust detforskning varvidförett somavprogramras

Från beredning1995:30.finns med Dsföreliggande studiei samma
analysskriften utgörkommer Föreningar entreprenörer avensomsom

och riskerkonsekvenserbegränsningar,rättsliga möjligheter,vilka som
föreningarlandsting villkommuner och störrefinns när staten, ansvarge

utred-dessa1994:94. Ingenoffentlig service Dsför utförande avav
empiriskt grundadesystematiska,kan emellertidningar utgörasägas un-

studie.föreliggandeidersökningar det slag som avsesav

myndighetsområdet Lenautanförförvaltning göravhandling Offentlig3I sin
speciellasystematisering dennakartläggning ochMarcusson typ avaven

1989, sid 248-381.gränsorganisationer Marcusson
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Tillvägagångssätt1.3 och disposition

För leva till studiens syfte det nödvändigt förstatt är reda vil-upp att ta
ka förvaltningsuppgifter det överlämnat,är vilka målstaten samtsom sta-

har för sin bidragsgivning till folkbildningen.ten Enligt min mening är
ocksådet angeläget söka klarlägga vilka övriga förutsättningaratt som

gäller för sådanFBR:s arbete. En beskrivning uppgifter måloch samtav
övriga formella och informella betingelser två,finns i kapitel därvidsom
kan betraktas referensram vilken bilden FBR:s hanteringmotsom en av

överlämnade så småningomuppgifter ska jämföras. Kapitlet byggerav
främst offentligt material i form betänkanden, propositioner, lagar,av
budgetanvisningar och regleringsbrev, också i viss mån litteraturmen

ideella föreningar.om
kapitelI har min ambition varittre översiktligt, ändå såatt men nog-

möjligt, teckna bild hur FBR tagit siggrant de överlämna-som en av an
de förvaltningsuppgifterna. Kapitlet inleds med kort beskrivningen av
FBR formella organisation och därefter redovisningen disponeradär un-

tvåder rubriker; Fördela statsbidrag och Följa och utvärdera.upp
Bilden hur tagit sig de överlämnade uppgifterna byggerav man an av na-
turliga påskäl internt frånmaterial FBR, framförallt i form styrelse-av
protokoll med bilagor, verksamhetsberättelser, anslagsframställningar

riktlinjer olika slag utarbetats i påverkasyftesamt den verk-attav som
samhet studieförbund och folkhögskolor bedriver.som

Som torde framgå min käll- och litteraturförteckning har frånav man
rådets sida varit ytterligt behjälplig det gäller tillhandhållanär dyliktatt
material. För komplettera, och för bättre förstå, den bildatt FBR:satt av
arbete fram i dessa dokument ocksåhar jagtonar genomförtsom att ett
tiotal intervjuer. Primärt har det handlat intervjuer i form samtalom av

någramed ledamöterna i styrelsen med rå-anställdasamtav personer
dets kansli. Vilka de intervjuade framgår käll- och litte-ärpersonerna av
raturförteckningen. Med tanke studiens syfte det enligt minär mening
irrelevant för läsaren känna till dessa vad.att Isagtvem av personer som

månden jag hänvisar till information erhållits via intervjuer har jagsom
därför valt anonymisera uppgiftslämnaren.att

Som den uppmärksamme läsaren kommer har jag i redovisning-att se
utelämnat de uppgifter överlämnat, bestämtnärmare denstatenen en av

innebär FBR ska lämna anslagsframställning ochatt verksamhetsre-som
dovisning till regeringen. Orsaken de anslagsframställningarär ochatt
verksamhetsredovisningar från rådets sida hittills producerat in-som man

innehåller några bedömningar den dette talas i folkbildnings-artav om
propositionen. Att enbart innehålletbeskriva i dessa dokument, tillsom
övervägande delen helt enkelt siffermässigautgörs beskrivningarav av
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migsig förverksamhet,folkhögskolornasstudieförbundens och ter som
meningsfullt.mindre

tredjefrån andra ochstudiensresultatetförsfyra, slutligen,kapitelI
frågan iFBRjag försökerdäranalysikapitel omsvargeensamman

förha arbetatkanuppgifternaöverlämnade sägas attdehanterandet av
mål ellerdei riktningfolkhögskolomastudieförbunden ochpåverka mot

ifråga.verksamhetentillstatsbidragangivit förmotiv statensom
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2 Betingelser för arbete

Organisationen2.1

sambandI med Skolöverstyrelsens nedläggning och initiativ av rege-
ringen fördes under hösten 1990 rad informella samtal mellan RIOen
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, FBF Folkbildningsför-
bundet studieförbunden och utbildningsdepartementetrepresenterarsom

bidragsfördelningenhur till studieförbund folkhögskoloroch bästom
skulle organiseras. Bakgrunden till samtalen dels folkbildnings-attvar
frågor ansågsinte höra hemma i det Skolverket inriktning skul-nya vars

det offentliga skolväsendet, dels den Folkhögskolekommitténvara av
frågandiskuterade inrättandet och samlad statlig myndighetom av en ny

för studieförbund folkhögskolor.och ytterligareEn bidragande orsak en-
ligt intervjuer frånmina regeringens sida angelägenatt attvar man var

från svårhanterligtkomma bort allt komplext och regelverk förett attmer
målstyming.i utsträckning En rad alternativa lösningar dryf-större pröva

så småningomtades, frånstod det klart departementets sidaattmen man
inte tänkte inrätta myndighet. I stället ville bidragen i formen ny man ge

påse folkbildningensen pengar till huvudmannaorganisationer,av som
sedan själva förskulle medelsfördelning och redovisning RIOPM,svara
och 1990-11-29.LF,

Från folkbildningshåll ställde sig positiv till förslaget, och tidman en
intensiva överläggningar inleddes till vilka LF Landstingsförbundetav

de landstingsägda folkhögskolorna såefter viss tvekanrepresenterarsom
småningom anslöt sig. Vad framförallt diskuterade i den organisa-man
tionsgrupp bildades rollfördelningsfrågor, inte bara mellan statensom var

Folkbildningsrådetoch det rådetFBR, mellan och dessävenutannya
medlemsorganisationer. från framgårAv minnesanteckningar denna tid
också från folkbildningens sida angelägen förutsätt-att attman var om
ningarna och för de uppgifter överlämnade tydligtstatenramarna som
måste Man kan dessutom viss för de överlämnadeattanges. ana en oro
uppgifterna många,skulle bli alltför få rådetvilket sikt skulle kunna

framståprimärt myndighet. För, med viss emfasatt som en som man
framhåller:

För ska väl fylla funktion bå-FBR sin det angeläget detäratt att
fårde inåt, förhållandestark ställning i till studieförbund ochen

folkhögskolor utåt,och i kontakterna med regeringen och med
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folkögskolorochStudieförbundsavdelningarolika myndigheter.
vårt myndighet. Dettainteuppleva FBRska äratt organ en ny

landet ska respek-helaför folkbildareförutsättning överär atten
önskemål...rekommendationer ochtill deoch levatera somupp

1991-03-14.Organisationsgruppen, PMformulerarFBR

så formellt FBR.‘ Detbildadesapril 1991konstituerande iVid möteett
rådetsimånader innan ombudenytterligaredock dröjaskulle ett re-par

RIOmedlemsorganisationerna FBF,ochvalda inompresentantskap av-
beredningsorganstyrelse ochsammanträde, ochsitt förstaoch hadeLF -

rådets Repre-arbete FBR,respektive beredaför ledakunde utses att
1991-06-28.protokollsentantskapets

januari 1995fr.o.m.organisationen leds FBRivissa förändringarEfter
med-åtta ledamöterförtroendevaldamedstyrelse utses avsomav en

Engqvist, VDfn LarsOrdföranden i styrelsenlemsorganisationerna.
högstaFBR:srepresentantskapetväljs ärFilminstitutetSvenska somav

principiel-beslut i allafattardock styrelsenDetbeslutande är somorgan.
Studieförbunds-,beredningsorgan,styrelsenfrågor. Till sin hjälp har tre

frågorberedauppgiftFoU-beredningen,och ärFolkhögskole- attvars
rådgivandefinnsbeslut Dessutomtill styrelsensförslagoch lämna grup-

informa-Folkhögskolomasfrågor och för FINför internationellaper
ochanställda tjänstemän-med tiotalkanslihartionstjänst. FBR ettett

så sida:härorganisationen se nästaGrafiskt överstkvinnorf utser

målUppgifter och2.2

rådets för medlem-uppgift ...i stadgarenlighet med FBR:sI är att
förriksdag kräverregering ochdeträkning fullgöra att stats-sommarnas

ochstudieförbundbedrivsutgå verksamhettill denbidrag ska avsom
uppgifterför andraFolkbildningsrådet vidarekanfolkhögskolor. svara

andrarådet Vilka dessahandlägga.uppdrarmedlemmarna attsom
först skaavsnitt,något dettai slutetjaguppgifter ska sägaär menavom

telefon.höllskonstituerandedetta mötekuriositet kanSom nämnas att peren
från april 1991.19Se protokoll den

till FoU-FoU-delegationenrådets omorganisation döptesmedI samband5 om
genomgåendeskullför enkelhets använthar jagdenna studieberedningen. I en

det namnet.nya
organisation och principerformellabeskrivning FBR:sdetaljerad" En avmera

rådetsåterfinns stadgar.iför beslutsfattande
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Folkbildningsrådets organisation

STUDEIFÖRBUND FOLKHÖGSOLOR

Folkbildnings- Landstingsförbundet
forbundcl uorganisationRIO

L l

Representant-
skapet

Folkbildninsrådets
S T Y R E L S E

Folkbildnings- Folkhögskolomas
rådets informationstjänst~—— -

K A N S L l FIN

I j
Folkliögskole- Forsknings-ochStudieförbunds

rådets utvecklings-beredning
K A N S L l beredningFoU

vi påtitt dem rådet har utföra för statsbidrag utgåta ska tillatt atten som
studieförbundens och folkhögskolomas verksamhet. förvaltnings-Dvs de
uppgifter överlämnat.statensom

Gränsorganisationer FBR tidigare inslagär inämnts ettsom som
svenskt samhällsliv betydelse och omfattning år.ökat undervars senare
Vid sidan FBR finns det, Lena Marcusson visat i sin avhandling,av som

privaträttsligarad till vilka överlämnat arbetsuppgifteren statenorgan
vi normalt associerar med myndigheter, och enligt hennessom ter-som

minologi sysslar med offentlig förvaltning utanför myndighetsornrådet
Marcusson 1989. Den konstitutionella grunden för denna del den of-av
fentliga förvaltningen finns i regeringsformen stadgar att:som

Förvaltningsuppgift kan överlämnas till bolag, förening, stiftel-
eller enskild individ. Innefattar uppgiften myndighetsutöv-se

ning, skall det ske med stöd lag RF 1974, 11:6.av

Regeringen alltsåkan överlämna delegera förvaltningsuppgifter till- -
enskilt, privaträttsligt och uppgiften gäller myndighetsutöv-organ, om
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riksda-lag. Dvsmed stödfall ska det skeidet FBR:sning som gör av
uppgiftvissgodkänna över-måste lagstiftningsvägen typatt avengen

får i dettaEnligt Marcussonuppgiftsmottagare.till visslämnas typ aven
uppgift detringar in denlagbestämmelse ärkravligga ett somenanses

sid 25. l1989,alltför obestämt Marcussonfråga inte sättettom
förordningenuppgifterna iöverlämnadedefall beskrivsFBR:s stats-om

rådetstår skavadi §3 och §4 näm-där det göra,folkbildningenbidrag till
ligen:

få statsbidragskafolkhögskolorstudieförbund ochvilkaBesluta som—
dem;fördelas mellanmedlen skahursamt

med de före-i enlighetregeringenanslagsframställning tillLämna en-
meddelar;regeringenanvisningarskrifter och som

förhållande tilliverksamhetenoch utvärderaKontinuerligt följa upp-
folkbildningen;stöd tillangivits förvillkorsyften ochde som

sådanochverksamhetensakuppgiftersådanaregeringenLämna om-
utvärdering iochför uppföljningbehövsverksamhetsredovisning som

meddelar.regeringenanvisningarföreskrifter ochmed deenlighet som

folkbildningensförändringradikalinnebar1991Bildandet FBR avenav
förägdeförändringeninte den endaarbetsvillkor. Det rurn,somvar nu

målstyr-medregelstymingendittillsvarandedensamtidigt ettersattes
målövergripandevilkaendastvilketenligtningssystem staten somanger

står propositionen:på. idetgrundas För,folkbildningenstöd tilldess som
formella regler,deuppfyllerhurfokuseringenhittillsvarandeDen man
mål- och inne-kontinuerligmåstestatsbidraget, ersättasstyr av ensom

uppfölj-centrallokal ochfortlöpandegrundashållsdiskussion, ensom
1990/91:82, sid 30.folkbildningsarbetet Prop.utvärderingning och av

ifrågamålen tämligenmålstyrningssammanhangbrukligt i ärSom är
låg för riksdagensgrundtillpropositionformulerade. denlösligt I som

folkbildningentillstatsbidragförordningendärmed förochbeslut- om -
Göran Perssondåvarande utbildningsministerndenskriver att:

förmöjliggörasyfta tillskallfolkbildningenstöd tillStatens att
till skapapåverka livssituation ochsinmänniskor attatt engage-

politiskt,samhällsutvecklingen,delta iför tatt ex genommang
kulturellt arbetefackligt eller

utbildningsklyftortill utjämnasyftarVerksamheter attsom
liksomprioriterasutbildningsnivån samhället skaioch höja

socialt ellerutbildningsmässigt,föranordnasverksamheter som
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skallsärskiltinvandrarevarvideftersattakulturellt upp-grupper,
målgruppviktigHandikappademärksammas. utgör en annan

Ibid. sid 12.
,

ochmålstyming finns det mycket över-säga,fenomenet attOm utanatt
målstymingfolkbildningssammanhangpåstå just i ärvill jagdriva att —

därvidlagviktig orsakkomplicerat. ärEnorsaker minst attflera sagtav - Å sidan be-paradox.ñnns verbalskrivningarpropositionensdet i enaen
sig själv.frivillig ochfri- ochskafolkbildningenstarkt styraatttonas vara

mål, och detsinafolkhögskolor skaStudieförbund och sätta ansesegna
så demålen sigskiljerkvalitetsärskilddessutom attomsom en

ÅhuvudmänFmellan olikatraditionerideologi ellerskillnader iavspeglar
framgår fast-citatetregering,riksdag ochsidan harandra ovan,avsom

statsbidrag.för beviljandetmål till grundska liggavilkaställt avsom
så folkbildningsorganisationerförstå måste tolkasdettaSåvitt kanjag att

målende inomformuleraanspråk statligt stöd hargör att ra-egnasom
bidragsgivningmål sinförför statensmen

mål bidragsgivningföruppgifter,Så långt överlämnade statenssamt
således ska utfö-FBRfolkhögskolor. Tankenochstudieförbund ärtill att

mål,sådant dessa utgöruppgifternaöverlämnade sättde attett somra
såpå hur skettochinfrias. reda ärstyrmedel, Attstatligtviktigt taett om

går på. vi förOmföreliggande studiejust vaddessutom ut sam-nu,
stif-dearbetsuppgiftertitt dekortskull, heltmanhangets tretar somen

rådetuppdragitRIOochmedlemsorganisationerna FBF, LFtande att
ihaft tendensdessaså konstatera växalättför, det attär attatt ensvara

såför 1991/92rådets verksamhetsberättelsedömaomfattning. Att av
Folkhögskolomas in-för FIN:sbörjantillhandlade det att ansvaraomen

Medinformationsbladet.för utgivningenarbete ochformationstjänst av
utökats,uppgifternaanförtroddaemellertid de medlemmarnatiden har av
följande1995/96förverksamhetsplanomfattar enligt FBR:soch numera

områden:

delstolkning,tidigareenligt minformuleringbakom denna7Tanken är, egen
förhållande of-till detifolkbildningensåstadkomma renodling särartatt aven

tydligarebildningsanordningamafå olikadels defentliga skolväsendet, attatt
demokratinförha betydelsevilketvarandraprofilera sig antasgentemot

1996.Lindgren
mo-används iblandfrån paradoxverbalabort denna3 komma termenFör att

målmedanmål bidragsgivning,förbeskrivativ för termen reser-att statens
bildningsorganisationema.föreveras
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Utbildningspolitisk bevakning, remisser och utredningar;—

Forsknings- och utvecklingsfrågor, bidrag till lokala projekt samt sam--
verkan mellan forskning folkbildning;och

Samordning folkbildningens internationella kontakter;av-
Extern information frågori berör folkbildningen;som-
Intern information, rådgivningdvs och information till studieförbund-
och folkhögskolor;

Centrala informationsinsatser folkhögskolomas kursutbudom mm ge--
FIN.nom

Den i och för sig intressanta frågan hur FBR hanterat dessa arbetsuppgif-
kommer inte alls beröras i denna studie.ter att

Statliga2.3 styrmedel

målFörutom de regeringen angivit för sin bidragsgivning, finns detsom
antal ytterligare betingelser formi statligaett styrmedel ligger tillav som

förgrund FBR:s arbete. Styrmedel har sin grund i regeringsformensom
RF 11:6, och preciseras Prop. 1990:82 Folkbildning, Förordningi om
statsbidrag till folkbildningen 1991 1977, ändrad 1992:737, år-i desamt
liga regleringsbrev regeringen utfärdar sedan riksdagen fastställt desom
olika anslagsbeloppen i budgetpropositionen.

Om vi börjar med statliga såstyrmedel talas i förordningen statsbi-om
drag till folkbildningen inte bara målvilka har för sin bidrags-statenom
givning till studieförbund och folkhögskolor. I förordningen ock-nämns
så vilka villkor gäller i sammanhanget, dvs egentligen regler försom
hur bildningsorganisationernas verksamhet bör beskaffad för attvara
överhuvudtaget få bidrag.

Vad beträffar villkor allmänt slag gäller statsbidraget inteattav mera
får användas till verksamheter med kommersiellt syfte. folkhögsko-För
lan gäller dessutom varje skola ska ha ansvarig styrelse, allmän-att atten

kurser ska minst 15% verksamhetenutgöra undervisning-na samt attav
dels ska avgiftsfri, dels till form och arbetssätt tydligt skilja sigen vara

från utbildning inom det offentliga skolväsendet och högskolan. Mot-
svarande villkor för studieförbunden studiecirkelverksamhetär medatt

planmässigt bedrivna studier ska basen för verk-utgöragemensamma,
samheten, ledare ska godkända lokal studieförbunds-samt att vara av en
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1992:737.SFS 1991:977;avdelning
tvåfinns dettafolkbildningstatsbidrag tillförordningen utöverI om

och folkhög-studieförbundenssikteinte primärtparagrafer tarsom
förregler FBR:sbetraktaverksamhet,skolornas är attutan somsnarare

på förordningens §10två paragrafer jag tänkerarbete. De äreget som ger
rådet, stadgar§11revisor imöjlighet attsamtatt utsestaten somen

Övriga statliga reglerfårinte överklagas.i bidragsärendenbeslutFBR:s
regleras ioffentlighetsprincipentillhar hänsynFBR äratt ta se-somsom

sid 39.1990/91:82,kretesslagen Prop.
budgetåret 1995/96utfärdat förregeringenregleringsbrevdetI som

FBR:sriktadeockså klart och tydligtformuleringarfinns är mot egetsom
årsredovisning enligt för-inkomma medskaFBRarbete. Här sägs att

årsredovisning anslags-ochmyndighetersSFS 1993: 134ordningen om
formu-1997. Enden 1för §9,med undantagframställning, senast mars

så resultaträk-så småningom ändrades §11, sägerlering attatt somsom
bokförings-bestämmelserna iutformas enligtbalansräkning skaochning

1995-11-30.rådet Regeringsbeslutgälla förförordningen, skainte
finansielladel i regeringensviktigförordningNämnda utgör styr-en

i regeringsformensin grundmyndigheter, och harunderlydandening av
påfår användasmedel icke sätt änstadgar statens9:2RF annatattsom
paragrafertjugotalomfattarFörordningenriksdagen bestämt. ett som

årsredo-instruktioner hurTekniskatillhandhåller eller mindre ommer
ibör Intressantanslagsframställningarochvisningar att noteraut. sam-se

ifrån myndig-alltså innebärundantasFBR§9 sommanhanget attär att
verksam-redovisa och kommenteraresultatredovisning skai sinheterna

Verksamhetsmålen. Med resultatförhållande tillresultat ihetens avses
medföranlett, ochvilka effekter dessaochmyndigheternavad presterat

för varjeformuleratmål myndighetenVerksamhetsmål de somavses
sinförordningen haVerksamhetsmålen enligtskaVerksamhetsgren.

ochifråga riksdagenmål för verksamhetengrund i de övergripande som
fall borde,folkbildningenssid 8-10. I1994,regeringen beslutat RRV

studie-mål enskildaVerksamhetsmålförstå, desåvitt jag kan somvara
for-har1990:91:82 självafolkhögskolor enligtförbund och attprop.

då FBRborde innebära1993:134§9 i SFStillämpningmulera. En attav
och folk-såväl studieförbundsenskildaredovisa kommenteraskulle och

mål relation tilliverksamhetsmål uppfyllelsen dessahögskolors samt av
alltsåSåfolkbildningen.mål bidraget tillför ärövergripandestatens nu

inte fallet.
vadbekant utöverfinnsförvaltningsmyndighetervanligaFör som

förordning-ochregleringsbrevifråga sekretesslagen,sagts omsom ovan
ñeranslagsframställningochredovisning ännumyndigheters reg-en om

effektivitet och begränsarochrättssäkerheti syfte främjaler styrattsom
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dessa organisationers formella förfarande, regeringsformenst ex norm-
givningsregler och förvaltningslagens handläggningsregler. månI vilken

dessa offentligrättsliga regler tillämpligaär i FBR:s fall Eftersomäven
myndighetsbegreppet används förmedel bestämma tillämpnings-attsom
området för måstedylika regler för frågan,kunna förstattman, svara
bestämma vad myndighet Detta emellertid inte det lättaste.är. ären

åberopatI ofta försök reda myndighetsbegreppets innebördett att ut
Håkan Strömberg distinktion mellan myndighetgör rättsvetaren en som

offentligt och myndighet offentlig makt, dvs myndighetsutöv-organ som
ning. stårEller, det i förvaltningslagen, utövning befogenhet attsom av
för förmån,enskild bestämma rättighet, disciplinpåföljd,skyldighet,om
avskedande förhållande".eller jämförbart dåfinnerHan det ärannat att
bara offentliga främst statliga och kommunala medorgan, organ egen
kompetens, brukar betecknas myndigheter. Enskilda fal-som som organ
ler utanför myndighetsbegreppet. dåStrömberg diskuterar vilka organ

betrakta offentliga, och hur den förär denatt gränsenyttre stat-som som
liga och kommunala organisationen når inte fram tillut, ett enty-ser men
digt så,Snarare det vilket författaren själv befarar, denär attsvar. som
lämnade redogörelsen efterlämnar intryck förvirring Strömbergett av
1972, sid 244.

Frågor jag själv ställer mig i detta sammanhang enskiltär ettsom om
till vilket i enlighet med RF 11:6 överlämnat förvaltnings-statenorgan

uppgifter, och därmed i praktiken i det kan ha totalt in-närmastesom
lemmats i den statliga förvaltningsorganisationen, bör betraktas pri-som

eller offentligt och därmed myndighet Och detvat ärsom en om nu—
så, vilket slårstatlig utredning fast, enskilt i rättsligatt etten organ me-
ning inte kan myndighet, dåhur ska denvara en man se myn-
dighetsutövande delen detta verksamhet SOU 1994: 147, sidav organs

Är35. det, föreslår,Lena Marcusson naturligt enskiltatt ettsom se or-
del sådet allmänna länge sig inom förrörgan som en av man ramen en

överlämnad uppgift innebär myndighetsutövning Och bör så fallisom
befintliga statliga regler förgäller förvaltningsmyndighetersom vara
tillämpliga

° Strömberg visar det funnits tendens måni lagstiftning och i vissatt atten
i rättspraxis utvidga myndighetsbegreppet tilläven omfatta vissaatt utan-organ

för den statliga och kommunala förvaltningsorganisationen, försäkrings-tex
skogsvårdstyrelserna.kassoma och ocksåDet har enligt Strömberg framförts

tankar privaträttsligt anförtrottsäven ombesörja myndig-att ett attorgan som
hetsutövning därigenom blir myndighet Strömberg 1972.en
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gäl-offentligrättsliga reglermån generellapå frågan i vilkenAtt svara
avsiktinte försvårt, helleroch jag harsåledes mycketfalli FBR:sler är

uppgift.rättsteknisk Isådan komplicerad,mig införsökaatt engeens
från formella reglerutgå deenkeltheltjagstudie kommerdenna attatt

ocharbete,FBR:ssyfteformulerat iuttryckligen att styra somstatensom
Låt iställetgäller.deredogjort förkortfattat ärjag här oss nusomovan ,
FBR:smed tankeövriga kravoch vilka statusvidare somsom,se

arbete.desstänkasförening, kanideell styra

Övriga krav2.4

associations-förening;ideellbetraktaFormellt FBRär attsett ensom en
ochmångmiljonomsättningsåväl medföreningarfinnerform där man

sig tillinskränkerverksamhetenföreningar däranställda,hundratals som
hos kassö-glasburkiföreningskassan förvarasoch därenstaka möten en

frågan i riksda-tagitsochspännvidden,denTrots atttrots uppstoraren.
föreningar.ideellaspeciallag förgånger finns det ingenflertalettgen
hänvisningmedlagstiftningdylika kravavvisatharRiksdagen tvärtom

själ-bästorganisationerfrivilligafråga fria ochtill det här är somatt om
det. Rätts-och hursysslar med görvad detdefinierar är manmanva

ställerformelltnågra reglerbetydande ochdärförosäkerheten är som
finnsVadexisterar inte. sö-arbeteorganisationers attdylikakrav som

rättsvetenskaplig littera-rättspraxis ochifrån detledning sägska är som
föreningsrätts-stadgar,bildande ochideella föreningars samt omtur om

1994:94,generalklausul Dsmajoritet, likhet ochrörandeprinciperliga
iFBRrättsligformell,Några betingelser23-24."sid art egen-somav

alltså inte.finnsi sitt arbetetillhänsynförening harideellskap taattav
emellertid detvierfarenhetpraktiskoch attforskningGenom vetgenom

mil-ideologiskt laddadedengäller iförutsättningarvissa unikafinns som
verkar.föreningarvilken ideellai

medfolkrörelseanvända begreppetoftaSverige brukar synonymtI
frikyrkorö-föreningar inomvi talarspecielltföreningar,ideella när om

lagbestämmelserfinnsföreningarför ideelladockHär bör"’ nämnas omatt
då föreningenför fallendast deårsrdovisning, revisionbokföring och menmm,

överlämnatvilkaföreningar tillideellaFörnäringsverksamhet.bedriver staten
gällerinflytande,harlandstingellerdär kommunförvaltningsuppgifter, eller
66-68.1994:147, sidSOUSe vidaresekretesslagenochoffentlighetsprincipen
indivi-antalfordrasföreliggaförening skaidellrättskapabel att ettFör att en

for-organiseradeisamverkaavtaldels träffatjuridiskader eller attompersoner
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relsen, nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och idrottsrörelsen och nume-
Ävenofta miljö-, kvinno- ochäven handikapprörelsen. det före-ra om

kommit hel del kritiska talar institutionellröster dekadens ochen som om
symbios såmed den allmänna bildenär organisationerrentav staten, att

detta slag har betydelse för den politiska demokratinenstor radav en
olika I sin position slagssätt. mellanhand mellan folket ochettsom staten
kan de artikulera intressen, preferenser och missnöje hos med-grupper av
borgare, fungera kanaler för behov kommunikationsamt statenssom av

folket.med Ideella föreningar också ha betydelse för demokratinanses
de sina medlemmar politisk skolning och stimuleraratt poli-genom ger

tiskt deltagande och engagemang.
Genom forskning vi det för dessa rörelser devet att är attgemensamma

uppvisar vissa kvaliteter, den viktigaste de bygger idé-är attvarav en
eller värdemässig grund agiterar för ocksåoch verkarsom man som sam-
manhållande. En central kvalitet de för alla,är är med-öppnaattannan att
lemsskapet frivilligt de harär geografisk spridning och be-samt att etten
tydande antal medlemmar. En tredje grundläggande kvalitet fram-som
hålls flera forskare folkrörelser harär är demokratisk uppbygg-attav en
nad och fungerar demokratiskt SOU 1987:35. Vissa dessutom attmenar

för ändamål, dels formulerat ändamåletstadgar hurett skagemensamtmer om
främjas och hur beslut i föreningens åstadkommes.angelägenheter Utöverom
stadgar det vidare krav föreningen har styrelse kan fö-ett attanses vara en som
reträda den.Ytterligare ledning kan hämtas från associationsrätten viktigas-vars

principer slag: Majoritetsprincipenär innebärte stadgarna in-treav attsom om
besked så det den mening i fråga fåttte är viss majoritetenannatger om som en

ska gälla;röster likhetsprincipen innebär majoriteten med sittav som attsom
beslutsfattande inte fårstadgestöd de enskilda medlemmarnautsätta förutan
olika behandling; generalklausulen innebär formellt stadgeenligasamt attsom
beslut kan ogiltiga de förrycker förhållandet mellan medlemmarna ivara om
deras åstadkommerrättsställning och därvid otillbörlig fördel för medlem till
nackdel för andra medlemmar Ds 1994:94, sid 23; SOU 1994: 147, sid 64.
2 vill påpekaJag emellertid råderdet oklarhet vad egentli-att storen om som

med folkrörelser och vilka ideella föreningar ska räknasgen menas som som
sådana. Inte minst tid kunnat bevittnanär utvecklingsenar moten mera
mångfald vad beträffar former för medborgerlig månorganisering. denI det

gåridag alls skarpt och klart urskilja folkrörelse bör den enligt minatt en me-
ning fall det vidare begreppet ideell förening. Medsnarast andraettses som av
ord, vissa ideella föreningar kan folkrörelse eller sådan,delses som en av en

alla ideella föreningar inte folkrörelser.är I denna använder jagmen rapport
dock för enkelhets skull begreppen idell förening och folkrörelse synonymt,

språkbrukmitt inteäven alltid det korrekta.är mestom
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måste ståså organisationenfungeraden interna demokratin ska kunnaom
från 1980.fri och kommun Johanssonstat

fö-studieförbund harde folkhögskolor och FBRMerparten attsomav
folkrörelseorgan. harenligt definitionen Dereträda kan ovan ses som

för därigenomanslutning till olika folkrörelsertillkommit i nära ut-att
såvälflestaMig veterligt har dessutom deveckla och sprida kunskap. av

kanslipersonal eller mindreförtroendevalda dessFBR:s om-en mersom
i sig själv naturligtviserfarenhet folkrörelsearbete. FBR kanfattande av

rådet, med sinfolkrörelse vad jag vill hainte ärsagt attsom en menses
präglatfolkrörelseanknytning, för det första kan starktstarka antas vara

så vill denna anknyt-ideal och särdrag den kulturde om man somav - -
trovärdig och legitim företrä-för sig. uppfattasning med För att som en

måste i sinbildningsorganisationer har företräda FBRdare för de attman
särdraghänsyn till de ideal ochledning verksamheten dessutom ta storav

ligger i folkrörelsekulturen.som
förmindre speciella förutsättningarInsikten det kan finnas elleratt mer

kommersiellt inriktadefolkrörelseorganisationer jämfört medledaatt or-
offentliga organisationer inte I den allmännaganisationer eller är sam-ny.

öka-exempelvis ofta kritik pampväldet och dethällsdebatten riktas mot
organisationensledning och medlemmarglappet mellande gör attsom

ifrågasättas. Kritiken bland handlatrepresentativitet kan har annat attom
medlemmarna, beslutspro-ledningarna fattar beslut huvudetöver att

hårt frånför och ledning-inom organisationen styrdaär att mancessema
hur Bakom dennaförhand har bestämt besluten skasida typut.seens
Christer avhandling Ledningfinns enligt ekonomen Jonssons idebattav

ledningslogiken kritikden interaktivafolkrörelseorganisationer moten-
föreställningar eller förväntningarledningen inte demotsvararatt som

folkrörelseorganisationdemokratiskmedlemmar och andra har hur en
ska fungera.

Även såsjälvklara,förväntningar intet entydiga ochdessa sätt ärom
återkommandenågraforskningfinns det i linje med Jonssons mönster

gäller för ledning i ochbeskriver de speciella förutsättningar avsomsom
sådancentral vikten internafolkrörelseorganisationer. ytterligtEn är av

folkrörelseorganisation kan inteförankringsprocesser. Ledningen för en
självsvåldigt grundligt förankra dessa ifatta beslutavgörande attutan or-

ideologiska basmed organisationensganisationen. En har göraattannan
åtgär-förmåga hänvisa till den vidtar olikaledningens dennaoch näratt

folkhögsko-Folkuniversitet, och blandUndantagen bland studieförbunden är
landsting respektive 2 kommuner.lorna de 46 skolor ägsägs som avsom av
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der och för aktivera organisationen. tredje viktig förutsättningEnatt som
ledare för folkrörelseorganisationer måste hänsyn till den demokra-ärta
tiska uppbyggnaden och det formella demokratiska beslutssystemet, som

allt döma har mycket betydelse för organisationens legitimitet.att storav
För, Jonsson understryker, folkrörelsesammanhangi det inte baraärsom
ledningsprocessen ocksåvad leder, formen för ledning hurutanman

således frågaleder betydelse. Ledning inte baraär ärman som av en om
skapa effektiv organisation i teknisk, ekonomisk mening,att utanen en

också skapa legitimitet för ledningen och för de ställ-attom som grupp,
frågorningstaganden och denna driver sidJonsson 1995, 15-19.

ovanståendeDen slutsats vi kan dra föreliggerdet hel radär attav en
betingelser harFBR hänsyn till i sitt arbete. Vid sidan denatt tasom av
formella statliga styrning kommer till uttryck i proposition, förord-som

såledesning regleringsbrevoch finns det faktorer informelläven av mera
formelltFBR inte måste i beaktande le-art sett tasom sommen man av,

gitimitetsskäl ändå något förhållahar sig till.sätt att
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överlämnadeHantering3 av
förvaltningsuppgifter

statsbidragFördela3.1

be-gånger innebar riksdagenspåpekat antalvid det här lagetSom jag ett
arbetsvillkor,folkbildningensförändringradikal1991i junislut enaven

till verksam-bidragbäringgrad hadei högstaförändring statenssom
tillbidragenladesFrån tidigare ha hanteratsifråga.heten separat,att nu

anslag.tillfolkhögskolorstudieförbund och gemensamtettsamman
förmån förbidragen tilldetaljregleringenupphörde ettSamtidigt sys-av

mål ställdesresultatochverksamhetensaspekterkvalitativadärtem som
gällt.regler hittillsformelladefokus,i än somsnarare

iinförlivadesfolkbildningenförändring nyttytterligare ettEn attvar
från börjantreåriga cykler, där tankenmedbudgetsystem attstatligt var

under varjeskullelöneomräkningar anslaget ägapris- ochenbart rumav
Så harlångsiktig planering.möjligheter försyfte skapacykel i att meren

folkhög-studieförbund ochtillanslagetsammanlagdainte skett. Detnu
årfemnågot under depå drastisktförändrats sättkanske inteskolor har

ned-framgå sammanställning härminSom tordefunnits till.FBR avsom
karaktäri-stundtalsanslagsgivningutvecklingendock statenshar avan

ryckighet.vissserats enav
folkbildningsansla-sammanlagdaBudgetåret fastställdes det1991/92

beslutdärpååret fattade riksdagenRedanmiljarder kronor.till 2.048get
treårsbudgeteringsprinci-etableradefrån nyligendengöra avstegattom

miljoner kronor.300folkbildningen medtillskära anslagetoch nerpen
förutbildningargenomföraoch i syftekulturutskottet,På förslag attav

100 mil-försttillfördesarbetslösa,blieller riskerardem är att senaresom
från arbetsmark-demiljoner106ytterligaredärefterkronor ochjoner

folkbildningentillsammanlagda bidragmedlen. Statensnadspolitiska un-

Folkbildnings-skriftenhämtadeuppgifterSammanställningen bygger ur
1992-1995.nytt
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budgetåretder 1992/93 hamnade på nivå åretdärmed innan,samma som
dvs 2.048 miljarder kronor.

Samma procedur, först minskning och sedan tillförsel medelen av
speciellt avsedda för arbetslösa, kan år.följandeunder lävennoteras en-
lighet med regeringens budgetproposition 1993/94 fastställde riksdagen
i januari folkbildningsbildningsanslag 1.917 miljarder kronor. Enett

i samband med kompletteringspropositionen, och med hän-summa som
visning till det kärva någraarbetsmarknadsläget, månader ökadessenare
med drygt halv miljard. folkbildningsanslagetDet totala för budgetå-en

1993/94 stannade därmed 2.456 miljarder årskronor. När 1994/95ret
budgetproposition hade för det första den halva miljardpresenteras man
föregående år erhållit för utbildning för arbetslösa räknatsatt arrangera
bort. För det andra hade regeringen svåradet statsfinansiella lägetpga
funnit det nödvändigt minska statsbidraget till folkbildningen medatt
100 miljoner kronor, besparing riksdagen så småningom fast-en som
ställde. Genom kompletteringspropositionen erhöll folkbildningen emel-

återigenlertid särskilda medel drygt 100 miljoner för arbetsmark-om
nadsanpassad utbildning fördela mellan studieförbund och folkhög-att
skolor, och 390 miljoner för anordnande utbildningsplatser in-extraav

folkhögskolan. Sammantaget innebär detta det samlade anslagetattom
till folkbildningen budgetåretunder 1994/95 uppgick till 2.356 miljarder
kronor.

När regeringen inför budgetåret 1995/96 18-månadersperiodendvs
l/7 1995-31/ 12 1996 presenterade sin budgetproposition räknades bi-
draget till folkbildningen såväl vad gäller grundanslaget deupp, som av
arbetsmarknadspolitiska skäl särskilt anvisade förslagmedlen. Ett som
riksdagen för övrigt tillstyrkte i sin helhet. Om vi för jämförbarhets skull
håller inom perioden sål/7 1995-30/6 1996, uppgår bidragstatensoss
till sammanlagt 2.482 miljarder kronor varav 539 miljarder till särskilda
arbetsmarknadsinsatser.15

En översikt anslagsutvecklingen under hela periodenöver utser som
följer:

5 Regeringens 18-månadersperiodengrundanslag för hela uppgår till 2.933 mil-
jarder kronor. När det gäller särskilda medel för utbildning föratt arrangera ar-
betslösa där regeringens förslag enbart perioden l/7 1995-30/6 1996avser er-
håller Folkbildningsrådet 100 milj kronor fördela mellan studieförbundattner
och folkhögskolor. erhållerDärutöver folkhögskolan 439 miljoner för
10 000 studieplatser, 30 miljoner öronmärkts för kommande för-extra varav
söksverksamhet med distansutbildning.
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statsbidragtill folkbildningen periodenl99l/92-1995/96under

1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96

Särskilt
anslag 206milj. 539milj. 491milj. 539milj.-

Gnmd-
anslag 2.048mkr 1.842 1.917mkr mkr 1.865mkr 1.955mkr

Totalt 2.048 2.048 2.456mkr mkr mkr 2.356mkr 2.494mkr

Så alltså utvecklingen bidrag till folkbildningen under destatens utavser
år gåttfem så gårsedan FBR bildades. Om vi vidare och granskar ef-som

såvilka principer fördelat dessa kan viFBR konstaterater attpengar, re-
dan innan bildats medlemsorganisationerFBR dess detattvar ense om
varken möjligt lämpligteller direkt ändra principerna för bidrags-attvar

påfördelning genomgripande bakgrund detMotsätt.ett systemmera av
treårigamed budgetramar den statliga budgetprocessen vid dennasom

rådetsfrån måstetid innebar, menade sida dylik förändringattman en
på åstad-bygga djupare analys vad i detta läge skulle kunnaänen man

rådets påpekadekomma. det,Dessutom anställda i min in-är som en av
sådanttervju viktigt för organisation inte plocka för mycket iatten ny

om.är överensman
treårsperiodenFördelningen den förstaunder dvs 1991/92, 92/93

ioch 93/ 94 därför densamma den tidigare legatstort settvar som som
till bidragsberäkningen.grund för Detta innebar till börja med för-att en

studieförbundendelning med 57,7% till och 42,3% till folkhögskolorna.
ingångsvärdenInom för dessa sk beräknades det allmänna stats-ramen

utifrånbidraget till folkhögskolorna medelvärdet antalet rapporteradeav
åren,elevveckor de med hänsyn till särskiltsenaste tre samt tagen en

framräknad justeringskoefficient.

Se minnesanteckningar från° i organisationsgruppen den 4 april 1991.möte
två7 Vid sidan det allmänna årenbidraget, under de första utgjordeav som mer

95% det sammanlagda folkhögskolan, fördeladeanslaget till FBR för-än av
stärkningsbidrag till utbildningar för deltagare med funktionshinder respektive
språkliga och sociala handikapp till vissa musikutbildningar, särskildasamt
bidrag för nordiska kursdeltagare och till till enskilda skolor tidigare viasom

erhållitriksdagsbeslut dylika bidrag, bidrag för fortbildning och kostnader för
frånFIN. Se PM RIO/LF 1991-05-28 folkhögskolornas statsbidrags- ochom
årregelsystem 1991/92.
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tillgodoräknades först ochstudieförbundenNär det gäller vart ett av
års utgåttregleringsbrev till kul-enligt 1990/91förbunden de bidrag som

pedagogisk verk-organisationskostnader,turverkverksamhet, centrala
handikappade inklusi-verksamhet förutvecklingsarbete ochsamhet samt

medel drygt 65% fördelades dettilläggsbidrag. Resterandesamtligave
året omfattningen de studietimmarbaseradförsta enligt nyckel aven

åren,föregående därefter fördelasförförbunden redovisat de atttresom
nå-syfte itillgängliga medel. Iproportionellt med andelar attsamma av

mån påverka studieförbunden internt fördelar statsbidragethursökagon
markerar vikten avskrivelse i vilkengick FBR 1992 med attut manen

prioriteradeinvandrare och andraverksamhet bland handikappade, grup-
1992-04-08.styrelsebereds tillräckligt med FBR:sutrymmeper

årriksdagen för 1992/93jag beskrivit tidigare beslutadeSom att ge
mil-första anslaget 100till för arbetslösa. Detsärskilda anslag kurser om

till studieförbund50 miljoner varderajoner kronor fördelades med re-
till varje sko-därefter proportionellt i relationspektive folkhögskolor, och

ytterligare 106anslaget. Destudieförbunds andel det allmännalas och av
frånfattade besluti december 1992miljoner riksdagen att ta ar-omsom

inom folkhögskolan,istället till platserbetsmarknadsmedlen och ge nya
så ansöka bidragñck möjlighet löpandefördelades varje skola attatt om

beviljades fast-genomfördesför planerade kurser. För de kurser ettsom
Även för 1993/94deltagarvecka.schablonbelopp beräknatsställt persom

100 mil-539 miljoner. Av de förstadylika anslag sammanlagtutgick om
folkhög-fick studieförbunden 90 ochregeringen anslogjoner som

Lik-efter verksamhetsvolym.miljoner kronor, fördeladeskolorna 10
förför de 439 miljoner avseddafördelningsprinciper tillämpadesnande

varje skola före ansökanutbildningsplatser inom folkhögskolan, därextra
måste statsbi-genomföra verksamhet inom det allmännabidrag förstom

ingångsvärdet ff.1993, sid 83till det FBRdraget upp egna

skulleantal principer kun-med styrelse hävdades8 Vid FBF:smöte ettett som
budgetåretstatsbidrag mellan studieförbundentillämpas vid fördelningenna av
såhämtasinnebär underlaget ska1991/92: Aktualitetsprincipen sentattsom

från skadelöshetsprincipentidigare bedriven verksamhet;möjligt sä-somsom
för avvikelser jämfört med defördelningen inte bör leda till storaatt resur-ger

erhåller; hävdar verksam-för tillfället frysningsprincipen attsamt somser man
påverbudgetåret tilldelningen1989/90 inte ska denhetsökningar from avnya

tagit hänsyn till des-fördelningen bidrag harstatsbidrag. I den faktiska av man
från 1991-06-19.principer. Se PM FBFsa

500.000grundbidragfördelningen ñck först varje studieförbund9 Vid ett
utifrån relativaåterstående respektive studieförbundsvarefter belopp fördelades
styrelse 1993-05-12.andel folkbildningsanslaget FBRzsav
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De principer för bidragsfördelning tillämpadeFBR under sina för-som
år innebar någraskäl inte förändringar jäm-nämntssta störretre av som

fört med dem själv tidigare sig Under perioden fattadeanväntstaten av.
rådetsemellertid styrelse flera påbeslut eller hade, el-sättett annatsom

ler få,skulle komma effekter fördelningen bidrag.att av
sådantEtt beslut schabloniseringen statsbidraget till folkhög-var av

skolan och den därtill hörande avvecklingen de särskilda bidragen tillav
musikutbildningar, nordiska kursdeltagare till vissa enskilda skolorsamt
FBR:s styrelse 1993-09-30" Ett de särskilda statsbidragstill-annat var
delningar tvågjordes till de minsta studieförbunden SISU ochsom
KFUK-KFUM, inrättandet folkhögskolorsamt av sex nya som genom en
omfördelning medel för redan befintliga skolor fick med och de-av vara

det allmänna statsbidraget FBR:s styrelse 1991-06-28. Som grund
lågför beslutet prioriteringar bl innebar ville främja folk-attsom a man

rörelser utbildningsbehov tidigare tillgodosetts via folhög-vars egna
skolor, påverksamheter med inriktning storstäder och de isamt pro-
positionen angivna prioriterade FBR, PM 95-10-12.grupperna

påEtt tredje beslut lite annorlunda har med bidragsfördel-sättettsom
ningsfrågor styrelsens agerande i samband med igöra är kurs civilatt en
olydnad folkhögskola.Färnebo Fallet kom till kännedomFBR:s via en
förfrågan från dåvarandeden utbildningsministern Beatrice Ask som un-

åtgärderdrade vilka avsåg vidta med anledning nämnda kursattman av
hon ansågolika anledningar icke önskvärd. Färnebo folk-som av vara

högskola i detta läge möjlighet redovisa sin kursen i civilattgavs syn
olydnad, ansågför övrigt ligga såvälväl i linje med skolanssom man
ideologiska profil internationell jämlikhet, hushållningrättvis fred, med
jordens jämställdhet mellan könen demokrati och mänskli-samtresurser,

rättigheter fåttmed det uppdrag folkbildningen regering ochga som av
riksdag. Detta tyckte emellertid inte gårFBR menade det klarattsom en

mellan i folkbildningsarbetetgräns belysa uppfattningar före-att som

2°I enlighet med styrelsens beslut avvecklades det förstärkningsbidrag till mu-
sikutbildningar åtnjutit,40-tal frånskolor för och med ingå1994/95ett attsom
i respektive skolas allmänna statsbidrag. liknandeEtt beslut har fattats för de
särskilda bidrag första tre-årsperioden utgåttunder den till Hantverketssom
folkhögskola, Ljungskile folkhögskola Sverige-finska skolan. När det gäl-samt
ler det särskilda bidraget till nordiska kursdeltagare har styrelsen beslutat att
genomföra uppföljning mångahur nordiska studerande deltagit i deen av som
berörda skolornas verksamhet, låta resultatet detta ligga till förgrundsamt av

förändringeventuella de berörda skolornas allmänna statsbidrag. FBR,en av
PM 1993-10-05

från2‘ Se brev Färneboskolan till Folkbildningsrådet 1993-09-07.
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ochför medinñytandespråkar icke-demokratiska lösningar att uppmuntra
krävde där-rättsuppfattning. FBRstridertill handlingar gängsemotsom

olydnadkursen i civilrapporteradefolkhögskolaför Färneboatt som
1993-09-30.statsbidragsberättigad FBR:s styrelse

viktigaste, beslutsammanhang kanskei dettafjärde, och detEtt var
arbetsgrupp medtillsättarådets i maj 1992 beslötstyrelsedock när en

bidragsfördel-den framtidatill kriterier förframlägga förslaguppgift att
sitt arbeteinleddefolkhögskolor. Gruppenstudieförbund ochningen till

1993a.så småningom förslag FBRår framladeochhösten ettsamma
rådets och delega-medlemmaroch beredningremissbehandlingEfter av

fastställdes till sistutredning arbetsgruppefter vidaretioner, och av en ny
bidragfördelningentill grund förskulle liggavilka principer av un-som

96/97 FBR:streårsperioden 1994/95, 95/96 ochdvsandrader den sty-
93-12-01."93-08-18, 93-09-30 ochrelse

frånstatsbidragetprincipernadefolkhögskoloma innebärFör attnya
förstärknings-ochallmänt bidraguppdelatmed 1994/95och är ettett

folkhög-det totala10%Förstärkningsbidraget högstbidrag. utgör av
funktionshinderutgår för deltagare medtill studierochskoleanslaget

gäl-statsbidragetdet allmännaspråkliga handikapp. Föroch socialasamt
erhöll beräk-folkhögskolavarjedeltagarveckordet antaller att somsom

medeltalet de viatreårsperiod medjämförsinnevarandeningsgrund av
under dedeltagarveckornagenomfördaverkligtfolkbildningsanslaget

enskild skolaföregående åren. skulle visa sigOm detnärmast att aven
deltagarveckor,antaletminskanågon eller har valtanledning har att --

dockmotsvarandestöd användaistället för minskatväljakan skolan att
ñnansie-förstatsbidragetdet allmännatill 10%högst attsumma avupp

folkbildningövrigEftersomövrig folkbildning.ochkulturprogramra
utvecklingspro-olika delsutbildningsprojekt slag,deñnieras dels avsom

pedagogisktförsöksverksamhet ochinitiera verksamhet,i syftejekt att ny
förstå, lO%-re-bakom dennamåste, kan tankenvad jagutvecklingsarbete

verksam-byggerfördelningsprincipemadebör här22Det attnoteras ennya
år modellen börjar till-från med detförst ochhetsredovisning föreliggersom

alltså förränfullttillämpas inteprinciperna1994/95. Delämpas dvs utnya
fråndå sida1996/97 FBR:sinförfördelningen bidragetvid attavsermanav

alltförorsakaför intemodellens konsekvenseranalys storagöra atten av
frånockså protokollsid Sel994a,bidragsfördelningen. FBRsvängningar i

1995-04-06.styrelseFBR:s
årligen folkbildningsan-totalaatvå detbidrag2 Vid sidan dessa avsätts avav

genomförspersonalfortbildningmedel förfolkhögskoledel vissaslagets som
budget.från och för FBR:sFBR, för FINmed stöd egen
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gel ha varit stimulera till utvecklings och förändringsarbeteatt och där-
med till ökad kvalitet FBR, PM 1993-10-05.

I samband med FBR:s styrelse i juni 1995 fastställdeatt vilka kriterier
ska ligga till grund för fördelning statsbidraget till folkhögskolor-som av

för perioden 1998-2000, ändrades de beskrivna principerna såna attovan
knytningen till de i propositionen prioriterade blev tydligare. Avgrupperna
statsbidragsmedlen fördelas 5% i relation till skolornas andel av gruppen
kortutbildade långkursdeltagareendast får medräknas och elever med

9-årighögst grundskola dubbel viktning. 10% förstärk-avsättsges som
ningsbidrag för handikappade deltagare, och 2% fördelas i relation till
skolornas andel långkurselever.internatboende måsteVidare varje sko-av

from 1996/97 genomföra och redovisa utvecklingsarbete motsvarande
minst erhållet5% allmänt statsbidrag, uppgift tidigare fri-av en som var
villig. inteFör statsbidraget ska reduceras gäller dessutomatt varje sko-att
la from måste1995/96 genomföra ordinare verksamhetsvolymen som
uppgår till minst ingångsvärdet95% FBR:s styrelse 1995-06-01.av

viktigEn aspekt vad gäller uppgiften fördela fråganstatsbidragatt är
folkhögskolor, och den därtill fråganhörande omfördelningom nya om

bidrag. Sedan FBR bildades har styrelsen godkänt tio folkhögsko-av nya
lor vilka samtliga finansierats via omfördelning/reducering medelen av
mellan befintliga skolor. Styrelsen har under sina fem år också beslutat

vissa andra omfördelningar mellan folkhögskolor. Detta har framför-om
gått såallt till de volymmässigt skolorna har erhållitatt störstasett en re-

ducering statsbidraget till förmån för uppräkning de mindres ochav en av
för de skolornas FBR, PM 1995-10-12.nya

För studieförbunden finns de principerna för bidragsfördelning for-nya
mulerade i skrift med titeln Bidrag till studieförbunden defi-motiv,en -
nitioner, kriterier. Viktigt ihågkomma dock den modellär för bi-att att
dragsfördelning dessa principer implicerar ligger till grund försom
FBR:s fördelning bidrag mellan de olika studieförbunden. Studie-av
förbunden har sedan full frihet sittinom förbund tillämpaatt andraeget
fördelningsprinciper. För, från rådets sida Studie-poängterar:som man
förbundens frihet andra prioriteringargöra dematt liggerän tillsom
grund för FBR:s fördelning statsbidraget obetagen. Utgångspunktenärav

alla studieförbundär och deras lokalavdelningaratt skall utforma en
verksamhet speglar deras proñl". Men, ocksåFBRsom poäng-egen som

... det naturligtär det får konsekvenserterar, för studieförbundsatt bi-ett

3‘ Eftersom det i de ñesta fall har handlat ñlialskolor velat bli själv-om som
ständiga har del finansieringen skett via reducering moderskolornasen av en av
statsbidrag.
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för-för detandra,verksamheteninriktadragsnivå väljerdet motattom
staten FBRprioriteratsområden, demangelägna änbundet avsom

14-15.sid1994a,
påbyggerfördelningsmodellgällerstudieförbundenNåväl, för somen

grundbidrag,idelats instödoch därdeltagartimmarmåttet statens vo-
utifrånfördelas70%Grundbidragetmålgmppsbidrag.ochlymbidrag

statsbidrag tillårs totalaföregåendeandelprocentuellaförbundsvarje av
deltagartim-antaletberäknas15%Volymbidragetstudieförbunden.

utifrån respektiveverksamhetsår, fördelasoch stu-redovisadesenastmar
Syftetdeltagartimmar. ärårs totala antalföregåendeandeldieförbunds av

ökarstudieförbundförytterligare bidragmöjlighet tilldärvid somatt ge
intentioner.2"M2°11grupps—propositionensmedenlighetiverksamhetsin

ochhandikappadeinvandrare,kortutbildade,15%,bidraget avsersom
procentuellastudieförbundsutifrån varjefördelasi glesbygd,boende an-

verksamheterdeinomdeltagartimmarårs totala antalföregåendedel av
ingår målgruppsbidraget.isom

fast-har FBRmålgruppsbidragettillämpningenmöjliggöraFör att av
därvid beslutatharManolikafår till deräknasvadställt grupperna.som

treårigmindremedmänniskor änkortutbildade, dvsförverksamhetatt
basämnesområdena naturvetenskapfår degymnasieutbildning, treavse

språk.samhällsvetenskapviltvård,ochjakt samtñske,dock ämnena
enligt FBRinvandrarehandikappade ochtillriktadVerksamhet avser

målgrup-dessadeltagareför rekryterariktade insatsersärskilda, att ur
grundhandikappaddenbetraktasbidragshänseende somper. I som

dagligasvårigheter i denbetydandeharbestående funktionshinderettav
utländska härkomstsingrunddenInvandrarelivsföringen. är avsom

samhället.svenskaförstå deti ochfungerasvårigheter kunnahar att
femH-regionemaverksamhet iglesbygd baserastill boendeBidraget i

erhålles deltagartimmarfolkbildningsverksamhetövrigochstudiecirklar25För
studietimmarantaletmultipliceras med15maxdeltagareantaletattgenom

kulturprogramförstudietimmarAntaletcirkel ellerenskildvarjeför grupp.
66,3/kulturprogram.fnvärdefasthjälpmedfrarnräknas ettav

där detpropositionen sägsi att:denintention är2°Den passageavsessom
önskadicketillslentrianmässigt ledahanterasdetStatsbidraget kan enom

medstudieförbund växt-ochFolkhögskolorfolkbildningen.stagnation inom
målen riktlinjernaochmedi linjevälliggerverksamhetmedkraft och somen

kanskeverksamhetförmån förstå tillfå tillbakastatsbidraget kanför spe-som
sid 38.1990/91282,inträffa Prop.får interoll. Dettasinlat ut

för rekrytera,vidtagitsåtgärderdelsinnebär attinsatserSärskilt riktade27 som
ifrågaStudieförbundetverksamhettill dentillgänglighetför skapadels somatt

48-5 l1994a, sid .målgrupperna FBRerbjuder personer ur
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och dvs kommuner med jämförelsevis få invånare boende inomsex, en
frånviss radie kommuncentrum FBR 1994a.

fråganNär det gäller hur det särskilda anslaget för anordnande ut-av
bildning för arbetslösa fördelats treårsperiodenunder den andra dvs bud-
getåret 1994/95 och tiden 1/7 1995-30/6 så1996, kan vi konstatera att
precis tidigare ifrågaanslaget på tvåär uppdelat i statsbudge-som poster

Den särskilt bidragutgörs till arbetsmarknadsanpassadten. ettena av ut-
bildning på studieförbund och folkhögskolor, och den andra särskiltettav
bidrag för anordnande utbildningsplatser folkhögskolan. folk-Förav
högskolans bådadel har de anslagen lagts och därefter fördelatssamman
dels 1/3 fast bidrag till alla skolor, dels 2/3 i relation tillettsom om-
fattningen den verksamhet den enskilda skolan åretgenomfördeav som
innan. En mindre del 5% hela anslaget till arbetslösa har riktats tillav
folkhögskolor i invandrartäta kommuner. När det gäller studieförbunden
har det särskilda anslaget fördelats dels grundbidrag 70%, delsettsom
i relation till verksamhetsvolym. I enlighet med särskilda bidragsvillkor

regeringen fastställt har FBR här försöktäven till in..som styra pengarna
vandrartäta kommuner, i detta fall studieförbundenatt attgenom uppmana
i sin planering prioritera utbildningar för invandrare i Stockholm, Göte-
borg, Malmö och Botkyrka FBR:s styrelse 1994-03-23; 1995-04-06.

Hittills har regeringen tilldelat folkbildningen särskilda medel för an-
ordnande utbildning för arbetslösa år.i fyra Bakgrunden har hela tidenav
varit det kärva arbetsmarknadsläget och folkbildningens förmåga nåatt ut
till människor har det svårt i denna situation. Igrupper extraav som en
proposition regeringen lade fram hösten framhålles1995 emellertidsom

det ... längre sikt inte rimligtär medatt satsningar inom utbild-stora
ningsområdet konjunkturell grund. Regeringens avsikt därförär att en
ytterligare förlängning efter 1996/97 inte bör komma stånd.till Rege-
ringen istället återkomma förslagmed till lösningarattavser permanenta
Prop. 1995/96:25. Detta uttalande har FBR tolkats studieför-attav som
bund och folkhögskolor kan räkna med särskilda anslag också för
1996/97, ifrågamedlen därefter avvecklas i sinatt nuvarande formmen
Folkbildningsnytt, 9 1995.nr

viktigtEtt antagande övergångenbakom från regelstyrning mål-till
styming 1991 kvaliteten i folkbildningsarbetet skulle främjas.attvar
Med färre regler och friare verksamhetsfonner bör folkbildningens an-

fåordnare bättre förutsättningar nå de folkbildningsmål eftersträ-att som
och möjliggöra verksamhetens innehåll och kvalitet iattvas sätts cen-

stårtrum, det i regeringens proposition. I Bidrag till studie-rapporten
förbunden beskriver FBR hel rad tänkbara kvalitetskxiterier, vilkatexen
egenskaper bör karaktärisera olika verksamhetsformer inom folk-som
bildningen, varje bildningsorganisation bör uttryck föratt ge en egen pro-
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ständigt förinterntviktenutvärdering,fil och arbeta med attsamt manav
bil-gränsdragningfrågor. dessaKriterieretik ochdiskussion somomen

studieförbunden förställerutgångspunkt krav FBRför dedar attsom
så flesta des-rådet desjälv skriver,få statsbidrag. Men, ärde ska avsom

för övrigtvilkadefinitionerentydigt mätbarainte närmarekrav utansa
självafrihetorganisationemashämmandesannolikt skulle verka att ut-

ikomplicerande faktorytterligareverksamhet. Enforma sin samman-
olika ideolo-mängdfolkbildningsvärlden finnsinomdethanget är att en

och lätt-enhetlig, objektivfår till följdallt dettagier. Sammantaget att en
möjligtsvår ñnna, det ärkvalitetsdefinitiondefinierad är attextra ensom

sid 20 ff.1994a,FBR
grundläggandestyrelse fastställtbakgrund har FBR:sdennaMot ettatt

liksomfolkhögskolorna,erhållande statsbidragför ärkvalitetskrav attav
måldoku-fastställthalokalavdelningar skaoch derasstudieförbunden

årligen verk-utvärderingför upprättatplanutarbetat samt enment, en
deEnligt ñera1993-09-30.styrelsesamhetsberättelse FBR:s perso-av

diskussionintensivdärefter förtsinom FBRintervjuat har detjag enner
ellerkravdokumenten. Deaktuellaställas deskavilka krav somom

i skriften Bidragformuleradeför ñnnssigslutligen bestämtkriterier man
1994a.studieförbunden FBRtill

beskri-skamåldokumentetformulerade kravendekorthet innebärI att
resultat,förväntadeprioriteringar,motiv förproñl,organisationens omva

folkbildningssyn ochorganisationer,skettmed andrasamverkanoch hur
metodik, insatserpersonalfortbildning,utvecklingsarbete,pedagogiskt
utvärderingsplanenavgränsningar. Avkulturornrådet, kvalitetskrav och
bedömas,vad skaochframgå utvärderingvarförska görs somvemsom

plan räck-baraska ske. Attoch det upprättadet hurska närgöra samt en
utvärde-också genomföramåsteBildningsorganisationemainte.er nu
målförhållande till deuppnådda resultat iställning tillringen och somta

redovisa iorganisationernaskautvärderingenResulateteftersträvats. av
innehålla be-förväntasför övrigtverksamhetsberättelse,årlig ensomen

ak-inblick i "dengenomförtsverksamhetskrivning den samt gesomav

dokument hardessakansligenomgång FBR:s göra2 Inför den att avavsersom
iexempelvis granskaHärvid kommerpromemoria utarbetats. attintern manen

detmål bidragsgivning utöverför omnämns,utsträckningvilken statens om
måldokumentet,imål proñleringarnågra och/ellerförekommerdessa egna

måldokumentetnågon till de ikopplingfinnsutvärderingsplanenidetsamt om
målgruppema uppmärk-mål prioriterademålen de iochangivna statensom

gransknings-intervjuer har dettaminaEnligt1995-11-15.PMFBR,sammas
påbörjats.helt nyligenarbete
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tiva och levande folkbildningsverksamheten, dess resultat, effekter och
arbeta FBR 1994a, sid 35-37.sätt att

Jag har här beskrivit de tämligen utgångspunkterkomplexa förovan
bidragsfördelning FBR tillämpar pågåendeunder den treårsperiodensom
1994/95-1996/97, rådetsoch styrelse fattat beslut Vid sidansom om. av
dessa beslut statsbidragsfördelningrör nivåprincipiell harsom en

ocksåunder perioden fattat fördelningsbeslut enskil-rörman ettsom par
da bildningsorganisationer, bestämt Finska folkhögskolannärmare och
Medborgarskolan.

Fallet med Finska folkhögskolan handlade vilka stiftare ägerom som
styrelseledamöterrätt vilka enskildaatt utse egentli-samt personer som

styrelseledamöter.utgör Mot bakgrund statsbidragsförordningensgen av
krav alla folkhögskolor ska ha ansvarig styrelse, begärdeatt FBR atten
skolans styrelse skulle fastställa och sända in antal dokument. Medett
vissa dessa handlingar underlag, påoch i avvaktan utredningav som en

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län efter frånsom skrivelseav en
stiftarna ställt Finska folkhögskolans stiftelse under tillsyn, beslu-en av

tade frysaFBR delar det allmänna och hela det särskilda statsbi-att av
draget. Efter ha tagit del Länsstyrelsens utredningatt ävensamt genom-
fört utvärdering, fann till sist FBR:s styrelse ifrågaskolanen egen att
uppfyller de villkor finns angivna i förordningen statsbidrag tillsom om
folkbildningen FBR:s styrelsel995-04-06.

Fallet med Medborgarskolan dök i samband med den analysupp av
verksamhetsstatistik rådets kansli rutinmässigt genomför. Mansom note-
rade därvid ökningar vad beträffar Medborgarskolans verksamhetstora

målgruppernaför handikappade och invandrare, och befarade dettaatt
kunde bero redovisningen följt rådetde beslutade kriterierna.att av
Medborgarskolan bekräftade så påpekadefallet, samtidigtatt attvar men
rådet årsedan flera haft tillgång till information avvisar krite-attom man
rierna ifråga därför de bygger uppskattningar och godtycke. Dess-att

kan de upplevas integritetskränkande för enskildautom individer,som
vilket står i strid med förbundets ideologiska inriktning. Efter behand-

29De aktuella kriterierna innebär lokala administratörer/cirkelledare ska be-att
döma minst 50% kan sådantha handikapp hardeettom av attgruppen anses
svårigheter klara sig i vardagslivet, påalternativt grund sinatt utländskaav
härkomst svårigheterhar fungera i förståoch det svenska samhället. Föratt att
komma frånbort bedömningar dessa har Medborgarskolan istället vidtagitsom
"tillgänglighetsskapande åtgärder, varvid såalla deltagare sägaatt utsattssom
för åtgärderdessa handikappad respektive invandrare. Se brevrapporterats som
från Medborgarskolan till FBR daterat i november 1995.
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förbundets verksam-justerastyrelsebeslutar FBR:särendetling attav
målgruppernainomverksamhetså dessdelenhetsstatistik störreatt av

underlag för denlängre skainvandrare intehandikappade och utgöra
också, anledningmedbeslutarstatsbidragsfördelningen. Manframtida av

kriterierfrågan vilka framtidabegäran därom,Medborgarskolans att om
målgrupperna skaaktuellaredovisningen deförtillämpas tasska avsom

1995-11-23.styrelsediskussion FBR:stillupp
fåskafolkhögskolorochstudieförbundvilkabestämma stats-Att som

uppgifterdeemellan,fördelas demmedlen ska ärhurbidrag samt aven
sådan uppgifthantera. Entill FBRregeringen överlämnat att annansom

folkhögskolornasochstudieförbundensutvärderafölja ochär att upp
angivits för stödsyften och villkorförhållande till deiverksamhet som

tidigare redo-jagoch villkor harsyftenVilka dessa ärfolkbildningen.till
vadbildambitionenavsnittet här nedanoch igjort för, är att avge en —

uppföljnings- ochhänföras till dess utvär-kangjortoch hur FBR som—
deringsuppdrag.

utvärderaochFölja3.2 upp

andetag,utvärdering iochuppföljningvi oftaSverige talarI sammaom
någonockså klardradet det. Attsak. Delvisdet ärvore sammasom om

alltid.finnssvårt, gränslandtvå nämligendeskiljelinje mellan är ett
omfattandeutvärdering alltidemellertid ärkanAllmänt sägas att en mer

granskningbetydelsenUtvärdering, iuppföljning.insats än avnoggrann
ocksåinnehållernågon värdegrund,utifrån slagsverksamhet mer aven

å sidanandraUppföljningbedömningar.analys kvalificeradeoch avser
infor-sammanställninginsamling ochfortlöpanderegelmässig och aven

utveck-dennafölja hurmöjligtdetverksamhetmation gör attsomenom
förunderlagetinformationkvantitativ utgörregel detSomlas. är som

under-delingår informationdennaoch iblanduppföljningen, avsom en
sid1992,Franke-Wikbergsid 10;Sanddahl l99l,utvärderingilaget en

17.
fortlöpande följa huruppföljningmedSyftet är nämnts att ensom

vilkaflera syften,haUtvärdering däremot kanutvecklas.verksamhet av
kontroll;syfte kansamtidigt. Ett utövanågra föreliggeribland att envara

verksamhetensig,underordnade sköterhur dessöverordnad vill veta om
utvecklingenfrämjasyfte kanEttfungerar sätt. attannat avavsett vara

demanvändaskanfå informationframverksamhet, dvs att avsomen
verk-förbättrautveckla ochförsöki derasverksammadirekt attärsom

förståelsetillbidraifråga. syfte kantredjeEttsamheten att avenvara
kun-samladeför öka denochgrundläggande händelser attprocesser
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skapsmassan inom någon akademisk disciplin, eller för få bakgrunds-att
kunskap i konkreta beslutssituationer. Ett fjärde syfte slutligen är state-
giskt. Utvärdering därvidgörs exempelvis för kunna legitimera dras-att
tiska beslut, för dölja misslyckanden, föratt vinna tid eller föratt att mot
omvärlden visa fasad rationalitet Vedung i Ds 1994:117, sidupp en av
75-81.

Om vi vad FBR har gjort kan ha med uppföljningsägasser som att
så kan vi tillgöra, börja med konstatera såvälatt studieförbundatt som

folkhögskolor mångasedan år tillbaka kontinuerligt redovisar sin verk-
samhet i form rad olika statistiska uppgifter. Systemet har alltidav en va-
rit knutet tillnära gällande regelverk där syftet varit underlag föratt ge
samhällets stöd, också dokumentera verksamheten.att Efter FBR:smen
bildande 1991 och införandet målstyming har naturliga skäl vissaav av
förändringar genomförts. Själva grundidén har dock allt behållitstrots
tämligen intakt, och antalet uppgifter studieförbund och folkhögsko-som
lor har fortlöpande samla in och lämnaatt till FBR fortfarandeär stort.

Folkhögskolornas redovisning till FBR inhämtas via SCB och omfattar
uppgifter antal kurser, deltagare och deltagarveckor, för långadeom samt
kurserna deltagarnas ålder,även utbildningsbakgrund, kön och nationali-

I de fall deltagaren någonhar formtet. funktionsnedsättning eller han-av
dikapp registreras detta. Studieförbundensäven redovisning till FBR läm-

via det sk STUV-systemet och omfattar uppgifter månganas hur stu-om
diecirklar, kulturprogram och övrig folkbildning respektive organisation
genomfört, verksamhetens omfattning i glesbygd, mångahur människor

deltagit ålder,deras kön, nationalitetsamt och i förekommandesom fall
funktionsnedsättning eller handikapp. Såväl folkhögskolor studie-som
förbund redovisar dessutom årligen med hjälp tiotal huvudämnes-ettav
koder med antal undergrupperett vilkenstort ämnesmässig inriktning
verksamheten haft.

En del den information fortlöpande samlas in iav som presenteras rap-
där FBR kommenterarporter utvecklingen studieförbundens och folk-av

högskolomas verksamhetsutveckling. Kvantitativ information det slagav
beskrivits här för övrigt detutgör viktigastesom underlaget i de för-ovan

enklade anslagsframställningar FBR enligt årligenpropositionen harsom
inkomma till regeringenatt med. För komplettera och i någon månatt

fördjupa den bild folkbildningen de kontinuerligt insamladeav som sta-
tistiska uppgifterna har FBR dessutom låtit genomförager, störreett par

3°En alldeles färsk sammanställning alla de uppgifter FBR inhämtarav som
från studieförbund och folkhögskolor finns i FBR, PM 1996-01-13.
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få fram kunskapsyftet varitövergripandedär det attundersökningar om
1994.utbildningsbakgrund Svenssonålder ochdeltagarnasbl a
gjort kanFBRvadtittuppföljningsuppdrag. EnlångtSå FBR:s som

förhandenvidutvärderingsuppdrag ansvaretattdesshänföras till ger
bered-styrelsensFoU-beredningrådetspå ärliggerarbetedetta som
Vi kanforskning.ochutvecklingutvärdering,frågoriningsorgan rörsom
sedanstudieförbundochfolkhögskolorockså konstatera ävenatt om

såverksamheten,deninformationinsamlatochföljtlänge egnaomupp
erfarenhetersystematiskaheltbildandevid FBR nästandetsaknades av
rådet, via FoU-brist harråda dennabotutvärderingskaraktär. För att

fi-och/ellerinitierauppgiftangelägendet attberedningen, sett som en
mångautvecklingsprojekt, ärochforsknings-rad olikanansiera varaven

sid 39.1993,FBRutvärderingskaraktärav
förförutsättningarskapaägnadevaritharprojektdessaFlera att enav

på denfolkbildningsverksamhetutvecklingochidédebattfortlöpande av
studieförbundensifolkhögskolor ochenskildanivån, dvs utelokala

finansieratuppskattningsvishar FBRintervjuerminaEnligtavdelningar.
miljoner2 -2,5kostnadtillsådana projekthundratal perdrygt avett en

Tillbudget.FoU-beredningenstredjedeldrygtår, vilket motsvarar aven
införutvärderingsprojekt,myckethandlade detbörjan menomen

utvecklingsprojekt därprioriteraistället ut-beslutat1995/96 har attman
så ställning.centralintarvärdering inte en

utvärderingsprojekt harlokalastöd tillekonomisktFörutom att ge
utvärderingsarbetestimulerasöktandraFoU-beredningen sättäven

Linköping hariVuxenutbildarcentrummednivån. samarbeteIlokaladen
utvärderingsarbe-bedrivaför avsikthaftmänniskorutbildat attsomman

anordnatVidare harfolkhögskolor. ettochstudieförbundinom an-mante
medkontakterförmedlingutvärderingskonferenser,tal större avgenom

utvärderingsfrågorrådgivning igivit samthögskolorochuniversitet er-
bekost-på FoU-beredningensfolkhögskolorstudieförbund ochbjudit att
projekt.lokalaplaneringmedför hjälpnågon forskarenad avengagera

träffartillprojektledareinbjuditdessutomhartillfällenflertalVid ett man
projekt FBR:slokalaandrainformationocherfarenhetsutbyteför om

1994/95.och1991/92verksamhetsberättelser
också flera utvär-FBRsatsningar harlokala startatdessaVid sidan av

genomförtsallmänhetvilka islag,omfattandederingsprojekt avmerav
har dessaochi kronorhögskolor. Mätt örenuniversitet ochvidforskare
dvs 2-2,5satsningarna,lokalademycketlikaungefärkostatprojekt som
kandetta slag näm-projektavslutadeBlandårligen.kronormiljoner av

Umeå-skdenutvecklingFranke-WikbergsSigbritpedagogen avnas:
sammanställ-TombergsUlla-Britt1992;Franke-Wikbergmodellen
måldokumentfolkhögskolornasochstudieförbundensanalysning och av
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och utvärderingsplaner Tornberg 1993; Bo Götbergs undersökning av
elevernas möjlighet till inflytande i folkhögskolan Göthberg 1993; pe-
dagogerna Nitzler och Landströms utvärdering studieförbundens ochav
folkhögskolomas arbetsmarknadsinriktade verksamhet Nitzler Land-

1994; minström kvalitativa utvärdering folkhögskolorssamt egen av sex
och fyra studieförbunds verksamhet Lindgren 1995;

Som framgår min uppräkning här satsningar på utvärdering,av ovan av
så har FBR synnerligen aktivt arbetat förett sätt utvärdering skaatt
komma stånd.till Att till utvärdering kommer till ståndatt jagärse som

det emellertid bara sida saken. Den beställt utvärderingser en av som en
borde i rimlighetens också ha ambition det resultatattnamn som ut-som
värderingen producerat kommer till användning på eller sätt.ett annat
Användning i själva verketär mål;centralt huvudpoängen i allett utvär-
dering förse beställareär och andraatt med informationavnämare som
kan fungera åtgärderunderlag för och beslut Vedung i Ds 1994:117,som
sid 118 ff. Inte minst gäller detta i målstyrd verksamhet, där använd-en
ning utvärderingars såresultat kittetsäga i helautgörattav processen
Rombach 1991, sid 19.

Frågan hur FBR använder sig utvärderingars resultatom ärav nu en
Åaning komplicerad på. sidan finns det, enligtatt de intervjuersvara ena

jag genomfört, hittills inga exempel hur utvärderingars resultat spelat
eller tänkes spela roll i konkreta beslutssituationer. Att dömaen av- -

mina intervjuer det förmodligenär dessutom så från rådets sidaatt man
inte tagit fråganännu ställning till såoch i fall hur, utvärderingarsom, re-

sultat ska ligga till grund för FBR:s beslutsfattande. Det alldeles förär ti-
digt på, Det inte än, Svårtatt hur dettavet i prak-svara att vetaman
tiken gåska till och Utvärdering målstyrningoch så gårdetär in-nytt,

ha färdiga strukturer arbeta utifrånte att typiskaär exempelatt hur
man svarar.

Å andra sidan kan emellertid hävda påFBR mycket med-attman ett
användersätt utvärderingars resultat.vetet Att betrakta utvärdering som

underlag för beslutsfattande enligt Evert Vedung,är min hus-ärsom egen

De projekt här räknas kan enligt min mening hasägas utvärderings-som upp
karaktär. FBR har emellertid också någoteller sigstartat sätt iengagerat
forskningsprojekt inte har denna karaktär, några inteännu avslu-ärsom varav
tade, nämligen: Lärande studiecirkel,i pedagogiskt inriktat projekt vidett
Lärarhögskolan i Stockholm; Datasamverkan mellan studieförbunden som
drivs Folkbildningsförbundet; Ungdomar och folkbildning tideri för-av av

Örebro;ändring drivs vid Novemus, Högskolan i pedagogen Persom samt
Hartmans studie Del förening.i
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användning.utvärderingarspåutvärderingsfrågor, bara sätt attgud i ett se
utvärderingarsanvändainstrumentellt sätt ärmindre att re-Ett annat- -

handlan-kanskesiktochpåverka debatt,sökamedelsultat attettsom
praktiken hante-iså hittillsFBRjustdethävdavilja ärskullede. Jag att

utvärderingsuppdrag.sittsidananvändningsorienteradeden avrat mer
Enomständigheter. ärfleraligger att samt-slutsatsför dennagrundTill

bildningsorganisationemasså markerarstarktintervjuadeliga personer
uppgiftFBR:sdettycks är attMansammanhanget. atti menaeget ansvar

lokala arbetet.detinaturligtbliskautvärdering momentförverka ettatt
till-och"återföringuppgiftockså FBR:sdet attMan genomvaraanser

på-sökaresultatutvärderingarnasomfattandedegängligörande merav
studieförbundochfolkhögskoloriprocesserskapaoch somverka ute

utveckling.ochförändringtillledersikt
doku-formellaihittatjaguttalandenomständighet utgörsEn avannan

styrelsemötennågraVidproducerat.sammanhangrådet i olikament som
uttalandeniutvärdering mynnat utdiskussionerförthar somomman

iställetförfunktion,kontrollerande attFBR:spågår att tonaut nersom
detsådant tillfällepå ärexempelutvecklingsaspekter. Ett ettframlyfta

kontrolleradeharvisserligenFBRsigstyrelsendär att enmöte omenar
primäraFoU-beredningensingå ibörintedenna upp-funktion, attmen

tillsyftabörutvärderingbeträffande attåtgärderFoU-delegationensgift:
utbytetoch ökagenomskinligheten...självförståelsen... ökaden inreöka

1993-05-styrelseFBR:shögskolor/universitet...ochfolkbildningmellan
tydligareefterlyserstyrelseledamot ettexempel närär12. Ett annat en

efter-i dendärbidragsfördelning,ochkvalitetmellansamband manmen
imåste förasdebattdylikviktenbetonardiskussionenföljande att enav

sti-styrelse kan"Folkbildningsrådetsfolkhögskolor.studieförbund och
kvalitetsfrågoma,medvetenhetökadochdebatttill fortsattmulera om

1994-folkbildningen styrelseFBR:söverrock förfår bliinte enmen
verksamhets-FoU-beredningensslutligen,exempel, ärtredje02-15. Ett

utvärderingoch sägs:uppföljningsyftet medbeträffandedär detplan

uppföljningsarbeteochutvärderings-stimuleraUppgiften är att
frågor. Dettadessakringkompetensutvecklingökadsamt en

metodererfarenheter,spridaochföljasker bl att uppgenoma
forskaremedsamverkaniforskning.../..../Uppgiften äroch att

institutioner,olikaflertalfolkbildare, ettoch representerarsom
frågeställningarutvärderaochbelysaorganisationer,skolor och
folkbildningenutvärderingregeringenstillunderlag avgersom

Verksam-utvecklingsarbetefolkbildningnsförsamt egna
95/96.FoU FBRhetsplan
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Min tolkning de beskrivna omständigheterna FBR starktär att tonarav
utvärderingars kontrollerande funktion. påIstället använd-ner ser man

ningsfrågan i lokalt främjandepespektiv, där den uppgiftenett egna- -
består i stimulera studieförbund folkhögskolorsoch utveckling,att age-
rande och beslutsfattande. måndenI utvärdering används i kontrollsyfte
så förutsätts detta ske lokalt, eller inomäven för de ställningsta-ramen
ganden regeringen i samband med fördjupadedengör anslagsframställ-
ningen.
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Målstyrning4 frågeteckenmed

Har påverka4.1 FBR sökt studieförbundens
och folkhögskolornas verksamhet i rikt-
ning målmot statens

Det grundläggande motivet bakommest de förändringar folkbildning-av
arbetsvillkor ägde för årfem kommaens bortsnartsom rum attsen var

från allt komplext och svårhanterligtett regelverk, regelverkmer ett som
tenderade ställa själva ändamålet med folkbildningensatt samhällsupp-
gift i skuggan. När det gäller studieförbunden kan någon påpe-man, som
kat, till och med hävda det funnits dåtid studiecirkelnatt mål ien ettvar
sig, mål med sitt folbildningsanslagatt statens helt enkelt fåatt stu-var
dieförbunden driva studiecirklar Olsson 1990,att sid 16.

Med riksdagens beslut i juni 1991 skulle allt detta historia. Denvara
dittillsvarande regelstymingen med där folkbildning-ersattes ett system

mål innehålloch ställdes i fokus. Genom studieförbundens att uppmuntra
och folkhögskolor sina målsätta sökte frånatt sidaegna statens attman
dels åstadkomma renodling folkbildningens fådelssärart, de olikaen av
bildningsorganisationema tydligare profilera sigatt varandragentemot
vilket sikt ha förvärde demokratinantogs Lindgrenett 1996, sid 23.
Riksdag och regering samrådhade i med företrädare för folkbildningen
emellertid också fastställt målvilka skulle gälla för den statliga bi-som
dragsgivningen till studieförbund och folkhögskolor. Närmare bestämt
ville stödja verksamhet det möjligt förgör människor på-man en som att
verka sin livssituation och till skapa för delta iatt attengagemang sam-
hällsutvecklingen. Speciellt viktigt ansåg det stödja verk-attman vara
samheter anordnas för utbildningsmässigt, socialt eller kulturellt ef-som

kortutbildade,tersatta invandrare och handikappade.grupper som
Ansvaret till mål åvilaruppfyllesatt FBR,att statens ideell före-se en

ning stiftad folkbildningens huvudmannaorganisationer till vilkenav re-
geringen i enlighet med RF 11:6 överlämnat alla förvaltningsuppgifter

gäller folkbildningen. Syftet föreliggandemed studie harsom varit att ta
reda FBR lyckats med detta. då,Kan bakgrund vad viom motman av

FBR:s hantera devet sätt överlämnade uppgifterna,att rå-nu om säga att
det arbetat för påverkasöka studieförbundatt och folkhögskolor i rikt-
ning målde angivit förmot bidrag tillstaten verksamheten ifrågasom
Mitt ja. FBR harär i hanterandet de överlämnade uppgifternasvar av

mål för bidragsgivning.styrts statensav
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fördelningspolitiskfinns klarbidragfördelauppgiftenVad gäller att en
för-proposition ochiprioriterade nämnsinriktning demot grupper som

förenskilda fallfleraFBR iVi har attordning. ageratäven sett att orga-
så faller inomdenverksamhetifråga sinska rikta innisationerna att ra-
Även gällerdetangivit.mål villkor närochför de staten upp-sommen

min mening dra slutsat-enligtutvärdera kanochgiften följaatt manupp
exempelvis fortlöpandeharriktning. Mani dennaarbetatFBR:sattsen

studieförbund ochutsträckningi vilkenbelyseruppgiftersamlat in som
har dessutomManprioriteradenår tillfolkhögskolor satsatut grupper.

ochutvecklings-förutsättningar förskapa ut-omfattande attresurser
utvärde-flertalnivån, genomförtlokaladenvärderingsarbete ettsamt

omfattande slag.ringsprojekt av mer
således inget tvi-mål finns deti sitt arbeteFBRAtt statensstyrts av

påarbetattilltveksam äremellertid litevelsmål sättetJag är manomom.
åtgärdernade vidtagnakaraktärenochomfattningendvseffektivt, om

organisatio-enskildai deförmår påverka verksamheteni praktiken ute
nedan.utveckla härpåstående försökaska jaggrund för dettaMinnerna.

vilkabeslutaöverlämnatregeringen äruppgifterde stu-En attsomav
medlen skafå hurstatsbidragskafolkhögskolordieförbund och samtsom

hanterat dennahur FBRbeskrivningminAvemellan.fördelas dem av
treårsperiodenförstadenframgår underuppgift att man

tidigarefördelningtillämpade1991/92-1993/94 i stort sett somsamma
ef-i principbidragsberäkning. DvsSkolöverstyrelsensgrund förtilllegat

studietimmar.respektiveelevveckorantaliverksamhetsvolym, mättter
rådet förarbetade1994/95-1996/97treårsperiodenandraInför den den

tillhänsynbidragsfördelningssystem störreåstadkomma tarettatt som
mål. Somfolkbildningenssigtydligt inriktarochkvalitet, som mera

rådets arbeteresultatetredogörelseframgått tidigaremin är ett sys-avav
dettautsträckning sätt.i viss uttem sersom

utgångs-medstatsbidragetfolkhögskolesidan beräknasPå numera
kortutbil-andel10%,handikappadeandelskolansenskildapunkt i den

83%långkurselever 2%. Restenintematboendeandel5%dade samt
verksamhetensalltså oberoendeochbidragallmäntfördelas ärett avsom

år genomförafrån dessutommåste och medskola nästainriktning. Varje
erhållet allmäntminst 5%motsvarandeutvecklingsarbeteredovisaoch av

stödmodell därgäller ärstudieförbundenstatsbidrag. För statens upp-en
målgruppsbidragoch15%volymbidrag70%,på grundbidragdelat

verksamhetens in-oberoendebåda förstnämnda bidragen är15%. De av
invandrare,kortutbildade,Målgruppsbidraget däredäremotriktning. avser

glesbygd.boende ihandikappade och
såledesvistudieförbundssidan kanPå såväl folkhögskole- ensesom

propositioniprioriterasderiktningambition itydlig mot somgrupper
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förordning.och Samtidigt det uppebart volymtänkande allt do-är att trots
varpåminerar det medel fördelats. Endast mindresätt delstatens en av

det allmänna bidraget l7% kan15% ha konkret i rikt-sägas styrtsresp.
målning de finns angivna i förordningen statsbidrag tillmot som om

folkbildningen. Samma slags tänkande har allt döma tillämpatsattav
i fördelningen de särskilda anslag folkbildningenäven sedanav som

1992/93 tilldelats för anordna utbildning för arbetslösa. Med undantagatt
för de medel för anordna utbildning i vissa invandrartätaavsatts attsom

utgångspunktenkommuner har varit omfattningen respektive organi-
sations verksamhet. Systemet dessutom såuppbyggt organi-är att om en

såsation minskar sin verksamhet, innebär detta sikt bidraget redu-att
Såvitt måstejag kan detta skapa situation där studieförbundceras. se en

och folkhögskolor upprätthållaprimärt efter alternativt sinökasträvar att
verksamhetsvolym för inte Mål-i bidragshänseende. ochatt tappa ut-
vecklingsarbete riskerar därmed komma i skymundan.att

Att rakt måltänkandevolymtänkande domineratsäga änattav snarare
fördelaFBR:s bidrag inte helt rättvis slutsats.sätt Deäratt ut-nu en

gångspunkter FBR tillämpat och tillämpar i sin principiella bidragsför-
delning bygger visserligen i mycket påutsträckning volym och kvan-stor
titet. Samtidigt finns det emellertid faktorer talar för FBRett attpar som

påverkaandra aktivt arbetat för studieförbund och folkhög-sätt att
i mål.skolor riktning mot statens

sådanEn faktor de beslut fattat enskilda organisationerär rörman som
verksamhet inte befunnits ligga mål,i linje med och där bi-statensvars

dragsgivningen därför reglerats; kravet Fämeboskolan inteatt rappor-
kursen i civil olydnad statsbidragsberättigad, frysningentera som av

statsbidraget till fråganFinska folkhögskolan tills dess styrelse lösts,om
justeringen Medborgarskolans statistik rörande verksamhet inomsamt av

målgrupperna handikappade och invandrare. faktorEn detärannan
grundläggande kvalitetskrav FBR ställt för organisation över-attupp en

ifrågahuvudtaget ska komma för statsbidrag. innebärKravet folkhög-att
skolorna, liksom studieförbunden och deras lokalavdelningar, ska ha fast-

måldokument,ställt årligenutarbetat plan för utvärdering samten upp-
verksamhetsberättelse,rättat och dessa dokument dessutom skaatten

hålla viss standard fastställts FBR. Huruvida denna standarden som av
kan innebära påverkan eller styrning studieförbundenssägas och folk-av
högskolornas i riktning målverksamhet för bidragsgivning ärmot statens

svårtdock ha upfattning eftersom ingenting deras till-sägsatt en om om
ämpning. innebärVad det exempelvis enskild bildningsorganisa-om en
tion inte lever ifrågatill standarden å någotFinns det andra sidanupp
slags belöningssystem för måldokument,de organisationer utvärde-vars
ringsplaner hållaoch verksamhetsberättelser bedöms särskilt hög stan-en
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måldokument,organisationsenskildstandarden ut-dard Kommer en
överhu-bidragsgivningenverksamhetsberättelseochvärderingsplan att

bidragfördelningennågon betydelse förhavudtaget av
studie-utvärderafölja ochså går medtill arbetetviOm över att upp

framgårså min tidigareverksamhet,folkhögskolomasförbundens och av
ochbetydandeuppgift FBRdetta ägnatredovisning äratt resursersomen

uppgiftenbeträffar delden röråt. minst vadInteuppmärksamhet somav
mening draenligt minöverdriva kanutvärdering. Utan rentavatt man
årentvå i själva verketförstadeslag underdettainsatserslutsatsen att av

arbete.FoU-beredningensrådets så åtminstonehelaintedominerade, om
fi-utvärderingskaraktär harforskningsprojektövergripandeflertalEtt av

organisa-enskildagivitsstöd harekonomisktomfattandenansierats;
seminariermångfald utbildningar,utvärderingsarbete ochtioners aven

lokala kompetensendensyfte ökaiharkonferenseroch attarrangerats
Överhuvudtaget aktivrådets varit mycketfrån sida närharområdet. man

lokaladenutvecklingsarbeteochutvärderings-stimuleradet gäller att
mål för bi-medväl i linjeövrigt liggerförnivån. insatserAllt statenssom

folkbildningen.tilldragsgivning
jag tidi-stånd emellertidtillutvärdering kommer ärtillAtt somattse

kon-harvilka syftenVilket eller änpåpekat förstabara ett steg. mangare
enligt minså kanutvärderingsarbetesittmedfrämjande etctroll, man

i betydelsenutvärdering,från faktumdetbortaldrig kommamening att
betraktagrundenresultat, ibedömning ärsystematisk ett styr-att somav

tydligt detta iSärskiltinriktning.framtida ärför verksamhetersmedel en
resultat förutsättsutvärderingarsråder,målstyrning och därsituation där

utvärdering inteförändring. Förochutvecklinggrund förligga till att en-
sin existensbekräftarverksamhetensdärtill ritual utövareska blibart en

ellerbeslutsfattaresåalltså krävsfinns viVi utvärderas, att ena--
ger.utvärderingarinformationdenanvänder sigandra sättet somav

resultat legatpå utvärderingarsinga teckenfinns detvi harSom attsett
påverka studieförbundenseftersträvandeni sinaför FBRtill grund att

för lig-utarbetatspromemoriaövrigt den internagäller för att32Detsamma som
iifråga. kriteriernaEttdokumentengranskningför kanslietstill grund avavga

målutsträckningi vilkengranskagår exempelvispromemorian statensut att
då rim-granskningmåldokument. Enorganisationensi denomnämns somegna

tillräckligmål iställning till omnämnsbordeligtvis statensatt taut om
avseendetillräckligt i detta ärbetraktavadutsträckning, är att sommen som

alltså okänt.
vår ritualertids modernautvärderingdiskussionhögst intressant3’ En somom

red. 1995.Sahlin-Andersson,i RombachAnnika Raboförs antropologenav
dennajustför övrigt hämtatCitatet text.är ur
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folkhögskolornasoch verksamhet i riktning mål. Iställetmot statens ser
allt döma användningsfrågan i lokalt perspektiv, där denatt ettman av

beståruppgiften i inspirera och till diskussion,att uppmuntra ut-egna
veckling, agerande och beslutsfattande. Lite elakt uttryckt skulle man
kunna hävda FBR:s strategi varit tillgängliggöra övergripandeatt att ut-
värderingars resultat rad olika stimulera utvärderings- ochsättsamt en
utvecklingsarbete i studieförbund och folkhögskolor. Allt i förhopp-ute
ningen ifrågaorganisationerna låta påverkas,ska sig så de i sinatt attom

kan fatta beslut och förändra såsin verksamhet den bättre harmo-tur att
nierar målenmed de måloch med för bidragsgivning. Frå-statensegna

sådock kommer ske iär där det finns någrainteatt ett systemgan om up-
penbara belöningar i sikte för den organisation aktivt arbetar för attsom
utveckla sin verksamhet påföljderalternativt för så,den inte görsom
och där bidragsfördelning och tvåutvärdering betraktas separatasom
verksamheter.

Några4.2 förklaringar och funderingaregna

Den huvudsakliga slutsats kan dra denna studie i arbe-FBRär attman av
med fördela statsbidrag följa och utvärdera studieförbun-tet att samt upp

dens och folkhögskolornas verksamhet vägletts mål för bi-statensav
dragsgivning. framgåttSom min redovisning rådethar vidtagit radav en

åtgärderolika för leva till de krav formellt ställts. Man haratt upp som
alltså sökt styra den samlade folkbildningen i viss given riktning,en

begreppet styrningäven allt döma sig främmande för dematt terom av
jag intervjuat. ocksåSom framgåtorde ifrågasättakan emellertidman

omfattningen karaktärenoch åtgärderna,de vidtagna styrning-om
så vill, i realiteten har haft eller kommer önskad verkan:atten om man

För det första har bara mindre del den generella statsbidragsför-en av
delningen explicit knutits mål,till medan knuten tillärstatens merparten
volym och dessutom oberoende verksamhetensär inriktning. För detav

rådetandra, när uppenbart eller hotat använda,sätt använt,ett mera
statsbidraget påtagligt styrmedel har frågadet varit punktvisaettsom om
åtgärder enskilda organisationer någotverksamhet igentemot vars avse-
ende befunnits tveksam. För det tredje finns det inga uppenbara belö-

3‘ Ingen dem jag intervjuat någottycker styrning FBR bör sysslaärattav som
med. Istället använder sig "påverka",uttryck skapa processer,man av som
"markera vikten av eller möjligen styming dialog för beskrivaattom genom
FBR:s ledande funktion.
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förställtskvalitetskravpåföljder kopplade till deningar eller uppsom er-
studieförbundväl kan innebäravilket myckethållande statsbidrag, attav

ifråga. det fjärde harFöri kravenhelt enkeltoch folkhögskolor struntar
uppgift iutvärderingsuppgifttolkat sinallt dömaFBR att somsom enav

nivån iden lokalautvärderingsarbetegår stimulerahuvudsak ut att
folkbildningsarbetetsfrämjastimulans skadylikförhoppning ut-attom

några belö-finns uppenbaraheller härdet inteveckling. Detta atttrots
låter alternativtsig,påföljder organisationi sikte för denellerningar som

låter sig, stimuleras.inte
framstårförvaltningsuppgiftemaöverlämnadedehanteraFBR:s sätt att

såså intefalletaning tandlöst. Attbitvis ärord ärmed andra nusom en
förhållanden imeningenligt minberorkonstigt, stor ut-treutan som

medbeskrivasoch kanmed varandrasträckning hänger somsamman
målstymingssituation.tid, roll ochhjälp ordenav

för organi-så lätt konstateratid, detvi börjar medOm är attatt en ny
år i tiden,fem tillbakasig knapptexistens sträckersation FBR varssom , fråga sökande ochblir mycketbörjannaturligt det tilldetär att omen

så viktig uppgiftcentral ochska hanteraprövande kring hur somenman
bidragsfördelning harförprincipernastatsbidrag. Defördelning nyaav

måste få analyserarådet tid sigtillämpas, ochnyligen börjathelt att
uppgiften föl-gällerdetNäreffekter detvilka attsystemet genererar.nya

inte haftkonstatera FBRvi dessutom ännuutvärdera kanoch attupp
existeran-grundvalfrån sidanågra formella krav sig att,statens av

får för studie-konsekvenserslutsatserutvärderingsresultat, drade som
Sådana slutsatser skaverksamhet.folkhögskolornasochförbundens en-

anslagsframställ-fördjupadedensamband medpropositionen dras iligt
rå-år. september 1993,tredje I närhar produceraning FBR vartattsom

fanns det heltlämnades,anslagsframställningfördjupadeförstadets
1993, sid 37.FBRdra slutsatserutvärderingsresultatingaenkelt att av

Huruvidai 1997.anslagsframställning ska lämnasfördjupadeNästa mars
också slut-drarutvärderingredovisarinte baraFBR där ägt utanatt rum,

bildningsorgani-får förkonsekvenserandraeller sättetsatser enasom
såledesåterstårverksamhetsationernas att se.

tandlösaliteförhållande ljus FBR:s sättkastar överEtt attannat som
med detförvaltningsuppgifterna, har göraöverlämnadehantera de att

rådet i minstmålstyrningssituation verkahar ärfaktum den attatt som
målstyrning folkbild-ikomplexitetenaspektkomplex. En är attsagt av

hur det helasig säkerså inte kännerningssammanhang är nytt att man
Björnför ekonomenöverraskandeinte särskilttill.ska Detta är somnu

definition före-entydigingenframhållit, scifinns det faktisktRombach av
verklighetens prak-teori eller imålstyrning, böckernassig iteelsen vare

också fram tills heltFBRpekakanRombach 1991. Härtik attman
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myndig-från förordningenstyrningvarit frikopplat dennyligen omsom
däruttryck för, ochårsredovisning anslagsframställningochheters är ett

påmålstyrningen för denågon mån framgår ställer kravvadidet myn-
medhar, för talaförordningen. Manomfattasdigheter att avenavsom

kom-sig mot. Givet dennaparagraf lutaintervjuat, ... ingendem jag att
stäl-jag det befogatmålstymingssituation finneroch osäkraplexa att- -

vad beträffarförväntar sig FBRfrågan konkretvadla styr-staten avmera
mål synnerhet.styrning ii allmänhet, ochning mot

målstyr-aspektmedjag just hängerVad sagt avannansamman en
folkbildnings-verbala paradoxnämligen denningskomplexiteten, som
propositionentidigare betonarför. Sompropositionen uttryck nämntsger
och folkhög-Studieförbundi folkbildningen.det fria och frivilligastarkt

kvalitetmål, särskildoch detsinaskolor ska sätta omsom enansesegna
dessai enlighet medförmår profilera sin verksamhetorganisationerna

mål tillockså ska liggafastställt vilkamål. emellertidStaten har som
förstå åliggerSåvitt det därmedbidrag. jag kangrund för beviljande av

båda krav, och dennadessai sitt arbete söka balanseraFBR stu-att som
medvetet-också så rådet- mindreellerjustdie visat detär mersom

proñleringen haråstadkomma eftersträvansvärdadenarbetat. För att man
målformule-i derasbildningsorganisationernaoch stöttatuppmuntrat

åt-också vidtagitsamtidigt harutvärderingsarbete,ochrings- manmen
verk-folkhögskolomaspåverka ochstudieförbundensför sökagärder

imål. med andra ordi sitt arbeteFBR hari riktningsamhet mot statens
råder,målstymingssituation vil-komplexarespekt för denvisat stor som

rådets hantera debidragande orsak tillskulle kunna sättket attattenvara
tandlöst.bitvis sig aningöverlämnade uppgifterna ter en

förklaringförhållande lyfta fram tänkbarjag villtredjeEtt som ensom
meduppgifterna haröverlämnadehantera de göratill FBR:s sätt attatt

å fö-ställe, andra sidanå i myndighetsdubbla roll; sidandess somena
folkbildningen. Denintresseorganisation för den samladereträdare och

svårtroll detgäller för dennauppsättning spelreglerdubbla görsom -
hittillskraftfulltomöjligt för FBRkanske änattrentav managera mera-

vill FBRpå. Från uppdragsgivarenanslagsgivaren ochvisat man seprov
samhällsfunk-folkbildningenintressebevakare förbredare somsom en

formulerats,också, formelltdet inteförväntar sigtion. Man även attom
fattade beslutpolitisktmyndighetsvis ska verkställatraditionelltFBR

så effektivtopartiskt ochorganisationerfolkbildningensrör ettsom
förlängningen deoch imedlemmar däremot,möjligt. FBR:ssätt en-som

överlevnad ochsinfolkhögskoloma, harskilda studieförbunden och egen

2.3, sid 12-13.denna avsnitt3‘ Se uppsats
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tillväxt mål.primärt Givet den balansgångett FBR därvid harsom som
klara det inte underligtär de beslut fattatsatt sigatt terav som som ur-

vattnade och konsensusliknande för utomstående betraktare. Till dettaen
ska läggas de informella krav själva folkrörelsekulturen implicerarsom
och innebär FBR, för framstå trovärdig och legitim fö-att attsom som en
reträdare för den samlade folkbildningen, självsvåldigtinte kan fatta av-
görande beslut grundligt förankra dessa i sina medlemsorganisa-utan att
tioner.

Till sist fundering har med vad jag inledningsvisgöraatten egen som
skrev uppluckrade relationer mellan privat och offentligt, och utveck-om
ling situation där ökande antal privata aktörer alltmer integre-mot etten

i de politiska och administrativa vårtI fall integrationenärsystemen.ras
uppenbar därför FBR privaträttsligutgör till vilket regering-att ett organ

överlämnat förvaltningsuppgifter ställer på rådetkraven attsom agera
myndighets ställe". FBR emellertid integreratär i de politiska och admi-
nistrativa påäven jag finner högst intressant,systemen sättett annat som

också aning förvirrande.men en
Den traditionella och fortfarande bilden statligagängse och kom-av

munala förvaltingsmyndigheter de, förberedaär och verk-att attgenom
ställa politiska beslut, bör fungera instrument politikerna. Attettsom

sådet inte här i praktiken alla intresserat sig för fråganärut med-ser som
Även myndigheter fattar i utsträckningvetna politiska värde-storom. -

fördelande beslut, och mellan politik och förvaltninggränsen i reali-är-
flytande. I FBR:s fall det såemellertid inteteten är bara flera deatt av

beslut fattas politisk karaktär.är Här har medlemsorganisationer-som av
i själva verket rådetuppdragit politiskt bedrivaattna attagera genom

utbildningspolitisk bevakning frågor folkbildningen.rör Med-av som
lemmarnas rådetsuppdrag och formella privaträttsligtstatus som organ

därmed FBR mycket frihetavsevärt förhål-politiskt iger attmera agera
lande till riksdag och regering vad vanliga myndigheter får.än kan och
Till detta ska läggas FBR de förvaltningsuppgifter regeringenatt genom
överlämnat dels har direkta kanaler till anslagsgivaren, åtnjuterdels ett
starkt förtroende hos denna Kilsved Lindvall 1993, sid 5. Man förär,

tala med dem jag intervjuat,att samtalspartner lika vill-en av en
kor 99

.

3°Ett liknande återfinns i Framtidens Folkbildningsrådrapportenresonemang
Kihlsved Lindvall 1993, sid 4 ft.
37Se exempelvis Söderlind Petersson 1986 för diskussion förhållan-en om
det politik förvaltning.-
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således privaträttsligtmedvi här harVad ärgöra ettatt organ som
administrativapolitiska ochi deolika integreratsrad sätt systemen.en

ioffentliga sfären haroch denmellan den privataUppluckrade relationer
offentligbedriverföreningsituation där ideellskapatsjälva verket enen

politikmyndighetsområdet, mellanoch därutanförförvaltning gränsen
existera.upphörtharflytandeförvaltning inte baraoch är attsnarastutan
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