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Förord

Folkbildningen innehåller många slags verksamheter vilka vi studeratav
studieförbundens studieverksamhet fokusI harnärmare. varit verksam-
hetens kärna, den lokala vardagen där folkets bildning odlas. Studien är

del i utvärdering folkbildningenstatens SUFO 96, Utbild-en av en av
ettningsdepartementet ledd verksamhet, innehåller antal olikasom pro-

jekt. Vår studie bildar, tillsammans med de andra projekten, underlag till
departementets utvärdering, självständigt forskningsprojekt.är ettmen
De resultat här redovisas vi själva för. Vår redovisning ochsom svarar
tolkning kan alltså inte uppfattas uttrycka Utbildningsdepartementets
syn.

Projektet påbörjades den januari1 1995 och avslutades i december
år. Det har utförts fyra forskare från olika lärosäten:samma treav

Göteborgs och Linköpings universitet Lärarhögskolan i Stockholm.samt
Forskarna kollektivt för föreliggande I projektet har med-text.ansvarar
arbetarna dock hañ olika ansvarsområden. Eva Andersson har studerat
Gunnared, Ann-Marie Laginder Nyköping och Gunnar Sundgren Nor-
berg. Var och har sörjt för gestaltningen respektive lokalsamhälle,en av
från datainsamling till tolkning. Staffan Larsson har för projektetssvarat
design och igångsättning. harHan formellt det övergripande vetenskap-
liga Samtliga har via sammankomster iansvaret. studiecirkelns anda del-
tagit i fonnandet helhetstolkning. Därutöver har elektroniskav en post
varit ovärderligt medel krympa deett geografiska avstånden.att

Carl-Gustaf Andrén, Agneta Charpentier och Lars Göransson, som
for ÅsaSUFO vill96, vi tacka för samarbete. Mäkitaloansvarar gott

gjorde tjänst sin kritiska läsningstor vårt manuskript.oss en genom av
Vi har också haft den kritiskastor granskningnytta gjortsav som av
den vuxenpedagogiska forskningsgruppen vid Linköpings universitet och
SUF O 96 referensgrupp. Ett särskilt tack vill vi framföra till alla kvin-

och bidragitmän med sina erfarenheter och upplevelser inor de in-som
tervjuer vi gjort med cirkeldeltagare och informanter.

Författarna
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Bakgrund1

internationelltifenomen,folkbildningen ettnordiska är ettDen som
studieform,intressant. Denverkligtperspektiv representerar somär en

istråkcentraltrealitet. Ettutopiuppfattas änländerandrai sommer
deförändraförgjortsförsökdeskolhistoria att1900-talets är som

denVi harefter.formasundervisninggrundläggande mönster prog-som
liknande vågoch vi harmellankrigstidenunderressivistiska vågen nyen
konstateratsamerikanska dataiutgångspunktmedhar1970-talet. Detpå

återtaförtillfälligtrubbats snartbaragrundläggande attde mönstrenatt
folkbildningenform framstårbakgrundsådanursprungliga Motsin en

etablerats,grundmönsterannorlunda mestharrelief. dennaIi skarp ett
studiecirkeln.tydligt genom

studiecirkelverksam-formadessekeldettabörjanRedan i genomav
utbildning Detformeravvek frånpraxis, gängseheten avsomen

blevpraxis inteetableradfrånavvikelsedennaintressantaverkligt är att
etableratblev mönster,studiecirklar ett nyttrandfenomen, attutanett

hadetand inte utanensartatDettatidens mönstermotstått varsom
grundstruktur. Gemensamtinomvariationerformmässiga varsamma

verksamhetskolmässigheten. Dagensdenfrånavvekdock de gängseatt
frånavvikadetta dragkvarutsträckning attvissfortfarande ihar av

slagf återstårutsträckninghurolika Iskolorpraxis i storetablerad av
samhälletsåvälimycket häntharsekletSedan börjanundersöka.att av

fort-folkbildningenFråganfolkbildningsvärlden. ärii omstort som
folk-betyderVadenkelt:heltFråganbetydelse.någon ärharfarande

tidi vårbildning
studie-handlarfråga, densådanbesvarastudie sökerDenna omen

utgångspunktgrundläggandelokala livet. Enför detbetydelsecirklamas
individernassåvälbetydelse förcirkelstudiemasundersökervi somär att

Tobin 1994.Tyack
själv-styrforrnema2 samtalkommunikationsformengällde såvälDetta som

praktik.i1991Arvidson,teorisåväl igälldebildning. Det även som
3 1995.Bergstedti LarssonartikelSe Larssons

Waldén 1994.
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samhällets liv. Fokus ligger i vad deltagarna får delta i verk-ut attav
samheten och hur deltagandet kan relateras till samhällets liv.

Enligt vår mening handlar det inte bara medborgarnaattom
hämtar olika värden från studierna for användas i andraatt samman-
hang, sig det politik, kultur, fritid, arbete eller det sociala livet.ärvare
Själva studieverksamheten också i sig själv del i samhällslivet.är en
Studierna föranvänds fylla olika behov hos deltagarna. fyllerDeatt
också samhälleliga funktioner. Frågan studiecirkeln formar unikaär om
drag i samhällslivet minstInte demokratiskadess form särdragär ett. utbildningstraditioneri jämförelse med andra Icke-auktoritär utbildning
har varit ofta framställd utopi. Bidrar verkligen studieverksamhetenen
till forma särskilt slags samhälle Hur detta cirkelsamhälleatt ett ser
ut Vad skulle vi mista vi inte hade det Sådana frågor all-utgörom en

bas för studie.vårmän
Studien avgränsad till den studieverksamhet bedrivs i studie-är som

förbundens regi, i praktiken har blivitdet studiecirklar. Folkbildning
sker mängd olika såväl i organiserad oorganiserad fonn.sätt,en som

kanMan diskutera all verksamhet sker i studieförbundensäven om som
förbegreppetvad folkbildning kan stå dettaImotsvararnamn sam-

manhang vi inga värderingar folkbildningsmässighetengör utanav
studerar studieförbundens lokala studieverksamhet, sådan densom
faktiskt ut.ser

huvudfrågorVåra kan således formuleras enligt följande:

Vilka betydelser tilldelas studieverksamheten individer deltarav som
Vilken roll har studieverksamheten i lokalt samhällsliv

projektDet här redovisas flera inom för Statensär ettsom av ramen
utvärdering folkbildningen 1996 SUFO studera96. Genom attav
växelspelet mellan individ och lokalsamhälle skall denna studie bidra till
förståelsen hur kunskap och kulturell delaktighet uppstår och spridsav

samhälle.7i högutvecklat och modernt Vår utgångspunkt olikaett är att
studier, ingår i SUFO 96 kompletterar varandra. särskilt viktigtEttsom
komplement till projektvårt den undersökningär görs ettsom av repre-

5 Se Larsson l993a.
° Senast: Bergstedt långaLarsson 1995. debattenDen svenska vadom
folkbildning kan har studerats i flera avhandlingar: Arvidson 1985, 1991,vara
Ginner 1988, Gustavsson 1991.
7 SOU l993:64, 13.s
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befolkningens beskriv-representativkansentativt urval Denna ge enav
studiefolkbildningen, medan vårbefolkningens påning avser gesynav

det placeras i konkretfolkbildningfylligare bild när ett samman-aven
lokalsamhällen.° utbred-uttalaVi kan intespecifikahang; tre oss om

besvarastudiecirklama, vi kan sökatilleller orsakenningen menom
studiecirkelnVad betyderfrågan:

8 1995:141.SOU
9 description."thickbegreppet1991Se Geertz om
° medförsök fångaAsplunds 1971parafras på Johan poängenDetta attär en

inför samhället.undrani boken Omtolkande ansatser
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Forskningsstrategi2

studie-arbetetuppläggningenförgrund attlåg tilltankeEn varavsom
verksam-granskastuderaskundebästbetydelsecirklamas attgenom

lokalsamhällen." valdes:olikablevDeti några orterheten tre som
viempiriska källorNyköping. östeoch DeNorbergGunnared, ursom

cirkeldeltagare. VimedintervjuerVi gjordeslag.mångahandavar av
ochdekännedomsärskild godmed orternaintervjuade treompersoner

doku-cirkelvärld. beskrivningar ochstatistik,samladeVideras annan
vikunde observeravad vi närvi drogochdemmentation nytta avom

ortema.besökte
situationen,lokalatill denstudieverksamhetenrelateraGenom att

kulturellaochpolitiskanäringsliv ochutbildning,demografi,ortenst.ex.
cirkeldelta-förförståelse inte barafördjupadfåkunnabordeliv, enman

cirkelsamhällefi förstudiecirklarnabetyderVadförävenutangama,
studiecirk-miljöerna förloralokaladeskulleVaddeltardem omsom

inte fannslarna
mellanspeletregi belyserstudieförbundensiStudieverksamhet

deltarindividerbärsVerksamhetensamhälle.individ och somupp av
finnsCirkelngruppaktiviteter.alltidbestårfrivilligt,fritt och avmen

formasOftaliv.individuelltochsamhälleligtmellangränslandeti
mellaninteraktionenbygger påsamhandling ochkunskapen engenom
mellanSpänningenintressant.särskiltmötesplatsindivider. ärDenna

förståsökerfundamental närfrågasamhälle ärindivid och är somen

Thång 1993." 1991 ochEkman LarssonSe
deltagarintervjuer.2 förteckningbilagaSe l över-

3 informanter.förteckningbilaga 2Se över-
refe-efterdirektrespektive finnsförkällordessaförteckning ort,En över

renslistan.
verksamhet5 bild all ärsymboliskuppfattasbörBegreppet somavsom en

samhällelåterdem.berörs Begreppstudiecirklarna ellertillrelaterad somav
rika,symboliska bilder. Debenämnas ärbestämningsord kanföregås ettav

diffushar dessutombetydelser.spänningsfyllda i sina Demångtydiga och en
Lagin-diskussionvärdeladdade. vidareFörstarktoch kanâvgränsning sevara

1989.er
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vår värld. vi samlatNär data har därför såväl velat fånga cirkeldel-
perspektiv, sökt placera detta i den bestämda lokalmiljö,tagamas som

där de lever.
Med likartat kan urskilja aspekter, närett treresonemang man man

önskar belysa värdet i studieförbundens verksamhet. förVärdet indivi-
den har redan berörts. Den andra aspekten verksamheten påverkarär att
samhället. tredje studiecirklamaDen faktiskt själva delär att utgör en

samhället de byggsten i samhällets vardag.ärav en-

2.1 Design

enlighet medI vårt syfte har undersökt de betydelser och innebörder
folkbildning har för deltagare och lokalsamhällen. Medlet nåattsom

analys.detta kvalitativ sådan handlarEn analysgöraatt attvar en om
beskaffat.vill beskriva egenskaperna hos något- hur något ärman

Analysen handlade i vårt fall gestalta beskaffenheten i cirklar-attom
betydelser. Kvalitativa studier kan olika från tolkningarslag,nas vara av

historiska skeenden till gestaltandet individers upplevelser. kanDeav av
också ha sin grund i olika tanketraditioner, hermeneutik eller feno-t.ex.
menologi. vårt fall inspirerades vi dessa riktningar, inte minstI av men
har vi tagit intryck s.k etnografisk forskningsstrategi.av en

vårt fall avsiktenI förstå vilken betydelse studiecirklama harattvar
för deltagare kvalitativaoch det lokala livet. forskningsstrateginsDen
styrka ligger i fylligt inblick eller feno-på i företeelsersättatt ett ge
men. god analys skall och väl strukturerade gestalt-En fylligage
ningar. kvalitet ligger i på kanEn sättatt ett nyanseratannan man
fånga komplexiteten i fenomen, eftersom undviker via valett att avman
variabler de aspekter verksamheten forskarna påutestänga av som
förhand inte relevanta. tidig företrädare för kvalitativEnärtror
forskningstradition, Blumer, bedrev stark polem ik andra förmot ansatser

6 har skrivits uppsjö litteratur kvalitativ forskningsmetod detDet en av om
decenniet. Två översiktsverk kan Denzin Lincoln 1994 ochsenaste nämnas:

LeCompte, Millroy Preissle l993b gjort översikt1992. harLarsson en
kvalitetskriterier för kvalitativa studier.över

7 Larsson 1986, 7.s
"i Geertz för presentationen sammanhang måste1991 argumenterar att ettav

konkret det skall "thick descriptions.vara var-
9 l993b.Larsson
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hörde hemma iintemed konstruktionerarbetadedeatt som
vardagsverkligheten. forskningsarbetetmenade istället helaHan att

ordning.studerade verklighetensdenunderordnatskulle vara
andan idetta kan diskuteras,Möjligheten är attansatsengöraatt men

framstår.faktisktverkligheten denbeskriva som
fråntillfälligtvis sökt bortsevi åtminstonefall betyder detvårtI att

vadsig det handlarfolkbildning,fördomar ärvåra somomvareom
föreställningar,eller andra"demokratifolkbildningsmässigt, som

stude-vi faktisktde sammanhangformulerade utanföregentligen är som
rar. frigörasökerdessa föreställningarmedvetenhetvårGenom om

betydelser,reellt existerandevi fånga deIstället sökerfrån dem. somoss
följer mallenalltidverksamheten intepåi data.framträtt våra Att synen

viktigafyllamening. kanDendeninte innebärabehöver är utanatt
legitimindivider. Vadsamhälleändå för såväl ärfunktioner somsom

kannågotstatsbidragsberättigandeiverksamhet äretc.termer somav
verksamhetenbetydelsergod bild dehardiskuteras, när somavman en

vi inte låserdå viktigtarbeta detfaktiskt har. vårtFör ärsätt attatt oss
vadförvifrån börjanbetydelsetill bestämd är öppnaattutan somen

faktiskt förekommer.
förstaför deti studien innebartillvägagångssättet attDet öppna

ochindividförstudiecirklamas betydelsetolkningenförståelsen av
Medempiri.mellan teori ochväxelverkanfram ificksamhällsliv växa
ochinfallsvinklarkundeperspektivteoretiska prövasflerahjälp nyaav

inte vårdetfördjupas. Följaktligendatainsamladeanalysen varav
förochutgångspunktperspektivteoretisktlåsaavsikt ettatt ramsom

upprätthållasökte viverkligheten. ställetempiriska Istudiet den enav
harinsikterolika teoretiskadata. Våratolkademed teoridialog när

till kreati-bidragitde harför vad vihaft betydelsesäkert sett, men mer
perspektivet.låsaviteten tillän att

fattatriksdagenmålsättningartill delåsaheller ville viInte somoss
verksamhetensden konkretaundersökningbeslut En öppen avom.

målgrundläggandedeiställetfunktioner innebarbetydelser och att som
till våråtervändevinågot närrollenformulerat attstaten varagavs

kundeslutförd. blev någotDeanalys i dragempiriska stora somvar
vad vi fann.i relation tilldiskuteras

2° Blumer 1969.
2 Bergstedt 1995.Larsson
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Konkret uppläggning2.2

lokalsamhällen vi valde kan storstadsförort,De sägastre representera
mellanstor stad och glesbygd. Gunnared, stadsdel Göteborg valdesien

förort. Residensstaden Nyköping valdes mellanstor stad ochsom som
för glesbygden kom vi fram till Norberg skullerepresentant attsom vara

lämplig. Praktiska skäl avgjorde just dessa valdes. Utgångs-att orter
punkten fånga några lokalsamhällen kunde såatt antasvar som vara

Åolika vår analys skulle bredd i betydelser. andra sidanatt storge en
handlar det fall och har sin förhand okända särart.om som var en
Representativitet i slumpvist urval population ärtenner av ur me-en
ningslöst vid fallstudier.

Datainsamling2.2.1

centralt drag i etnografisk strategi successivEtt är göratten man en
planering. innebär inte låser hela uppläggningen frånDetta att man

bildabörjan, låter resultaten de inledande undersökningarnautan av
sampling"theoreticalgrund för den fortsatta planeringen, s.k. Ien

informantervårt fall betydde inte förhand valde alladetta att ut
studeras iställetskulle eller vilka dokument skulleuppsökas somsom -

vifram till relevanta källor. På förhand hadesökte vi successivtoss
förvaltnings-bestämt för vända till kommunalpolitiker ochattoss oss

studieförbunden.med förtjänstemän. Vi samtalade även representanter
förstodvi småningomintervjuade vi sådana såDärutöver personer, som

föreningar ochföreträdare förhade särskilt viktiga insikter, storat.ex.
eldsjälar i kulturprojekt.

skulle fåtill informanterna konstruerades så vi såFrågorna att en
infor-lokalsamhället möjligt. Vi badfyllig och tydlig bild som varav
följd-byggde sedan intervjun kringbeskriva sin ochmanterna ort upp

i derasfrågor framför sådana områden inteallt på penetreratssom
områden bostäder,inledande beskrivning. Exempel på sådana var:

kultur- och fritidsliv. viktigtarbetsmarknad, politik, förenings-, Ett annat
Intervjuernanaturligtvis studieförbundens verksamhet.område var

talade med, fick vi via studieför-forrnades i hög grad vi t.ex.av vem
verk-bundsföreträdare djupare kunskap studieförbundens lokalaen om

ficksamhet. Slutligen utnyttjade vi informanterna personer somsom

22Glaser 1967 myntade begreppet.Strauss
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hand våraprövade efterpåståenden, dvs.varandraskommentera pre-
informanterna.tolkningarliminära

inter-analys. 63särställning i vårfickdeltagaremedIntervjuer en
studiernahurför inblick ibildade basfrån varjevjuer, 20 ort, enca

deltagarin-förUrvalet individerperspektiv.deltagarnastedde sig avur
varia-få framsuccessivt förvia slumpinte sketttervjuer har attutan en

studieförbund. Villochcirkelämnenocksåkön,åldrar ochtion menav
sigfördelarstudiecirkeldeltagamahurkvantitativ bildha avenman

surveyundersökningtillhänvisavariabler villolika genom-somen
regi. iställetcirkeldeltagaremedintervjuerVåraförts i SUFOs avser

iliggerfokusi cirkel betyderstudierinblick i vad attfylligatt ge en -
framfördecirklarupplevelserenskilda deltagares attförstå genomav

förståkunnaAvsiktenlivssituation.till sinrelaterar dem attallt var
livsmönstret.i detbrickacirkeldeltagandet störreensom

provintervjuer,delgjordesdeltagarnamedintervjuernaInför somen
slutligaintervjuemasför beslutunderlag ut-utgjordeochskrevs ut om

för-dennainomstruktur,bestämdhadeIntervjuernaformning. menen
attityd.utredandeföljdfrågor ochviaföljsamtsamtalet pådes sättett en
i någotoftastutfördestelefon ochallmänhetibokadesIntervjuerna över

ochmellan 45Intervjuernaeller i hemmen.lokalerstudieförbunds tog
intervjuarenantecknadefallordagrannt. Ioch skrevsminuter ett90 ut

renskrivningen.påintervjupersonengodkännandefick sedanoch av
signågotinledningsvis berättaombeddablevCirkeldeltagama att om

cirkeldeltagan-följande frågornatill debakgrundfåförsjälva att omen
just i dennabörjatdet." dekom sighur detfrågorfick deSedan attom

uppläggning. Där-innehåll ochdessbeskriva cirkeln,ombadscirkel och
ocksåfrågadedå. Videm justbetydde förcirkelnvadvi påefter kom

parallellt ochdeltog isådana debådeandra cirklar,erfarenheter avom
lokal-beskrivauppmanades deSlutligentidigare.deltagit icirklar dede

Delsaspekter.tvåsystematisktanalyseradesintervjuVarjesamhället. ur
betydelse dettavilkenindividen, delsförbetyddestudiernavadbeskrevs

liv.lokalsamhälletsha fördeltagande kunde
olika slagskombineraforskningsstrategidel vårviktig attEn varav

nödvändigtlokalsamhällena. Dettabeskrivningeniinformation varav
jämförakunnadels förtolkning,välbelagdbygga attfördels att upp en

dettrovärdighet. Itolkningensbedömadatakällor förolika att senare

23 1995:141.SOU
anpassades tillfrågeområden24 strukturövergripandebilaga 3Se somav-

intervju.varje
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triangulering.fallet handlade det form valideringEn förom annan av
lokalsamhällesbeskrivningen informanternågra fick läsa ochattvar rea-

lokalsamhället.på det dokument, slutligen formats Närgera som om
intervjun med informanterna bokades bad vi skriftlig informationom

relevant. kom fram vid intervjunDet kunde sedan relaterassom var som
till denna eller skriftlig dokumentation liksom lokal och nationellannan
statistik. Andra källor verksamhetsplaner och dito berättelser frånvar
studieförbunden och andra verksamheter. Vi läste lokaltidningaräven
under datainsamlingsperioden. handlade detHär skapa bildattom en av
lokalsamhällets aktiviteter; föreningar, politisk och facklig verksamhet,
arbetsliv, kultur och nöjesliv. ytterligare källaEn för lokalsamhälles-
beskrivningama vistelsen i lokalmiljön: promenader i bostadsområ-var
den, köpcentra, bussturer, luncher och kafferaster ochrestauranger
kaféer, besök i bibliotek detta fickGenom informantemas beskriv-etc.
ning konkret motsvarighet.ortenav en

Slutsteget i denna del arbetet beskrivningenutnyttjaattav var av
lokalsamhällena tolkningskontext för deltagarinter-de 63som en
vjuema. Genom relatera deltagarnas cirkeldeltagande till det lokalaatt
sammanhanget utredde vi cirklamas samhälleliga betydelse. sked-Detta
de i två l alla 63 tolkades dels individuell, delssteg: porträtten ur en

samhällelig synvinkel, och den utgjorde2 tolkningenur en senare
sedan basen för teckna studiecirklamas betydelse för lokalsamhället.att

2.2.2 kvalitativa analysenDen

Tolkningen data inleds i princip fortså forskaren fältet ellermöterav
intervjupersonen. det gäller våra semi-strukturerade intervjuer inne-När
bar detta de de inledande genereradepâ frågornaatt svar som gavs
följdfrågor, baserades tolkningarpå i situationen.som

Ser till vår gestaltning cirkelvärlden kan faktiskt hurman av man se
olika delar resultaten präglats olika traditioner kvalitativ analys.av av av
Den första tolkning finner vi i kapitel därtypen porträttav sex av
cirkeldeltagare slags samtligaDetta gjordes 63presenteras. porträtt av
intervjuade deltagare. formades till beskrivande ochPorträtten en en
tolkande del. Med tolkning här cirkeldeltagandet placerasattmenas

25 Med triangulering jämförelse olika beskriverslags datamenas en av som
företeelse eller händelser för samstämmigheten. kanDetprövaattsamma

handla jämförelse mellan intervjudata och observationsdata eller jäm-om om
förelse mellan olika observatörers data.
26 brukar iDetta engelsk litteratur betecknas Validation.respondentsom
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vilken cirkel-iblir det sammanhang,livssituation. Detvarjein i persons
helhet.del iförståsdeltagandet ensom en

individensförstaaspekter. dettvå Förhar i sinLivssituationen tur
detför honom eller henne. Förbetydervad cirkelnupplevelse avegen

innebärspecifika livssituationendencirkeldeltagande ivadandra enur
fråntypiska dragtolkning finner visynvinkel. dennasamhällelig I en

grundas pådet enskilda falletFörståelsenhermeneutisk tradition. attav
förlivssituationenhelhetentillcirkeldeltagandet relateras attdelen

tolkning.forma en
cirkeldeltagan-uppfattningar vadsamtligakapitel 4I presenteras av

for-harpresentationintervjuat.vi Dennaför de deltagare,betyttdet som
funnitviuppfattning betydelsevarjedärutfallsrum,ett somavmen av

cir-betydelsemauppfattningarnavisas hurPå så sättpresenteras. avav
frånfrigjordadeltagarintervjumaterialet,helavarierar ikeldeltagande

livssituation.specifikvarje persons
ledetförstai tvåstegsprocess. DetkonstrueradesUtfallsrummet varen

ochindividernaförurskiljdes betydelsemaDärefterde 63 porträtten.
kategori. Detbetydelse blevvarjesåsammanfördes på sätt att typ enav

deviagåtttill kategoriernatillmärkeläggaviktigt vägenattär att
ilivssituationi varje porträt-utkristalliseratsbetydelser personssom -
konkretadeförankrade ivälsåledesutfallsrummetiKategorierna ärten.

utfalls-uppfattningarvariationen itotala utgörsammanhangen. Den
olikavilkaföreställning sättvi få attkandettaPå sättrummet. omen

intervjuerna.uttrycktes icirkeldeltagande,imeningfinna som
förståelsede intervjuadesuttryckerutfallsrummetCentralt är att av

"Sannings-intervjun.de förmedlat ideltagande,med sittmeningen som
läggersjälvförstâelse. Omderas annatdet ettivärdet ligger äratt man

meddettolkarintervjun,ivad deutifrån-perspektiv på säger t.ex.
vivilketresultat,tillkommakantolkningsteori, ett annatnågon man

kapitel. fenome-med denförtrogenDeni detta äralltså inte gör som
utfallsrum.tankenigenforskningstraditionen kännernografiska ettom

traditionenÖdman bidragit till27 förtjänstfullt göra1979 har sätt attett
svenska språket.känd på

traditionetnografiskhar i2 självförståelsei individensUtgångspunkten en
stårförståelseforskarensetic därfrånskillnademic tillbetecknats ettettsom - förstatraditionfenomenografiskbeteckningar i ärMotsvarandeförgrunden.i en

perspektiv.emic ordningensandraetic och
1986till29 programförklaring Larssonsynsättet.1981Marton gör pre-en

forskningsstrategi.praktiskaansatsenssenterar
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lokalsamhället icirkeldeltagandet betyder föranalysen vadI av
forskningstradition.inspirerats etnograñsk Härkapitel har vi5 av en

begränsadvistelse fältet varit långtmåste vi påpeka tiden för påatt mer
har vi in-renodlad etnograñsk studie skulle kräva.vad Snarareän en

tolkningensådantspirerats andra drag i denna dragEtt är attansats.av
datainsamlingsme-vilar kombinationen data härrör från flerapå somav

intervjuade infor-toder. fall handlar det för det första vivårtI attom
insikt i detsärskildi lokalmiljön hardvs.manter, som enpersoner

studeras. studieför-såväl olikasammanhang Vi hade samtal medsom
ochlokalpolitiker, förvaltningstjänstemänbunds lokala företrädare, som

skriftlig doku-dessa data medlokalredaktörer. Vi kombinerade sedan
sammanhangetstatistik för forma bild det lokalamentation och att en av

deltagarintervjuema.bilda bas för tolkningsedan kunde ensom av
samhälleligatolkning cirkeldeltagandetsDärigenom formade vi aven

betydelse.
cirkeldeltagande givitbeskrivningkan såledesMan att avse samma

olikade relaterats tilltill olika slags tolkningarupphov att sam-genom
har varit olika. tydliggörsmanhang. Tolkningskontexten Här att samma

tolk-beroende vilken helhetolika tolkning påenskilda data kan ges
dettahermeneutisk traditionningskontext relateras till.den I ären

helheten.relationen till Ombetydelselogiskt eftersom delens avgörs av
tolkningskon-tala väljerkandetta isätter attsystem man om manman

vara bestämdexempel kan tolkningentexter. litterärtEtt text,av en
den tillinnebörd kan relateraförstå dessHemsöboma. För att man

för det då-uttrycktolkaStrindbergs liv. kanMan även textsamma som
skulletolkningskontexttillstånd. tredjevarande samhällets En attvara

fortsättalitterärt ideal. Vi kanavspegling attetttextense avsom en
tolkningskontexter förrada ytterligare tänkbara text, mensammaupp

illustration principen.räckaexemplen bör avsom
teorivi introducerarytterligarekapitel viI 6 närett steg,tar som

där-tolkningargjorda analyserna.tolkningskontext till de redan De som
cirkelsam-iytterligare dimensionerbidra tilligenom formas attavses

empi-vårtfriare diskussion gårhället synliga,blir utöversomgenom en

3° Atkinsontraditionen Hammersleyutmärkt arbeteEtt ärrepresenterarsom
Malinowski 1961, 20-1987. tidig portalñgur för traditionenEn somvar

den s.k.talet för "tältarbete skulle formas. Itydligt ritade konturerna hur ett
detstuderaChicago-skolan utvecklades under mellankrigstiden tanken att egna
svensktsådan studiesamhället med sådana metoder Faris, 1967. En ettav

Allwood Ranemark 1943.lokalsamhälle, Mullsjö, gjordes av
3 medsärskilt förtrogenMed informant vi är ett sam-menar en person som

studieförbundens verksamhet.lokalsamhället ellermanhang: i vårt fall
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riska material. Teoriemas begrepp har egenskapen möjligavisa påatt
de fenomen vi har omkring detta kapitel söker viIsätt att utnytt-se oss.

tolkningsmöjligheter.teorier bidrar till ytterligaresom
det avslutande kapitlet ambitionen forma helhetsbild,I är att en som

säkert förankrad i de empiriska resultaten. ligger analysenHärär ett
lokal-övergripande plan i förhållande till utfallsrummet ochporträtten,

samhällesbeskrivningama. drag resultaten deFinns det något påsom
fenomenologis-olika nivåerna har bör erkännas dengemensamt Här att

ka tanken finna förenar alla varianterna varitdet de skildaattom som
metafor inspirerat.en som

Resultatens räckvidd2.3

gällerforskningsresultat rad begränsningar detAlla har när teore-en -
situationertiska perspektiv, metodiska perspektiv, vald design, urval av

räckvidd böroch kunna värdera resultatensFör rättattetc.personer
redovisas.reflexionen dettaöver

delen tillmöjligheten relateraValet fallstudie metod attgerav som
den enskildes tillden helhet den ingår relatera sär-t.ex. att svarsom

individersida möjlighetendrag i lokalsamhället. En röstär attannan ge
Begränsningama idärmed framföra sitt perspektiv.och låta dem en

generaliserafallstudie ligger i inte kan på sätt äratt somsammaman
stickprovsundersökningar. Generalisering kommerfallet vid ett

Kunskapstill-fallstudie. sker via läsaren:i såDet sägasätt attannat en
tagit delsker deskottet fallbeskrivningen att avsomgenomgenom

andrafallbeskrivningen i åtanke, tänkerresultaten kan ha när man
dengestaltning,fall och då eventuellt upptäcka relevansen den somav

generali-naturalistickvalitativa analysen resulterat Stake kallar detta
sation. värdering studiecirkelverksamheten måsterelation tillI en av

studiecirklarklar studiens resultat beskriver enbart vadöver attman vara
dvs. deras självförståelse. Slutsatsemabetyda för de vi intervjuat,sagts

därför till detta.måste dras med hänsyn tagen
be-Designen själva uppläggningen studien har också storav- -

intervjua detydelse för vilka slutsatser kan dras. Vi har valt attsom
därmed intefaktiskt deltar i studiecirklar. Icke-deltagares ärsom syn

studerad. torde betyda de fått studieDetta vårröst ansettatt som genom

32 Atkinson 1987reflexivitet här centralt. HammersleyBegreppet Seär t.ex.
och Ehn Klein 1994.
33 205.Stake 1986. 1993,Se Larssonäven s
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minsttillräckligt meningsfull för välja delta. Inteverksamheten att att
del. handlar därförmed tanke de ofta betalat hel Vårt bidragpå att en

överhuvudtaget meningsfull verksamhet,inte så mycket det är enom
meningsfull. Konsekvensenframförallt vilket denpå sätt ärutan avom

kritiska knappast förväntasdesignen torde bli starkt kanrösteratt vara
representerade.

medavgränsning resultatens räckvidd harytterligareEn göraattav
slag,de valda datainsamlingsmetodema. Vi har samlat data mångaav

har vi intesystematiskt analyserade observationer studiecirklaravmen
isaknar möjlighet analyseragjort. innebär viDetta attatt processerna

fårdeltagares beskrivning.cirklarna det via enskilda Dettagöraattutan
undgåruppmärksamma påföljd inte deltagarna ärattsom processer som

blir viktig fråga diskuteraruppmärksamhet.vår Detta näräven manen
i forskarescirkelverksamheten.demokratins plats i Processert.ex. som

uppfattas så dedemokratiska behöver inteanalys kan beskrivas avsom
följer demokra-deltagare intervjuats. dettaoch informanter Av attsom

intervjuadeblir tydliga detiska de inte i vadvärden kan finnas trots att
säger.

Å inteflera. Varje studie kanandra denna studiesidan är geen av
skallbredvidläggas varandra,hela bilden. Olika studier måste när man

studieförbundens verk-det gällerforma omdöme helheten. Närett om
för 96,sker inom SUFOstudiersamhet har vi dels de andra ramensom

dessastudieforbunden. Utöverforskningsprojektdels andra ägnatssom
glömma betydelsenkaraktär, får inteinsikter forskningsmässig manav

studieförbun-förtrogna meddeden kunskap finns hos ärsomav som
skall formas.helhetsomdömedens verksamhet, när ett

Disposition2.4

Vi inleder medi plan.kapitel följer delarDe störreutgör sexensom
del-skall bild någrastudiecirkeldeltagare. Porträttenporträtt ge en avav

cirkeln har föri de värdenkan visa komplexiteteni helfigur,tagare som
kommertydligt hur verksamhetenframkommerenskilda Härpersoner.
individ-tolkas sedan såvälVarjei levnadsmönstret. porträtt ettur

individbe-kapitel redovisassamhällsperspektiv.perspektiv I 4ettsom
abstraktions-lägger vi på högretydelsema i hela materialet. Här oss en

strukturen.skapar den överordnadenivå själva betydelsemaattgenom
kanstudieverksamhetenbredden betydelserhelaPoängen är att somav

deKapitel viskall framstå.ha för individerna klart 5 trepresenterar
följandesamhällsbetydelsema. detIlokalsamhällena och fokuserar

teoretiskaresultat i olikavåra någrakapitlet, söker vi placera
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sammanhang och diskutera de funderingarnågra vått empiriskaav som
material upphov till. Slutligen sammanfattar huvudkonklu-vi våragett
sioner i sista kapitlet och diskuterar studiecirkelverksamhetenhur legiti-

deltagare, lokalsamhälle och stat.meras av
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deltagarporträtt3 Sex

någondeltagit eller kommerhar redansvenska folketdelEn stor av
ideltaSkälen till de väljerstudiecirkel.igång delta attattatt enen

fördjupahandlaolika. kanväldigt Detstudiecirkel kan ettattomvara
ochsig någothaft, viljan lärasedan längeintresse nyttattsom man

fåkan ocksågemenskap. Dettill social sättmöjligheten attettvara
familjelivide i brukpersonlighetsinanvända andra sidor än tassomav

reguljärtillenkelt alternativheltdetarbetsliv. någraoch För ettär
möjlighetstudier ellerformellaförberedelse förutbildning, attenen

yrke.for framtidatänkbart fältpröva ett
sig själva. DebaracirkeldeltagareVåra porträtt representeraravsex

för visadeltagareintervjumaterial 63valda hela vårt attär omur
förstudiecirkeln kan hainnebördervilkavariationen,bredden, den stora
hurillustreraockså de skaMeningenlokalsamhälle.individ och är att

intentioneruttaladeoch deltagarnaslokalsamhällets strukturlivssituation,
vilkendenAllt dettai varandra.upplevelser flätasoch utgör varp

gälltintervjuerna harvi ställt iFrågorsedancirkelaktiviteten vävs. som
cirkelnupplevelsererfarenheter ochbakgrunder, derasdeltagarnas av

fårhärdeltagare läsarenlokalsamhället.till Deorienteringoch deras
är"möta

studiecir-ihästintresserad deltagare20-årig barnskötare ochSofia, en-
Idrottsrörelsens Stu-SvenskaanordnadNorbergkel i travsport, avom

dieforbund SISU.
troende delta-skolan ocharbetar inomJennifer, 30-årig kvinna som-

studieförbund iKFUK/KFUMsanordnadi bibelstudiecirkel avengare
Nyköping.

kampanj-fackligdeltar i40-årsåldemundersköterska iMia, som en-
regi.Bildningsförbunds ABFNorberg i Arbetarnascirkel i

in-byggeri 50-årsåldembyggnadssnickareJuhani, finsk somen-
Gunnared.ABF-cirkel iistrument en

Folkuniversi-tyska i50-årsåldem läserRolf, arkitekt i som en aven-
cirklar i Nyköping.FUtetets

beskrivningen.34 har tagit delfmgerade,iNamnen porträtten är avpersonerna
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Studieförbundet Vuxen-deltar iBritt, nybliven pensionär avsom en-
anordnadlandskapscirkelengelska, liksom icirklar iskolans SV aven

i Gunnared.Studieförbund SKSSveriges Kyrkliga

Sofia3.1

flyt-förort. har nyligenNorbergs HoniSofia bor Kärrgruvan, närmaste
sinpojkvän, harmed sintillsammansi hus där ännutat ett men
påbarnskötare i kommunenår,kvar i Norberg. Hon 21lägenhet är

tillinflyttadPojkvännenåren.kontinuerliga vikariat de ärsenaste tre
Norberg.från För-Sofias familj kommerNorberg.och har fast jobb i

föräldrarna.bor hossjuttonårig kvaräldrarna tjänstemän. Enär syster
år sedan,hästarna. fjortonall sin fritid FörSofia såägnar gott som
efterhonridning sökterida. Efter åtta årsSjuåring, började hon nyasom

sig tillutmaningar och sökte travet.

känner barainge längre,så då kommerrider där attJu manmanmanmer
privatstall...iså började jagpå stället. Ochstår och ettstampar varaman

detkörde.jag där och Dettill slut såoch då blev det bara, sattatt varvar,
spärmande...något ochnytt

för tolvvarit med sedanhontravklubb harRid- ochI Norbergs starten
uppstallad hoshästhar något årår sedan. ärHon en avsomegensen

travsek-ochsektioner, rid-fleracirkelledama. Klubben består enenav
islandshästar.harför demsektionsärskildtion, har också somenmen

verksamheten.bättre fart påför fågjordeSektionsindelningen attman
den ochiSofia sekreterareaktiva.deTravsektionen ärär mernu en av

tillinitiativetmed ochklubbstyrelsen.i Hondess togrepresentant var
få hjälpmöjlighetensina kamraterstudiecirkel och tipsade attomen

cirkelträffen skafemteapril och den ägastartade ifrån CirkelnSISU.
cirkelstudiemaInnehållet igenomförs.intervjunkvällrum samma som

komFörslagentillsammans.planerathar medlemmarna i sektionen som
fram gällde sånt som:

ja,anatomi,och hästensdomhurpåHovvård, och lyssna tränar,tränare,en
tagitVi harintresserade självagrejor hästägaresådana där uppav.varsom

loppfå köraha sånt förmåsteförfår körlicens,licenser, hur attmanman
regler och... så där,ochochmed travhästardetsådant. ägareoch Hur är
fåttså har domhit då... Ochmåldomare...sådant. Det provasom varvar en

35 hoppatsintervjutextenidelar över.innebärTecknet ... att



SOU 1996:47 Kapitel 3 29

på sela på häst någon gång, och kört några gånger och så där, ochatt en
känna på hur det är.

Tidigare har haftman en:

Hovslagare, utbildad, har varit visatoch och berättat, vifår ställasom
frågor till honom och så där. Och så har tittat på video den kändaen om
Sören Nordin finns i Italien... hur han tänker och så diskutera kringattsom
det då, sådana saker.

härDen kvällen ska lyssna travtränarepå kommer ochman en som
föreläser hur han hästar och... hur han förebygger skador... . Itränar
anslutning till föreläsningen får också funge-ställa frågor. Cirkelnman

både grundkurs för de och fortbildning for derar som nya som mer
erfarna. En del sektionens trettio medlemmar deltar. Det ärstor av ca
ungefär tjugofem anmälda till cirkeln. det till i denFör hållermesta man

klubbstugan, också på travbanan och iär uteegna men man som nu,
samband med föreläsningar, i skolas matsal eller i Folkets Hus.en

detAnnars till del praktiska saker sysslar med.är stor man

har fått det här med köra och Då hadeDom och sela och sådant.att träna
lånat några hästar då, och alla olika Och då fick domköra.är att

på alla. ... har vi tagit hand då. Så har domDet Vi kanprova om. som
fått ställa frågor till och jobbar mycket hjälpergruppvis och liksomoss,

här frågor, frågarvarandra. ... mycket så och någonDet är attgenom
något så spinner vidare och liksom, det andra... ...dom bygger detena

frågorAlla kommer dit med och så, tillsammans.diskuterarsom man

Sofia och till de tvånågra de andra erfarna fungerar hjälpledareav som
officiella cirkelledama. idel har hästar andra delägareEn är trav-egna
hästar de inte får möjlighet attköra själva. Cirkeln for demärsom en
få insikt i hur hästen fungerar. mansdominerad,Travsporten sägerären
Sofia, och ungefär iåttio deltagarna i cirkeln ocksåär mänprocent av
trettio- till trettiofemårsåldem. alltid hästar-Samtalen gäller så gott som

och talar inte samhället eller familjen. förMentravet,na man om om
Sofia med likasinnade viktigtlika den ökade hästkunskapär mötet som
cirkeln kan ge.

och främst såFörst det det här sociala, träffa folk håller på medär som
sak. Få idéer... och så där. Och så få lära mig och handtasamma nya

hur jag hand min häst.tarom, om, egen
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två år sedan.förnågra veckorhästskötarutbildning påhar gåttSofia en
vis-hardjur heltid. Honmed påbörja jobbahon påfunderarIbland att

efter dejobb påfå fortsattkunna trehopp ortenserligen attgott om
samtidigtharbamsköterska,vikarierandekontinuerligaårens mensom

djurpark,kanske påmed djur, sägerjobbanytt,någotlust göraatt en
hennepåfyllning. Dencirkelnhärdenhon. Hon nyagersom enser

Deltagarnajul.funkade detsåjaaha-upplevelserochidéer men-
avgift skamed.de Detvarje gång ärför ärtjugo kronorbetalar somen

Sofiahar gåtttidigaregånglokal.och Enföreläsarematerial,täcka allt,
distansritt,cirkel iregi. Detridklubbensistudiecirkel, då var enen

funktionärer tillutbildagälldeDetorganiserad SISU.också den attav
haftSofia intecirkel harNågonEngelbrektsritten.nystartadeden mer

justnågonplaner pånågrahonheller hartid med. attInte nu.annan
Omtill hösten.fortsättningscirkelhaMöjligen kommer att enman

ungefär detsam-gjorthadehonfunnitsintetravcirkeln atttror mannog
ändå.ma

så detdär,och detoch glödintresse attbrinnandesånt...detFör äratt
ändå.ha gjortskulle vi nog

intresset. Somuppslukandealltdetklubben/sektionenoch ärHästarna
sektio-protokoll ochskriver ärtillhonkallarsektionssekreterare möten,

propaganda-ochbygde-planeringendetkontakt utåt. Just är avnunens
gubb- ochnyligenocksåhar startathenne. Menupptartravet mansom

inne-Hästintressetrida.på ärvillgumridning för äldre attprovasom
Sofia.hållsrikt, menar

påtillhjälpersåochspritt intresse. Detsådant är trav, manHästar är ett
i denliteochDistansrittöverallt.aktivitetoch dethopptåvlingar, merär,

stilen.

saknarfritid. Omhennes ettfyllerdetSofias hästintresse är mansom
Sofia.Norberg,bo isvårtfritidsintresse det trorattär nog

Norbergså brajag tyckerdärförtråkigt.väldigt Detblir det ärDå omnog
kringhaft detochoch trivts,myckethaft såhar göra,for jag attatt...

mycketsåvaritjagkring här, utealltingoch attNorberg. Naturen genom
Norberg,kringmycketså attoså, så harmed hästar setti osådärnatur man

städer. ... Jaghitta iinte störredär kanSådantvackert.det såär man
vis. Detpå någotmysigt ärochpittoresktsåNorberg. Dettycker ärom

heller.städerifrånlångtalltför storaalldeles lagomt. Inte
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kommunalaDen servicen hon bra. det inte för ned-Voreärmenar nog
dragningarna kunde väl barnomsorgen bättre, fallden i allaärvara men
mycket efterfrågad, konstaterar hon. Politik intresserar henne inteannars
särskilt, hon håller sig informerad både det politiska och detmen om
fackliga livet i Norberg. Kultursatsningama i kommunen, teaterföre-
ningen, musikprojekten eller de historiska projekten har hon ingen kon-
takt med. Och det ofta inflyttade igång deäven är satt storaom som
kulturprojekten så hon är det idé, då domvaknar Nor-attmenar en
bergama på gång... dom inte haka på."är atten sen

3.1.1 Tolkning: Cirkeln, individen och
lokalsamhället

påIntressefördjupning framtidaväg yrkemot

betyderVad cirkel den här for Sofia första vi börDetnu en som
konstatera den ingår i hennes fritidsintresse, hästar. harHonär att stora
börjat med efterhandrida och sökt efter utmaning och blivitatt en ny
intresserad Cirkeln möjlighet till fördjupning det intres-ärtrav.av en av

tidigare hon deltagit iEn gång har cirkel. för kunnaDåset. atten vara
funktionär distansrittvid tävling i anordnades iNorberg. Hennessomen
intresse hon till funderarså starkt och byta jobb, frånpåär att attav
barnskötare hartill djurskötare. Hon gått längre hästskötarkurs ochen

cirkeln den,förlängning möjlighet att repeteraser som av somen en
tidigare kunskaper och vidareutbildning. Sofia bara 21är ännusom ung,
år, och osannoliktdet inte hon förr eller sin hobby ochär att görsenare
sitt intresse för till hon fårhästar och djur arbetsinnehållstora om
tillfälle till det. henne hästintresset inte smalt brett och riktFör är utan
på innehåll: hästar sådant intresse, det aktivitetsprittär över-är,ett
allt".

intensivt, honIntresset så intensivt och hennes kamraterär egent-att
ligen inte beroende studieaktiviteter i studiecirkel-deras ordnasär av om
form eller inte. Såtillvida kan fråga vad cirkeln tillför.vi Hon säger:oss
det sånt... brinnande glöd skulleintresse och och det där, så detär att

Ändåvi ha gjort ändå". det rimligt tänka cirkeldelta-sigär att attnog
gandet, framförallt för de deltagarna, kan fungera studie- ochyngre som
yrkesorientering.
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demokratiskt ledarskappraktik ochPedagogisk

verketi självaoch fungerararbetedel i sektionensSofia aktivtar som
kontaktkvin-ochhon sekreteraredetinte barahjälpledare. ärDet är att

gångenför förstadei cirkelnnovisemahjälper också närHon t.ex.na.
och därindelad i mindrevaritCirkeln hartravhäst.ska köra grupperen

blirSofiadet.diskussionen förefalloch lettfrågorhar hon svarat er
deltagar-talaruppgiñen.road Honoch förefallerhär pedagog attomav

faktasigska lärafungerar, inte dei hur hästenfå insiktska attna en
ställerhur viktigt detflera gångerframhåller ärHon atttravet. manom

dis-demkringupplevt, deterfarit ochsjälv ärfrågor det attom man
förhållandevisstrukturerad,cirkelnkussionen kretsar. Just ärattgenom

denkontinuerlig skaparuppbyggnad ochsin ett utrymmejämlik till är
ellerför,fulltfrågor.och Atterfarenheterför deltagarnas ta somansvar

träning isamtidigtinnebärstudiecirkel ettför,här delansvarett enen
ledarskap.demokratiskt

erfarenhetsutbyteSocial ochsamvaro

nykom-cirkeln itraditionfolkbildningensi ljuset är travsportSett enav
cirklar,blandas tvåuppläggningen. Härockså märkakan viling. Det

skiljaalltidinteaktiviteterna gårochföreläsningar attdet hålls regelrätta
Någotsjälva sakintresset.inriktadstudierna. Dialogenfrån är strängt

ochdialogmedborgerligkallaskulle kunnavad viförstort utrymme
Ändå dialogen,upprätthållsinte finnas.förefallermeningsutbyteallmänt

dis-naturligtviskanoch Detkring hästarnaalltså bara travet.änom
deifrånavvikerspecifiktaktiviteternade härvilketkuteras på sätt mer

ochklubb-ordinariedenförinomskulle ägt ramenrumannarssom
VetskapennågotcirkelarrangemangetTillförsektionsverksamheten. om

bredsannoliktbedrivsungefär hur denstudiecirkel och ärvad är enen
kun-denoch kansvenska folketkunskap hos attmedborgerlig anta

och decirkelnlederdebåde hosbeteendetpåverkarskapen somsom
deltar.

detsåoch främstviktig, först ärsocialadenSofiaFör är samvaron
träffa folkerfarenhetsutbytet,viktigtsociala. lika attMen ärdet här

erfarenhetsutbyteochsak. Samvaromedhåller på rymssammasom
cirkeln förutan,aktiviteter,ordinarieföreningens ävengivetvis inom

strukturerad,dentillbidrarcirkeln göravi kan att meranta att mermen
innehåll. Fråganförhand planerat, ärbestämt,koncentrerad på omett

energideltagarnasoch rikta ettstrukturera motbådedettainte ge-att
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mål och samtidigt tillåta, till, erfarenhetsutbytemensamt uppmuntra
studiecirkelnsnågot kärna.utgör av

En genusaspekt komplementär verklighet och självkänsla-

Till vardags arbetar Sofia inom barnomsorgen, barnmed små i ett
kvinnoyrketypiskt där försvinnandeantalet litet. Honmän är möter

alltså här, i sektionen och cirkeln, huvudsakligen manligen annan,
värld. världEn där hon, kvinna, sin kunskap hästar-en yngre genom om

har försprång och Det hon hjälper, upplyserövertag. ärett ettna som
och instruerar inte Män tio till femton år äldremännen, tvärtom. ärsom

hon själv. erfarenHon och kunnig de flesta det gällerän är än närmer
hästar och Sannolikt har det betydelse för henne flera plan.påtrav. en
Travsektionen och cirkeln hennes värld komplett. kommerDengör mer

innehålla inte småbarn jämnårigbara och sambo också hästaratt utan
och äldre Vidare det henne säkert ökad självkänslamän. attger en
kunna hon och kvinna. in-Sammantagetärattexpert, trotsvara ung
nebär föreningsverksamheten och cirkelarbetet möjlighet prövaatten
och utveckla del personligheten den inomstörre änen av rymssom
familjeliv och arbete.

Travet näringhobby ochsom -

Sofias förstås ledstudiecirkel kan i hobby, del fri-ett ettsom en en av
tidsintresse, led iockså utveckla hästsporten näring.ett attmen som som

SofiaKanske det betecknande både talar sitt hästintresseär att somom
fritidsengagemang och tänkbar grund för väljaett ett nyttattsom en

yrke. I Norberg där de gamla industriema har lagts ochorten som ner
kommunen den arbetsgivaren näringslivet beroendeär största är attav
det finns andra verksamheter. Småföretagandet framhålls både kom-av

officiella företrädare och dess invånare viktigt för Norbergsmunens som
överlevnad och framtid. intekanske det i första handTravet är man
associerar till småföretagande och näringsliv, det kan uppenbarligenmen
också ha sådan betydelse vid sidan dess fritidsaspekter. NorbergIen om
anordnas regelbundet "bygde- och propagandatrav för spridaattnu
intresset för och sektionen tillhör de aktiva och uppmärksam-travet mer
mande. Till det kommer Norberg, både sin och historiaatt naturgenom
lämpar sig förväl hästhållning. finns stall, ridanläggningar ochHär

Ändatravbana. fram till tidvår har hästar och hästhållning hört till
näringsfånget i Norberg. användes iHästarna arbetsdjurgruvoma som
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mila kol, hållaskyldighetengruvarrendena hördeoch till de gamla att
vioch kanRidsportentillkolethäst och leverera travetatt gruvoma.

baranäringsfång, intehästenvidareutvecklingdärför somavsom ense
både förCirkeln har kanskehelst.vilketfritidsintresseett somsom -

hobby ochinnebörd, bådedubbelsamhälleindivid och är ettenen-
näringsfång.möjligt

fortbildningutbildning ochalternativCirkeln som

och utveck-grund förbetydelsegrad fåri allt högrefritidenOm somen
frivilligaochmellan friadenblir ocksånäringarlandet gränsenav

Sofiauppluckrad.utbildningen Förmålinriktadeoch denfolkbildningen
mellanformCirkelntydligainga sådana utgörexisterar heller gränser. en

utbildning. Delsfortbildning ochföreningsregi,ifri folkbildningmellan
tidigareårhästskötarkurs hon gått någramed denjämför cirkelnhon

ochkunskapertidigaremöjlighetcirkelnoch repeteraatt somsom enser
cirkeldeltagandetDels kanfortbilda sig.fyllamöjlighet på, attatt sesen

honyrkesbyte. Fårkommandeförberedelse förtänkbar ettsom en
hennesdömahon den,såmed djurarbetachansen attorten taratt av

sittfördjupachansenhenneCirkelnkommentarer. att ortenger
barahondjur påkunskaperintresse och sina sättett annarssomom

jordbruksprogram,gymnasieskolansgåkunnat göra t.ex.att mengenom
erbjuderCirkelnnuvarande arbetet.detochfått lämnadå hade hon orten

sina kun-fördjupasig för,kännamöjlighetavseendetalltså i det atten
ochyrkesutbildningframtidaeventuelltförförbereda sigochskaper en

sysselsättning.byte av
i före-ledcirkeldeltagandeSofiasbetraktaockså ettVi kan som

förtroen-redanfunktionärer. Honkvalificering ärrörelsensningens, av
pedagogisktuppenbarligenochsektionsstyrelsendevald i etttar ansvar

haSofia väljercirkeln.i Om travetdeltagarnaför de andra att som
kommerhärcirklar denosannoliktdet inte sortenfritidsintresse attär av
Cirkelnföreningen.karriär inominternipå vägenutgöraatt steg en

funktionärsutbildning.led i internkan då ettses som

glesbygdfritid inaturintresseIdrott och -

vid sidanfriluftslivet,ochidrottenintryckåterkommandeDet attär ett
Norberg.i Utanlevalivetdetaktiviteter värtandra gör attär somav

Gemen-Sofiatråkigt,väldigt säger.blir detdettanågot somnogav
både godatillhandahållertravklubben. Natureni rid- ochfår honskapen
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hennemöjligheter hästintresset och skönhetsupplevelse.utövaatt ger en
idrottsintresseintresse for ridning och kanEtt trav ettses som men

också del meningsfull fritid. odlar fysiken hosDet ryt-som en av en
formar tillhö-kusk och häst, liksom det språk ochetttare, eget en egen

hästintresseraderighet, bestående de vilket fallsubkultur Ien av
erbjuder den både social tillhörighet och möjlighet signärmaatten en
den relativt i Norberg inte bara accepterande be-stränga naturen utan
jakande, tillgång. cirkel erbjuder möjlig-den den härEnse en somsom

skapar tillhörighet till be-heten utveckla intresse bådeatt ett som en
stämd subkultur och medför i Norberg får speciellatt naturen enen

bådekvalitet. kunna leva i glesbygd med hög livskvalitet förutsätterAtt
och förmågan relativt kargatillgång till kulturell gemenskap denatt se

estetiskt och funktionellt.värde,naturen ettsom

3.2 Jennifer

Jennifer skola i Nyköping.30 år och arbetar Hon är uppväxtär en
universitets-i staden och där i hela sitt liv, underhar bott årsutom tre

inteNyköping småstadsidyll där detstudier. beskriverHon som en
universitetsstaden. Småstadskaraktärenhänder så mycket jämfört med

inskränkthet.kan också innebära vissen

fler ochjag det, det där träffasFördelen med stad ärstörre attsersomen
bliroch detkonfronteras med olika människordär får så sägaattman,

naturligt på här.sätt änett annat-

annorlunda,enligtDet betyder, Jennifer, det kan svårare attatt varavara
mindreisig det gäller ellerhudfarg, handikapp något annat, envare

Å uppmärk-kanstad eftersom väcker uppmärksamhet. andra sidanman
födselninrymma rörelsehindrad sedansamheten självHon äromsorg.

krävande.och ibland övergå till bli förkanatt attmenar omsorgen
aktiv.såJennifer med i handikappföreningar,är ett utan att varapar

alltid för henneberättar handikappet betytt det varit lättastHon attatt
och då harinte behöver sig mycket igöra saker såröraatt som man

fördeldet blivit språkcirklar och där och umgås. Enpratarannat man
människor med olikamed studiecirklar enligt henne hon möterär att

yrken bakgrund.och

36 och subkultur i avsnitt 6.3 CirklarVi återkommer till begreppen kultur som
samhällsbärare.kultur- och
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efter gymnasiet deltog Jennifer i språk-arbetslöshetsperiodUnder en
Medborgarskolan Mbsk. berättarcirklar i franska och spanska på Hon

cirklama.hon anmälde sig tillgjordedet språkintresset attatt var som
cirkeldeltagandet viss struktur tillvaron.Samtidigt engav

för dagen, tyckte jag. minnsjobbigt inte ha DethemsktDet att ramarvar
jagtill då tänktepå klättra på slut. Ochjag väl, så jag höll väggarna attatt

måste jag nånting.göranu

universitetsstu-mellan gymnasie- ochJennifer det skillnadärattanser
fritt universitetetcirkelstudier. studera pådier respektive Det är rätt att

själv. samtidigt ställs krav påstudiernaeftersom får lägga Menuppman
ochskall viss litteraturuniversitetet läsabåde gymnasiet och att man

till skillnad från cirkelstudiema.redovisa den i vissa former

vissa läxor tillinte läsa vissa böcker ellereirkelstudiema behöverI man
vill och deltarså där du kommer dugång detnästa år attutan ommera

ochganska skönt, det finns inte sådana direkta kravfritt. Och det är ramar.

livsåskådningsfrå-Konfmnandundervisningen väckte hennes intresse för
sig frånintresse bär medberättar det inte honHon äratt ett somgor.

i80-talet deltog hon för första gångensin mittenIuppväxt. enav
studiecirklarDärefter har hon deltagit i fleralivsåskådningscirkel. om

honstudieförbund.livsåskådningsfrågor inom olika Numera är engage-
förtroende-blivittillhör har nyligenrad i församling EFS. Honsomen

Nyköping.studieförbund lokalt i Honvald inom KFUK/KFUMs är
arbetar justkyrkan.också aktiv i diakonigrupp inom Gruppen nuen

för utvecklingsstörda.med få igång verksamhetatt
livsåskådningsfrågorcirkel iintervjutillfállet deltar Jennifer iVid en

ochi flera årstudieförbund. Cirkeln har pågåttinom KFUK/KFUMs när
innebarbytt ledare. LedarbytetJennifer kom med hade att upp-gruppen
utgå från kom-annorlunda. stället förläggningen samtalen blev I attav

erfarenheter ochfrån sinamande söndagstext utgår deltagarna egna an-
träffasbehov. Cirkelnuppslagsböcker vidvänder Bibeln och olika var-

tidinledandeonsdagkväll efter Denmässan. mässan attger varvaannan
ganskaviktigtbestår tio deltagare. DetGruppen är äratt gruppenner. av

cirkelnliten mer. Jennifer ifor då vågar säga är yngst menman
människor,alla yrkesaktiv ålder. med andradeltagarna i Mötetär

delarevangeliumdelandet både erfarenhet och ord alltså är avav -
den helhet söker sitt cirkeldeltagande.Jennifer genom
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min förväntan då cirkeln det skall skapa pussel så jag hittarDet är att ett
bit i och förhoppningsvis blir förändras och fram-taget som personen -

jag jag går iförallt bli ödmjuk och lyssna. vad hoppasDet är närmera
cirkeln.

livsåskådningscirkelnutvecklar sina tankar och beskriver hur berörHon
hela hennes liv.

liksom igenkännande blirblir regelbundenhet i det här.Det Manetten
sociala gemenskapen, leverkompisar också den viktig. Jagärsom-

så jag ingen komma hem till då kan jag dela bekymmer därhar ochensam,
min så, och få hjälp i den härlitegrarm, från vardag och och stöttning-

jag framförallt jag det jag... Och tycker lär mejatt avgruppen. sen mera
på jag helt enkelt får kunskap evangeliet... hur kan användatror att om man

från veckan blirdet, så det inte blir så avskilt i övrigt. det inte baraAtt-
går märmi-söndagsreligion det faktiskt och hur jag kan växaattutan se som
iska och hur jag kan använda Gud vardan...

Jennifer beskriver sig själv ganska hetsig, envis människa.som en
hon blivit envis och den kamp honHon att gott ontmenar genom

handikapp.tvingats till på grund sitt berättar livsåskådnings-Hon attav
cirklama bli medhar hjälpt henne lyssnande och ödmjuk i mötetatt mer
andra människor:

kämpat med nånting blir heladet så lätt själv detFör är när attman ens
tillvaro liksom får skygglappar. ... Förhoppningsvis så har det häratt man
livsåskådningscirkeln mej litet och medmänniskan också,öppnat mot se

i förståsoch det använder jag dag hoppas jag i alla fall... i mitt härmöte-
på skolan med föräldrar... i myndighetermed elever och mitt medmöte

Ävenockså, jag ofta har blivit besviken på. där så fick jag liksomsom
strida för min litetsak komma vidare. Och det bra då jagatt attvar var
kaxig det inte jag jag kanräckte hjälp hoppasäven attutanom osv. men nu
hitta lösningar diskussion det oña kanskesån här blir,utan attsom manen
når människan ändå, höja och börja jag ska ha.rösten sägautan attatt -

Deltagandet i livsåskådningscirklar och i församlingen harengagemanget
betytt Jennifer står för den hon Tidigare skulle honatt t.ex.mer
aldrig gå omkring med halsen eller talat hon medkors iett attom var
i kyrkan.

Så visst blir förmodigare, står den så På detatt är säga.attman man man
får självförtroende och tala jag tycker så härsättet törs attman mer om

liksom. Det helt klart.är
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för henne det KFUK/KFUMs studieförbunddet viktigtNumera ärär att
tycker lekmannatanken,studiecirkeln. Hon äratt somsom arrangerar

hoppas fåblir synlig i cirkelverksamheten.central inom EFS, Hon
inom Studieförbundet hondiskutera ideologi och grundsyn när ärnu

förhoppning cirkelverk-förtroendevald. ennifers studieförbundetsJ är att
till det övriga församlingslivet ochsamhet skall inkörsport envara en

kristen betonar samtidigt detmöjlighet upptäcka vad Honär.tro attatt
viktiga människor och får detmed studiecirklar möts göraär att som
intresserar dem.

jaa,vilken förening dom befinner sig dei vilken cirkel ellerOavsett att -
och nånting vidare från den.och delarmötsatt att man german

studiecir-förändras inte studieförbunden ochLokalsamhället skulle om
kvarJennifer då blir idrottsrörelsenkelverksamheten fanns. attmenar

och det blir manssamhälle.ett

mycket förfaktiskt allvarligt då skulle det inte finnas sådetJag atttror
ochtjejer. Eftersom det så många tjejer går cirklar olika slagär som somav

spelar eller sjunger eller så.

för aktivera sigskulle överhuvudtaget bli svårare människorDet att
tillsammans och finna mötesplatser.

sinoch ivi har tendens i dag ochJag tyvärr stänga var enmenar en oss
människorlägenhet. Och inte automatiskt släppa framförallt inte nya-
Så jagkanske inte alltid har tid med våra heller så säga. trorattmen egna

hållpå sitt ochdet skulle bli då människor ochatt sattattmera mera var en
Så för-passivt framförförsökte aktivera sig hemma. Kanske TV:n...mer

ochmänniskor blistudiecirkelverksamheten så skulle mer ensammasvann
ledsna jag.trormer

Cirkeln, individen ochTolkning:3.2.1

lokalsamhället

fördjupa kristna tillsammans med andraAtt sin tro

med människor i fokus honFör Jennifer samtalet och närär mötet
henneberättar varför hon deltar i livsåskådningscirklar. Det gerom

be-möjlighet kristna tillsammans med andra. Honfördjupa sin troatt
och ord dvs.skriver helhet där både dela erfarenhetupplevelse atten av
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kunskap evangeliet ingår. angelägenHon hennes inteär att troom om
skall bli söndagsreligion den också ska henne ipåverkautan atten
vardagen.

Cirkeln mötesplats och stöd i vardagensom

Jennifer berättar hon lever och därför cirkeln också viktig.äratt ensam
Deltagarna i stöd och hon kan dela del sina vardagli-gruppen ger en av

bekymmer med dem. vardagsnäraDenna gemenskap stärksga mer
sannolikt träffas kontinuerligt onsdagkväll.attav gruppen varannan

Under arbetslöshetsperiod efter gymnasiet deltog Jennifer i språk-en
cirklar. viktigt förDet henne få struktur på dagen. medMötetattvar
människor med olika yrken och bakgrund viktig i cirkeldelta-delär en
gandet för henne.

Jennifers tankar hur lokalsamhället skulle förändras inteegna om om
studiecirklar fanns visar också vilken vikt hon lägger vid studiecirkelns
betydelse, inte minst för tjejer utveckla sina intressen. Människorsatt
behov aktivera sig tillsammans och finna centraltmötesplatseratt ärav
och studiecirklar skulle människor blir mer ledsna.ochutan ensamma

Möjlighet till eftertanke, självinsikt och ökat självförtroende

Jennifer rörelsehindrad sedan födseln vilket betytt fått kämpahonär att
med både sjukvård myndigheter. Idagoch har hon högskoleutbild-både
ning och kvalificerat arbete. konstaterarHon hon behövtett att vara
kaxig och blivit envis bådehon på och Livsåskådnings-att gott ont.
cirklama har henne igenkännande och möjlighet till både efter-gett ett
tanke och självinsikt. livsåskådningscirklamasjälv bidra-Hon attmenar
git till hon blivit medödmjuk i andra människor ochatt mötetmer mer
lyssnande. Jennifer bekräftar deltagandehennes i livsåskådnings-att
cirklar och i församlingsarbetet betytt förhon stårattengagemang mer
den hon för sina åsikter och vågar visa hon kristen. Påär, öppet äratt

övergripande plan livsåskådningscirkeln individen möjlighetett attger
bearbeta sitt liv och sin situation.

Identitet och tillhörighet bevarat medborgarskapom-

Jennifers deltagande i livsåskådningscirkeln henne möjlighet attger en
stärka sin identitet kristen. självförtroendeHennes och självkänne-som
dom har ökat. Samtalen i cirkeln har indirekt hjälpt Jennifer fåatt per-
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identitet bottnar inte i honspektiv på sitt handikapp. Hennes äratt
och till-handikappad annorlunda. stället bygger den gemenskapoch I

stärkthörighet. Jennifers berättelse illustrerar hur livsåskådningscirklama
tillhörighetbåde inre tillhörighet i förhållande till Gud och yttreen en

samhällsperspektivi relation till församling och medmänniskor. Ur ett
Individenbevarat medborgarskap.skulle kunna tala över-ettomman

utsatthet och känner sig delaktig iskrider sin individuella störreettegen
förförsamling. kan i sin grundsammanhang i Det turt.ex. enen vara

i vidaredelaktig i lokalsamhället och i samhälletkänslan att enav vara
betydelse.

ökat socialtMedmänniska i vardagen engagemang-

hartolkningsgemenskap sannolikt be-Cirkeldeltagama utvecklar en som
förförsamlingslivet helhet. Jennifer uttrycktydelse för öns-ensom ger

bety-deltagande i livsåskådningscirkeln också ska hakan hennesattom
imed människor i arbetet,delse utanför cirkeln. hennesI mötetmöte

myndigheter.med sjukvård och
nyligen blivitmedlem i EFS-församling och harHon är numera en

studieförbund Nyköping.förtroendevald inom KFUK/KFUMs i Hon
inkörs-hoppas studieförbundets cirkelverksamhet ska fungeraatt som en

forsamlingslivet. ochtill det övriga Hennes allt störreport eget mer
i församlingsarbetet visar livs-förpliktigande sociala attengagemang

aktiv diakonigruppåskådningscirklar kan fungera så. iHon är somen
visarverksamhet för utvecklingsstörda.arbetar för få igång Det attatt
bidra tilllivsåskådningscirklar kandet finns potentiell möjlighet atten

människoröka och vilja stödjadeltagarnas ävenattatt engagemang
utanför cirkelgemenskapen.

Mia3.3

född iMia har bott i Norberg i sjutton år. år gammal ochHon 41är
folkskola, kompletterat till grundskolekom-har gåttAvesta. Hon ut sen

därefter tvåårig fackskola och till sist vårdlinjen pågåttpetens, gym-
sjukhusen inasiet. bosatte sig i Norberg därför det lågHon näraatt

sinhon ville jobba. Norberg träffade honoch i där IAvesta Fagersta
fjortonhonom och hundarna i hus. åroch bor med Förpartner egetnu

Norberg. Idagsedan fick undersköterska sjukhem ihon jobb ettsom
uppgifter. Sjukhem-sköter vikarie del arbetsledandehon också som en

sambandtill och blev ihar nyligen från landsting kommunövergåttmet



KapitelSOU 1996:47 3 41

detmed servicehem gästen iställetmed för sjukhem medett ett
patienter. Tjänsterna förvandlades därmed från sjukvårdtjänster till
kommunala servicetjänster.

Mias arbetsplats till skillnad från närbelägget nybyggt service-är, ett
hem, byggt för den äldre institutionsvård. Inredningentypen av svarar
inte alls de krav det serviceboendet ställer ochmot egetnya rum
toalett. arbetetDet och det inte lätt till deså levagör ärtungt att upp

målen. boende på servicehemmetDe kan inte alltid klara sig självanya
i den utsträckning tänkt.som var

fanns mycket dom här rullstolsbundna, handi-Här dom här svårt sjuka,
kappade har sina hem gång inte hartack domgett attsom upp en vare
kunnat klara sig. det har blivit väldigt, väldigt härJa, annorlunda... ... Det
med och ska, ska ochhelst haeget att egetrum man man egenrum
toalett då. Sjukhemmet inte byggt för den delen vi försökerär utan
komma så så detmöjligt egentligen ska detSennärma ärsom som vara.
besparingar varitoch det har väldigt rörigt här.

Mia kommunen inte riktigt förstår vilka de arbetarvillkorattmenar un-
der. Kritiken inte bara patientema,gäller hon alltjämt föredraratt som

kalla de boende hemmet, vårdkrävande gruppboendetpå äratt änmer
förutsätter, utformningengäller också de tjänsterna. Manutan av egna
har inte for de boende tidigaremindre, vårdansvar vadänmer, man
haft, medicin delegation från sjuksköterskorna, hart.ex. ger man men
inget tillägg för ökade rullande schemapå lönen det harDeansvaret.
och tjänstgör det,helg och Mia, desäger är ensamma omvarannan
bland kommunens anställda. finns dessutom skillnader ibetydandeDet
villkor mellan personal med tjänst och lön. Till det kom-typsamma av

flera fått undersköterskeutbildning landstinget och blivitattmer av
utlovad infriattjänst och lön efter kommunen intedet. Löften närsom

Ökaddet börövertagit huvudmannaskapet. kompetens och ökat ansvar
ochhögre lön, hennes kamrater. huvudmanMia och Bytetge menar av

tjänsternas for de beordrasomvandling har väckt rädsla ska kunnaatten
utföra vilka arbeten helst.att som

Egentligen finns ingen-kan dom på precis vad helst. Detsätta oss som
ting någontingdet behöver inte du ... finns baraDetsäger göra...attsom

heter egentligen omvårdnad, och det väldigt begrepp...är ett stortsom

Studiecirkeln Mia deltagit i rikstäckande facklig kampanjcirkel Påär en
färd framtiden Fackets for-SKAF och ABF.mot som arrangeras av
troendevalda cirkelledare. finns färdigproducerat studiecirkel-Detär ett
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material och det uttalade syftet utarbeta kriterier för den indivi-är att
duella lönesättning arbetsgivarna beslutat införa och de fackli-som som

organisationerna accepterat.ga

Facket skulle ha studiecirkel för kunna reda på, vad heter det, vilkaatt taen
kriterier i vi harska efter och med annorlunda lönesättningattman en

vad vi tidigare.hadeännu

godtycketEtt genomgående bekymmer har varit hur det personliga ska
kunna undvikas vid individuell lönsesättning. jag frågar Mia cir-När om
keln betytt för personligt hon skratt:något henne med ettsvarar

sakerhur vansinnigt det egentligen... ... det inte finns fastaJa, är ...när att
gå efter då hadeden individuella lönesättningen vansinnig. Menär man
fasta saker gå efter. jag för detAlla innerst inne lite rädda skaäratt tror att
bli... godtycke, det det rädd för...är ärsom man

Egentligen feltycker hon det tid lönefrågor, detär näratt att ta nuupp
besparingstider och lönesättninghon tanken på individuellär är emot

eftersom vi jobbar i form gruppvård. hoppas ändå:honMenen av

vi då jobbar kunna vissa sakermed det hela ska fram kanske...att tasom
tycker värda i så fall premiera... ... vissa sakerDetär ärattsom som

har kommit tydligen i alla cirklama. Och det det här medär ansvar,upp
erfarenhet.

cirklarna har inte bara behandlat frågan lönekriterier tagitMen utanom
rad centrala frågor arbetets innehåll villkor. Framföralltochupp en om

det huvudmannaskapet.har just gällt konsekvenserna det förändradeav

vi visste egentligen inte såg detvad det skulle gå påJa utanut mer
diskussionscirkel, så då. det här förI ärsäger nyttattsom en om man o m

allihopa då, ganska för dom här från fackliga jag fattar detäven nyttoss om
ja,här ... och det därför vi också skulle det liteJa,rätt... tavar som en

samvaro...

Studiecirklama har varit organiserade parallellaså haft två cirk-att man
lar kvällar i cirklarnatvå veckan. Deltagarna har kunnat altemera mellan
alltefter tillåtit.vad deras tjänstgöringsschema har visserligen inne-Det
burit inte haft frångruppsammansättning gång gångatt man samma men
också medfört träffa anställda från arbetsplat-kunnat denatt egnaman

från andra Antaletgått på andra scheman och servicehem.sen som
deltagare fem till sju och Mia har varit med drygthar växlat mellan
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harcirkelsammankomstema varit.hälften de tio gånger Honsomav
Vidinformerad arbetskamrater hon inte kunnat gå.hållit sig närgenom

från socialchefen icirkelträffen deltagarna cirklarden sista mötte tre
cirk-till henne förberett ikommunen för ställa de frågoratt som man

lama. Mia nöjd med formen den:är

arbetar på det...har varit väldigt bra tack gör.sättatt manvare man som
tycker ocksåvarit intressant höra vad andraOch har det att gruppersen

medmed löneanspråk och sånt. diskuterardet gäller det härnär ...man
härjobbet. Då kan diskutera deså påsin sägerman manegen grupp om
påsamtidigt så inte vad dom andrasakerna utevet gruppernamanmen

diskussionsitta ochtycker ... kan hasina arbetsplatser Att öppenman en
sitter och diskuterar med ... Ja,normalt intemed folk öppetsettsom man

det gäller dagar.har valmöjlighetfrivilligheten i det och... näratt man en

komma hemcirkelmänniska hon, vill helstMia inte någonär menar
honarbetsplatscirkeln har varit undantag. Menifrån arbetet. härDen ett

tio år sedan.förvanliga fritidscirklar. gångenhar gått hel del Förstaen
viktiga för henne.cirklama det Veminnehållet iDet ärär ar-somsom

oregel-sinavisar sig honointressant.tycker hon Det trotsär attrangerar
ochmed kompledigheterlyckats pussla helger,bundna arbetstider se-
hon hartiderfölja cirklar på fastahon kunnatmesterdagar så näratt

studiecirklarihon fostrat ochhundar harvelat det. Sina båda tränatt.ex.
siglärtmed honStudiefrämjandet Sfr. sambandanordnande I attav

olika kurserdeltagit i flerahar honskjuta och tagit jägarexamen som
honsin far. Nuintresse hon har eftercirklar. Jaktengått ärär ettsom
ochjaktskytteklubbenbland idel ikvinna tilloch mänensammaen

och skyttetjaktendem. hundarna,tävlar lika villkor med Förutompå att
delhelfårhon också honintresse för henne utär attett stort enmenar

av samvaron.

varitmin far hari och för sigdå, jag inteför har liksomNya vänner -
ganska kul,detbörjat,jägare. väl på det harDet ärär sättet men numan -

uppskjutningarjaktstigen ochträffar väldigt folk. härmycket Denman
jagOch det tyckerträffaroch... annorlunda folkDet är än annars...man
heltnågotviktigt. mitt jobb och kanockså vårdar iJag göraär sen man

faktiskt.på sin fritid. väldigt roligt... Det ärannat

skulle honstudiecirkel inte funnits för Miamöjligheten gå iOm attnu
varit likaintressen de hade intehon, ändå haft sina ut-tror mennog,

medpå jakten kanske intevecklade, hade hon varit medt.ex. egenmen
bössa och:



Kapitel44 3 SOU 1996:47

hundar. det gäller lydnad och sånt här....jag kanske inte hañ så duktiga När
blir saker. med sigVissa cirklar kan det Somgöra göra vetatt att manav

hatt detinte hade jagsjälv borde Annarsgöra tar tagatt nogmenman
jag, mycket och tittat på kanskemycket lugnare på min fritid TV,tror setat

Så jag fått det roligare.suttit och stickat, städat. har mycketsytt,

Norbergare,Norbergare alltidSamhället ganska statiskt en gång sä-är
lugnt och fridfullt, till arbetet.Mia. själv trivs hon braMen närager

förfor det kommunala livet och inte detintresserar sig inte särskiltHon
heller berörpolitiska arbetet. Kulturutbudet tycker hon intefackliga eller

fler kurser cirklar i anslut-kan hon tänka sig gå ochhenne. Däremot att
får för och inte försina intressen då de inte dyraning till varavaramen

kanske,skog mark ochhemifrån. intresse ochlångt Hennes ärstora
i Norberg.sådant intresse för trivashon, måste ha något attmanmenar

vi så, inte intresse-finns inte mycketDet ärgöra, sägeratt om om man
låst...cirklar. Då ganskarad är man nogav

Cirkeln, individen ochTolkning:3.3.1

lokalsamhället

Intressebevakning och självkänsla

förkampanjcirkel fyller den funktionenDeltagandet i fackets uppenbara
lönepolitikförändringarna i arbetsgivarensMia hålla sig ajour medatt

med och bevaka sina intressen.och på det kunna Egent-sättet vara egna
med iindividuell lönestättning har ändå gåttligen Miaär emot men

beaktade,cirkeln eftersom hon riskerar inte få sina synpunkterattannars
kollegorna.vilket leda till hon fick lönpå sikt skulle kunna änsämreatt

tillför individuella lönesättningen ska ledarädsla denHennes attatt
påtaglig.godtycke och personliga preferenser ska bli avgörande Honär

hoppas istället det hon och hennes arbetskamrater gemensamtattnu
kommit fram bli grunden för framtida lönesätt-till i cirklarna ska den
ningen. de ska de avgörande kriterierna gradenFrämst vara avmenar

Även i cirkelni arbetet tidigare erfarenhet. hon deltarochansvar om nu
diskussionerna meddelvis därför hon känner sig tvingad till det haratt

Mia.och värde varit värdefulla,kollegorna arbetets innehåll menarom
stärka hennesde bidragit tillVi kan också på goda grunder anta att att

självkänsla.
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åsiktsbildningForum för erfarenhetsutbyte och

tydligt cirklama,Det fungerarär öppna, mötes-att attgenom vara som
plats för personal jobbar både olika servicehem jobbarochsom som

plats går olika tider dygnet. cirkeldiskussionema harIsamma men
kunnat jämföra sina villkor och kunnat identifiera skiljervadman som

de olika arbetsplatserna och uppgifterna åt. har också kunnatMan
identifiera likheter och olikheter i arbetsvillkoren och, sist intemen
minst, kunnat formulera sina uppfattningar föränd-de övergripandeom
ringar följdhar till det förändrade huvudmannaskapetägtsom rurn av
från landsting till kommun. har, Mia, varit intressantDet attmenar
höra vad andra tycker, kunna ide andramöta öppenattgrupper en
diskussion.

Rikare fritidoch kvalificeradmer

viSer till Mias tidigare cirkelerfarenheter hennehon desäger gettatt en
rikare fritid, inte minst därför det bidragit verkligentill honatt att
kommit sig för saker hon varit intresserad Hade hongöraatt som av.
inte haft jakt- hundcirklama skulle lugnareoch hennes fritid ha blivit

också tråkigare. hade då stickatHon suttit framför TV:n, sytt,mestmen
och städat, cirklarna fritidhon. har inte bara berikat hennesMensäger
de har funnits,också bidragit till kvalificera den. Om inte cirklarnaatt
hade hon kanske haft duktiga heller detinte så hundar och inte är
säkert hon delta i jaktenkunnat med bössa.att egen

Komplementär verklighet

Mia fickJakten faderns och vi kanintresse, hon,säger attstoravar ana
följa honom i intresseinriktning grundladesskogen ibland och hennesatt

fritid,där. Mia arbetar inom typiskt kvinnoyrke, på sinvården, i ett men
med hundarna och i jakten, uteslutande medumgås hon män.nästan

tävlar träffarHon med dem lika villkor. i skogen med hundarna,Där,
hon mycket folk, viktigtannorlunda folk och det tycker hon både är
och roligt. ritidsintresset,F och cirklarna del det, kompletterarsom en av
därmed det förhållandevis vårdj obbet, erfaren-enkönade breddar hennes
hetsbas och henne möjlighet odla andra sidor personlighet.sinattger av
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omvandlingtill lokalsamhälletsBidrag

sammanfallerindividuella lönesättningendenkampanjcirklarFackets om
Äldrevårdeni det kommunala livet.förändringsskedemed dynamisktett

omvandlas tillvårdinstitutionerlandsting till kommunen,överflyttas från
frånförändringenSamtidigt pågårservicehem. strängstyrsystemenav
därför inteCirklamaresultatstyming. kommertill mål- ochregelstyming

kanske iindividuell lönesättningkriterier förhandlabara utanatt om
för boende,personal ochbådekonsekvenserna,lika hög grad avom

huvudmannaskapförändringar,Redan dessasamhällsomvandlingen. av
konflikter.skapa och Kan-omfattandeoch är attstyrsystem oronogav

från kommu-bristande kunskap vårdbehovetochske bidrar omovana
också till det.ifrån vårdpersonalenkonservatismsida och vissnens en

ochinnehåll förflackasarbetets skagäller bådePersonalens attattoro
berättigadställe. Om deni regleringamasgodtycket ska träda äroron

lyfter fram ochvi kan cirklamaeller inte kan vi inte avgöra attmen se
luftas ochstudiecirklama, kan synpunktemaikanaliserar den Här,oron.

högstemed denavslutas med "hearingcirklamadet illustrativtär att en
kritikensocialchefen. kankommunen, Därichefen för servicehemmen

arbetsgivareochmellan arbetstagareDialogenformuleras och bemötas.
iläggs härdialog det slagetGrunden fördärmed.vidmakthålls en av

för dedet inte bara svåraredem skullecirklama. Tänker vi bort vara
heller påtill tals. skulle inteDeenskilda deltagarna kommaatt samma

arbetstids-ocharbetsplats-formulera sigkunna övergemensamtsätt
sig självabåde medöverlägga,de möjlighetcirklama fårI attgränser.

förhållande tillcentrala krav ivad de tyckervarandra,och med ärom
Därmed skapassin situation.arbetsvillkor ochsinasitt arbete, en av

tillsammansdialog. Möjlighetendemokratiskförutsättningarna för atten
formulera sig.med sina gelikar

samförståndArbetsfred och

be-givetvisstorsamhälle detsåväl lokalsamhälleFör är storavsom
arbetsgivarenhärarbetsfred, inte minst ärtydelse det råder näratt som

arbetsgi-följdkommit tillharkommunen själv. Cirklama attavsom en
indivi-medarbetsmarknadenpåsignalernabeslutat följa devaren nya

det.med på Härmotvilligt, gåttdelvisduell Facket har,lönesättning.
inflytandeskapa visstintresseorganisation överförsöker de anställdas ett

utarbetaframföralltlönesättningen,vidvad ska gälla attatt genomsom
ochgodtyckeförhindraskaKriterierkriterier.förslag till att person-som

denfrågorsamförstånd kringavgörande. Utanpreferenser blirliga som
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här hotas arbetsfreden och, i det här fallet, den kommunala servicen.
Fackcirklama medverkar till samhällets integration de fårattgenom
deltagarna, motvilligt, den individuella lönesätt-än att accepteraom
ningen. Cirklarna bidrar därmed till forma det medborgarskapatt som
varit så betecknande för det svenska samhället sedan Saltsjö-gången
badsavtalet undertecknades arbetsmarknadens medborgar-Ettpartner.av
skap präglat arbetsfred och samförstånd.av

Juhani3.4

Juhani kom, liksom så många hans landsmän, från tillFinland Sveri-av
i början 1970-talet. Familjen flyttade direkt till Göteborg och fickge av
lägenhet i Hammarkullen, de nybyggda förorterna i delenen en av norra
staden. inteOmrådet färdigbyggt de flyttade in. Standar-närav var ens

den på lägenheterna hög och området barnvänligt med fin naturvar var
omkring.runt

bostadsområde och det fannsDet med lediga lägenheter,ett nyttvar massor
och just 70-talet det arbete också, så naturligtdet heltgottvar om var

jag område.valde På den tiden hade jag fyra småbarn ochnatumåraatt ett
det betydde detmycket och ganska lätt gå från skolan.natumåraatt attvar

behövde inte gå ochDe sånt. Allt inom bostadsområdetvägaröver stora var
så.sägerom man

året flyttade Juhani med sin familj tillFörra Gårdsten. hade blivitDet
lite stökigt dei den trappuppgång där bodde. Det in-kom en massa
vandrare och dom lite kulturhar vi vid. blevDetän ärannan envana

nattspring i vitrappuppgångama, så tyckte vi skulle flytta.attmassa
Juhani i 50-årsåldem, byggnadssnickare. Fritiden han denåtär ägnar

finska kulturföreningen Finngötar. öreningsintresset hade han med sigF
från Finland. Då han fotbollstränare idrotts-engagerad ivar som en
klubb. Finngötar bildades Juhani med från början och det1971. var
första gjorde ordna Vi fickbastu. medlemmarattman var en massaen

anförde vi hade bastu, Juhani. kvällvarendanär Nästanatt sägeren
han med föreningsarbetet, antingen med själva verksam-är upptagen

heten eller med olika förtroendeuppdrag han haft åren. Detsom genom
framförallt i motorsektionen i musikverksamhetenoch Juhaniär ärsom

aktiv. Förutom han bastar förstås, men det inte intresse, detatt är ett
naturligt, livsform.är en
I motorsektionen håller Juhani på med folkrace och även sönerna är

intresserade och har tävlingslicens. Vid tillfällen har han självett par



1996:47SOUKapitel 348

medfunktionärsutbildningar. arbetarJustvidcirkelledarevarit mannu
skallelittävlingmed anordnaochmotorbanafå attatt somenegenen

motorintresset,lika viktigmusikenistapeln höst. Men är somav
delsmusikområdet,studiecirklar inomflerahar gåttJuhani. Hansäger
harochockså i körenmandolinspel. sjungeri Hanmusik, delsi klassisk

ifolkmusikfestivalervid olikadentillsammans med runtuppträtt om
cirkel.organiseradocksålandet. Kören är som en

instrumentetdet finskalära sig byggacirkel förJuhanigårNu atten
med ABF. Mani samarbeteFinngötar äranordnasCirkelnkantele. av

i veckan.träffas gångoch kvinnor,bådedeltagare,tio män ensom
förstadendetta inteochhemmaflertal olika instrument ärJuhani har ett

femsträng-har han byggtTidigaremedkantelebyggarcirkeln han ettär
ville visaJagtiosträngare.medhåller haninstrument. Nuat en

gjorde jagdetfinsnickeri. Ochsnickare klararvanligafinländare att av
kvällar och dettvåliten instrumentgjorde sån därfaktiskt, för jag en

träslagenmjukadefinsnickeriet,justrekordfort, han. Det ärsägerär
utmaningen,sammanfogningsteknikemaannorlunda äroch de som

Juhani.förklarar

sällanfaktiskt.lite skillnad Detbyggnadssnickare. Det årJag ärär man
frånfaktisktmaterial kommerså. Och allamaterial ochså fintanvänder

exempel.till Detmaterialmjukasej hantera sånalärFinland. Man som gran
igenomdet, det gårnagel på nästankan inteså mjukt stoppaår att enman

limmarjagPlusförsiktig.mycketmåstegång. Så attmed omvaramanen
gångspik varjeellerfast skruvjagsåpå min arbetsplats,något sätter en

håller. ... Detså detlimmamåstehärefter limningen. Men attnogaman
på,inte säkerbörjar bygga. Manalltid årspännande, det det närärår man

litenblirdet baraeller inte.går spela Omdetfärdig,innan den attår enom
någonstans, så kanluft nästaneller litehål någonstansmiss, litet manett

kasta det.

Juhaniskullspänningensochutmaningensfördet inte baraMen är som
kam-minnasframförallt kommerhan ärcirklama.håller på med Det att

hålla ijagklubben, det kommerpåVänskapeni föreningen.ratskapet
föreningen,finskaalla fallviktigt, idethan. Ja,minnet, ärsäger

umgås." Finngötama är storvi håller ihop. Det sättär attettatt en
sigJuhani bryrcirklama,i de olikaolikaförening. Det är menpersoner

Jagsjälv.jobbar han ärEgentligenväxlar. gärnadeltagarnainte attom
ensam.helstjag jobbarensamvarg,en

plötsligt iarbetadeJuhanidärbyggfirmangickår sedanFör ett par
liv. Jagsittjobbat i helaefter haarbetslösJuhani blevkonkurs, och att

han.cykel,till min förstaihoptjänade sägertioåring ochbörjade som
fram-tid gick åtMycketupplevelse.fruktansvärdArbetslösheten var en



SOU 1996:47 Kapitel 3 49

för DetTV:n. allt i mitt liv, jagnästan arbetslös. kolla-Dånärvar var
de jag bara på TV. Risken hamna utanför samhälletatt är stor om man
inte har jobb, han. Speciellt för finländare, det ligger liksomtror i kultu-
ren.

Finländarna har ganska dålig Om vi blir arbetslösa eller får mycketen vana.
fritid, då blir Man går på hur det går.när torgetman... ser man

När arbetslös det livsviktigtär kan fylla dagarnaär medattman man
meningsfull sysselsättning, Juhani. Man måste ha något attmenar
syssla med, blir det fullt på Lillhagen. Efter tid fick Juhaniannars en
möjlighet arbeta på heltid hos Finngötar ALU-arbetare. ingåratt Nusom
det i hans arbetsuppgifter lokalerna, laga möbler, fixa ochatt rusta upp
dona. Detta liksom, vad ska säga En räddning för mej själv,var man

jag kunde börja med igen,sysslor han. Cirkeln och den övrigaatt säger
verksamheten har fått betydelse sedan han blev arbetslös. cirkelnIen ny
kan han koppla från vardagslivets bekymmer, samtidigt hanav som
träffar andra i liknande situation och delar hans intressen. Deten som
finns flera arbetslösa i cirkeln.

Juhani inte de aktiviteter drivs i studiecirkelformtror att som nu
skulle varit annorlunda upplagda föreningen hade drivit dem själva.om
Men han kännasdet kan lite viktigare komma varje gångtror att att om

går i studiecirkel. Kanske det att är tvungen attman en man mera
komma hit då, skulle inte få sina strecken på Nä,annars man papper.
jag inte, jag har aldrig tänkt det.på Däremot han detvet ärtror att
skillnad på föreningsdriven verksamhet, och sådana aktiviteter som
anordnas Stadsdelsförvaltningen. Exakt vari skillnaden består har hanav
svårt fingret på. Jag känner det, och detsätta viktig känsla,att är en

han.säger

inte,Jag jag inte får sällan hittarDetvet tror att ärmen man samma. man
såna människor Raimo lärare. kanDet säkert inte få viasom som man
kommunen. kännerMan kommer hem kommer hit. Ochatt närman man

får kopp kaffe, och med ochvet att ärman man en man gruppen om
behöver hjälp, så kommer han och hjälper till.man

Föreningen inngötarsF studiecirklar organiseras enbart ABF.numera av
Tidigare stod Studiefrämjandet bakomäven några cirklama. Juhaniav

inte det spelar så roll vilket förbundatt står bakom cirk-storanser som
lama. Huvudsaken de har det materialetär behöver,rättaatt som man

han. Att studieförbund står bakom cirklama också viktigtett ärmenar
Ävenekonomisk synvinkel. bidragen för varje cirkel inte såärur om
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verktygendelinkomstkälla.viktig Enblir de tillsammansstora, aven
ochfrånfår ABFför deexempelvis har köptsJuhanitror pengar man

materialetsjälvabekostarlokaler. Deltagarnamedhjälpfår ocksåman
cirkeln.med idetkostarSexhundra kronorsina instrument.till att vara

användaväldetJuhani tyckerritningar.och ärmaterialingår bådeDå
litedet kostafårnågot fint såokey. OmheltJa, det görär manpengar.

också.

ochindividenCirkeln,Tolkning:3.4.1

lokalsamhället

Bådamusik ochi livet,härintressen motorsport.har tvåJuhani stora
Juhaniverksamhet. FörFinngötarsföreningenförbedrivs inom ramen

vidare intres-mycketdel ialltsåkantelebyggecirkeln iingår ettsom en
undermusikcirklarflertaldeltagit iharmusiken. Hanseområde, ett

cirkel kandelområden. Envissasig inomfördjupaförårens lopp att
individerför deintressefördjupningpersonligdelsalltså innebära en

verksamhetsinnehåll.föreningensfördjupningdeltar, dels avensom
Hade före-cirkelfonnen.intefokus,cirkelinnehållet iJuhaniFör är

ståttstudieförbundnågotverksamhetliknandehaftningen attutanen
Attungefärupplagd på sätt.varitförmodligenhade denbakom, samma

viktigaredet litekanskecirkel attgörbedrivsverksamheten som en
strukturlitekanCirkelnhan. extravarje gång,komma säger ge

cirkel-betyderföreningendeltar. Förför demstudieverksamheten som
ochlokalertillbidragekonomisktvisstdeneftersomformen ettgermer,

utrustning.

kompetensbortfallförhindrarochyrkeskompetensenFördjupar

yrkesutövningi sinframföralltmedmycketarbetatJuhani har trä, som
Kanske kanfritiden. sägaockså på rentbyggnadssnickare, avmanmen

betyderkantelebyggeCirkeln ihans intressen.ytterligareträ är ettatt av
finarealltyrkeskompetenssinfördjupaoch motkan breddahanatt
alltidriskerarArbetslöshettekniker.hantverksmässigamaterial och mer
medtillsammansJuhani cirkeln,kompetensbortfall. För ärinnebäraatt

yrkeskompetensenupprätthållaFinngötar,ALU-arbetet hos sätt attett
sinaförockså visahonom vänner attlåterCirkelnarbetslösheten.under

behållasåkan påoch hanyrkesman sättkunnigfortfarandehan är en
samhällsfunktioncirklamafyllersnickare. Häridentitetsin ensom
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de dämpar verkningarna arbetslösheten och upprätthållerattgenom av
arbetskraftens kompetens och värdighet.

Nya utmaningar stärker självförtroendet och tillvaronger en
helhet

Hantverket innebär, till skillnad från byggnadsarbetet, utmaning fören
Juhani. delHan sig själv på "Man inte säker på, in-sätter ären av prov.

färdig,den det går spela eller inte. Om det bara blir li-är attnan om en
miss, litet hål någonstans eller lite luft någonstans, så kanten ett man

kasta det, han. Lyckas så Juhani gjort, skapanästan säger attman, som
instrument själv nöjd med och stolt innebär detärett över, ettsom man

rejält lyft för självkänslan. Kantelecirkeln innebär för honom yrkes-att
kunnandet snickare och fritidsintresset musik binds tillsom samman en
helhet. Cirkeln innehåller alltså förenande inslag och kan funde-ett man

på den flytande övergången mellan arbete och fritid har särskiltra om
betydelse under perioder arbetslöshet. finnsDet många vittnes-stor av

mål livet upplevs meningslöst yrkesidentiteten inte haratt närom som
fäste.något Cirkeln kan då bli den sammanhållande länken som ger

livet något mening.av en

Att odla sin kollektivtsärart projekt för sinbevaraett att-
identitet och finska kulturenstärka den

Juhani enbartumgås med andra finländare All sinpå sin fritid.nästan
fritid han föreningen Finngötar.åt kan föreningensMan tolkaägnar
mycket starka dragningskraft finländarna i kollek-Gunnared ettsom
tivt försök upprätthålla hotadsin identitet i situation. kom-Hotenatt en

dels från den alltmer krympande arbetsmarknaden, dels från denmer
etniska spridningen inom stadsdelen. Finländama vill intestörre gärna

bli betraktade invandrare, uppfattar sig själva minoritetutansom ensom
i det svenska samhället. uppfattning tillDenna måste kämpa sigman
och själva driva på. Genom rad aktioner har finländar-en gemensamma

lyckats hålla fast vid sitt första kämpade förDetna ursprung. man var
bastu i bostadsområdet, har också friskola ochöppnaten senare man en
finsk folkhögskola. De finska föreningarna i Gunnared, Finngö-storaen

Karhu IF och Sportfiskeklubben verkar alla samlandeVapa,tar, som
och umgängesplatser. flera dem ingårI studiecirklarmötes- av som en

naturlig del i verksamheten.
Juhani lyfter fram kamratskapet i speciellt betydelse-gruppen som

fullt. blandHär likasinnade känner han sig hemma och kopplakansom
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mycket viktigdel i gemenskapKänslan större äratt enav. av vara en
bli isole-skulle riskeraläge där hanhan, speciellt i attett annarsmenar

ocksåvardagliga bekymmer. cirkeln har hansina Irad med sig själv och
finländarekände förut. flestahan inte Deträffat människor somnya

ekonomiska för-liknande sociala ochGunnared lever underbor isom
till arbete.1970-talet, lockade möjlighetenunderhållanden. komDe av

Volvosinom verkstadsindustrin, påfick jobbMånga dem mon-av
byggnadsbranschen. Mångauhanis fall, inomteringsfabrik, eller i Jsom

småbarn hemma.familj och hadenyligen bildatdem hade ocksåav
erfarenhetmässig bak-förståelse ochsituation bildarlikartadeDeras en

förenande.grund verkarsom
styckenmusikområdet iinom gårFinngötars verksamhet utstora
cirkel i klas-visserligen haftkulturarv. harbevara finskt Manatt ett en

fleraspela olika instrument. Menför lära sigsisk musik och cirklar att
finsk folk-kultur. spelarinriktade finsk Mancirklama är t.ex.motav

träslagsjälva tillverkatinstrumentmusik, på finska somavsom man
reproducerahjälper tillCirklama på såköpt från Finland. sätt attman
kören deltarexempelvisdedet genuint finska. Genom arrangemang som

kulturen ochsprids också den finskafolkmusikfestivalema,de stora
del ochblir ocksåandra. På så denblir tillgänglig för sättäven en av

bidrar ocksåFinngötartill den svenska kulturen.tillför någonting nytt
iblandsärskilda kulturdagaruppträdanden vid demed hantverk och som

anordnas i Gunnared.

finskadenSjälvdisciplinering gruppenegnaav

socialtmedRaimocirkelledarenJuhani beskriver storten mansom
upprepadeuteblevringa Juhaniskulle hanSäkert omengagemang.

sysselsättningarhai gemenskap ochcirkeln. ingågånger från Att en
ur, isole-flippadeltagarna frånmeningsfulla förhindrarkänns attsom

Juhanihamna Lillhagen,börja ellersig framför TV:n, somsupara
hel och nykterskötsam,formulerar det. Så länge ärär enmanren,man

delhårfin ochförfalletdel norrnaliteten. Men ärgränsen mot enav
Juhani ochJuhani.på Förfaller demDet är torget, menarman serur.

detföreningens medlemmarför alla andraförmodligen äräven av
yrkesarbetare.dugligpålitlig, ansvarstagande,viktigt framståatt som en

iföreningsverksamhetenliksomStudiecirklama inom Finngötar, stort,
finskaSjälvdisciplinering denkan alltså sorts grup-av egnases som en

sig själva.dubbel bild Defått stå medFinländama har ut en av avpen.
flaskantillockså benägnaframstår rejäla arbetare, att tamen somsom

antingenviktigt visadem deti kämpiga situationer. För ärär att att man
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eller och inte både blioch. vill inte sammanblandade med denMan
stökiga på Föreningarna håller koll medlemmar.på sinatorget.gruppen
Det går inte uppföra sig hursomhelst. Samtidigt de starktutgöratt ettan
socialt nätverk de och verkar stabiliserande i lokal-värnarsom om egna
samhället.

Att bli fullvärdiga samhällsmedborgareen grupp

Så länge lyckas upprätthålla kulturell identitet och yrkesiden-man en en
titet och känner vardagligatrygghet i det livet i bostadsområdet detär
också lättare uppfatta sig fullvärdig samhällsmedborgare. Attatt som en

del förening, vilken kan och drivamedgenomvara en av en man vara
olika krav, uppfattar sig inflytande iha visstgör att ettgruppens man

alla fall lyckats med dettaAtt bastun, den finskaärsom grupp. man
folkhögskolan, den svensk-finska friskolan och de föreningarna ettstora
bevis på.

Juhani har haft flera förtroendeuppdrag i Finngötar. dessa harGenom
han sannolikt haft chans förmå-mötesteknik och sinträna uppövaatten

lyssna och verksamheter finländarna iDeatt argumentera.ga som
Gunnared bedriver förstärkakan alla de kunskaper krävs försägas som

skall ha möjlighet tillvara de rättigheterdemokratiskaatt att taman en
besitter. Alla verksamheterna, inte minst bastun, ärsom man som grupp

naturliga fora för samtal vardagslivet förutsättningar.och dessom
studiecirklarnaFolkhögskolans kurser och studievana och kanskeger en

också behövs för samhället.språk skall på allvar iett att tassom man

Rolf3.5

Rolf flyttade från i grundStockholm till Nyköping slutet 70-taletav
sitt arbete. Då hade han egentligen ingen avsikt bli Nykö-hade attav

pingsbo. Idag har han emellertid företag och uppbyggt kundnäteget ett
och har därför inga planer lämna staden. Rolf högutbildad ochpå äratt
i SO-årsåldem. har inga hemmavarande barn längre. och hansHan Han
fru bor i lägenhet fördelari stadens mindre stadensDen ärcentrum.en

det till allt och sig inne i träffarär näraatt när rör stanman man
ständigt hejar på. Till Rolfs fritidsintressen hörpersoner som man
gymnastik. lyssnar dessutom musik och böcker, bådeHan läsergärna
skönlitteratur och facklitteratur. deltar han inte i föreningslivetDäremot
i Nyköping. cirka år sedan deltog Rolf i politiska cirklar ochFör 20 var
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också cirkelledare for någon dem. hade emellertid inte såHan stortav
utbyte cirkelledare.attav vara

cirkelmaterial hade fannsfanns då underlag och detDet ett som man som
väl del fungerade bra och mycket lite för mycket poli-en som avsom var
tiskt i det, mitt intresse svalnade lite.program

Rolf arkitekt i Nyköpingstiden arkitek-och början deär av gruppvar en
tillsammans cirkelstartade i kroki. höll i två terminerDeter som en

och hade Rolf vilketkonstnär ledare. minns däremot inte studie-en som
förbund de samarbetade med. berättar cirkeln betydelse förHan hadeatt
hans arbete.

skissa: i mitt jobb och det hade betydelse för mejJag handfasten mera
förkovra mej i tecknandet. räcker inte i skolan, detDet med detatt görman

upprätthålls inte för äldre blir administratör blirman mera man som-
regel, och desto mindre tid får till de gestaltningsuppgiftema harman som

skissandetmed frihandsskissandet göra.attmera -

drygt tioFör år sedan i samband med Rolf skilde gick hansigatt en
matlagningscirkel på i två terminer.ABF

hadeJag egentligen aldrig lagat tidigare och kokatgrädda plättaränmat att
hade innan jag gick cirkeln haft sån respekt för matlagningJagsoppor.

och märkte jag det inte så svårt. Och, jag baka brödbörjade ochattsen var
så där. lagar också.Jag mat nu

han får frågan påverkade självkänslanNär det kunna lagaatt matom
skrattar Rolf och det han inte. tiotal delta-Detsägerstort att tror ettvar

i cirkeln och Rolf berättar det kul för de så olika. Enattgare var var
äldre änklingnyligen blivit fanns bland deltagarna liksom fleraman som

flickor i 18-årsåldem. hade också kunnig och intresseradDeunga en
kvinnlig cirkelledare. betyder mycket attDet det ordning och reda,är
litet förberett och känner det engagerad kvinna.ärattman en

Vid intervjutillfället deltar Rolf i cirkel i tyska Folkuniversite-en
Rolf hade funderat i många år på förkovra bidra-sig i tyska. Entet. att

gande orsak till det blev han sökte förkontakter uppdragatt attav var
i Tyskland. Skoltyskan räckte inte för kunna arbeta vistasochatt utom-
lands. Cirkelstudiema har också inspirerats han brevväxlar påattav

Österriketyska med sin bror bor i och gift österrikiska.medärsom en
Rolf har läst tyska fyra terminer. ringde till flera studieför-Han runt

bund innan han bestämde sig för anmäla sig Folkuniversitetet.tillatt
Avgörande för hans val de hade kanske det genomtänktaatt mestvar
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upplägget för cirkelverksamhet. spelade inte tid och platsDäremot
särskilt roll. Cirkelavgiften hade ingen betydelse.stor

flera deltagare i cirkeln liksomDet Rolf varit med fyra termi-är som
träffas kväll i veckan.De Det året har beståttsenastener. en gruppen av

nio deltagare och medelåldern ligger kring 50 år. tycker detHan äratt
bra inte så eftersom cirkeldeltagamas aktivitetäratt ärstorgruppen
grunden for skall upprätthålla intresset och känna läratt attman man
sig.

Kunskapsnivån relativt jämn och det Rolfär anser vara en annan av
hömstenama för cirkelverksamhet skall fungera. Deltagarna stimu-att
lerar varandra till arbeta hemma mellan cirkeltillfällena. Troligtvisatt

betydligt tid i dag läxoma Rolfåt började.ägnar än närman mer man
han aldrig varit nån stjärna i språk i skolan och vidaresäger att att en

grunderna för utveckla språkfárdigheten formuleratvingasäratt attav
sig muntligt. önskar i cirkeln uppgifter därHan forännu utrymmemer

formulerar sig fritt. Deltagarnas stårochegetman ansvar engagemang
i for Rolfs bild studiecirkeln.centrum av

beror på självDet också hur cirkelarbetet fungerar alltså självatten man-
aktiv, inte går dit passiv inteoch sig. Jagär att anstränger tror egent-man

ligen alla känner själva meningen med aktiv fördet är äratt att manman
andra aktiv och väldigt oliktengagerad. Detäven ärattger genom vara

katederundervisning.

betonarHan ledarens roll, samspelet i gemenskapensochäven gruppen
betydelse för Rolf detstimulera lärandet. Det betyder mycket foratt att

lättsam, litet atmosfär i cirkeln.skämtsamär en

kul, jagHumom oerhört viktig också för lärandet. väldigtDetär är
känner mig klart lektionerna.stimulerad både och gå dit och delta på Detav
här målet nånting och det här.lära sig Jag troratt prata runtgemensamma
just den nyttig där och litet avkopplande.justär ärrasten att

Rolf umgås inte privat övriga cirkeldeltagare. dom baramed kännerHan
till förnamn det finns delar personligheten jag kännermen av som
ganska väl. inteDet alldeles lätt komma till cirkeln.är att ny

Vi har alltid märkt det kommit så det litettermin,när ärstartatnya ny-
då det alla känner liksom litetrögt är att varann grann.

Rolf berättar flicka variti 20-årsåldem börjat i cirkelnatt en ung som
borta några gånger. sigHan hon kanske har finnasvårttror att att
tillrätta i kan, enligt honom, bero hon blyg, harDet på ärattgruppen.
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också på åldersskillnaden sånågot kunskaper, ärsämre att stormen
övriga deltagare.mellan henne och

inte Rolfföretags intensivkurser i språkeller privataKomvux ser
tyska. intensivkur-for hans del läranågot alternativ Han attatt trorsom

för jobba utomlands och abso-bestämt sigkan bra attser vara om man
bestående värdet cirkelstudiemasig. medlut måste förkovra Det är att

ocksålite språk Rolfdet stimulerande kunna säger attär att menmera
cirkelverksam-allmänhet. tyckerdet roligt och kul i Hanstörstaär att

samhällsföreteelse.braheten är en

med cirklar,utanför det här, aldrig kommit i kontaktleverDom somsom
stimulerande.det kan såhar ingen aning att varanog om

betydelse samhälls-cirkelmöjlighetema har stor just forRolf atttror att
blir lätt såjobbet. väldigtlivet skall handla Detän attannatom

jobbet.banala ellervid antingen detstannar -

individen ochCirkeln,Tolkning:3.5.1

lokalsamhället

Cirkeln i tillvaronguldkantsom

olikastudiecirklar stimulerande lärabetyderRolfFör sättett att mer om
viktigbehov Intressegemenskapenhan har konkret ärämnen av.som

någonting. bety-målet i lära sig Detdvs. det attgruppengemensamma
atmosfär i cir-lite skämtsamdet lättsam,der mycket för Rolf äratt en

samhällsföreteelsecirkelverksamheten brakeln. tyckerHan äratt en
med cirk-kontakthär, aldrig kommit idom utanför detlever somsom

stimulerande. Cirkeldel-det såaning kanlar, har ingen att varaomnog
guldkant i livet.stimulans eller kanskeblir vistagandet på så extraen

präglar helasammanhangintegrerad del iinteDet störreär ett somen
tillvaron.

lära för vardagenAtt

gick Rolf i matlagningscirkel.skilsmässa Detsamband med sinI en var
för honom upptäcka matlagningenkelt och stimulerande sätt attett att

och vis underlätta sin vardag. Matlagningscirklarinte så svårt på såvar
ord möjlighet förerbjuder med andra inte minst män, atten vuxna,

minska sitt beroende hjälp och service från andra.av
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Kompetensutveckling för företagareegna

Rolf högutbildad och företagare. hade funderat längeHan påär attegen
förkovra sig i tyska innan i studiecirkel.han började har han gåttNuen
fyra terminer. bidragande orsak till det blev han sökteEn att attav var
kontakter för uppdrag i Tyskland. Cirkelstudiema i tyska ökar Rolfs
möjligheter arbeta utomlands. så vis kan de fortbild-Påatt ses som en
ning för arbetet. såg varken eller privata intensiv-Han Komvux företags
kurser i språk alternativ för hansnågot del.som egen

Rolf arkitekt och han flyttat till han ochNyköpingär när tognyss en
arkitekter initiativ till cirkel i kroki. hade uttalad bety-Dengrupp en en

delse för hans arbete. små- och företagare inte har tillgångFör egna som
till den personalutbildning finns på företag kan studiecirklarstörresom

möjligheter fortbildning.tillöppna

Cirkeln mötesplatssom

Enligt Rolf har stor betydelse skallcirklama just för samhällslivetatt
handla jobbet. blir väldigt lätt vidDet så viänannat stannarattom an-
tingen jobbet.det banala eller

Fritidscirklar med andra ord människor möjlighet mötas,attger
samtala och lära kring intressen. Cirklama i tyskaatt gemensammamer
och matlagning har Rolf funnit i studieförbundens utbud till allmän-
heten. cirkeldeltagande exempel studiecirklarHans påär öppnarett att

för människor intemellan känner varandramötenarenor som men som
har intresse lära harvisst Dettaämne.ett attgemensamt ettmer om
sannolikt betydelse for stärka och kontak-utvidga det lokala nätetatt av

mellan livsomständig-människor med vitt skilda erfarenheter ochter
heter.

3.6 Britt

Britt nybliven pensionär och bor med sin sambo i äldre villa iär ut-en
kanten Gunnared. kommer ursprungligen Värmland,Hon frånav men
har bott här sedan 50-talet, alltså långt innan de föroitsområdenastora
byggdes. Då det bara skog och berättar giftahon. Barnenängar, ärvar
och har flyttat utomlands, till England och Spanien. åkertill Honen en

dit och hälsar intepå, minst för träffa bambamen.gärna att
Britt har varit hemmafru under långa perioder i sitt liv, aktivmen en

sådan. Bl.a. har hon suttit med i Skolstyrelsen ungdomsrådet.och i
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har hon varit styrelseledamot i fritidsförening. Britt harDessutom en
också och lett flera i motionsgymnastik. samband medIstartat grupper
det har hon både kurser själv och varit ledare cirkelgått i Kurs-en som
verksamheten anordnade, Må bättre äldre dar. Britt tycker attom

och har tidigare hyrt vävstol på Blå ställets kulturhus. Nuväva ären
Britt med i studiecirklar, cirkel i engelska Vuxenskolan ochtvå en

landskapscirkel anordnar. dansar gammaldansSKS Hon ocksåen som
och deltar i Röda fortfarande aktiv iKorsets Honsymöten. är gym-
nastiken, deltarleder pensionärsgrupp och själv i annan.en en

Britt har ingen utbildning folkskolan, läst engelskaharutöver men
och spanska på British Institute, Vuxengymnasiet och skola förStatens

har också följt några kurser på Eftersom Britts bådaHon TV.vuxna.
har bosatt utomlands har Brittsig mycket tid lära sigsöner ägnat att

språk. beskriver vilken fantastisk känsla det behärska språkenHon är att
själv.

jag harhar berikat livet på något kunnat lärt mig det. OchDet sätt att att
jag människor då. jagkan med andra Och kan ringa till Spani-prata att ner

och spanska kontorsflickomamed de där. kan medJagprata prataen
dem och fråga och få reda på mina pojkar jag vill ha på demär tagvar om
och framföra Och jag tycker detnågonting. känns lika befriande densom
dan jag Precis kan jag jämföra detkörkort. med det, tycker jag.tog

Cirkeln i från därengelska utgår bok läser stycke varje gångetten man
med läxa emellan. Mycket tid också samtal kring vardagligaägnas

vad har gjort under den gångna veckan, ellerämnen som man semes-
det har varit längre uppehåll. Det väldigt bra vi fårärtern ett attom

själva. Många gånger så använder vi hela första timmen där tillprata att
olika saker, Britt. Cirkelledaren har tidigare arbetatsägerprata om som

lärare högstadietpå vilket Britt tycker bra. Hon väldigt kunnigär är
och problemen ligger för hon förklararSå mycket ochvet var oss.
skriver på tavlan. Sånt inte i boken då precis, hon.är sägersvarta som

Britt fick information cirkeln via Vuxenskolans studieprogram.om
Efter tid drog hon med sig i bostadsområdet till cir-etten par grannar
keln. åker tillsammansDe i bilen och med ungefär aktivi-påär samma

inte enbart förDet lära sig språket Britt med förärteter. att ärsom nu
tiden. kanHon såpass hon klarar sig. Men gemenskapen trevligäratt
och värd bevara, hon. Gruppen har hängt och Brittihop längeatt anser
har varit med i sju tenniner. Vi varje vecka och vi dricker kaffe,ses
vi träffas...

Landskapscirkeln kom Britt med i sin sambo, varitredangenom som
med några terminer. Det mycket, mycket trevligt. Ibland så kommerär
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de gamlahandlar oftadet då. Devi på gamla saker. Hur omvar
Och det ocksågamla livet mycket.detlandskapen säger, nyaom man
Angeredsborgamlasvenskar,naturligtvis. Alla deltagarna är som

uttrycker det.Britt

här bokenstudiecirkel för denså de hadenämligenDet göraär attatt en
de här gamla medlemmarna. Sendå i Angered, med"Så det närom var

gamla ting.den, då läste dedå hade de slutat medjag kom men om
såsluta. Ochvi vi kan inte barade vad skallOch göraatt nu,sen sa

Västergötlandroligt läsa. Så vi har lästför vi tyckte detblev det, att omvar
då åkte viBohuslän ochKinnekulle. lästeoch då åkte vi till Sen enom

vi på medDalsland och hållerSå har vi lästsån där med buss. nuresa
Småland.

tvingas införhar den fördelenStudiecirklar att prata grupp, me-enman
skullehellreträffat på många människorBritt. har självHon somnar

hontyckerför någonting offentligt. Självoch tackadö ställa sigän upp
med åren.har blivit djärvareockså honatt

några allmännasig iinte såjag började här,Innan att yttraman var van
migdet det harUtansammanhang attärsäger. gett vanasomom man

Någontingochkunna ställa migskullekunna Jag prata.prata. uppnu
varsomhelst,mig ochkunna ställabehärskar skulle jagjag pratauppsom

sigkunnadarrig ellervarken Justkänna mig yttranervös. attutan att vanan
närvarande.människorandra ärnär

det bättregenerationsfråga. Hon ärBritt det kanske attär trortror att en
Men i vårani skolan.får höras ochidag ungdomarnanär synas mer

detdär,högt och såläsa innantillfickgeneration, det attvar man
fördeldet ärdet längsta kom. Britt är attatt manenanservar man

någorlunda jämnåriga i cirklama.

harviallihopa här. FörjämställdaOch märker jag vi väldigtdet äratt
påförstårifrån början. Maninte någon högre utbildning annatettvarann

bak-betyder,så alla vad detdärkan sak så bara,Man säga vetsätt. en
grunden och alltihop.

vad detfrihet flexibilitetochBritt studiecirkelformen storatt geranser
viktigtspråk detläsergäller innehållet och uppläggningen. När ärman

siglandskapscirkeln kan förhållamed fast struktur, i meramanen men
fri i uppläggningen, hon.menar
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tycker det väldigt roligt med sån här viJag cirkel där själva deltaräratt en
och skaffar fram litematerial och vi själva vill, någon skallgör än attsom
tala för allting. Så det nödvändigt går språkkursär närom oss som en

Vi inte styrda någonting sådär, det någon kommerärt.ex.. ärutav utan som
ihåg någonting så kan de berätta hur det då. väldigt trevligt.Det årvar

studiecirklama deltagarna själva hurI mycket tid och kraft de villavgör
lägga på studierna, Britt. förhållande skola förI till Statensner menar

cirklama mycket friare.ärvuxna

fickMan skicka in uppgifter för komma till nivå. Så detatt nästa attupp
tvång. fick bordha hemma. kunde aldrig plocka bortJag Jagett ettvar

det där jag ha det framme, migså jag kunde sättautan tvungen att attvar
minsta stund och läsa och skriva. Så det liksom utbildning.var en annan

här inte så jag kan skriva påDet och engelskaär rätttvunget att stava
utantill. det lär sig i sin takt. det härUtan Inteär attmera man egen
väldigt inrutade. Med studiecirkeln det väl så lär sig förär att att manman
tycker gå lära sig det har inte all tid i världenMenämnet.att attom man
och till detdet här. Medan här, Statens skola för då får jagsätta av vuxna,

gå in för precis bara det.

Stämningen i cirkeln Britt.viktig, det ochHonär ärattmenar anser var
fungerar. Det betyder mycketväldigt hur denattens ansvar gruppen

Så det inte någon lite stöddig, och tyckerär. är äratt attgruppen som
de kan förstå eller lite överlägsna. inte samspelet iFungerarmera,

finns det anledning sluta eller byta Britt. Detsägerattgruppen grupp,
måste kombination inlärning och socialvara en av samvaro.

Britt tycker inte det spelar så roll vilket studieförbundatt stor som
står bakom cirklama hon går Studieförbundens ideologi lyser sällan
igenom, varken på cirkelträffama eller i det materialet använder.man
"Jag alla studieförbund lika det de lärmåna läraärtror att ut.att utom
Alla studieförbund väl måna få så många deltagare möj-är attom som
ligt för sin ekonomi, hon. liggerpositivt cirkeln iDetsäger är om
närheten bostaden och det med tiden. det viktigasteMenattav passar

det finns bra material och kunnig ledare.är att ett en
Britt cirklama betyder väldigt mycket for de gamla i Gunna-tror att

red. Hade inte cirklama och andra pensionärsverksamheter funnits skulle
många äldre suttit hemma, hon. gå påAttmest utensamma menar
någon aktivitet innebär måste hålla sig själv fräsch och alert. Påatt man
tal planerar många verksamheter för äldre,stänga sägeratt attom man
hon:
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mångaskulle bli slag för människor. SomDet är attnästan ett vanasom
åttio år tillsig och sig detta duskynda Bara är övergöra att,snygga. om

så kanske slöa till.exempel, du inte ska någonstans det lätt Menär attom
duschade iväg någonstans, så måste de och klä på sig.ska Det är samma

faktisktmig. inte skall någonstans så blirför dig och danDen manman
Åtminstone inte jag det.törsoffad, sig inte så mycket.lite bryr görman

och fixa sig i håret och...då måste de till de ochMen ärattse snygga

mycket till Stadsdelsförvaltningen hurBritt det äratt um-uppanser
aktiva såblir. Vill de gamla skalli stadsdelgänget att varamanen

träffas Likadant detmåste erbjuda dem lokaler hon. närsägerattman
från kultur-gäller integreringen invandrarna. vävstolamaTar manav

invandrarprojekt ihuset stället och flyttar dem till specielltBlå ett
gjort, får aldrig någon integre-Lövgärdet, så nyligen så mansom man

invandrarkvinnor-ring. Så jag det hade varit bättre de härattmenar,
varit tillsammanshade till Blå stället. Då hade vi kunnatkommitna

alla.

individenTolkning: Cirkeln, och3.6.1

lokalsamhället

någontingspeciell drivkraft alltid haBritt finnas itycks detFör atten
deltagitlära sig saker. Britt harpå gång och hela tiden settnya som

föreningarolikai flera andra kurser, varit medlem istudiecirklar och
verksamheternaoch förtroendeuppdrag. Karaktären påinnehaft antalett

till kognitiva från strukturera-motion aktiviteter,har varierat, från fysisk
flestatill informella bildningsmöten. Dede undervisningssituationer
i densvenskar,aktiviteterna andra pensionärer,sker ihop med mest men

ställethade vävstol Blågymnastikgruppen och hon möttenärena
hon kvinnor och invandrare.även yngre

minskar beroendetKunskaper förenklar vardagslivet och av
andra

engelskasigBritt motiverar de ansträngningar hon gjort för läraattstora
honspråkoch spanska med hon behöver kunskaper i dessa näratt

besöker skall med sinabarnen flyttat utomlands och umgås svär-som
vardagslivdöttrar förenklaroch barnbarn. Språkkunskapema hennes

eftersom hjälp for komma i kontakt med dem.hon slipper be attom
"Det har berikat livet..., hon och jämför med den dagen honsäger tog
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färdighet underlättat vardag. Efterkörkort, också det hennessomen
språkstudier behöver inte längre arbeta så mycket medmånga års man

språket, istället handlar intelära sig grunderna i det attatt mera om
Studiecirkelns samtalsform tillåterdet lärt sig. otvungnatappa man

deltagarna kravlöst upprätthålla de kunskaper de gångpå sättatt ett en
delta i studiecirkel hålla detskaffat. fortlöpandeAtt är sätt attetten

sig och uttryck.kan vid liv och lära ett annat nyttman

förmåganCirkeln diskussionsforum, uttrycka siguppövar attsom

iviktig del innehållet, både i engelskan och land-Samtalen är aven
vardagliga fårskapscirkeln. talar saker, ändåMest om men man enman

förhållande Brittmöjlighet sina åsikter i till harstämmaatt gruppens.av
träffat människor har svårt uttrycka sig imånga att grupp, mensom
efter det lossna lite. Själv hon ocksåi cirkel brukar tycker attett tag en

kan hon litet talhon har blivit djärv med åren. hålla påNu ett enmer
fest och osäker. också sinkänna sig Hon harnervös använtutan att
förmåga försöka driva pensionärernatala, på såattatt t.ex. attgenom

lokaler. självförtroendet ökari området skall få behålla sina när man
känner och påbehärskar något märkernär att tasatt man man man
allvar dem lyssnar. delta i många olika verksamheterGenom attav som

samtalssituationer,får övning i flera formella såvältyper somman av
informella. sitt språk. mellanVarje situation kräver Växlar att varaman

kunnaledare, deltagare, nämndledamot förmåganuppövas att ut-osv.
trycka sig adekvat i olika situationer, vilket viktig förut-på sätt ärett en
sättning tillvara sina medborgerliga rättig-för skall kunnaatt taman
heter.

frånvaro tvångFrivilliga studier och av

utbildningsforrner språkstudier,De Britt deltagit i det gäller Vuxen-när
gymnasiet det Britt gick skola försom hette där, Statensnär vuxna,
British institute olika språkcirklama, kanoch de alla utgörasägas ett
komplement till folkskolan. det möjligt studeraden sexåriga Här är att
precis i behov Skillnaden mellande sigämnen anser vara av.man

förmycket tid behöverstudieformema ligger främst i hur avsättaman
möjlighetenform examinationer.studierna och graden tvång i Justavav

tillstudierna, cirkelformen nå-själv välja och lägga görämneatt upp
utbildningar. cirkeln harförhållande till andragonting speciellt i I man

blir vilketoch inte betygsatt,inte krav på sig att prestera mansamma
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kan kännas skönt. Friheten, frivilligheten och flexibiliteten vad gäller
innehållet, studiematerialet i delta-uppläggningen och blir förstås störst
garledda föreningscirklar, där landskapscirklama exempel.är ett

Gemenskap likasinnade trygghetmed ger

flyttade och har föror-Britt till Gunnared på 50-talet alltså desett nya
inneburit föränd-fram. henne har det invand miljöFörväxaterna att en

landsbygden inpåFrån ha bott i villaområde med skogenrats. att ett
knutama, har hon kommit bo invid modern betongförort. Nyaatt en

barnfamiljer, tagitmänniskor, ungdomar och invandrare hargrupper av
plats i tänka börjarde områdena. lätt sig trygghetenDet är att attnya
vaja. sin från Göteborg blirHar släkt långt och barnen utomlandsman

också beroende ha i bostadsområdet. Pensionä-vännerattman mer av
i litenGunnared mycket homogen Nästanutgörsrema av menen grupp.

alla svenskar och kommer från arbetarklassen. någorlundaAttär ärman
jämnåriga ungefäroch dessutom har sociala bakgrund gör attsamma
samtalen flyter eftersom refererar till händelser och si-lätt man samma
tuationer. landskapscirkeln blivithar så sammansvetsadI man en grupp

hela tiden hittar studera tillsammans. Genomämnenatt att attman nya
landskapscirkelnhålla ihop, och i dessutom innehållsmässigt stude-som

föremål ochdet gamla livet med dess traditioner, bevaras trygghetenra
Ävenför stadsdelen. föränd-pensionärerna i mycket omkringruntom

så ñnns det någonting består. Pensionärema ochsättutgörrats, som
lokalsamhället, litenvis subkultur i minoritet, olikapå sättenen som

odlar sin Cirkeln blirkulturella identitet. lite fristad. Miljön ärav en
välkänd. saknas inte och bullarna vidSamtalsämnen finns på bordet
varje kaffepaus. Cirklama socialt nätverkoch föreningarna viktigtär ett
för sigdem deltar och har ofta socialt sträckerettsom engagemang som

utanför den håller reda på varandra, ringerManäven egna omgruppen.
någon sjukär etc.

friskvårdCirkeln som

Britt cirklama och andra pensionärsverksamheter betyder myckettror att
för de gamla i området. Cirklama håller dem Känslanuppe. attav

pigg och fräsch ökar klär sig lite och fixar håret. Detnärvara man upp
viktigt hela tiden hålla igång. När skall iväg någonstansär att man

måste hålla sig fräsch och alert. Motionsgymnastikgruppema harman
kanske tydligare sådan här karaktär. pensionärer deltarDeännuen som
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i olika aktiviteter uppfattar sig förmodligen också piggare änsom
utsträckningandra, de hemma. kan fundera i vilkenMan påäven när är

själv-behovet vårdinsatser från samhällets sida minskar dengenomav
och andrahjälp och den anda klara sig själv cirklamaattav som

verksamheter innebär.
betyda saker förvi har kan studiecirkel rad olikaSom sett enenen

deltar eller har deltagit i olika cirklaroch demFörsamma person. som
också visatkan komplext betydelser uppstå. Vi harmönster attett av

individemascirklamas betydelser intimt förknippade med de enskildaär
livssituation.
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Cirkelvärden4

det föregåendeI kapitlet fick del några deltagares berättel-ta av egna
sina cirkelerfarenheter, hur de resonerade innan de sökte sig tillser om

cirkeln, vad cirkeln betydde för dem medan de gick där och vad de
trodde cirkeln skulle komma betyda i längre perspektiv. denIatt att ett
efterföljande tolkningen försökte vi dels cirklarna i deltagarnassätta
livssammanhang, dels cirklamas betydelse utifrån lokal-ettresonera om
samhällesperspektiv. skall viHär gå något annorlunda tillväga. Vi
kommer i detta kapitel frigöra betydelsema från enskilda individeratt
för kunna skapa bild vad studiecirklar betydakanatt sammantageten av

individperspektiv. Alla våra sextiotre deltagarintervjuer liggerettur som
grund för denna analys, och finns med exempel i Sammatexten.som

kan återkomma flera gånger eftersom cirklarna kan ha betyttperson
olika saker för individ vilket framgick delporträtten. Ensamma av
individer deltar i cirklarflera eller har tidigare erfarenhet cirkeldelta-av
gande. Hela spektrat erfarenheter ingår i analysen. Flera kanav personer
också ha uttryck för betydelse. I sådana fall har vigett typsamma av
valt eller individers för illustrera innebörden iett utsagor atten par
betydelsen.

Presentationen följer har formen utfallsrum. Uppfattning-ettsom av
cirkeldeltagandets betydelser har sammanförts i huvudkate-ama av sex

gorier. Dessa intresse, lärande, gemenskap,är människa,växaatt som
medborgarvärden studieformen. Kategorierna inte varandrasamt är
uteslutande. Varje huvudkategori inrymmer dessutom komplextett

betydelser. tydliggörsmönster Detta underrubriker. Analysenav genom
individemas exempelvis gemenskap återspeglas i under-utsagorav om

rubriker kravlös gemenskap, för livet, gemenskapt.ex. medvännersom
andra i situation och gemenskap med människor medsamma annan
bakgrund.

Ofta finns mycket starkt intresse för cirkelinnehålletett i botten. Så
alla vi intervjuat lyftergott också fram lärandet centralt försom som

deltagandet, de önskar tillägna sig kunskaper i det de valt.ämnenya
Cirklama innebär dessutom för de allra flesta social gemenskap i någon
form. Ibland kan det huvudmotivet till sökt sig till cirkeln.attvara man
För några deltagarna har cirklarna haft djupare betydelse. harDeav en
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ochsjälvförtroende, känt sig nyttigafått förbättrat växt män-ett som
kanindirekt färdighetersällan cirklamaniskor. Inte även som manger

uttryckavågaExempel sådanabeteckna medborgarvärden. är attsom
fatta kollektiva beslut. Stu-ochsig inför kunna argumenteraen grupp,

betydelse förkaraktär, ocksådieformen, och dess speciella är enav
del deltagarna.mycket stor av

1 Intresse

falltill intressefördjupning. någraofta möjlighet ICirklama innebär en
gammal dröm.hjälp lyckats förverkligahar deltagarna med cirkelns en

innehållet.det faktiskasjälva studiernaIbland gäller intresset änmer
desjälva ordetsällan använder intervjupersonernaInte intresse när

hästar ochcirklama. Sofia i Norbergmotiverar sitt deltagande i För är
intresset kanbrinnande intresse och glöd.sånt Mentravsport t.ex. ett

roligt,detockså formuleringar tyckeruttryckas ärattsom mangenom
älskarmed det i cirkeln. Jagett nöje hålla på gör attatt som man

No1737 ochmed i körcirkelsjunga, kvinnasäger ärt.ex. som enen
principmusik är livet ikille rockbandscirkel helai attmenaren en

NW-
likaintervjuade finns inte intresset förfåtal deFör ämnetett av

förde cirklartydligt i botten. gäller gårDet attt.ex. personer som
vadavhängigtmeritera sig för vidare utbildning, ämnesvalet dåär av

krävs för komma in. Kampanjcirklama är typatt avannansom en
föreligger alla deltaga-cirklar där intresset för inte självklart hosämnet

arbetstid och alla anställda arbetsplatsenCirklama ligger ibland på påre.
deltar. nödvändighet, förCirklama upplevs kanske attsnarare som en

Kanskehålla sig ajour med vad händer. finns det personer somsom
arbetsgivaren.deltar framförallt lojalitet kollegorna eller Härmotav

sina intressen.handlar det också bevakaatt egnaom
finns varit pådrivandeBland dem intervjuats någrasom personer som

fungerarför få till stånd den cirkel de går de inte självaävenatt om
cirkelledare. haft utarbetad idé vadhar dåMansom en mer om man

vill de andra, dela med sig erfarenheterhar velatge man av som man
själv gjort och positiva. finskupplevt exempel dettaEtt är ensom
kvinna gått folkhögskolekurs, där hon hurupptäckte mycketsom en

37Beteckningen inom visar vilken och vilket intervjunummer citatetparantes ort
eller beskrivningen står förhämtat från. "N01" för intervju lär t.ex. nummer

Norberg, för intervju iNyköping och för intervju i Gunna-"Ny2" 2 "Gu3" 31
red.
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förstroligare den blir,och hur mycketkan få ut om manav en resaman
politikkultur, ekonomi, Dettahar sig i landets historia, etc.natur,satt

ochidrottsförening aktivi den där honville hon visa sina kamrater är
lärthonstudiecirkel upplagd efter detstartade därför mönsterman en

sig folkhögskolan Gul 1.på

Intressefördj upning1.1

intresse-ingår cirkeln del iantal deltagareFör störreettett stort som en
art.flertal cirklar sammakanske i Förområde. deltarMan ett av

musikintres-delJuhani cirkeln i instrumentbyggeär t.ex. ett storten av
klassisk musikhar tidigare gått cirklar imed i sångkör,Han ärse. en

liknandeCirklar i konsthantverk har oftaoch spelat olika instrument. en
Slöjdcirk-exempelvis delta i flera olikakaraktär och kanpersonsamma

cirkelncir kel i konstsömnad, innebärlar. kvinna, gårFör som enen
delenhandarbete hon sigutveckling ägnat störreettt.ex. aven av

virkat förlivet. har alltid stickat, och broderat N03. IntressetHon sytt,
trädgårds-område där cirklar i allt frånoch naturvård är ett annatnatur

intres-fågelskådning och sportfiske kan ingå. vissa fall kanskötsel till I
förstå bakgrund ochganska djupgående, sin kulturellaattset somvara

cirkelkan deltar ihistoria. exempelSom nämnas en omman som en
mineraler i hansolika mineraler. för bottnar med säkerhetIntresset att

bakåt arbetat i Norbergs dess-släkt i flera generationer Han ärgruvor.
den medeltida Cirkelnmed i uppbyggnaden Lapphyttan N05.utom av

kan möjlighet kombinera flera intresseområden.också Enattvara en
cirkelkvinna i Norberg deltar i i Medeltida och dans. Bådesången

historieintresset och musikintresset från börjanfanns Noll.
alla föreningscirklar tillkommit för vill fördjupaharNästan att man

första handsitt intresseområde i något avseende. gäller då iIntresset
föreningens del i denna.verksamhet och cirkeln kommer ensom

idrottsföreningarna själva idrottsutövandet i fokus förInom är t.ex.
intresset, medan möjlighet sig och lärastudiecirkeln fördjupaär atten
sig fysionomi, användsskador eller vad det kan Likasåmer om nu vara.
cirklama inom församlingar fördjupa sig i bibeltolkningsättett attsom
eller livsåskådningsfrågor.

del innebär cirkeln möjlighet förverkligaFör atten personer en en
gammal dröm. dem outbytbart. har intressetFör Kanskeär ämnet
funnits under lång tid, de har haft tid ochinte möjligheter utövaattmen

t.ex.det. Vävning tycks ha sådan dragningskraft. kvinna beskriverEnen
hur hon gjort ansträngningar för hitta vävcirkel i sitt bo-stora att en
stadsområde. intehon fann någon sådan valde hon åka tillNär att en
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stadsdel och cirkel där. hade inga funderingar påHon attannan en
utan det hon medvälja någon cirkel vävning, sägertyp varannan av

eftertryck.

varit här få och torra våren dethar dröm detDet vävaatt ensen varen
medliten och jag kasta mej telefon direkt och komi tidningenannons

då. Ny19

olika studier4.1.2 Att pröva typer av

finns speciell drivkraft inågra de intervjuadeFör attpersonerna enav
hela tiden saker. Till denna framförallt delära sig hörgrupp somnya
deltagit i flera studiecirklar, ofta i vitt skilda ständigt lära sigAttämnen.
någonting blir livsstil, hela tiden ha någotmåstenästannytt som en man
på gång. uttrycks ibland intresserad studera,Detta äratt attsom man av
eller gillar olika saker. intervjuadeEtt deprövaatt attman par pen-av
sionärerna hamnar i denna de i minst cirkelFörutom gårattgrupp. en
varje termin har de verksamheterandra på gång, antingen del-även som

eller förtroendevalda i förening. fall före-dessaItagare t.ex.som en
faller intresset gälla själva studierna, det faktiska ämnesinnehål-änmer
let. arbetslös kvinna i GunnaredEn säger t.ex.:

sån jag vill på. gillar utbilda mig med.Jag Jag Jagär gärna pröva äratt att
sån här liten hoppjerka. det fult, det det inteInnan är atten var men nu,

kan mycket, många olika saker. jätteroligt fåtycker detJag är attman om
utbildning alltså. Och lära mig grejer hela tiden. Gu4nya

4.2 Lärande

Nästan alla de intervjuade de har tillägnat sig kunskapersäger att nya
och/eller färdigheter cirkeldeltagandet. lärandet deochDet ärgenom
förväntade kunskaperna gjort sökt sig cirkeln ochtillattsom man som
också lyfts fram viktig del det får delta. Dettaut attsom en av man av
uttrycks på lite olika vill veta, "kunna, skaffa sigsätt, t.ex. att man
fakta, känna till, eller allmänt lära sig om någonting.mera mer

De kunskaper hoppas cirkelni kommer ofta ierövra ettman
speciellt sammanhang, kan variera från individ till individ. Det kansom
gälla fortbilda sig i arbetslivet, meritera sig till vidare utbildning elleratt
komplettera sina tidigare studier. Föreningarna använder också ofta
studiecirklar i sin interna ledarutbildning. cirkel dessutomAtt gå kanen
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upprätthålla kunskaper skaffat sig.gång Försättett att som manvara en
håller med vaddel betyder cirklarna sig ajouratten personer man som

kan hänga med i den tekniska utvecklingen. Andrahänder i världen och
cirklarna hjälper dem påverka och bevaka sina intressen.att attmenar

kan också behöva kunskaper för klara sin vardag.Man Detattnya
ligger frihet i slippa be andra hjälp någonting skallnärstor atten om

kunskaper berikar fritiden. KanskeCirklama kan ocksåuträttas. ge som
har länge hobby vill fâ besittasedan Attutman en som man av.mera

lite speciell färdighet dessutom vänskaps-någon kan viss istatusge en
kretsen eller kamratgruppen. Cirklama kan också innebära personligen

förståelseutveckling, kanske får bättre sig själv och andraman en av
och känna sin bygdens historia.lär ochegen

litet fåtal de intervjuade uttryckligen de lärt sigEtt säger inteattav
någonting i cirklarna. Dethandlar i dessa fall ärnytt somom personer

Trotslite "överkvaliñcerade i sina respektive detta de myck-ämnen. är
nöjda med cirklarna. få lite bättre andraAtt i någotänet vara samman-

hang kan betydelsefull upplevelse Gu5.vara en

fortbilda och meritera sig4.2.1 Att

Studiecirklar används ofta form fortbildning. Ibland cirk-ärsom en av
lama formellt meriterande, ofta meriteringen informell.ärmen mera
Cirklama fördjupa kunskaperna inom specifikt område,är sättett att ett
i yrkeslivet, för vidare utbildning eller för kunna verka i förening.att en

intervjupersonerEn våra har cirklarna för alla dessa behov.använtav

val studiecirkel, detJa, behov just jag för-då har. Närär ettav som man
sökte gå i språkcirkel och lära mej franska så det för jag började påattvar

Och jag gick också på cirkel där vi hade finska jag arbetadeposten. nären
på här i Angered. har gått studiecirkelJag i engelska också, detposten var
faktiskt för kunna gå gymnasiet. jagOch har gått studiecirkel i frågoratt
kring HSB och det förberedelse för styrelsen... Gu15var en

I arbetslivet

Ibland används studiecirklar olika arbetsgivare för fortbildningav av
personalen. kvinnaEn arbetar lantmäterietpå i Nyköping beskriversom

hur arbetet med kartritning har datoriserats och de påt.ex. är vägatt att
införa datorprogram. tyckteHon hon hade missat grunderna iattnya
datahanteringen och det med sin chef. Därför undersöktetog upp man

det fanns någon studiecirkel lämplig och på så vis anmäldeom som var
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hon sig till datacirkel Tjänstemännens Bildningsverksamhetpåen
Cirkeln kvällstid, arbetsgivaren betalar cirkelav-TBV. går på men

giften. Deltagarna kommer antingen från olika eller deltararbetsplatser
privat intresse Ny21.av

studiecirklar skaffaHar firma kan också sätt attettman en egen vara
sig arbetsrelaterade kunskaper på. Rolf exempel driverdetta. Hanär

vi minns företag och tillsammans andramedett egetsom en grupp
arkitekter startade han cirkel i kroki. deltar i cir-Nu han dessutom enen
kel i tyska. yrkesgrupp använder studiecirklar fort-En annan som som
bildning bönderna. bonde i Nyköping har cirklar,En gåttär tre en om
mjölkkor, viltjakt och viltvård för kunna vapenlicens ochatt taen om

starta eget MinNy22. En bonde går SV-cirkelnatten om annan
gård i EU för få hjälp klara jordbruketsdet har medatt att ut som
regelverk inomkvotema och brukningsmetoder.EUgöra,att t.ex. nya

väldigt invecklat, blanketter och kartor åkeran-Det och elände... förvar
vändningar fyllas ioch... ska det med blanketter djurhållning ochförsen

Äröronmärkningar och... journaler ska sitta i lagåm. så dum somman sen
dom flesta då hjälpmå ha med alla de här blanketterna. Detär,av oss man

mycket förändringar där, med priser och lagar. N04är nya

Cirklar används också i yrkesförberedande syfte. Sofia har ett stortsom
hästintresse funderar söka arbete med den inriktningen.t.ex. att ett
Hon har gått längre hästskötarkurs och trav-SISU-cirkelnen ser
hästen/travsport förlängning den och möjlighetochsom en av som en

tidigare kunskaper. kvinnaEtt exempel arbetslösatt repetera ärannat en
med djupt i kyrkan. hon praktik i församlingenNu görett engagemang
och hon talar sin framtid det tydligt hon delnär är närattom egen en
förhoppningar utbildningsbidraget skall kunna tillövergå någonattom
form anställning i församlingen. Så fort hon villkan för barnen honav
gå kyrkans grundkurs, och förberedelse deltar hon iegen som en en
SKS-cirkel i bibeltolkning. Genom cirkeln blir hon i kretsenupptagen

äldre församlingsarbetare, bland dem några har arbetet i kyrkanav som
både kall och utkomst N015.som som

Cirklama kan också kunskaper bra ha skallär näratt tage som man
sig in på arbetsmarknaden. De ganska vanliga obb-cirklar-söka-jnumera

exempel på det. arbetslös kvinnaär En gått sådan cirkel hosna som en
Vuxenskolan hon klarar formulerasäger ansökan själv ochatt attnu en
hon hur ställer meritförteckning. slipper honvet Numan upp en an-
vända arbetsförmedlingens tråkiga förtryckta blanketter. visar stoltHon

ansökan formulerathon efter ha gått kursen Gu4.attupp en som
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För vidare utbildning

Om någon anledning kommit efter i den grundläggande skolut-man av
bildningen, kan studiecirklar meritera sig. del invand-Ensättett attvara

saknar viktiga baskunskaper. En kvinna från berättarIrant.ex.rare ung
hon flyttat från det landet till det andra. hon kommit tillNäratt ettena

land har hon först och främst varit lära sig det landetsnytt tvungen att
språk och någon utbildning har hon därför inte hunnit skaffa sig.annan

och med honI knappast har någon skolgång bakom sig har hon svårtatt
komma in på utbildningar i Sverige. läser honNu tjugoveckorsatt en

vårdförberedande kurs, och planerar söka till Samti-Komvux.att senare
digt hongär studiecirkel i engelska. Engelska ingår inte i den förbe-en
redande kursen, krävs för komma på andraKomvux. Att gåattmen
cirklar, i konsthantverk, hon just inte intresseradär Dett.ex. ärnu av.
inte det hon behöver hon. Nej, jag har bara funderat påsom nu, anser

jag måste utbilda mig. Gu8 måsteFörst hon komma i detatt
svenska samhället, lära sig hur det fungerar och skaffa sig utbildning.en

På liknande från Somalia.sätt går ocksåHanresonerar en man en
studiecirkel i engelska. Allra helst skulle han vilja ha jobb, hanett men

medveten hur svårt det fåär jobb i Sverige. heller förär Inteattom
honom det aktuellt gå fritidsbetonadeär cirklar. hanOcksåatt mera
hoppas på framöverKomvux och då vissa viktigare andra.är ämnen än
Om inte engelska, jag väljer data eller eller svenska, hanmatte säger
och motiverar med dessa krävs skall ha någon fram-att ämnen om man
tid här Gu7.

Som komplement till tidigare utbildning

Flera de äldre deltagarna de har kort skolutbildningpoängterar attav en
bakom sig, kanske enbart sexårig folkskola. Cirklama har inneburit att

kunnatde komplettera med som inte fanns deras tid",ämnen pånya
språk och data. En pensionerad kvinna,t.ex. under flera sinårsom av

yrkesverksamma tid mycket fackligt aktiv, berättar:var

hadeDå inte vanliga medlemmar och inte dom fackligt aktiva heller fått
så mycket utbildning. Det studiecirklar och kurser ochär så,genom som
dom fått sin skolning. För det börjades liksom fackligtäven att man
skulle lära sej, skulle engelskacirklar däratt skulle lära sejman man
språk och matematik och så det där med data började också komma in
sista åren, facket med ochatt även på gällde skullestötta attvar som man
lära sej förstå det. Ny3



Kapitel72 4 SOU 1996:47

cirklar, "dom här vanliga studieförbundensden härHon tror att sortens
eftersom idag harcirklar, kommer minska framöver, ungdomarnaatt

grundutbildning.längreen

föreningslivetI

studiecirkelformenmeriteringsgångföreningslivet finns ofta därInom en
aktiva medlemmarna. Ibland merite-används för ledarutbilda de äratt

skallhelt enkelt intyg förringen ganska formell, det krävs ett att man
få ledaruppdrag.ett

väldigt intresserade intyget. diplom, ellerväl de flestaDet Detär år ettav,
inte intyg gjort arbetskompe-diplom, det har det här,är ett attett man en

inom idrottsrörelsen detOch det smäller väl ganska bra SISUärtens. att
i din meritförteckning, helt klart.anordnar det hela. kan badetDu Attsom

motionsledare.du Gu18är

inom idrotten verkar detta speciellt vanligt och vi har fleraJust vara
exempel i vårt material. fjortonårig flicka domarcirkelEn går t.ex. en

SISU anordnar tillsammans med Norbergs ochbollklubb N016,som
kvinna går cirkel bygger på material framtagitsetten somen som av

Svenska Orienteringsförbundet. Det för jag jobbat medharär att
ungdomar och skulle hålla i den här nybörjargruppen, så då måste man

ha den här utbildningen, hon Ny15.säger
Ibland kan cirkel bli lyckad kombination yrkesfördjupningen en av

och fritidsintresse. undersköterska inom sjuk-En och missbruksvården
har gått cirkeln Friskare idrott handlar kroppens fysiologi ochsom om
omvårdnad. hennesCirkeln anknyter både till yrkesutbildning och yrkes-
erfarenhet, samtidigt den möjliggör problemfriare utövandeettsom av
den idrott hon sin fritid framföralltåt. förmåganDet denägnar är större

diagnosticera skador hon tillägnat sig. Så har jag lärt migatt som
jag har mina muskler, det finns muskler jag inte visste fanns,var som

Ävenhon No13. Juhani exempel på hur cirkelsäger kan bildaär ett en
helhet mellan yrke och fritidsintresse.ett etten

församlingarnaInom utnyttjar också möjligheten att startaman
cirklar för utbilda sina medlemmar. Cirkeln Vännen hjälperatt starta-
des i samband med skulle börja Väntjänst inom dent.ex. att man en
finska församlingen i Nyköping. ellerDet mindre kravär ett attmer

har gått cirkeln vill delta i väntjänsten.man om man

villeDet både och diakonissan måste ha nånprästen att sorts ut-man
bildning skall kurma hjälpa och gå på besök. känner sig liteManom man
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säkrare, just människor kanske... ja, i fängelse och träffamötaatt t.ex.som
människor där och skall träffa mårmiskor hafthar dödsfall.sen om man som

lite hur skallMan bemöta och varför dom så och så. Ochvet man reagerar
etiska saker, vad skall vad inte får Såsäga, säga.en massa man man man

inte sakerna dom sinmed dumhet. Så kunskap alltid bra.gör värre än är är
Ny8

Även inom fackförbunden och de politiska föreningarna det praxisär att
studieverksamheten bedrivs i cirkelforrn något studieförbund.genom

upprätthållaFör gångden kunskapatt skaffatman en

delEn dem vi intervjuat bedriver någon privat fortbildning,sortsav
de inte själva uttrycker det så. Juhaniäven exempel påär ävenettom

detta. För honom det utmaning han kunde klaraatt attvar en se om
bygga instrument det gick spela på, cirkeln hjälperett attsom men
honom också upprätthålla sin kompetens snickare hanatt när ärsom nu
arbetslös inteoch har någon möjlighet sitt yrkeatt utöva änannat som
fritidssysselsättning. funde-Ett exempel pensionär harannat är en som
ringar på börja cirkel i konstsmide. Detatt tillfredsställelseen ger

arbeta med händerna, det har jag gjort helaatt mitt liv. plåtslaga-Jag är
yrket,på så det skulle mig bra jag, han Gul.tror sägerre nog passa

Språk områdeär ständigt måste hållas aktuellt.ett annat lärMansom
sig inte språk gång för alla. En pensionär,ett har gått studie-en som
cirklar i engelska i åtta terminer, det handlarsäger hålla detatt attom
jag liv.kan vid Gul Detsamma kvinna i Nyköping:säger en

Engelskan den blir aldrig färdig. kommerDet jag gå så länge jag... dennog
jag på alltså. Man glömmer så fortsatsar blir äldre det lärnär man man

sig, så det måste hålla på jämt.med Det klart jag kan läsa engel-ärman
böckerska kanske och så, hålla det vid liv. Men jag gärnatror att man

inte går på cirkeln dåtappar, måste läsa alltså. Ny15om man man

4.2.2 Att hålla sig ajour med vad händer isom
världen och hänga med i den tekniska
utvecklingen

Världen omkring förändras hela tiden och det lätt kännaär attoss att
inte räcker till för hålla sig ajour med allt händer.att Attman som

studiecirkel kan uppdatera sig isätt någotett Somen att ämne.vara en
kvinnlig pensionär uttrycker det: Allting förändrar sig och måsteman
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jag. deltarblir gammal, tycker Honförsöka hänga med även när man
vidgarträslöjd engelska."Vår i markema", Deti olika cirklar, samttre

och hållavikten fortsätta lära sigoch betonarvyema, hon attavanser
sig ajour.

detdet låter ingenting jaghär "Vår i markema",Den ärmenar,men
och alfågeln.idag läste vi oljeutsläppetmycket fåglars liv och t.ex omom

vad dethör på så litegrarminte så dumt. TVDet Om rörär vet manman
sig Nylom.

för hänga med ideltagit i datacirklar de villharEtt attpar personer
dessa, i Nyköping, såden tekniska utvecklingen". En sägerenav man

här:

skall alla människor Och då detdet inne med data. kunna.Data, Detär är
ilite pinsamt inte kan komma in själv. Då kärmerett programom man ens

sig lite handikappad, så tänkte jag det väl lika bra lärär att man uppman
sig på det där Så gjorde jag det. har gått fyra datakurser. Nyl3Jagnu.

påverka och bevaka sina intressen4.2.3 Att

någonting krävskunna påverka ingående kunskaper, både inomFör att
det vill påverka och i olikaområde mötesprocedurer. Hurt.ex.man

skall trycker kommungubbama politikernadå på ochgöraman man
alltså, cirkelpensionär går i inflytandefrågor Ny2.säger som enen
Andra exempel cirklar syftar till deltagarna fåpå skall störreattsom
möjligheter fackliga cirklamapåverka de lönepolitik ochäratt om en ny
Kommunals löneavtal-94 Svenska kommunalarbetareförbundet tagitsom
fram. Studiehäftet framtidenPå färd den arbetsplatsen,mot nya an--
vänds i landet. Tanken deltagarna ska kunna påverka sinaärruntom att

löner, också påverka cheferna så de får vidareutbildningattegna men
och utveckling i arbetet. sådan här cirkelDet Mia deltar ochär en en

också går likadan cirkel berättar de diskuterar lönesyste-attman som en
olika utveckla den arbetsplatsen, rationaliseringsmöj-sättmet, att egna

ligheter och arbetsvärdering.

lönesystem för alla kommunalare.Det Det handlar hurär nyttom om
det tänkt och uppbyggt. tänkaDet för Vi hemär år sättett nytt att togoss.
först och läste ochavtalet så alla visste litegrann. Lite vadattgenom som
stod i det, och så resonerade vi igenom olika Ny20sätt.sen
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cirkeln har betydelse förHan skapa förståelse för det hurtror att att nya,
det skall fungera, hur det tänkt och varför. Ytterligare kvinnaär en reso-

på liknande Sen gick väl snacket skulle väl försökasätt. attnerar man
sig i det här, för ska försöka kunna självpåverka hursätta nu man

dom får, hon N02.menar
Även s-politikema använder studiecirkelfonnen för utbilda sinaatt

ledamöter i hur påverkar. Förutom cirkeln ledamöternagöratt attman
lär känna varandra lite bättre, skaffarså sig också handfasta kun-man
skaper inom olika områden.

sistSom här så hade vi mötesteknik. Och, det kanske låter banalt,nu men
det finns både gamla och ledamöter och hur det i mötesrefor-än ärnya

så det viss teknik kanske måste kunna ellerär vetamen en som man om
åtminstone. Ny17

Bostadsorganisationema anordnar också cirklar för få de boendeatt mer
aktiva det gäller påverka olika frågor i bostadsområdet. Riksbyg-när att

anordnar cirkel heter Mer bostad. delta-Enänt.ex.gen somen en av
den har deltagit har fått Riksbyggenreda hursäger attgarna som

jobbar. Det vårat boende vi själva kan påverka. Ny3är som

4.2.4 klara vardagslivetAtt

lära sigAtt någonting innebär ofta minskat beroende andra.nytt ett av
Det känsla frihet kunna klara olika situationer själv. Detattger en av av
kan handla det praktiska färdigheter varierande slag, sömnadt.ex.om av
och matlagning. det kan också gälla grundläggandeMen ämnen som
engelska och matematik. pensionerad änkeman,En har gått FU-som en
cirkel i sömnad, slipper han be grannfrun hjälpsäger näratt nu om
någonting behöver lagas och kunnat fixahan har enklare textil hemin-
redning själv.

Jag har gått där, och lappat byxor och byxor och sånt, dragkedjor.sy upp sy
hadeJag symaskin stående och dåhemma, tänkte jag i stället föratten

springa och krusa för fruntimmer så jag det själv. haratt Jaggör sytt en
kuddar hemma och och detöverkast går jättebra. Gu6massa

Matlagning också sådan vardagsnära färdighetär alla inte själv-en som
klart behärskar. Har flyttat hemifrån eller Rolf i Nykö-man nyss som
ping, skilt sig, kan cirkel kunskaper inom kokkonsten. BrittFören ge
blev kunskaper i engelska och spanska nödvändighet för honatten
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det kanflyttade utomlands. Menskulle klara sin vardag sönernanär
någontingproblem medhar upplevt sig halängeockså så att manvara

problemunder haftmedelålders har många årvardagslivet. näri En man
Därför harmatematikkunskaper.grund för dåligahandla, påhan skall av

utesluta jobb har medhan också varit göra.attatttvungen som pengar
frihetmatematiken skulle innebäragrundläggandebehärska denAtt stor

vardag GuS.därmed underlätta hanstrygghet för honom ochoch

fritidberika sinAtt4.2.5

de tidi-till cirklar i ämnesområdenanmält sigdeltagare harMånga som
hob-det olikafor. Ofta handlarhaft intresse typerstortett avomgare

fåsin fritid åt.eller planerar Förbies, sådant de ägna attägnat attsom
handfasta kun-behöverde dedenna hobby attut meransermer av

blandarhur binder flugor,olika tekniker,skaper. kan gällaDet som man
sådantdet kan ocksåhåller i såg.akvarellfárger eller Men vara somen

berättartolvårig pojkeskall och Enkunna språk när utatt ett resa.man
båtsemes-i samband med familjensmyckethan fiskat påatt somrarna

Studiefrämjandet anordnar.fiskecirkelhan börjat iharNutrar. somen
lära sig hurdå. måsteköpa flugfiskespöNu ville jag Menett man

fiska med också,flugor ochfiskar. Så det roligt göraär att egnaman
förklarar han Gu12.

sig åt hem-hobby möjligteckna och målaAtt är ägnaär atten som
kan det kän-igång och få målerietför kommaMen utatt mera avma.

och färg-sig teknikerstimulerande cirkel där lär olikamed mannas en
kompositioner.

svårt ochmed. jag detlättare har nån och FörDet ärär prata trorom man
tekniska fårgema, hurläsa sej till sånt fall såna hår grejerdär. allal som

måstefram.dom bär sig med varandra, det går sig Detäven prövaattom
det kurs. Ny5många ha gjort också, jag tycker bra medärmen en

Liknande i rockcirkel.synpunkter har också en ung man en

och blir bättre,bra det, har lite material lär sigDet är man som man
sigsjälv spelar och inte har nånting och lära efter.bara står ochän om man

Då utvecklas ingenting. Nol0man

betyder cirkeln trygghet,kvinna cirkel i träslöjdFör går storen som en
materialen.arbetet med verktygen ocheftersom hon får vägledning i
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Åtminstonehärlig trygghetskånsla. det gäller träslöjden, förDet är nären
det liksommåste ha nån talar jag kan fråga. "Skall jagatt taman som om
den sågen det finns olika sågar, och han visstFör har Förett ansvar.
det lite farligt det där också. har mycket med det förDetär göra,att man
får inte sticka fram fingrarna hur helst. Nylsom

Cirklar exempelvis navigation och gitarrspeli också exempel påär
detta. skaffade båt tid och då kan det bra och lära sig hitta"Jag en vara
lite uti skärgården sjökort och lära sighär, läsa de grundläggande regler-

hålltna", "Jag har på 20 år och spelat gitarr. harJagsäger överman.en
aldrig kunnat nånting. Så tänkte jag "jaha, skall jag gitarrkurs",gånu en
fortsätter han Ny13.

deltagare vi intervjuat går cirklar med naturinriktning lyfterDe som
också fram cirklama berikar deras fritid. cirkelEn har gåttatt man en

fågelskådningi Fåglar i närhet tillsammansvår med sin fru. Han
deberättar sällan går kikare "för alltid nåt.att ut utannumera ser man

så kännerSen skillnad på dom, lyssnar går ochDetman sen mer.man
siglyssna fram, inte dom. roligt faktiskt.Det mycketäven ärmanom ser

lite innehållDet promenaden. går inte så fortMan Manger numera.
lite oftare och det kul. Ny5ärstannar upp

bonde har cirkel iEn gått träd- och buskbeskäming. Familjen haren
fruktträd på gården, de hobby.ärmen mera en

bestående det måsteDet värdet, vill förnya sin trädgård. Jagvara om man
bara till den här kursen då, planterar inteträd, det baranäratt ärser man
plantera för planterandets skull, måste hur skallatt utan vetaman man

för det första. självaOch på trädet det kommerhurgöra attsen ser man
hur sitter. viktigt,väldigt det har jag lärt mej.Det Attväxa, är vetagrenarna

hur skall plantera och hur skall gödsla just vid olika träd ocht.ex.man man
buskar. Ny22

Idag kan många människor på inte möjligt forsättettresa som var
decenniernågra språkkunskaper då viktig förutsättning förär attsen. en

skall få någonting En korn till Sverige frånutman av resorna. man som
förFinland många år berättar han nyligen börjat läsa engelskaattsen

nybörjarcirkeli hos TBV. Cirkeln hans första studier i engelskaären
överhuvudtaget. inteDet minst tanken framtidapå motive-är resor som

honom. Man kan inte komma med svenska och finska. Finska detrar
sig inte långt heller, han.klarar Men han tycker också attman menar

märker han har lärt sig cirkelnhan han på påTV,näratt t.ex.av ser



1996:47SOUKapitel 478

ochförstårnyheter.engelska Hanpåoch lyssnarDiscoverykanalen mer
förut No14.språketintresseradblivit änhar avmer

tid inom hem-mycketfå tillbringariskerarpensionärSom attman
utvecklat intresse. Ettnågotvärde hadåfyra Det är attväggar.mets av

framtiden,införplaneramåsteuttryckligenpensionärer attsäger manpar
fortsättai cirkeln kanlär sigjust Detaktivade äräven manmannu.om

i teckningcirklardem har gåtthemma. Envidare påoch byggamed av
gitarrspel bl.a.och

ochhemmaoch ritar litehemkommerfunderarMan när grannman
lärdethär timmar,bara denintefårspelar hemma. Man ett manpar

hemma. Detfårdet ärdetpå, det görasej inget är mestautan man
skulle bli sådetblir äldre.med Omhålla påroligt, det kan när manman

Gu6sånt.så kanså mycket,inte kan gå göraatt manman

hurinformationviktigt fåsådethund, kanHar att omnogvaraman
iflickai olika åldrar Enuppträderdenskötas, hurden bäst bör osv.

Norberg säger:

hundenpåkollatänker, kanden där. Mandet bra boktyckerJag är nu,en
då kansig ochungefär den beterkolla hurinte kandär manvet, manman

i denhanliksom hur, huroch kolla äravsnitt i bokenliksom gå olika
åldern. No12

ibli del4.2.6 Att gängeten

vissalla kan,intenågontinglite udda,kunna någontingAtt ger ensom
cirkel i hip-hop-flicka gårtolvårigi vänskapskretsen. En t.ex.status en
och såoch rörelsemotionfördans. har intresse gottHon ett stort som

hip-gång. Menidrottsaktivitet påkväll i har hon någonvarje veckan
och detjustHip-hop innemotion.erbjuder inte barahop-dansen är nu,

riskenkan löperintekunna dansa. Deimponerar på kompisarna att som
dansamed ochKomhamna vid sidan Om någon säger:att nu,om.

Gul7ska dansa.inte hurEmine, så kanske vet manman
demusikhus. EnNyköping StudiefrämjandetI har nyttstartat ett av

kravlöst,musikrockbandscirkeldeltar i ärattmän anserunga som en
ungdomen.blandinnegrejblivitalla kan med och det har envara

på gitarren".sitt första "rycksigdom lärtblir i såså allaSen snartextas
enkelt liksom, detsådom.fortsätter Detgitarr OchOj, jag kan spela ärsen

nånting. Detsig gitarr ellerskaffa ärmycket ochbehöver inte kosta så en
musik,hårdspelarspelar ochallainnegrej också,kul Det är att manen
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spelar ganska enkel musik väldigt lätt till sig och då villär att taman som
alla spela. inteDet konkurrens i musiken det i idrottenår ärsamma som

Ny6t.ex.

förstå4.2.7 sig själv ochAtt andra

skaffa sig kunskaperAtt i kan får insik-ämne göraett attmera man nya
och perspektiv på sitt liv. Deltagarna framhäver ofta kun-ter egetnya

skaper någonting viktigt inslag i förståelsen sig själv ochettom som av
andra. Kunskaperna kan då i form fakta och vetande hurvara av om
någonting förhåller sig. Jennifer deltar vi i cirkel i livsåskåd-vetsom en
ning. Hon behöver veta vad istår evangeliet för kunna tilläm-attsom

det sigpå själv, hon.pa anser
exempelEtt flicka på 19 år har deltagit i ALU-ärannat etten som

projekt på Mångkulturella Nyköping. deltarNu hon i cirkelen om
kulturmöten i Sverige anordnas i samarbete med Nykterhetsrörel-som

Bildningsverksamhet NBV. Målgruppen dels deärsens personer som
imed ALU-projektet och dels invandrareär från Nyköping flykting-och

förläggningen i Oxelösund. Flickan betonar den ökade och ömsesidiga
förståelsen mellan deltagarna utvecklas i cirkeln när vetsom man mera

varandras traditioner.om

kanske har tagit liteMan reda dels deras och mitt Så jageget.mer om,
kan lägga fram det och berätta. faktaJa, inteOch bara sittasäger.om man
och tjabbla Sverige liksom,bra varförär det bra måsteatt Detärmen man

kunna talar det. Och kanskesäga har tagit reda påom man om sen man
hur det har varit i deras länder, inte bara dom flyktingar och harårattmer

kommit hit. ... jagSen har fått förståelse för vissa saker dom görmer som
också, hur dom varföroch dom rädda och så där domär närreagerar
kommer hit. har jagDet kanske inte reflekterat så mycket förut.över
Nylö

Det betyder mycket träffas så kontinuerligt och underatt gruppen pass
ganska lång tid, hon, för då hinner fundera liksom. Cirkel-tror man
arbetet har inneburit hon lärt sig andra kulturer, ocksåatt mer om men

Sverige. Hon därför hon kan bidra med viktiga faktaattmer om menar
och förklaringar också i samtal med människor utanför cirkeln.
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historienbli delAtt4.2.8 aven

bland pensionärsföreningama.Landskapscirklar vanliga, specielltär
Ofta bör-material till cirklar dennaFlera studieförbund har typ.egna av
till land-för sedan vidarejar med det landskapet bor gåattmanman

ochfrån bygdens kulturcirklama studeras alltskapen omkring. Irunt
industri,ekonomi och näringa i formhistoria till dess nuvarande avr

ocksåLandskapensadministration och jordbruk. naturtyper tas upp, van-
blir föremål för diskussion.djur och bergarter, alltliga och växter,rara

till de bygder studerar. Ende flesta fall företar ocksåI resor manman
stadsmiljön imiljö. Del handlarkvinna cirkeln Bygd och 1går om
kulturhistoriabyggnads- ochNyköping och del kommunens2 om

fall leda till deltagarna får bättreNy3. Cirklama kan i positiva att en
samhälle. Brittshelhetsbild saker och ting hänger ihuröver ettsamman

Angered pensionärcirkel började med Så det då i och annanvar en
naturområdet i anslut-har varit med i cirkel Vättleüäll liggeren om som

ning till Gunnared.

mycketOch vi Västergötland, då väldigtsäger t.ex. togsom omupp
Tidaholm, tändsticksfabriken ochbilindustrin och Trollhättan och...t.ex....

allt historia. Och sedan försöker också då lånasådant där... Och lite vi att
biblioteketlitteratur också just det landskapet. går vi då tillDetannan om

ord vad de betyder.och det kan många främmande inte vetvara som
Så vi reda på det, vad de ordena betyder. Gu20tar

Släktforskning också sådant där får följa släkten ochär ämneett man
bygdens histo-historia och konsthantverkscirklar kan sådanhaäven en
risk förankring. intresse-kvinna i Norberg mycket historisktEn ärsom
rad har både släktforskat deltagit Lapphyttan-projektetoch i Nya som

längre brickbands-går tillbaks i tiden. går hon FU-cirkel iNuännu en
vävning, vikingatiden.gammalt hantverk med ända tillär ettsom anor
Cirkeln anknyter det till hennes historieintresse.på sättet

intressant,Det det tycker vi alla. Och då går dom skryter det härochär att
sådant här kanske Vikingarna hade gång roligtskratt.år, Det är atten

karma på hur dom gamla gjorde. alltid roligt kunna liteDet är att mer.
No2l
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4.3 Gemenskap

studiecirkel träffasI människor med liknande intressen. cirklamaAtten
fyller social funktion, ibland mycket viktig sådan, allanämnsen en av
de intervjuade deltagarna. Vad denna sociala funktion egentligen innebär
kan dock variera. Cirklarna kan någonting menings-sätt göraett attvara
fullt ihop med sina eller träffa märmiskor. gårvänner Detväg atten nya
bra förhålla sig relativt i cirkel cirkeldeltagande kanatt anonym en men
också betyda mycket djup gemenskap. denFör vill kommaen som
hemifrån några timmar kan cirkeldeltagande välkommet avbrottettge
i inrutat vardags- och arbetsliv. För människor i livssitua-ett en annan
tion kan studiecirkeldeltagande grunden för få strukturattvara var-
dagen. Vissa studiecirklar kan fylla integrerande funktion dåtyper av en
människor olikamed bakgrunder kanDet människor medmöts. vara
olika etnisk. bakgrund och/eller människor från olika sociala förhållan-
den. kan ocksåDet yrkes- och generationsgränser.möten övervara

4.3.1 vi kommer ihop...störst är attnog

Första gången börjar i cirkel det oftast lockar.är ämnetman en ny som
cirkelnNär har varit igång kan den bilda liv och delta-ett tag ett eget

till föda cirkeln med innehållsliga områden. Successivtattgarna ser nya
tillkommer och deltagare och någon slutar kärnan den-ären annan men

Det särskilt pensionärsgäng bildasär på detta Cirkelnsätt.samma. som
blir ljuspunkt i tillvaron, något fram och på,väntaremoten man ser en
delad upplevelse "man blir uppryckt och får förnär skratta det görman

sällan hemma själv. N09man
Britt från Gunnared berättade i den landskapscir-porträttenett av om

kel hon deltar När hon kom med i läste de gamla ting,gruppen om
och de vad skall vi vi kan inte bara sluta.göra Såattsen sa nu,

fortsatte läsa olika landskap. blivitNärattgruppen om man en samman-
svetsad kan det svårt sluta. En pensionär berättar deattgrupp attvara
läst EU i flera år och läser Inflytandefrågor for pensio-om nu man om
narer.

Så vi liksom inarbetade så de dök på mej här i Detvar ett ett... var grupp-
trycket från dom alltså. viFör hade varit hela det så bara jaggänget -hoppa dän och dom undrade varför. Därför hoppade jag in, då den andra
cirkeln slut så Ny2tog säga.att
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deltar sedanavsidesNorberg bor litebonde ihandikappadäldreEn som
medtillsammanslokalavdelningstudiecirklar inom LRFsflera iår

gård i EU.Minde cirkelgårbönder i trakten. Nugäng en omsamma
viktigaste Detlärandet detinte äri hans ålder mesta,Han ärattmenar

ihop. N04vi kommerfallgemenskapen i alla är...störst attnognog

gemenskapKravlös4.3.2

människor påträffarkan innebäraCirkeldeltagandet ettatt merman
behövermed.umgås Mandesocialt kravlöst vännersätt än man annars

tillbakavarandra, eller bjudahembjudasiginte känna atttvungen som
0rdmed andrakravet Detharvi svenskar göra. ärattossannars
hanberättariRolfcirkeln umgås.endast i porträtten attettsom avman

kännercirkeldeltagare. Hanmed övrigainte privatläser tyska umgås
jagpersonlighetenfinns delardettill förnamndom bara somavmen

framgemenskapdenväl. betonarkänner ganska Han växer ettursom
läraintresse attgemensamt mer.av

cirkelträffamahelt beroendeför vissa deltagareGemenskapen är av
äldrearbetslösavslutades.upphöra cirkeln Enoch skulle man somom

viktiga för honomdetdeltagit cirkel i akvarelli att taatt varmenaren
cirkeln.iväg tillsig för, kommaatt

behövernåt Kanskeuppfattar det påhända kvinnorkanDet sätt.annatatt
gånger,träffas någradet detsån gemenskapde är att manmen,mer -

fall såi alladå känner dompå några gångerstan manmansen ses man -
med varsitt litet arbetesitter därhälsar på dom. ärMen, när manman

inte.sig så nåntingbryroch så. inte så jagkursen Men attatt tror senman
Ny5

tillsignågon sjuk hörcirkeln umgås bliriDet är var-man avman men
villsärskiltdet någotkan ringa varandraandra och är manomman

brickbandsvävningcirkel ikvinna deltar iberättarprata enom, en som
N021.

för livet4.3.3 Vänner

band bådeemellertid också betyda mycket starkaCirkeldeltagandet kan
kille i rockbandscirkeli cirkeln och utanför den. En säger attung en

sammanhangfamilj umgås i andra"man blir ävennästan som en som
med detoch hjälper varandra mesta.
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eller vadjag hade haft svårigheter då med ekonomisktOm sägerom man
sina tyckerdå. Då går automatiskt till bandmedlemmar,helstsom man

jag själv. Gu3

träffat för livet i studiecirkeln.Flera deltagare berättar de Envänneratt
från Finland deltar sedan årkvinna ursprungligen kommer ett parsom

vi skall hålla och skriva ålder-i forfattarcirkel: vi påsäger atten
kvinnadomshemmet tillsammans Gul6. På liknande berättarsätt en

pågått många och blivit viktigi Norberg cirkeln i körsång år ensomom
del i hennes liv.

fått tjugoblir slags systerskap. Vi har våra barn tillsammans,Det ettsom
år lång tid, och varenda vecka träffas vi. Musiken naturligtvisär ären
viktigast det så mycket jag på mitt liv, så det detOm ärär annat.men ser

förändrarenda fast, och inte sig. kören. harDet Ja,är ärsom som man
börjat i kören, tills åt. No17då kvar. döden skiljerDetär ärman oss

alltsåkan helt olika cirklar denna djupa gemenskap.Det somvara ger
ensamstående varit sjuk-En tonårsmamma, under långa periodersom

skriven och arbetslös, studiecirkel i livsåskådningsfrågor. Delta-går en
inte kände varandra innan alla ungefärkvinnor iärgarna som samma

ålder. De har fått mycket djup relation till fleravarandra och umgåsen
utanför cirkeln det blir liksom fördjupar kontaktenäven att man mer

och så det betyder väldigt mycket Jennifer, viGul4. möttemer... som
i hur cirkelnbeskrev i livsåskådning berörde helaporträttenett av
hennes liv. betyddeDen kontinuitet och igenkännande, man blir kom-
pisar också. sociala gemenskapenDen och vardagligt stödett mer var
särskilt viktig för henne eftersom hon lever ensam.

förstärka4.3.4 Att finnsgemenskap redanen som

någotAtt göra ihop med sina vänner

För kan det kännas meningsfullt tillsam-någotvänner göraatten grupp
Britt berättar, vi minns, studiecirkel i engelskamans. som om en som

hon deltar i tillsammans med några i bostadsområdet. Iblandgrannar
handlar det träffas kring och fördjupa redanatt ett gemensamtom
intresse. kvinnaEn i Gunnared berättar de vänin-ärattannan en grupp

inom frikyrkoförsamlingen under flera år haft sycirklar ihopnor som
eftersom de har handarbete sitt intresse. Det harsom gemensamma
mycket sån här social funktion också. Gu10en
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träffa sinaAtt landsmän

någontinginvandrarföreningama handlar det ofta ihopFör göraattom
både mellanmed sina landsmän. handlar gemenskapenDet män-om

och kunna bevara kultur i detniskor med bakgrund, sinatt nyasamma
mycket tid den finska kulturforeningenlandet. Juhani åtägnar t.ex.
musikcirkel för iFinngötar. deltagare i bosniska zigenare Gunna-En en

perioder.red hans folk alltid har tagit till musiken under svåraattmenar
starka ocksåMusiken tilllåter människorna leva känslor,att ut attmen

för stund glömma vardagens bekymmer.en

länge zigenama och myndigheterna skickade dem iväg...För när runtrestesen
för dede sitt dragspel och sin gitarr och spelade och sjungde, iställettog att

pratade. och detspelade och sjungde överlevde zigenama. DeDe sättet som
kommit nyligen från Bosnien, de kan inte lyssna musik,på någon helt annan

den musik tagit med... sitter själen och ide har någonstans iDetutan som
kroppen. Gul9

Vidgad fdreningsgemenskap

människorFör föreningsaktiva kan studiecirkeln möj-betydaärsom en
lighet lära känna varandra socialdemokratiskaDesätt.att ett nytt

Äldreledamöterna i för och handikappnämnden i Nyköpings kommun
träffas i cirkelform for diskutera politik och utarbetaatt ett gemensamt
handlingsprogram. Samtidigt får möjlighetde lära känna varandraatt
bakom politikerrollen. träffas utanförDe stadshuset och sammanträ-
deslokalen förlägga cirkelträffama hemma varandra.hos Denattgenom
deltagare vi intervjuat det bestående värdetsäger spontant attsom av
cirkeln gemenskapen, det väl ja, det skojigt Ny17. Enär är äratt -
kvinna aktiv i orienteringsklubb för liknandeuttryckärsom en ger en
erfarenhet hon berättar cirkelverksamheten gemenskapenstärkernär att
i klubbverksamheten. För litedet blir annorlunda baraän när man
springer och träffas så. Nyl5

del fallI kan till och med huvudsyftet med cirkeln atten vara gruppen
skall lära känna varandra bättre. TBV-cirkelEN arbetsmiljön inomom
barnomsorgen sådant exempel Gu9. På liknade bestämde sigär ett sätt

pensionärsförening i Gunnared för landskapscirkel föratt starta atten en
komma tillsammans och det skulle bli gemenskap sätt.på någotatt
Samhörigheten har och har också gjort utflykterväxt man gemensamma
Gu20.
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kommaträffa andra och4.3.5 Att ut

människorAtt träffa nya

viktigt vidga sindetsituationer i livet kan umgänge-vissaI attvara
nyskildmänniskor. kvinnaträffa Enhelt enkeltskrets, äratt somnya

umgängeskrets såenkelt bytastudiecirklar ett sätt attär attattmenar
helt andra intressen,helt medmed i änoch kommasäga gruppnyen

vävcirkel ochdeltar ivarit aktiv i. Honkanske tidigareden enman
ochhär jobba ihopväldigt bra form det göradet attäratt enmenar

bidrar tilltillsammans vilkettillsammans. Desaker vävar attsätter upp
håller på ochsitter där ochlite bättre"man lär känna när manvarann

träffas ochockså.kväll, måste Dehel vävertrådar prataträr manen
jagkompisarOm jag inte harcirkelträffama också Ny19.mellan när

kompi-ha fåttstudiecirkeln slut kan jagstudiecirkel, såbörjar ärnären
träffarfortsätter manensamstående ochmedelålderssar säger manen

jag"träffas så, detmänniskor normalt sätt trorett om manmera
Gu5.

studiecirkelnnyinflyttad stadsdel eller kaniNär är ortman en en
äldrebörjar blimänniskor. Specielltlära känna närsättett att manvara

blianonymitetenmycket tid hemma kanoch riskerar få tillbringaatt
ingenjag ochbesvärande. jag hemma, och ingen"Nu ska ärvet vem

tankarkvinna berättade dessasig. pensioneradebryr Den ärsom om
bo-tillaktiv hade nyligen flyttatsambo och politiskt nyttettmen

for läravävcirkel i sin HSB-föreningstadsområde. började iHon atten
boende i området.känna några deav

nätverk och detmej. Alla härhar ingångsport förCirkeln varit är utanen
dom här fem,lilla nätverket dom kan kanskeha, är personerna somsex

hända domändå något. kansitter och DetDet attväver. är svagt, men
någon frågarefter två gånger, så detkänner kommer inte jag äratt som

efter mej. Gul5

systematiskt igenomnyinflyttad i Norberg, gicki 30-årsåldem,En man
lära kännautbudet studiecirklar anmälde sig till flera, jag måsteochav

erfarenheterlite människor olika vis då. söker någon delapå Han att
inte en kärleksrelationoch upplevelser med, eller flera vänner,en

bara. alldeles lätt finna ochhar emellertid inte varitDet vänneratt nya
han kontakter han haft i keramikcirkel:apropå desäger en

såhade varit lite lika mighade tyckt det varit bättreJag man merom
hade gjort lite andra grejer tillsammans med. Nol8man
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Avbrott i vardagen

inteDet bara möjligheten lära sig något andra ifått skolan ochär att
skapa bättre förutsättningar för resande medelålderseget gör attsom en

och hans hustru i Norberg sökt sig till studiecirkel i engelska.man en
Det också avbrottet från vardagen man kommer ut han, manär säger
får lite folk, lite anna Och bara det då känner integörse se man man

tröttheten efter arbetet. någontingDet långa vinterkvällarär att göraav
Nol4. bonde iEn Nyköping berättar han inte träffar så mycketatt
människor på dagarna förså honom innebär cirkeldeltagandet möjlig-en
het träffa människor med olika bakgrund och komma ifrån lite-att
grann" Ny22.

Cirklar för föräldrar och barnsmå kan betyda välkommet avbrottett
hemmatillvaron.i kvinnaEn deltar i Babysång berättar attung som

det trevligt med andra föräldrar ochär andra bam och såatt prata se
och komma blir ganskaut Man låst också med barnet sigrörman-

inte fritt Ny12. En deltar i cirkel hansäger attung man som samma
känner sig uppfylld positiv energi han går därifrån. Cirkelnnärav
betyder han fått och förhoppningsvis dottern harvänner nån-att attnya
ting med sig i livet, just vad gäller sång och musik och ochrytmer att
våga eller just kunna umgås med andra barn under fonnemadom här
Ny13.

Ett frirumeget

Flera kvinnor vi intervjuat berättar studiecirkeln varit deras sättattsom
komma hemifrån och få stund mitt i familj,att liv fylltetten egen av

barn och kanske yrkesarbete. kvinnaEn berättar hon deltog i språk-att
cirklar hon och hade småbarn.när Då var det nästan sättettvar yngre

komma hemifrån timmaratt på kvällen och komma ochett tag ett utpar
träffa andra människor, det avkoppling kvinnaNy8. Ennästanvar en

under många år deltagit i körcirkel såg cirkelnsom etten som
andningshål för henne i vardagen under den intensiva familjepe-mest
rioden.

vi fårAtt den här kvällen i veckan har inteJag tjugo år gjort nånting
för mig själv. har varit, ja,Ja jag harannat varit giñ i och för sig, jagmen

har varit allting barn, städning, kläder oså alltmat,ensam om om om -
har vilat på mig. Och jag har fått gått bort gång i veckan.attansvar en

No17
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Å blir kvinnor låterandra sidan kan det barnennär större somvara
studiecirklar plats i deras liv.i föreningsliv och Enstörretaengagemang

börjadeNyköping berättar hennes fackligakvinna i hur engagemang
fackmöten. kom ganskamed någon påverkade henne gå på Honattatt

och alltmer.med i studiecirkel Honväxte engagemangetsnart senen
lärdesom kamratskap ocksåberättar det blev gängett ettatt mansom

känna.

sådå hade varit hemma här, då jag hemma hos mina barnOch varman
många år, så lite det också, dom och blevdet växte större,av uppvar nog

alltid. Och mindom klara sej nån precis ikring sigså runtutan mamma
vad jag ville.make hade inget det heller jag fick med och görautan vara

Ny3

få påstruktur dagenAtt

ha schema med återkommmande aktiviteter dagarna inteAtt görett att
flyter ihop till enda Studiecirklama blir speciellt viktiga i dettaström.en
avseende for människor inte har denna regelbundenhet i sitt övrigasom
liv, arbetslösa och pensionärer. arbetslös kvinna i GunnaredEnt.ex. ung

försök förklara:gör ett att

jag arbetslös innan dåJa och gick på Träffpunkten då. Förnärsom var
skulle jag tisdag gåoch torsdag på kurserna, och idet inriktat... sam-var
band med kurserna gjorde jag kanske något till arbetsför-ärendestörremer
medligen eller så. jag inte hade kursernaOm vissa jagdagar då kanske satt
hemma och tittade på ellerTV:n något. Gu4

Jennifer beskriver liknande situation från arbetslöshetsperiod ien en
hennes liv. tyckteHon det hemskt jobbigt förinte haatt attvar ramar
dagen och berättar hon höll på klättra till slut.påatt att väggarna

lösning blevHennes anmäla sig till språkcirklar franska ochiatt span-
ska. äldre kvinnaEn i Norberg började för några i konsthant-år sedan
verkscirkeln Japansk sömnad i samband med sin pensionering. Cirkeln

hennes vardag struktur och mening, "är och kanske integer man ensam
kan vad helst med helst cirkelträffamaprata ärom som vem som
viktiga enligt henne. talarDe vad hänt, varitvad på TV,om som som
stått i tidningarna eller privata händelser N03.om mer

Att på någon cirkel innebär också hålla sigmåsteut att man
igång. Britt, vi i betonade verk-viktenmötte portätten,ettsom av av
samhet för pensionärer för åttio inte skaår ochär övert.ex.om man
någonstans så kanske det lätt slöa till. äldre i NorbergEnär att man
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demenspatienter tycker "den bra den ochcirkel förgår ärattsom en
onsdag,dags", "man det blirhan väntar tills det blir väntar när säger

frambetydelse någontinghan CirkelnsN020. emotsersom man
studiecirkel iinvandrarebekräftas också arbetslös gårsom enav en

sin fru.matlagning tillsammans med

ingen kurs videt finnsnågra dagar kanGoda eller glada säga, exman om
moraliskt.mycket bra den här, Deoch tittar påsitter hemma TV. Den är

i före-såhär, min harjobbade föreningslivet fruhär tjugofem år jag tröttat
den härdu har mycketklagar mycket:ningslivet skratt. Hon möten, men
det härblir glad, vi ska gå, honvarje vecka honkursen, väntarnärnästan

det här.därför det mycket bra N08tisdagar äratt

Förhindrar isolering

olika slagvardagen hängs på cirklarVad det dåär gör att upp avsom
tillvaronmålande beskrivning hurarbetslös kvinnaEn ger en avyngre

och träffahålla sig själv igång, kommaarbetslös handlar utattsom om
någonting meningsfullt. Riskenmänniskor och känna gör attatt man

sigöverhängande och det blir alltisolera sig hemma svårareär utatt ta
längre tiden går.

varitaldrig det arbetslös förrän själv har det.hurMan ärvet att vara man
del har så det inte fak-Men enkeltFör äratt tror att semester.en man

tiskt. Så roligt det faktiskt inte. Efter två veckor så fel,kommerär man man
vänder på dygnet sitter och tittar på till och såTVt.ex. sentman sover man
halva dan förstör hela dan på det viset. fruktansvärt.och MenDetnästan är
det därför jag har klarat mig. innan jag kom hit så gick jag på Träff-Förär
punkten på deras kursverksamhet där. Och där klarade jag mig. Gu4

Man försöka nånting. vill sitta och tittamåste Jag absolut integöra
på Bingolotto själv kvällarna. här med kurser det detDet nästanär
enda kan hålla med här, No18.sägerman en annan

släktingar, invandrare SverigeKommer till blirutanman ensam, som
också mycket lätt isolerad. kvinna från honEn Iran säger attman ung

blir galen bara gå hemma. har varit flykt underHonnästan attav
del sitt liv och har periodvis mått väldigt dåligt. Understor etten av par

månader deltog hon varken i arbete eller utbildning.

jag slutadeFör skolan, två månader jag blev arbetslös, och jagSFIatt var
bara hemma och vi...hemma, och och också det svårt medär att vara

hade skall jag... ibland bibliote-ingen fritid, vad jag gick tillJag attensam.
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ingen,ket och och läste böcker, svenska... tränade hemma... hadesatt
gå. får psykiska problem. Gu8ingenstans blir...Manatt man

situationGemenskap med andra i4.3.6 samma

andralivssituation betyder medmänniskor hamnar i svårNär möteten
Studiecirklar möjlighet till sådanai situation oerhört mycket. gersamma

studiecirklarintervjuer särskilt deltagit ivåra harImöten. sompersoner
stöd ochför berättat djup gemenskap, ömsesidigtarbetslösa vän-om en

sig ochcirkelgränsen. viktigt känna igenskap går utanför Det är attsom
uttryck förarbetslös kvinna i Nyköpingdela erfarenheter. En gerung

just detta:

ochefteråt. vi därpositiva jag tänkte DetDet är närmest sattsom
och vilka eller nånting såntsnacka så hur gamla vi kön vioavsett var var

i sin Ny4där så upplevde alla ungefär sak arbetslöshet.samma

skrivar-kvinna det så fantastiskt med den härEn säger ärattannan
Verkstan också därför alla arbetslösa alla vi problemhar våraäratt --
jämsides vidare devi sitter i båt så säga. berättarHonatt attsamma

och inte minst gällerlär varandra, lagar och reglerstöttar av om som
arbetslöshetssituationen. Det blir väldigt väldigtmycket skratt men

allvar kontakt ringer hemmycket också... har med ochMan manvarann
till någon funderar något. Nyl 1överom man

framhållerpensionerad kvinna både hur viktigt detEn är att man
sig cirkeln innebär varandra.kommer och vissattut en omsorg om

fort det nån borta då hör efter fel. N06Så det nåtär är störreman om

Deltagande i studiecirklar också hjälpa till svårt sjukakan anhöriga
för de-människor orka vidare. deltar i anhöriggruppkvinnaEnatt en

andramenssjuka inom Vuxenskolan. betonar viktenHon mötaattav
litenmänniskor i situation, bli igenkänd och iatt attsamma en grupp

kunna allt igenom.det svåra gårprata om man

och med gått igenom själv, då förstår känslomässigtI detatt man man
den går inte har för det härraka spåret och nån sjuk kring sigänmer som

bland det svåraste råkar för, har baradet kärasteär närutman man
försvinner inteoch och kan inte föra samtal och inteärvet vem man man
nånting det främling. NylOär en-
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varandrasde praktiskt ökarinom betyderStödet även att rentgruppen
harDet fruama då honmöjligheter till socialt liv: är som sy-en av -

måndagseftermiddag.varjejag varit hoskurs. hennesDet är man som
fortsattamed det stödberättar ocksåHon ärvärme gruppen nusomom

underänka. träffaspensionär och Gruppenhon blivit både ävennär
fordär allt ställsdet så tokigt detsommartid, är att sommarn,

nånting.har behov Ny10det då viär avensamma

med människor medGemenskap4.3.7 annan

bakgrund

Gemenskap kulturgränseröver

huvudsakligenverksamhetenVid i Gunnared bestårALU-centret stu-av
försöka blandadepolicy sådiecirklar och har göraatt grupperman en

arbetslös kvinna deltagit imöjligt. En centretsettsom par avungsom
fruktansvärt mycket, intedet har hennestudiecirklar berättar att gett

människor från så många olika länder.minst medmötet

har varit här de träffar svenskardet invandrareHär är ett tag,som men
varandra jättemycket. till medockså och vi... vi kommerDe ossger

detta liksom, kan du hjälpa med det här".liksom ...hur fungerar Detoss
eller... Så det har många mycket också. På heltkan fackligt ettgettvara

det det alltid integrera flyktingar ochFörsätt. ärannat pratar attman om
invandrare. Och här jättestor möjlighet det. Gu4är göraatten

19-årig flicka deltar i cirkel inom projektet MångkulturellaEn som en
Nyköping i Sverige uttryck för liknande erfaren-kulturmötenom ger

flyktingar ochheter hon dom andra invandrare tyckernär säger att
hur det Samtidigt vi tycker detväl det kul kunna berätta är.är att som

har det.kul berätta hur vi svenskar För denna flicka har cirkelnär att
svenskarockså varit betydelsefull eftersom och invandrare mötts som

jämlikar.

Och, dom harkanske dom känner gemenskap med svenskar-att att mersen
för känner dom häruppe då... detFörsäger ärna om man nu oss

problemet for dom inte har sådom svenska där jagstörsta värmeratt tror
dom käxmer lite samhörighet. Nyl6att mer

Ambitionen få blandade möjligt med avseendeså påatt grupper som
etnisk tillhörighet i vanliga språkcirklar, har däremot inte varit utan
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detengelska i Gunnaredproblem. iranska läserEn ärattanserung som
olikaförstå varandra har såsvårt för deltagarna näratt ursprung.man

tio minuterkort, någraTiden för dessutom ärär raster casamvaro
hem till sig.Efter cirkelns slut går ochallt hinner med. var enman

utvecklas jante-situation irisk detSamtidigt hon att grupperenser en
språk..."De hela tiden sittfrån land.där alla kommer egetpratarsamma

kande lite mobbning:bara svenska, ochjag har sägagörapratat, man
svensk nu. Gu8aha, duär

yrkesgränserGemenskap sociala ochöver

Även beskrivsbakgrund. Stadsdelen Gunnaredsvenskar har olika t.ex.
livsvill-människor med ungefär likasegregerad i det avseendet attsom

kommerfå lära känna männsiskorkor med varandra.umgås Att som
stimulerandesjälv kan upplevasfrån andra förhållanden görän somman

honberättarutmanande. välutbildad kvinna, aktiv i kyrkan,och En att
möjlighetbibeltolkning föri cirkel i det hennedeltar attatt geren

människor har"de frågorna med alla möjliga olikadiskutera här som
olika bakgrund.

dekyrkliga sammanhang sitter liksom medblir lätt så iDet att somman
ungefär jag tyckerhar, tycker och tänker själv. Och det detärsom mansom

här cirkeln, det inte delså spännande med den sätt...är äratt ensamma
mångahar kristna hem och har inte gjort det. Och kommervuxit iupp

från familjer... sigtrasiga respektive hela och det närmargör att man
frågorna på olika Gul0sätt.

sin fritidVerkstadsmekaniker i Nyköping går studiecirklarEn omung
tycker jaghar sig Vad det handlar dethan inte något speciellt för om.

dit ochinte så egentligen... studiecirkel kommerEn närär noga man
sopåkareskall läsa nånting direktörer och någradet kan 4-5man vara

och det kul det olika folk. kanskeNy20. Men vanligareär ärnär är
får kanskemöjlighet träffa och samtala med gelikaratt attman som man

inte skulle för den möjlighet studiecirkelndet intemötaannars om vore
erbjuder. kvinna sinEn kommenterar arbetsplatsförlagda cirkel med
orden:

kan sittaMan och ha diskussion med folk normaltöppen setten som man
inte sitter och diskuterar med. Nolöppet
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generationsgränserGemenskap över

Nyköping mycket politiskt aktiv berättarkvinna iEn är stu-.enomsom
dennadet socialdemokratiska partiet. Idiecirkel i framtidsfrågor inom

försökt blanda olika generationer.har medvetetman

så väldigt berättaPensionärema med har mycketär att men sensom
känner jag själv igen eftersom jagockså ja, 40-talistema är utaven-

vettiga idéer...dom har faktiskt väldigt mycketdom. här ungdomarnaDom
Ny17

vänderFrikyrkliga Studieförbundet FScirkel i Babysång inomEn
kring Föräldrarna, tillsammanssig till småbarnsföräldrar och bam år.ett

Vid detrytmik.med sina sig och gamla sånger, ochbarn, lär ramsornya
bam."om mycket Entimmeslånga fikat efteråt ALLTpratar man -

till i fri-kvinna deltar berättar de hålleroch att enung man en ung som
hjälper flera för-kyrka de inte själva medlemmar. Däremotmen är av

vistill vid fikat och deltar i samtalen. På såsamlingens pensionärer
människor.och barn äldrebetyder cirkeln också både föräldrar möteratt

viktig cirkeln etter-Våra intervjupersoner detta sidasäger äratt en av
barnfamiljer den intede vanligtvis umgås med andra och enesom

släk-äldrekänner några gamla människor och den andre endast har en
ting. Ny12-13

människa4.4 Att växa som

några dem vi intervjuat har cirklarna betytt deFör män-växtatt somav
möjlighet tillniskor. självförtroende har förbättrats, de har fåttDeras

eftertanke uttrycksform ochoch självinsikt, kanske hittat personligen
känt sig nyttiga, i andrasäven ögon.
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Förbättrat självförtroende4.4.1 och möjlighet till
eftertanke och självinsikt

Att försöka lära sig någonting inte säker klararpåär attsom man man
innebär personlig utmaning. Många konsthantverkscirklar-storav en av
tycks innehålla sådant inslag. Det lite nyfikenhet,ettna var nog mera

skulle klara någonting. gjorde stegbord blandJaggöraatt ettom man av
annat, deltagit både i keramikcirkel och cirkelsäger en man som en en
i möbelsnickeri. De, både snickeri och keramiken, det liksomvar mer
eller mindre utmaning. Gu20en

Juhani har till skillnad från i exemplet arbetat medmannen ovan
snickeri, bestämt byggnadssnickare. honom detFörnärmare ärsom
fmsnickeriet och de annorlunda träslagen Jag villeutmaningen.ärsom
visa finländare vanliga snickare klarar finsnickeri. finskEnatt av
kvinna berättar hon för år sedan20 läste navigation föratt snart att

hon skulle klara studera på svenskapröva Ny8. Enattom av annan
kvinna har deltagit i vävcirkel för hon skulle klaraatt atten se om av
lära sig hantverket.

har inteJag jobbat med hantverk jag gick i skolan överhuvudtaget, intesen
nån slöjd eller nånting sånt. Så jag mig egentligen ganska opraktisk.anser

har varit skojigtDet känna klarar det. Ny19att att man

För eller anledning har fått sitt självförtroen-personer som av en annan
kande knäckt, studiecirklarna upplevelse klararattge en av man av

någonting. En pensionerad kvinna lyfter fram den lite överbeskyddade
inställning ibland förekommer pensionärer. studiecir-Igentemotsom en
kel på allvar och blir respekterad för sina synpunkter,tas man menar
hon.

och medI pensionär, då åker litegrann påär T.o.m.att stegen.man man ner
barnen jag cyklar hem, "ta det försiktigtnär mamma. blir liteManav nu

beskyddad. Och det tycker jag faktiskt inte då känner jagUtanom. man,
har inte så svårt och så här. tyckerJag det härligt kommaprata är attnog

diskuteraoch och så. ... blir starkare,Man fårut bättre självför-ettman
troende jag. När mycket så här och diskuterar,tror visst stärksär uteman
det. Nyl

En arbetslös kvinna ALU-jobbet kurssamordnare och deattmenar som
studiecirklar hon förbättratgått hennes självförtroende avsevärt.
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nej ochfår nej ochtio-tjugo jobb ochsökerarbetslös ochNär är manman
mindresig liksom...och sånt, kännerintervjupåaldrig kommer ut man

klarar... Gu4jag jagalltså,har jagSå häroch mindre. växt vet attatt

byggamedmedvetet arbetatcirkelledamaockså hur attberättarHon om
söka-jobb-cirkel hon har gått.i dendeltagarnahossjälvförtroendetupp

själv ochsigförsöka beskrivaord fåtttiomed hjälpharBl.a. avman
övningnyttigandra deltagarna. Detdeuppfattarhur somvar enman

cir-kvinnaarbetslöshon. Eninsikter, attmenarannanmenargav nya
itutillbaka vågakraftenarbetslösaandraoch takeln henne attgett

vad honinsiktkomma tillhjälpt henneCirkeln harmed sina liv. att om
liv.vill med sitt

hand-detdetbra på.så, vad Detochskall diskutera årärMan somman
förvill haförvad harsjälv,förskall gålar Det resurser,manenuppom.

jobbhär medbara detegentligen. inteDetmed sitt livvad vill ärjobb, man
mej och erkännafickförändra...vill Den attvad vill göra,utan manman

ingenför detitu med sakermåste ärnånting själv. Manmåste tagöraman
ochkan inte baranånting. Man vänta.dejoch erbjuderkommersom

Ny4

ocksåkanföreningslivet,ellerposition i arbets-Har utsatt manman en
ha speciell kompetens, görsjälvförtroende. Attsittbehöva bygga enupp

trovärdig i kon-bliroch dessutomsig värdkänneratt meraman mera
vad devetamåsteIdrottsledaremed andra.takten är grupp somen

varit initiativ-idrottsledareallvar. Entalar om för bliatt tagna som
efterdeltagarnarörlighet,ochcirkel i styrkatill atttagare menaren

andra.skall instrueradesig säkrarekännacirkelns slut kommer näratt

skallsig alltså, vadkänner säga,dem inre...har DeDet meragett manen
plötsligtheltvågadei sig själv.blir säkrare Devärda absolut. Så man

tid,längrehadekansketill folk stod där inne,och tränatsäga ensomsom
inredetdu va". Ochdetdär inte så speciellt bra, ärdet vetäratt enom

Gul8då vadstyrka, för pratarvet om.manman

harsig själv. Därdel lämnatill vissvissa studiecirklar ingår detI att ut
situation.sitt liv och sinbearbetamöjligheterindividen eller attgruppen

böcker.producera olikamedarbetarförfattarcirkelI typeratt avmanen
Författarnadikter.med personligadiktsamlinggivitBl.a. har utman en

liv.och sinasina verkför vågasjälvafått arbeta med sighar utatt ge
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den biten sejAtt själv, det känns... Många gånger har gråtitutge av man
har läst sina dikter, harför det varit många jobbiga saker, inår man men

den här slutna kretsen... det bra så kanär åratt atttryggman pass man
ledsen, och kan deppad och förbannadkan ochvara man vara man vara
kan gråta. Gu16man

Också Jennifer lyfter fram cirkelns möjlighet till eftertanke och självin-
sikt. Kanske jag har lärt mej bli lyssnande förhoppningsvis.att mer
Och lite ödmjuk där i mitt medså människor, hon.möte sägermer

hitta personlig uttrycksform4.4.2 Att en

Vissa cirklar innehåller kreativitet ochstörretyper ett momentav av
skapande andra. Skapandet kan antingen ske individuellt elleräneget

cirkelprojekt. Hit hör del konsthantverkscirk-ett gemensamtsom en av
lama, också exempelvis rockbanden författarcirklama.och vilkenImen
utsträckning konsthantverkscirklama till skapandeuppmuntrar eget
varierar, allt från hantverket betonas någonting kan lärasatt som som

till deltagarna själva hittar vad de vill försöka åstadkommaattut,
med cirkelledama handledare. Skapandet handlar alltså till viss delsom

hitta personlig uttrycksform. kan hända fårDetatt prövaattom en man
sig fram i olika cirklar i Norberg gjort.som en man

Provat måla lite och det har inte gått så bra tycker känner jagjag, attgrann,
inte har dom jag dåliganlagen. Det så därför, liksomdrejaär var en

utrycksform då kanske skulle mig bättre. N018annan som passa

kantelecirkelDen Juhani deltar i har främsta syfte läraatt utsom som
hantverket. bra instrumentet låterHur resultat deltagarensär ett av
skicklighet det gäller utföra detta. Det kreativa ingårnär att momentet
främst i utsmyckningen instrumenten, där och får sinutmanaav var en
kreativa förmåga. En kvinna deltar i vävcirkel berättar dennaattsom en

upplagd på såär olika vidsätt väva vävaratt turas att typerman om av
de olika vävstolama. det finns också visstMen förett utrymme eget
skapande i färgval och material.t.ex.

kännerJag jag har väldigt brist i färger. häratt Mensättaatt görsamman
vi det kollektivt. därför,Det det hänger inte såär mycket mej själv. Jag

mej så jag inte så rädd.övar jagFör hur jagär ihop,att att än sätterupp ser
så kan det bli i alla fall. Gu15snyggt
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i detvärdenfått beståendevävkurs så harl och med ett manmanen
bäst,detskapande arbetethon.har gjort, Det ärär, när ettsäger som

gårkvinnamaterialisering Enpersonligt uttryck, sompersonen.aven
dennabeskriverträslöjdcirkel i Nyköping process.en

händerna ocharbeta medjagoch så tyckertycker vackertJag attträ är om
limmarochha det, ritar dethur jag villFår jagfå fram någonting. ut

Nylförut...jag aldrig har gjortmaskinsåg,sågar påihop och som

talang.speciellsig besittasådet kan ocksåMen att tror envara man
och dåmöjligtoch måla med alltduktigbrorsaSen har jag ärsomen
farOch minkunde nåt.kolla jagjag skulletänkte jag göraatt varom

akvarellcirkelhar gåttduktig och måla", berättarockså enen man som
konstnärlig ådra Ny5.hadeocksåför hanprövaatt enom

utförd isällanhandling, intemålinriktadarbetetskapandeDet är en
Skapandetflow.kreativt arbeteslikna vid alltkoncentration,stark att

och denuttrycketdet personligakarakteristika,alltså viktigahar några
intentio-förverkligandetknytningen tillkoncentrationen,starka egnaav

den kon-i skapandet,komponentytterligarecitat pekar påEtt enner.
innehål-ocksåmedföra skapandetkantemplativa sinnesstämning det när

bandvävninghandling knyppling,rutiniseradler etc.moment somav
kande återkommandemindreKoncentrationen inte momentenär men

tankero.lugn ochrytm,ge

intekandet ganska lugnande. Mankommit fram tillhar jagNu äratt
sitta och,tårta sig tid ochSågår långsamt, långsamt.det fort, detgöra man
håller pånågot sådant där medansfundera eller lyssna på musik eller man

med det... No 21

ibland upplevaskoncentrationkanmotsägelsefullt det kan låtaHur än
sigvardagen för koncentreraavkoppling. få släppa allting iAtt attsom

varit förhar detterapi. Såhantverk kan kännaspå sortsett ensom en
vävcirkel.kvinna gåttsom en

därnånstansnån terapiverksamhet hahar fungeratDet atttyp manavsom
arbetsliv.det väldigt jobbigt i mitt Jagallting Vi har haftkan släppa annat.

varit nånsista två åren. Så det harhar haft det hemskt stökigt de typsom
bara sitterjobbet därterapi sitta och det här. Detgöra monotonaatt manav

låta tankar-håller på med, så kan inteoch koncentrerar sig vad manman
med händernajobba tör då blir det inte bra vadmed problem görmanna

jättebra. Nyl9släppa de och det har varitheller ochär tvungenutan man
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delEn cirklar innebär form skapande inte kan påutövaen av som man
hand. Exempel på den här verksamhet de rockbands-typen äregen av

cirklar drivs med hjälp studieförbunden. Lärandet i den härsom av
cirklar avhängig hela dess aktivitetär ochsortens av gruppen, engage-

Det ligger speciell kvalitet i själva samspelet med de andra imang. en
och lärandet sker form självbildning där undangruppen som en av man

för undan saker. En deltar i rockbandscirkelprövar nya ung man som en
i Nyköping försöker beskriva hur lärandet går till.

demokratiskDet spelar musik försökerär och lära sig lite ochen grupp som
komma nån skriver låtarMan för det idéHarvart. mesta.egna man en
så den till replokalen och så spelar det och hjälpstar man man sen man
allihopa då och försöka ihop nånting bra. Få det tillsätta annat ärsom en
helhet liksom. väldigtDet utvecklande. Ny6år

Ett exempel på skapande författarcirkel i Gunna-annat ärgemensamt en
red. intervjuadeDen kvinnan i denna cirkel trodde först ochatt var en
skrev för sig och skulle bli undervisad i skrivprocessen.att Menman
cirkeln visade sig innebära deltagarna skrev böcker tillsammans.att

jag hamnadeNär mitt i handlingen den här boken, då fick jag chock,av en
för då förstod jag och skrev inte för sej, här skulle jagatt utanvar en
krävas då jag skulle skriva tillsammans med dom. andra skrivartöre-att De
ningarna fungerar, jag har hört talas de skriver individuellt.som som om,
Och därför jag också det skulle väldigt svårt kommatror in iatt attvara en

För då får ändra tankeställningen igen. här tänker viFörannan. man
kollektivt och där skulle enbart bli betraktad individ... Gul6man som

4.4.3 Att uppskattas andraav

Hur vi andra uppfattar och deras uppskattningtror har ocksåatt stoross
betydelse för vår känsla välbefinnande. De värderingar domine-av som

i samhället idag, lägger vikt vid det vi skallstor att görrar vara
nyttigt. viOm uppfattar det vi nyttigt och därmedgör menings-som
fullt så värderar vi själva högre. Om folk frågar ja, jag går påoss en
kurs i det och det. kanskeDet verkar lite strukturerat, sägermer en
arbetslös deltagare Gu4. En deltar i rockbandscirkelung man som en
i Nyköping musik hela livet i princip".äratt musiklivetI harmenar
han uppgift där han lägger energi på ordna för sitt ochstoren attner
andra band. Fast jag aldrig varit särskilt duktig själv på spela så haratt
jag alltid varit med och spelat och mej och fixat spelningarengagerat
åt både våran och många andra grupper, berättar han Ny6.grupp
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därGunnaredprojekt iGöteborg harFolkuniversitetet i ett man
till arbets-psykiska problemtidigaremänniskor medåterföraförsöker

säljs på dentjänsterigång arbetsgrupperhar bl.a.livet. Man satt vars
i servi-cafédriver tryckeri ochmarknaden. Deltagarna ettettettöppna

deltaflyttfirma. Attförsökskall ocksåcehus. Man göra att startaett en
skillnad fråntillsysselsättning,nyttiguppfattasi arbetsgrupp ensomen

kanskestudiecirkelmed idricka kaffe.och Attbara sittaatt vara en
deltarja. AttJo, detfunktionfylla liknandekan gör manman nogen

deltagarna Gu5.liksom...,i något säger en av

Medborgarvärden4.5

krävsdemokratiska beslutsprocessenaktiv del i den attkunnaFör att ta
och inrefärdigheterkunskaper,hel delbesittermedborgare ensomman

kunnatala införsådant vågaExempel påsäkerhet. är att argu-grupp,en
deltagarnasällanochkollektiva beslut Detfatta ärtamentera, ansvar.

studiecirklamamedborgarvärdensådana härsjälvmant tar somupp
dockdirekt frågar dettapå köpet.skulle kunna När menarommange

Cirklama tjänarbieffekter.olika positivacirklamamånga att ger
viktigt isamtal kring sådantforum förfall ärockså i vissa somsom

perspektivet.detnärmiljön och ivardagslivet, i större

kunnasig ochvåga uttryckaAtt4.5.1 argumentera

fråganföreningar, harstudiecirklar ochfleraBritt deltar i omsom
befrielsenförtagit intressethon får cirklamavad ämnet, attut uppav

kancirklamafina gemenskapenspråk och denkunna t.ex. ett gesom
frågaledandeinte på. direkthon Påtill. kommerupphov Något enmer

effektercirklama sådanahelhjärtatställer hon dock att somgerupp
författarcirkelinföruttrycka sig Enförfår lättare attatt en grupp.man

siguttryckadeltagarna skall vågaockså medi Gunnared arbetar att
själva.

diktboken, detvågade skriva den härframför allt jagvåga skriva ochAtt att
precisväldigt ...jag själv Det öppnaattsteg.ett stort ensomvarser som

då. Ochskall. kommer baradet vad komma Detdå, och så kommer utport
själv ochjag med meji arbetet gjordeså såg jag visst samband detett som

deti cirkeln då. ...gjorde tillsammans Jagmed det arbetet vi tror attsom
fortsättamej helt enkelt,det har modhar varit det attstörsta gettattnog
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skriva. Och våga tala för andra människor jag förskriver, det vågadeattom
jag inte förut. Gul6göra

kvinna i Nyköping deltagit i skrivarverkstadEn berättadesom en om
sitt förintresse svenska språket, ord och bevarande 0rd hon be-närav
sökte arbetsförmedlingen. På så vis kom hon i kontakt med Medborgar-
skolans ALU-projekt skrivarverkstad.och berättar inlevelsefulltHon om
hur deltagandet i skrivarverkstädema berikat livoch förändrat hennes
och det lett till hon tillsammans med skriver ochsin samboatt att
regisserar bygdespel.

varithar otroligt mycket har hänt,Det jag hade ingen aningsom som om
bara skulle våga skriva. Så för mig har det betytt oerhört mycket.att man
aldrig jag hade kommit i det här jag inte skrivar-Jag börjattror att om

verkstan faktiskt. Nyl 1

För de invandrare deltar i cirklar olika slag leder förstås trä-som av
ningen i svenska till känner sig säkrare och därför vågaratt ut-man

sig lillatrycka ocksåDen betydelse, liksom denärmera. gruppen av
inte alltför skollika uppläggningen.

mångaDet har berättat dom sitter mitt läraren dom kanär när emotsom
inte litedom blyg, dom lite spännande spända. den härMenär ärprata,
kursen. Vi vi skojar, vi diskuterar,glad, vi skrattar. mycket bra.är Det är
Dom mycket, mycket bättre... N08pratar

För cirkel i bibeltolkning i Gunnared själva argumentationenutgören
cirkelns fokus. Syftet med cirkeln visserligen belysa och visa påär att
olika tolkningar bibeln, detta sker argumentation mellanav men genom
deltagarna. tillEn två veckor innan erhåller tolv frågormötsman man

fundera kring. finnsTre svarsalternativ fråga.välja på till varjeatt att
Svaren varken rätt eller fel beroende hur tolkarär ärutan av man

Vid cirkelträffen delar först sig i smågrupper ochtexterna. man
diskuterar frågorna. Därefter samlas i hela och går igenomman gruppen
hur Det gäller då kunna för detsvarat. att argumenteraman svar man
fastnat för. GuIO

4.5.2 Att och fatta kollektiva beslutta ansvar

deltaAtt i cirkel i förening innebär ofta ställer ochatten en man upp
för föreningens övriga verksamhet.tar även Ibland krävs attansvar man
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föri förening för kunna cirkel. det demed Såär äratt starta t.ex.enen
i Gunnared.beskrivna rockbandscirklama

jagvi skall ha i Gårdsten. Då skallden här studionDet är uppe varasom
nybyggda ochaktiv i då. då, de här lokalernadet Sen årsägerman somom

såoch hjälpa till det ochallting, så ñck alla med och uppvara snygga
åretDå måste gå påhår då. Städa och allting ja... Förramötena. sattman

i styrelsen, jag med i styrelsen,jag med i styrelsen. Eller inte men var
så hade ordning på prylar och den biten. Gu3så jag tittade dåatt man

kollektiva aspekten,rockband i Nyköping betonar denkille iEn ett
det skapandet.demokratin i och gemensammagruppen

demokratidet fullständigbra med dom härDet är årår attgruppernasom
nån intefår allting liksom.i princip i alla OmMan rösta omgrupper.

tilltycker nånting bra jomen, jag tycker det bra. Då fårär attär seman-
i flestaalla får sitt. Och det funkar så de Ny6säga grupper.

forum for erfarenhetsutbyte och4.5.3 Ett

åsiktsbildning

innehållsligVissa cirklar har tydligare andra själva samtaletän ut-som
och i livs-gångspunkt. gäller exempelvis cirklar i politiska frågorDet

âskådningsfrågor. kvinna i Nyköping, sedan flera år deltar iEn ensom
viktigt förcirkel i s-föreningen betonar deltagandet politisktäratt

läsahenne man vill påverka. valtTrots att natur-attgruppen en
politiskt paral-cirkel ihop vid intervjutillfállet fortsätter arbetaattman

lellt med cirkeln.

Egentligen skulle vi försökt få färdigt den hår Sommar i markema"nu
det har kommit del torsdag skall ha remissNuatt annat.men enen

på och ungdomsplanen skall på. då får det gåBarn- Ochsom svara
först. Ny9

ÄldreförtroendevaldEn kvinna i nämnden för handikapp i Nykö-och
ping deltar i studiecirkel varit med och utarbetat socialdemokra-en som

handlingsprogram Nyköping kan. Bättreternas

Och det det så skönt också påverkatkänns varit medär attsom man -
nånting, fast inte heltidspolitiker. Nyl7ärman
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kvinnorTvå går livsåskådningscirklar sina respektivepå ortersom
inte kan skilja religiösa frågor och samhällsfrågor, detattmenar man

går i Cirklarna leder också till medvartannat. att pratarman mer var-
andra sitt bostadsområde, de.om menar

Nånting vi har diskuterat mycket självklart då kvinnor och män,som var
konfrontationer eller gemenskap. i vardagslivet. det skulle bliDet Hurär
exempelvis kvinnorna hade makten, det ellerbättre ...sämre.om om vore

det väldigt viktigt med studiecirklar, bliJag för hemmaäratttror att mer
sin Vii miljö. diskuterar lite olika problem, i området ochallmäntrent

i affären så får vi till det ska så och så. Gu14såga att vara

Vi diskuterar väl väldigt mycket och hur det kanske i samhäl-har förändrats
let. mycket härur kanske väldigt långtAtt tillbaka. sist här viNuär när
hade dåkursen kom det det här kvinnopräster. har viDetupp om nog
kunnat diskutera länge. ... kan uppfatta vis, och honJag text etten

sitter bredvid mig hon tycker inte alls det så, detnej honår ettsom ser
helt vis. Så det väldigt bra få diskutera igenom det där. harManannat är att
läst och hardet kommit på barnuppfostran sig.och dettexten utgrenar
N 015

detNär samhällsfrågor det det lokala kommerpratas är mestom som
stadsdelen. Hur kan förbättra ungdomenden, med ocht.ex.upp, man

allt detta då." kille i rockband i Gunnared Gu3 ochsäger etten en
rockbandskille i Nyköping berättar de skriver låtar medatt egna sam-
hällskritiska texter.

våranI det samhällsfrågor.mycket mycket såntDet väldigt iår ärgrupp
härden punk-stilen, det bland de flesta ungdomsgmpper. Detår årsom

mycket gnäll på samhället verkar det, mycket. Ganska mycket miljöfrågor
kan det också Ny6vara.

Samtalen i cirklama kan också komma spela roll konflikt-att en som
undvikare. förEn gått cirkel lära sig det löne-attman som en om nya

med individuella löner det finns rädsla försystemet att attmenar en
skillnader i lön skall splittra arbetsgruppen. Han cirkeln har bety-tror att
delse för skapa förståelse för det hur det skall fungera, hur detatt nya,

tänkt och varför. cirkeldiskussionema harär I kunnat diskuteraman
både rädslan och möjligheterna i det vilket betytt många harattnya
tänkt och spänningama minskar. Ja, den här cirkeln så skulleutanom
det aldrig ha börjat fungera överhuvudtaget, han Ny20. Påsäger
liknande kvinna i Gunnaredsätt deltagit i TBVs ochresonerar en som
Lärarförbundets cirkel arbetsmiljön i förskolan Gu9.om
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speciellt för dem harCirklama for många, inte så mångaär men som
tillfälle få diskutera vardagliga sakerandra i sin närhet, ett attpersoner

tidningen.vad läst it.ex.som man

varit på nånting.Vad har hänt, vad har TV, det Programäromsom som
och ibland kan det väl komma in på lite skval-och vad står i tidningarsom

Är inte kandå brukar jag avkorta det. så kanskeler, manman ensammen
helst. Vi det harvad helst med kan talaprata omvem som om...om som

det nåt så ochhänt nå hemma eller så här och speciellt. Den görärom
också. N03den så. kan viDetgör prata om

perioder livet, under ofrivillig arbetslöshetSpeciellt under vissa t.ex.av
ikan samtalet kännas berikande. kvinna den cirkeln akva-En attmenar

delsrellmålning hon deltar i har den dubbla betydelsen kanatt mansom
får del sina känslor.samtala, dels ut en av

sitta varandras mål-det här kan framförallt och diskutera då,Just att man
kan intensivt alltningar eller vardagen. Det pratarvara omom man

Så få använda känslor. jag viktigtdet just det här och Det ärnästan. är tror
får för det ändå mycket inom sej hamnarär närgöra, äratt man som man

i sån här situation tycker jag. Ny14en

stånd samtaldet finns också hinder i det gäller få tillMen vägen när att
lokalsamhället. kvinna själv politiskt mycket aktivEn är sägerom som

diskussioner.hon försöker ha låg profil det gäller politiskanäratt en
Ibland kommer människor känner till hennes politiska engagemangsom
fram till henne i bostadsområdet och vill diskutera någonting. i cir-Men
keln det svårt föra sådana samtal. Det blir frågor harär att som man
läst i tidningen. det ingen politisk samstämmighet, så dethärMen är
blir inte diskussioner.sådana Gu15

4.6 Studieformen

Studiecirkelns friare form unika möjligheter jämfört med ut-ger annan
bildningsverksamhet. Studieförbunden erbjuder studera ideltagarna att

vad helst. finns också färdigaDet cirklar i mångastort sett ämnensom
fått söka sig till privata utbildningsanordnare for attsom man annars

studera, i musik och olika hantverk. vissaI cirklar har deltagarnat.ex.
dessutom inflytande uppläggningen Ambitionsni-cirkeln.överstort av
vån kan läggas på den nivå deltagarna själva bestämmer. Cirkeldeltagan-
det blir på så vis fritt från krav och tvång och slipper bli bedömd.man

frihetenTrots i val och uppläggning cirklama strukture-ämne ärav en



Kapitel 1034SOU 1996:47

rad form studieverksamhet såtillvida oftast träffas regelbun-attav man
det och utgår från någon studiematerial. Cirklama ocksåtyp av ger

utrustningtillgång till lokaler, material, och delFörarrangemang. en
folkrörelser självklartmed anknytning till detär närmast attpersoner

bilda studiecirkel skall någon form studieverksam-startaen om man av
hadehet. andra betyder själva cirkelfonnen ingenting, verksamhetenFör

likadan inte haft den cirkel.ävensett ut om man som en

frivilligt. Lärande ochFritt och krav4.6.1 utan

tvång

Studiecirklarna möjligheter till valfrihet vad gäller ämnesvalet.storager
förhållande till den grundläggande skolan eller utbildningar kanI andra

och slipperläsa precis det vill. kan läsa enbartMan ämneettman man
hel utbildning. Studieförbunden cirklar i mångaerbjuder ocksåta en

inte finns it.ex. den kommunala vuxenutbildningen. Hit hörämnen som
konsthantverkscirklama. kvinna vävcirkelgår iEn säger:som en

då motiverad och så i tycker jag.Ja, studiecirkel, det Jagär man mera en
väljer studiecirkelsjälv gå på det så medOchatt sätt. ärett annaten

utbildningaralla så där väljer inte enstaka kan-säga, ämnenatt att man
ske, väljer utbildningen i lättarehärMen det sättutan stort. är ettman
med studiecirkeln då kanske, för den väldigt precis, exakt sakäratt en som
jag väljer... då. Gu10ämneett

detDet tydligt uttryck fria och frivilliga bildningsarbetetär att som
faktiskt har innebörd för många deltagarna. bety-någotDet sägeren av
delsefullt hur de den situation ska utformad deattom menar somvara

i studiecirkelformen. Hit hör delta-möjligheten avbrytamöter t.ex. att
gandet frånvaronoch krav och sanktioner avbryter.yttreav om man

Sen känner jag också jag någon anledning inte skulle tyckaatt om av om
det så det bara hoppa liksom. inteManär att är tvungen,av om man
absolut inte känner det så kan hoppa behöver inte.äratt rätt man av, man
Noll

går där förMan själv vill, ingen har egentligen medatt göraattman om
fullföljer eller inte, uteblir gång eller alltid Friheten,närvarar.man en

frivilligheten och flexibiliteten vad gäller innehållet, uppläggningen och
studiematerialet blir förstås i deltagarledda föreningscirklar.störst
Cirkelledarens informella roll, ledare och inte och delta-lärare,som
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någontinginnehåll och uppläggning,för äreget somgarnas ansvar
enligt några de intervjuade.kännetecknar cirklarna av

deltagarna ska vidareinspiratör, det självaCirkelledaren ärår somsen
har välmodem pedagogik i det.kanske lite Hanoch leta material. Det år

undan han.titta det och det, för undan Senvissa stolpar, vi ska sägeratt
lite,ska flytavi träffas. På cirkel du, detdet sig utnär vetspontant enger

bulle tilldricka kopp kaffe ochskamåste spåra lite. Senut enman en
det. N07

uppford-heller inte alltid såcirkelledaren upplevsuppgifterDe gersom
pensionärvill ochdet klarar Enrande deltagarna. Man gör man av.av

teckning sömnadi flera olika cirklar, bl.a. ochdeltagit säger:som

fordringarinte förhobby, får ställafår detMan storata mansom en
vipå bordetpå han slängde fisksej själv. siste konstnärenDen somupp en

det, då ritadehan, jag ritade inteskulle rita gammel tisk hadeEn menav.
ville,precis det hanlite inte ritadejag nåt Han närannat. manvar sur

Gu6men...

andra hemuppgifterAvsaknaden krävande läxor och ävengör att yr-av
läst pådelta. kvinnakesarbetande har möjlighet Enatt sompersoner

studiecirklarflertaldessutom gåttfolkhögskola och ochKomvux ett
jämförmed studiecirklar. Omde "Det lättaresäger är manom senare:

lättare. intemed utbildning så det Manär är tvungen atttypannan av
intresse. Gul 1nånting, hargöra egetutan man

bedömdslippa bli4.6.2 Att

studiecirkelformensin skoltid, kandåliga erfarenheter frånHar man
möj-fler deltagare ledaren harupplevas positiv. inteDet änär attsom

kan lättare från varje delta-lighet hjälpa alla och han eller hon utgåatt
bedömd få betyg visarbehov. slipper också bli ochMan ett somgares

skall inte så alltsåingenting klarar. "Man poängsättaatt man personer
va,och den mindre bra och den bättre eller såär sägersäga ärattva,

arbetsplatser,i tidigare sammanhang, både i skolan och påen man som
har fått erfara besvikelser inte bedömas tillräckligtöver attstora som
bra. har också negativ bild eftersom läraren därHan Komvuxen av

hanbrydde sig bara de eleverna det gick bra för. gårNu enom som
cirkel sextio- och sjuttiotalsmusik. kan redan det detHan mesta omom

han. Kanske stärker det hans självförtroendesäger atttas varasom upp,
lite överkvalificerad GuS.
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deltar i idrottscirkelEn fördelen med cirkel-attman som en menar
formen hjälps behöveroch ingen känna sig dummareär att änman
någon Förutsättningarna för det ligger bl.a. i det faktum attannan. man
inte har några teoretiska prov.

Fördelen med dåSISU de har inga teoretiska överhuvudtaget. Såär att prov
den kanske känner sig ointelligent... kanske inte kanatt osmart,som som

skriva på och sammanfatta det här, får alltså hjälppappretner av gruppen.
innebär då slipper fåDet de här sociala utslagningarna. Duatt vet attman

människa kanske inte kan läsa sig till det här, det innebär inte atten som
han dummare för det. Gul8är

Även kvinna i Norberg lyfter fram denna aspekt. positiva medDeten
den sångkör hon med i inte och blimåste duktigär är att sattman vara
på prov.

ska inte behöva nåt-Det det också sån klarardär vissär attvara en ram -
inte den där uppsjungningen kanske inför eller körgruppenman av gruppen,

och körledaren fårså inte med ungefär, så det och dåkätmsman vara
tycker jag då får det hellre för min del. Då jag hellre med här förärvara
vi inga toppsjungare nån vi älskarär sjunga. Nollattav oss, men

studieverksamheter4.6.3 Ger kontinuitet och
struktur

Studieverksamheter får viss struktur de sker i form studiecirk-en om av
lar. kännerMan krav sigpå träffas hålla sigregelbundet ochstörre att
till ämnet". vissEn planering krävs också, kanske inte i detalj, imen
övergripande form. Utan cirkeln rinner verksamheten i sandenlätt ut
eller kommer aldrig till stånd. Jag det det harärtror att att manom
nån viss tid, kommer och samlas och tyckeratt Jagpratar. attman man
måste ha viss... inte schema, trådar efter, kvinnasägeratten men en
Gull och kvinna går vävcirkel Det blevsäger:en annan som en
också struktur kring dom samtalen. Jag ha det, detmåste såtroren man
inte bara blir kafferepsprat. Gul5

På liknande invandraresätt deltar i folkmu-resonerar en som en
sikcirkel. detAtt organisation utanför denär föreningenen egna som
står bakom verksamheten i detta fallet SKS det upplevsgör att som

betydelsefullt komma varje gång.attmera
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studiecirkel, därför det blir mycketden här såVi drivervet att som en
tid,de kommer på ochroligare eller viktigare de kan rättträna, attatt att

baraOch allvarligt då detta. Omde kommer ... det äröverens. manmera
någonspela för det roligt, kanske detbestämmer skall är ärattatt somman

finnsimorgon så. detidag, jag kommer och"jag i det Men närstruntar en
organi-då kommer de hit Ellertid, då kommer folket,bestämd mera. mera

Gul9serat.

lokaler ochTillgång till material, utrustning,4.6.4

arrangemang

föreningscirklar, del för-kamratcirklar ochStudieförbunden erbjuder en
få tillgångprivatpersoner skulle ha svårtmåner attannarssom en grupp

bidrar med lokaler, antingen i formtill. Vanligast är attatt manavman
till cirk-bidrar ekonomisktlånar förbundets lokaler eller attut manegna

bådetill med material olika slag,lamas lokalhyra. hjälper ocksåMan av
och dyrare utrustning. Studie-studiematerial i form böcker, filmer etcav

innebära cirklama får visa sinförbundens kontaktnät kan också att upp
imånga deltagarna dessaverksamhet vid olika Förarrangemang. av

verksamhetcirklar cirkeln har möjlighetbetyder utövaatt attman en
skulle ha kunnat genomföra.intesom man annars

studiecirklar till-rockband driver sin verksamhetdeFör ärsom som
oftaviktigt inslag. Privata replokalergången till själva replokalen ärett

med för-och hyresgästerna får själva hålla sigdyra, dåligt underhållna
lokalmässigt musikföreningarsäkringar. Studieförbunden stödjer t.ex.

förmåner-cirklar. killerockbanden organiserar sig En säger attsomom
med cirkeln flera.ärna

helt lokalbilligare och spela så här skall haDet är än egenom man en
grejor svårare.och betala hyra för och köpa och så. skulleDet varaegna

ändå, skulle ihop några styckenskulle antagligen spela musik få gåJag man
grejer för lokal. Nej, detoch lån eller nånting och köpa och hyrata ett

skulle mycket svårare. det finns inte så lokaler gårmycket småFör somva
använda till sånt här. Ny6att

Till de mycket vanliga landskapscirklama finns studiematerialfärdigt
hos flera förbund. pensionär går sådan cirkel hosEn ABF säger:som en
"De har då olika landskapsböcker, de har boklådor Viså sägaatt va.
får låna tio böcker va. Vissa medGu20. cirklar arbetar sådantyper av
utrustning inte brukar finnas i hem. datorer,kanDetsom var mans vara
vävstolar, framkallningstillbehör och förstoringsapparater eller musik-
instrument och inspelningsutrustning. finska JuhaniDen förening som
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medlem i har bl.a. del tillABF-pengamaär använt att utrustaen av en
lokaler med verktyg används vid studiecirklama.sinaav som

fördel cirklama deltagarna får lättare kommamedEn är att attannan
Rockbandscirklama bjudsoch visa vad de håller med.ut exem-upp

olika lokala Specielltpelvis ofta för uppträda vidatt arrangemang.
själv svårtspelar musik komponerat kan det attman varaom man som

lokalaetablerade dansställena och klubbarna.få spelningar på de De
möjlighet hur andradärför banden prövaattenarrangemangen ger

förmågan.uppfattar deras musik och den egna

själv detdagar har vi med. Om jag tyckerLövgårdets sägervart attman
och visa vad allt detta då.rolig grej. få komma och ManAtt görär uten
skall här.reaktionerna på folket utanför, utanför de härsåga ramarnaman

i då det skallgår för detOm ärsäger ut stan, mesta att manom manman
med då tittar dig "ja, detlira du kommer prylar deOm attcovers. egna

känner igen det".bra, det ingen Gu3lät är sommen

Det väldigt roligt uppträda.bandmedlem i NyköpingEn säger: är att
därför därför det otroligt kul och ståspelar såDet ärär mest, attman

framför publik och spela och sjunga. tonårsflickorNy6 Några somen
cirkeln skalldeltar i hip-hop-cirkel har också förhoppningar atten om

skol-leda till få uppträda. Redan i skall dansamöjligheter vår deatt
framavslutningen, vilket de med glädje.emot storser

så dans då, såvarje vecka lär håller på medNästan steg,oss nya en
olika discon och avslutningar där Alla träffas och harska vi uppträda i nere.

ditjättekul. Angered kommer och så musik och har detHela sätter man
jättekul, håller på alltså jättelånge, i flera timmar. Gu17

lättareDeltagarna i författarcirkel i Gunnared det kan atttror att varaen
få bokförlag böc-alster hos olika haraccepterade utgettegna om man
ker tidigare. Hittills själva lämnat skrivithar deltagarna de böcker man
till tryckeri. haft möjlighet till ekonomiskaDetta har deett man genom
bidrag fått från och de fått försälj-ABFman pengar man genom
ningen tidigare harböcker. Det verkligen detatt attvetaav sporrar nu
vi det målet, då och då det färdigt,ska dem. Honsatt sägerva aven
har dessutom skrivit bok sitt liv, diktbokvid sidan denen egen om av

producerat i cirkel. "Och för min del så... tanken att utman egen ge en
bok, det ju... det har tillsammans då.kommit med diktbokenär
Gul6

kvinna i Norberg beskriver hur fått möjlighetEn cirkelnman genom
visa de handarbeten och andra hantverk i cirklama vidgjortatt upp man
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lokala hembygdsdagar. Eventuellt kan sitta hembygds-med påman en
för vidag och visa någonting, det många brukar göra."ärupp som

Det väldigt mycket just det här detNo21 ärgör att vet att ettman
uppträdande och det. Så verkligen har nånting jobba framatt attman

liksom det,jag det lätt bara släpperAnnars är sägermot. atttror man
norbergskvinna Nol l.en annan

Studiecirkeln, självklar Organisationsform4.6.5 en
eller verksamhet vilken helsten som som

annan

del eller verksamheter har anknytning tillFör näraen personer som en
något speciellt studieförbund känns det naturligt dettaatt genom om

skall studieaktivitet. Ofta finns kontakten mednågonstarta typman av
Studieförbundet redan innan. pensionär tidigare har varitEn engage-som
rad i för cirkelABF honom det självklart bildasäger att attvar en

detta förbund: Jag talade ABF-styrel-väl jag har tillhörtattgenom om
i åtskilliga jagår Så har det i blodet. Också för idrotts-Gu20sen va.

cirklama valet studieförbund ofta ganskasjälvklart. Detär av var
normalt för mig kontakt med eftersom detSISU, det äratt ta organet

vi brukar tagitjobba med va, varit med ochsägersom en man som
initiativ till cirkel i styrka och rörlighet Gu18.en

andra cirkeldeltagare betyder det ingenting särskiltFör tvärtom att
den verksamhet med i organiserad studiecirkel. Detär ärman som en
kan däremot för förening församlingha betydelse den eller harstor som
cirkeln. kvinna deltar i cirkel bibeltolkningEn tror attsom en om man
hade någonting liknande i hennes församling inteävenstartat om man
fått frånstöd har helt enkelt känt behov i organiseradFS. Man ett attav
form få diskutera den här frågor.typen av

Nej det inte cirkeln viktigadet i första hand så Utansäga.attvar som var
hur får kontakt med märmiskor i området då och detpratamer man om som

känns viktigt. Vi hade hañ det inte hade haft cirkel. Detävennog om en
inte det det cirkel det viktiga. kan jagDetsätt,att ettvar var en som var

Gul0säga.

Egentligen så det bara den vanliga rullande verksamhetenär som
fortsätter med. den lite annorlunda, SofiaMen ochgörman enanser

tolvårig flicka dansar hip-hop känner inte till hon deltar iattsom enens
studiecirkel. har fått information verksamhetenHon om genom en
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ungdomsförening på initiativ fritidsgården i det områdestartatssom av
där hon bor Gu17.

detta kapitel har vi visatI på den variationen betydelserstora av som
cirkeldeltagandet tilldelats intervjupersoner,våra vilket vi återkom-av

till kapitelimer
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Glesbygd, stad, förort5

Vi har skildrat hur människor befinner sig i olika skedensomsex av
livet olika bakgrund och i varierande ålder sittmed upplever studie-
cirkeldeltagande. Därefter har vi sökt spegla hela spektrat innebörderav

studiecirkel kan ha för deltagarna. Vi grundar inter-den analysen påen
vjuer sextiotre deltagare från olika hållits imed cirklartyper av som
våra samhällen. Vi har återgett betydelsema självasåsom deltagarnatre
upplevt och dem. ska vi undersöka i vilket förhållandeNupresenterat
studiecirklarna till de lokala kontexter glesbygds-står vi valt,tre ett
samhälle, traditionsrik mellanstor stad och miljonprogrammetsen en av
förorter i storstad. Utgångsantagandet studiecirkelverksamheten,är atten
dess inriktning färgasoch karaktär, såväl det omgivande samhälletsav
villkor, dess historia lokalsamhällets framtidsscenario.som av

brukarMed begreppet lokalsamhälle vi vanligen inte bara mena en
geografiskt politiskt sammanhållen också finnseller enhet. detFörst när

sammanhållande och mentalitet människorhosgemensamen en grupp
befolkar territorium detgivet befogat tala lokalsam-ärett att ettsom om

mening.hälle i egentlig troligt människor bor och bottDet är att som
länge i Norberg också upplever sig Norbergare. GunnaredI ärsom man
sannolikt både Gunnaredsbo, Angeredsbo och Göteborgare. NyköpingI

tillhörigheten troligen kopplad till staden Därför detNyköping.är är
relationför utläsa cirkeldeltagamas och cirklamasockså svårare attoss

kapitlet de lokal-till Nyköping lokalsamhälle. I trepresenterarsom
samhällena ordningsföljden glesbygd, mellanstor stad och storstadsför-i

förändringspro-viss tänker vi det speglar pågåendemånIort. att enoss

3 Lindfors i sinBäck-Wiklund och 1974 diskuterar dettaMargareta Hans
avhandling Lokalsamhället livsform. Idé och verklighet. De attmenarsom
lokalsamhället har Gemeinschaft, därkaraktär släktskap, grannskap ochav
vänskap gemensamhetens grund storsamhället har Gesell-utgör änsnarare som
schaftsprägel. Vi återkommer till begreppen längre fram i Lokalsam-texten.
hället definieras ofta geografiskt där människor interageraravgränsat ytasom en

varandramed och där dessa också har någon form bindningarav gemensamma
författarna. TestadGunnel 1988, arbete Norberg vi refererarmenar vars om

till i Norbergsbeskrivningen, anknyter till den diskussionen framhålleroch
mentalitetens betydelse för lokalsamhället.
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med huvud-från samhälleförändringSverige nation, ettensomcess av
ochdär tjänste-industri till samhälleochsaklig bas i jordbruk etttung

kunskapssamhälle därmångkulturellttillservicesektor dominerar ett en
"friarbetslivet.utanför Därhittills stårbefolkningenandel änstörre av

fritidsstudiermöjlighet, vilketochbåde blir bekymmertid ett engeren
förr.innebörddelvis änannan

föravsnitt,bestårkapitlettillväga såhar vi gåttKonkret etttreatt av
beskrivandemedinledsVarje avsnittlokalsamhälle.varje presenta-en

Presentationer-uppfattat dem.vihuvuddrag,samhällenas såsomtion av
dokumentationoch deninformatintervjuergrundade våraär avna

informationpå, också påfåttlokalsamhällets aktiviteter tag ommen
Efter varjestudiecirkeldeltagama.medvi fått i intervjuernaorterna

betydelsetolkning vilkenföljerlokalsamhälletpresentation avenav
integration,för desslokalsamhället, bl.a.förtänkas hacirklama kan

eller tolk-Varken beskrivningarförändringspotential.ochfortbestånd
varjedelsSkälet till detgenomförda.likadantningar helt är attär sam-

och tolkningar,presentationeråterspeglas ifåttunika karaktärhälles
bakgrund,olikaforskare medsjälvklaraockså det är treattmen

arbetesamordnat vårtvisserligenoch intresseerfarenheter sommensom
uppfat-delvis olikaverkligheter på Detupplever och fokuserar sätt.ser,

i det här sammanhangetproblemvi dock inte utanetttar snararesom
detläggavarit såSyftet har intetillgång. sägaattatt ena sam-som en

skillnaderlikheter ochkunna pekaför exakthället det andrapå utatt
och det tänkbaravariationsviddenmöjligavisa denutan attsnarare

samhälleligaoch cirklamaskontextuella faktorermellansamspelet
innebörder.

industriortfrån jämberg ochNorberg5.1 -
kulturbygdochservicesamhälletill

och landsbygdGruvsamhälle5.1.1

jämhanteringen. På 1300-förknippad medhistoria intimtNorbergs är
utfärdad kung MagnusbergsordningNorberg italet omnämns aven

Även"Norebergh.Gamla berget ochBerget,Eriksson 1354 som
sinavarit föremål för riksintressehade bygdendessförinnan p.g.a.
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berg.malmrika hamrarHyttor, och anlades, utvecklades ochmasugnar
lades århundradena. Med industrialismens mekanisering ochner genom
automatisering ökade och förädlingsgrad. Befolkningen i Norbergsuttag
kommun har under det sista århundrandet pendlat mellan 5000 och 6500
invånare. har alltsåDen varit relativt konstant växlande konjunktu-trots

och successiva nedläggningar gruvdrift och industri. Idag ärrer av an-
6500.talet invånare ca

tvåDe slagen industrin i Norbergstörsta kom då1967 Norbergsmot
gruvförvaltning lades och då1981 Spännarhyttan blåstes Vidner av.
bägge tillfällena hade omfattande investeringar i modem teknologi inom
gruvdriften respektive jämhanteringen just gjorts. Stora materiella vär-
den gick därför till spillo vid nedläggningama och befolkningen drabba-
des förvarning. emellertidDet betecknande for Norbergärutan att man
redan år den sista industrinedläggningen ägde bil-storasamma som rum
dade mängd mindre arbetsgrupper, samordnade kommun- ochen av
näringslivsforeträdare. Tillsammans skapade dessa näringslivs-ett nytt

för Norberg kom kallas Norbergsmodellen. Periodenattprogram som
efter Spännarhyttans nedläggning 1981 betecknar kulturvetaren Gunnel
Testad i tid.sin Spelet kommuneni början enpårapport som ny
Åren före den sista industrinedläggningen förebådas och formasstora
denna tid delvis amatörteatersatsning bl.a. 1977stornya av en som
resulterar i den första flera återkommande uppsättningar Speletav av

Norbergsstrejken. Stora delar Norbergs befolkning ettom av var
eller involverade i spelen och de kan bådeannat sätt uttryck förses som
och förstärkning karaktäristisk, och historiskt grundad,som en av en
självständighet och kollektiv orientering hos invånarna i Norberg. Den
mentaliteten, eller andan, betydelsefull faktor vi vill förståär en om
Norberg nutida lokalsamhälle, Testad. Kulturprojekt ochsom menar
studiecirklar vi ska föruttryck dettaär, och bidrar till formaattsom se,
den tiden i Norberg.nya

Geografiskt Norberg beläget i Västmanlands län,är vid tillgränsen
ÄngelsbergDalarna. Närbelägna Skinnskatteberg,Fagersta,är ochorter

Avesta. Landskapet fullt sjöar och vattendrag,är rikt skog och,av
förstås, på malmer. jordbrukDet förekommer består till övervä-som

9 Se Ståhl,Harry Ortnamn i Norberg och Börje Justrell, Norberg under 500
år, båda i Norbergsbøken. sockenbeskrivning.En 1974, ff35 ff.47s resp s
"° Enligt länstyrelsens Befolkningsutvecklingen Västmanlands län deti var
exakta antalet invånare i Norberg, vid årskiñet 1994/95, 6649. årEtt harsenare
befolkningsantalet, enligt Statistik info 1996-01-02 från länsstyrelsen, totalt sett
minskat med 146 till 6503.personer
4 Gunnel Testad 1988, ft.51s
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vidarbetefamiljejordbruk, ofta har någotsmågande delen annatmanav
med träkol,förr försågSkogen,jordbruket.sidan gmvomasomav

Karbenningsindustrin,kvarvarandeendaidag bl.a. denförsörjer stora
Norbergsydkilometerbeläget åttaKarbenningsåg, med råvara. är om

Norbergsförsamling,ytterligareenda tätortenoch den utomär egen,
ochkyrkanförutomKarbenning finnskommun. Ii Norbergsingårsom

återinvigd, bamstuga,restaurerad ochnyligenjärnvägsstation,sågen, en
byggtsdet ocksåår harUndermellanstadieskola.ochlåg- nyasenare

jordbruksbygd ochKarbenningTraditionellt ettbostäder där. är annars
fästen i kommunen.starkastecenterpartietsav

Norbergssamhällsbildningen inomenskildadenKärrgruvan, största
basi Norberg. Kärrgruvanförort Förridagförsamling, närmastär varen

Spännarhyttan. Härkommunen,gruvindustrin iandraför den stora
och i småstugor.Bolagshagenbostadsområdetifrämst arbetarebodde

och kulturel-socialaegnahemsområde och detillhar byggtIdag ettman
och Kar-mindre. Utöver Kärrgruvanmellanskillnaderna ärorterna
dessa hörTill deochmindre byarantal störrebenning finns orter.ett av

till Dalarna Avesta.vid länsgränsenbeläget näraBjurfors,
och ån.kyrkan DärkringsamladNorbergCentralorten torget,är

busstation ochbank,gångavstånd,minutersnågraligger inom post,
nyöppnaderelativtmed detICA-Gruvhallen,ochhus,Folkets Konsum

Elsa Anders-ochturistbyrå, hotellapotek,intill. VidareSystembolaget
finnsVidbörjan.1900-taletskonditori från torgetriksbekanta ensons

bokhandel.ochspelförsäljningochmed lotteri-pappershandelsportaffär,
arbetsförmedlingen,försäkringskassan,ocksåhittar viIntill centrum

matställen.ochmindre kioskeroch någramed biblioteketkommunhuset
finnsinvandraresvenska förochgymnasieprogramKomvuxenheten med

Skolorbyggnad.iinrymdFlyktingmottagningendär likaså. är samma
inteMenbort frånlängreligger någotservicehem centrum.fleraoch

allt dettanåminuteroch tiofemmellan attdet frånän torget tarattmer
Klackbergsgården,har vi ocksåkilometer längreNågratill fots. ut

ochhembygdsgårdenslalombacken,motionsanläggning,ochkonferens-
Lapphyttan.Nya

delarnainreblandad. deI ärcentralorti NorbergsBebyggelsen är
mycketdelvisbebyggelsenbestårvid ånochäldrelåghusen avnere

medAbraharnsgårdenocksåfinnsträhus.pittoreska, Därgamla, penna-
deIåterkommande vemissager.och yttrehantverksutställningnent
Andelenvillor.medbostadsrätterochhyreshuslågadelarna blandas

ungefär lika. Enhemochbostadsrätter äri hyresrätter,hushåll egna
kommunalafinns.bostadssegregation Detbegränsad,mycketviss, änom

boendeflyktinggruppendelharNorbergshembostadsföretaget stor aven
lägenheter. Merhundratal outhyrdaockså hardär desitt områdei ett



Kapitel 5 115SOU 1996:47

välbeställda egnahem och bostadsrättshushåll koncentrerade tillär ett par
andra delar Norberg. Utbudet lediga bostäder alla slag är stort.av av av

bostadsrättföreningarHyresgästföreningar och driver sin ordinarie verk-
samhet. intresseföreningar skilda bostadsorter, iEtt Kar-störrepar en
benning och mindre i Bjurfors, har verksamhet i Framföralltgång.en
Karbennings, också Bjurfors intresseförening for rad olikamen svarar en

fritidsaktiviteter,kultur- och delvis understödda kommunen.av
Befolkningsfördelningen i Norbergs kommun inteskiljer sig upp-

seendeväckande från riksgenomsnittet. visst finns i de allraEtt överskott
åldersgruppema, och i de allra äldsta, mellan14 åryngsta t.o.m.upp

avläsa åldrarna70-79. På motsvarande vis kan visst underskott iett
informanterna, inte riskerar20-34. kan, enligt uteslutas NorbergDet att

delar ungdomsgenerationen. Ungdomarna tenderar flyttaatt tappa attav
arbete."de ska studera och söka sig Befolkningensnärut ett permanent

genomsnittsålder stiger successivt inte sysselsättningssituationenom
påtagligt förbättras. Enligt aktuell kommunstatistik trehundradetvar ca

1994.flyttadeflyttade och lite fler från underNorbergutsomsom
de bofasta invånarna i kommunen finns också hundratalFörutom något

har fritidshus och sommarboende i kommunen.ärsom

Flyktingmottagning och invandring

Flyktingmottagningen förlagd i hus den kommunalaär samma som
vuxenutbildningen. också kurser i förDär svenska invandrare SFIges
för de flyktingar kommunen har tagit antalet150 Störstaemot.ca som
flyktingar från Chile, Vietnam och Bosnien, ocksådet finnsär ettmen
mindre antal familjer från andra länder Turkiet. Antalet in-t.ex.som
vandrare vid sidan flyktingarna litet, med de finlän-undantagärom av
dare kom till tillNorberg efter andra världskriget och framårensom
slutet sjuttiotalet. den invandringen antaletNär störstav varvar som
finska medborgare i Norberg tvåhundrafemtio. grundskolanknappt I

bamfutgjorde barnen finsk härkomst då åtta alla Idagprocentav ca av
de finska invandrarna integrerade i samhället.är

Z 1993 factsSCB Some about Norberg och intervjuer med Fagersta-Postens
lokalredaktör, rektorn för den kommunala vuxenutbilningen m.fl.
43 hade nettoförlust på fyrtioKommunen 1993 invånare och hade1994en ca

Årsboknettoförlusten stigit något till femtiofyra invånare. Enligt Statistik 1995
och uppgifter från kommunkontorets statistikkontor.
44 Norbergs finska förening och Norbergs finskspråkiga socialdemokratiska
förening 1987, och 25.11s
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Servicesamhälle, småföretagande5.1.2 och
arbetspendling

äldrevårdBarnomsorg, skola och

Så gjorde-91 antal studerande undersökning "Attity-sent ettsom en om
der till Norbergs kommun. allt väsentligt visar denI resultaten attav

servicen.kommuninvånama tillfreds med Situation därefterhar för-var
Ändånågot nedskärningarde skett. förefaller för-sämrats p.g.a. som

troendet för kommunen tämligen orubbat, vad cir-dömaattvara av
keldeltagama i intervjuerna. besparingsbetingenDetta trots attuppger
givetvis kännbara för invånarna och den politiska turbulensär trots som
rått i Norberg sedan valet -94.

kommunen finns barnomsorg,I utbyggd köbild-så gott utanen som
ning. finns flera låg-Det och mellanstadieskolor, högstadium, kom-ett
munal musikskola och yrkesinriktade gymnasieprogram, industri-ett par
och hantverk, i samarbete med gymnasieskolan i Fagersta.som nu ges
Norberg har också några elever det individuellapå Dockprogrammet.
alltså ingen fullständig gymnasieskola. Ungdomar vill gå på andrasom

får åka till detFagersta samarbetet innebär attprogram men nya ung-
domar från väljer de yrkesinriktadeFagersta, isom program man ger
Norberg, också får pendla dit. Kommunal vuxenutbildning och svenska
för invandrare finns i Norberg.

Pensionärema i Norberg många och aktiva. dePROär är en av
dominerande aktörerna det gäller fritidsarrangemang studieverk-ochnär
samhet. för demMen i behov äldreomsorg behovenäven är ärsom av
väl tillgodosedda. finnsDet medveten satsning från kommunen atten

den till attraktiv bostadsort inte baragöra bevarandet denen genom av
relativa idyllen i centralortens kärna också god socialutan attgenom ge
service också för de äldre. harSå inte mindre servicehemän treman
inom centralorten, nybyggt och omfattandegenomgårärett ettvarav en
renovering. Tanken kunna erbjuda i gruppboende. Mål-är att egna rum
sättningen har, i samband med det nyligen förändrade huvudmannaska-

från landsting till kommun, från i huvudsak gälla medi-pet, svängt att
cinsk vård till också gälla boendeservice. Att den förändringen inteatt

45Maria mfl.Fors Attityder till Norbergs kommun. Utbildning i Marknads- och
Telekommunikationsteknik. Kunskapens Norberg.Hus, 1991.
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intervjuema3°helt lätt genomföra har framgått Hindren före-är att av
faller dels det relativt vårdbehov de boendemångastoravara som av
har, de helt anpassade lokalerna och kvardröjande medicinskännu en
vårdtradition.

Småföretagsamhet och pendling

arbetsgivaren idag kommunen själv,Den med drygt sexhundrastörsta är
anställda, inräknat vikarier och korttidsanställda. 60-talet och tillFrån
idag har Norberg och tillde, på två mils avstånd belägna kommuner-en

och förloratAvesta, uppskattningsvis arbetstillfällenFagersta ettusenna
nedläggningar och jämindustri. lokaliseringenGenomgenom av gruvor

ersättningsindustrier, kanske framföralltnågra kommu-av men genom
agerande, har arbetslösheten hjälpligt kunnat hållas i schack.egetnernas

Årskiftet 1994/95 den inräknat för14%, dem föremålärvar ca som
åtgärder.olika arbetsmarknadspolitiska

Sysselsättningssituationen har hållits aktivaocksåuppe genom egna
satsningar för mindrefå och företag etablera sig påstörreatt att orten.
Efter nedläggningSpännarhyttans startade i kommunen ettman samar-
bete kring detta kommit bli riksbekant beteckningenunderattsom
Norbergsmodellen. industri har gamlaNågon kunnat deersättastor som
har inte nyetablerats. omdis-har Spännarhyttans industriområdeDäremot

till företagshotell. Några mindre industriföretag har ocksåponerats ett
etablerat där. fåtaliga industriarbetsplatsema undantagsig medDe är, av

finnsKarbennings små och legokaraktär.såg, Därutövernärmast ettav
förhållandevis småföretag, Mångaantal 300, i kommunen.stort ca av
dem emellertid eller familjeföretag.är enmans-

nettopend-förhållandevisArbetspendlingen från Norberg är stor,ut
flesta, pendlar tilllingen dag, de allra knappt 600,800är ca per varav

pendlar också till beläget påmindre andel, 200, AvestaFagersta. En ca
invånareandra sidan länsgränsen. Till Västerås pendlar 70-tal Deett

45 äldreomsorgen i ochbetydande andel personalen inom deltar ABF:sEn av
denstudiecirklar "På färd framtiden". Formellt behandlarSKAF:s mot nya

individuella lönesättningen behovet objektiva kriterier. Reellt gälleroch av
äldreom-diskussionerna i lika hög grad arbetsvillkoren och konsekvenserna av

omdaning.sorgens
Arbetslösheten hållit sig, enligt Pressmeddelandehar i stort sett ett

från länsarbetsnämnden, kvar på nivå 1995/96.1996-01-08 samma
48 Norbergs kommun Västmanlands länSiffrorna hämtade från Fakta iom
1995-11-08 och de gäller år 1993.
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kommunikationerna består huvudsakligen, sedan järnvägenallmänna
begränsad turtäthet, såväl inom kommunenlagts bussar med somner, av

trafikerarKarbenningtill och åter tåget,Fagersta Avesta. I stannar som
Örebrosträckan Gävle.-

fritiden idrotten,expansiva5.1.3 Den -
studiecirkelverksamhetenochkulturprojekten

föreningslivoch allmäntIdrott, fritidsverksamhet

medbetydande, inte minstoch fritidsaktivitetema i NorbergKultur- är
genomsnitt med-begränsade storlek. Norbergare itanke på En ärortens

Framförallt idrottsföreningar mångalem i fyra föreningar. engagerar
de olikaNorbergs AIF" upplöstes ochNorbergare. anrika 1981Den

Fritidschefen isjälvständiga föreningar.sektionerna bildade därefter
satsningunder initierat påkommunen, Rolf Carlsson, har 1994 atten

historia.dokumentera föreningarnas
bollklubb och oriente-vi till ungdomsaktiviteten NorbergsSer är

iungefär trehundra medlemmarringsklubben med Mättstörst var.
handbollsklubb medantalet medlemmar därefter Norbergskommer

tal hundra-cirka Skogsgymnastikens IBS med i rundatvåhundra och
slalomklubbamafemtio efter kommermedlemmar. tennis- ochNärmast

vardera. föreningarmed några tiotal medlemmar lång rad andraEn är
bordtennisklubbenaktiva ungdomssidan ridklubben,på scoutema,som

osv.
mångfacetterad, alltBilden föreningsverksamheten i sin helhet ärav

fiskevårds- och motorklub-från de traditionella idrotts-, jaktskytte-mer
fackliga organisationer med Kommunalbar bostadsrättsföreningar,över

till handikappföreningar kulturföreningar,det facket ochstörstasom
religiösa organi-hembygds- och hantverksföreningar politiska ochsamt

sationer. företagsföreningar, pensionärsföreningar,förglömmaInte att

9 Intervju Rolfmed Carlsson den 21/3 -95 den 10/8 -94Fagersta-Postensamt
i artikel lokalredaktören Lars-Erik Bärtilsson Idrottens rötter".en av
5°Uppgifterna givna fritidsintendent ikommunens Rolf Carlssonår av novem-
ber Jfr vi siffror redovisades1995. med de i kommunens undersökningsom
Intresseundersökning fritidsverksamhet. Ungdomsenkäten 1990 finner vi-dels de föreningarna fördubblat sitt medlemsantal ochstörsta änatt attmer
orienteringsklubben den vuxit starkast.är som
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och skola, närradioföreningHem Totalt kommunens för-etc. upptar
sammanslutningar.teckning föreningar olika182över

föreningar,Två den äldre finska föreningen och den relativt nystarta-
de internationella föreningen har sitt i invandring och flykting-ursprung
mottagning. äldre finska föreningens syfte har framförallt varitDen att
bevara den finska kulturen under det den internationella föreningenatt

har tagit till uppgift skapa mellan nationalitetemade olikamötenattmer
i Norberg. den sista har denDet livaktiga, bl.a.är är mestsom nu
anordnat matlagningscirklar och internationella aftnar i Folkets Hus.

Strejkspelsföreningew

Föreningen Spelet Norbergsstrejken den s.k. strejkspelsföreningenom
bildades för uppföra första Eldsjäldet arbetarspelet i Norberg 1977.att
och regissör Andersson. Efter flera i följdArne ha det åratt sattvar upp
övergick föreningen till med framgång, rad Brecht-före-att, stor ge en
ställningar på klassisk gruvmark i olika delar Norberg. Så har manav

Heliga från Galelei.Johanna slakthusen, Kritcirkeln ochsatt upp
På har fått avbryta eftersomår satsningarett storasenare man par
varken aktivitet riktigteller räckt till. rad andra verksam-Enresurser
heter har emellertid spirat strejkspelsföreningens aktiviteter t.ex.ur som
"Norbergare minns, Norbergs folkminnesarkiv och det s.k.
Visprojektet. Sannolikt har strejkspelsföreningen mycketockså betytt
för Norbergs intresse medverka i Eko-museum Bergslagen. Enatt av
de satsningarna uppbyggnaden "Nya Lapphyttan. kom-Attärstora av

anställt antikvarie kan effektkanske ocksåmunen en egen enses som
det starka kulturhistoriska intresset givitstrejkspelsföreningenav som

till.upphov
Föreningens ordförande, mindreLehto, vill idag påHenry satsanye

produktioner och på bam- och ungdomsteater, för den byggavägenatt
bas för den fortsatta amatörteaterverksamheten bygden.i Kom-enupp
bidrar till detta ordföranden tillsvidare harattmunen genom en pro-

jektanställning för detta. led i vidgaSom verksamheten harett att man
i ocksåår utomhusutställning, i det BygdensKonstarrangerat gröna.en
starka amatörteatersatsning har resulterat i riksför-Amatörteatemsatt

5 Då inkluderande åtta studieförbund, alla med förbundskontor i andra kommu-
Norberg. harABF enda studieförbundän lokalkontor påett orten.ner som

52Se Lars-Erik Lämemarks bidrag Orter och Ställen eller Jämflodent.ex. som
blev Stenbeck" i antologin fånga bonde.Att kultur gles-16 iessäeren en om
bygd.
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för ibund sin kongress, övrigt hölls just i Norberg,ATR som
november beslöt förverkliga planerna1995 amatörtea-att att starta en

vårdhem i Norberg skulle kunnaterfolkhögskola. nedlagtEtt tätorten
användas för ändamålet.

"Norbergare minns"

bidrarprojekt pågått och alltjämtoch långvarigtEtt annat stort som som
Initiativtagare och"Norbergare minns.till kulturella liv ärortens

Rudolfsedan tio år varit pensionäreneldsjäl i föreningen har änmer
dokumentera släktens ochMood. började tidigt medHan vännernasatt

utanförgick hanerfarenheter intervjua dem. Så småningomattgenom
dokumentationsarbetet.och fick med sig andra iden kretsennärmaste

föreningens huvud-Norbergares minnen har varitdokumentera äldreAtt
studiecirklarinte mindre femtonsakliga verksamhet. bildadeMan än

historia framförallt från 1800-kartlade olika aspekter Norbergsoch av
kommunikatio-från skola, fattigvård tilltalet och framåt. gällde alltDet

bok meddokumenterades i kompendier.Arbetet i cirklama Enner.
föreningen, Norbergare minns, 1993. Förutgavssamma namn som

redigering svarade författaren Bemt-Olov Andersson,urval och numera
orten. minnen harDokumentationen äldre Norbergaresbosatt på av

programinslag i närradion.också utgjort underlag för serie Före-en
äldreningen idag huvudsakligen månadsmöten där någonarrangerar

Översina minnen, också dokumenteras. 400Norbergare berättar som
och samlar mellanNorbergsbor medlemmar i föreningen varje möteär

har bidragit till detdeltagare. Föreningens verksamhet starkt60-100
kulturhistoria.påtagliga intresset för bygdens

Musikliv och visprojekf

kommunen finns flera musikföreningar och musikprojekt. Kyrkans kör-I
verksamhet för omfattande. rockbandbarn och antalEttär ärvuxna or-
ganiserade Visprojektet olkminnesarki-i föreningen har, liksomRIOT. F

och Norbergare minns, anknytning till strejkspelsföreningen. Till-vet
Skinnskattebergs folkhögskolamed ordnade den 1984 ter-sammans en

minskurs tid förvaltadesi lokal historia. Under lång visprojektet idésom
främst folkhögskolans lärare, Bertil Olsson, 1994 utgavav en av som

53Andersson, 1993.B-O.
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Bergslagssånger.antologin Lars-Erik Lämemark, kulturarbetareen
flyttade till Norberg efter ha deltagit på Olssons folkhög-attsom en av

skolekurser, har därefter hjälpmed projektstöd från flera olika hållav
vidareutvecklat visprojektet förtoch det i hamn. Radio Västmanland,
länsstyrelsen, landstinget och kommunen har bidragit ekonomiskt till
projektet. ellerMer mindre bortglömda visor från olika delar bygdenav
har spelats och givits musikaliskt liv. lång radEn traktensnytt av
musikaliska begåvningar har medverkat vid inspelningarna. Arbetet har
redovisats i serie femtiopå i Västmanlands lokalradio.en program

materialet.Våren 1996 två CD-skivor och bok basispåutges en av

"Nya Lapphyttan"

I kulturproj ekt, Nya Lapphyttan, rekonstrueras vadett annat man anser
1100-talet.Europas äldsta äldsta fyndenDe härrör frånvara masugn.

Återuppbyggnaden, sker hembygdsgården, har bedrivits mednärasom
hjälp ALU-arbeten också i form kurser i kallmuming ochav men av
bygghantverk. rad instanser förutomEn kommunens tjänstemän äregna
inblandade i projektet, däribland riksantikvarien.

Studiecirkelverksamheten

Studiecirklar har betydande uppgifter i lokalsamhället Norberg, däremot
studieförbundenär organisationer företrädda. baraDet ärsparsamtsom

ABF har kontor deltid. sedan flyttadeFör åröppetett tresom man
Övrigadelenstörre administrationen till Fagerstakontoret. förbundav

har också sina expeditioner i Fagersta, Västerås eller längre hållännu
från Norberg och har bara kontaktpersoner där. intervjuer med in-Av
formanterna har det framgått förhållandet mellan kommunen ochatt stu-
dieförbundsorganisationema inte eller i varje varit,fall inte har heltär,

54Olsson 1994.
55 Initiativtagare och projektledare Lars-Erik Lämemark. illustreradeDenär
boken med kommentarer och CD-skivor fåttnoter, texter, har titeln "På mörön
så kuta hája gruva"eftervi gammal Norbergsvisa. Underrubriken lyder:te en
Klingande ticisbilder fån "Norbergs berslag". Under tryckning
56 Almevik m.f1. 1992 Nya Lapphyttan. rekonstrueradEn medeltid 20.s
Projektet har uppmärksammats också i rikstidningarna, i DN-artikelsenast en
den 20 maj 1995, "Medeltida järnslit kulturminne". drivande kraft detEn när
gällde få i gång projektetatt Eva Bergdahl Bulikin anställd vid Ekomu-var nu
seet
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fri-kultur- ochmed förtjänstemänokomplicerat. Kommunens ansvar
organisa-därförfunnits svårigheterdetpekar båda påtidssektom attatt

alltid kunnatintetillräckligt rörliga,de det,varit,tionerna inte som ser
dethoppats. Mensignaler så fortoch ärbehovmot som mansvara nya

bidragentillsedan sänkteför något årkommunockså Norbergsså att
trekommuns-denDärmed brötverksamhet.studieförbundens man

Samtidigt harstödets storlek.hadeöverenskommelse manman om
detrimligtkulturprojekt. verkarDetmedel till flera attreserverat somse

styrning hurkraftigare lokalbehålla överdärmed velatatt enman
används.fritidssektomochför kultur-medlen

antalethar det klartstudieförbunden det ABF störstaAv är som
Norberg. PRO-cirklar.tredjedel, demdryg ärcirklar i Merparten, aven

historiskatillsammans denläserläsecirklar,Flera är t.ex. romanenman
Hellström. finns ocksåAnneMari DärLinaBergsmansgårdens av

ochdär först studerarcirklardanscirklar liksomochsång- resersenman
Kommunal-cirklarandel ABFslandskap.till olika En utgörsstor avav

utgårframtiden,På färdkampanjcirklararbetarförbundets mot som
behandlarochmedmaterialproduceratifrån centraltett namnsamma

arbetasyftetofficiellalönesättning. Detindividuell ärinförandet attav
Enligtlönesättningen.individuellaför denkriterierfram objektiva

inneburitocksåNorberg har cirklamasektionsordförande iKommunals
huvud Utöverdiskussionenfackligavitalisering den över taget.en av

ispecialiseraderadinom ABF,dessa cirklar finns, t.ex.sommeren
spanskateckenspråk,mineralogi,och dans,medeltida sångkonstsömnad,

och körsång.
till förra verk-efter framABFstudieförbunddetSKS nästär som

voly-Norberg.verksamhetsvolymen i Atthade densamhetsåret största
livakti-med kyrkanshängerrelativt omfattandevarit så attsammanmen

Under verksam-i studiecirkelform.organiseradkörverksamhet varitga
bedrivitsutsträckninginte i1994/95 har dessahetsåret stu-somsamma

sjunkit.totala cirkelverksamhetenandel dendiecirklar varför SKS av
redovisadiligger under SKSVuxenskolanStudiefrämjandet och strax

verksamhetsvolym.6° regii StudiefrämjandetsTypiska cirkar är t.ex.
Hund, ochMinmusikföreningen RIOT,organiserade inomrockcirklar,

57 studiecirkeltimmar.knappt 2000omfattade 1994/ 1995Verksamheten
58 1990.Hellström
59 såstudietimmar ochredovisade SKS 1115hade 1993/94 1754ABF gott som

1993, 1994.estetiska SCBalla inom de ämnenas ram.
°° studietim-redovisadeVuxenskolan medStudiefrämjandet med och 472658

års siffror.vi utgår ifrånoch SKSkommer i storlek efter ABF om sammamar
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landsbygdsprofilMatlagning. Vuxenskolan har och etten engagemang
områden återfinner vi cirklarinom vården i Norberg. På dessa som

cirklarAlla tiders skog, "Trädgårdscirkeln och"Min gård i EU, t.ex.
Studiecirkeln deltagarnainom vården kallade kort och där ärgott

cirklar riktar sig till anhöriga ochboende servicehemmen. Flerapå
också cirkelverksamhet i Vuxensko-personal. friska äldre driverMånga
har flera danscirklar i Norberg.lans regi. Pensionärsföreningen SPF t.ex.

idrottsrörelsens studieförbund harrelativ nykomling, SISU,En en ex-
studiecirklarNorberg. anordnar rad skildapansiv verksamhet i Man en

orienteringsklub-Friskare idrott, inominom de olika klubbarna, t.ex.
fotbolls-travklubben och Domarcirkeln inomben, Travhästen inom

klubben.
ochframförallt språk- hant-verksamhet i NorbergTBVs utgörs av

Engelska för nybörjare och Keramikverkscirklar. är ett exem-par
radHusmoderföreningen,pel. Folkuniversitetet har, främst engenom

tradi-Brickbandsvävning andra, icirklar, både estetiska och mersom
ochkunskapsorienterade. driver fåtal bibelcirklartionell mening FS ett
hari närradioverksamheten. Medborgarskolan och NBVdeltar aktivt

i Norberg har det inte vårtidigare haft cirklar våren -95år närmen
har inte heller Studieförbundet KFUK/KFUMsstudie genomförs. Det

studieförbund.

Övrigt

återkommande fritids- kulturaktiviteter. Såantal ochNorberg har ett
Vårsalong i Abrahamsgården traktensanordnar där amatö-t.ex. man en
ställa sina verk. Efter Luleå driveroch konstnärer kan modell frånutrer

trädgård. aktivitet denkulturföreningen Tankamas En ärman annan
Karbenning.årliga Bamens kulturfestival i

förNorbergs Folkets används också föreningarnaHus störreav
samband medtillställningar, hade slalomklubben fest i ettt.ex. storen

föreningenföreningsmöte, och den tidigare nämnda internationella en
ocksåTurkisk afton med hundra Folkets harI Husgäster.ett manpar

dansaftnar återkommande filmvisningar. finns,regelbundet och Där
sedan tillbaks, fritidsgården, alla dagar i veckan.år även öppenett par
Till kommer anordnar rad tävlingar ochdetta idrottsföreningamaatt en
motionslopp Engelbrektsloppet.t.ex.som
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"Norbergsanda" framtidsviljaoch

politiska livet i Norberg har sedanDet urminnes tider in-en avsom
formanterna uttryckte det, dominerats socialdemokraterna. De harav
haft majoritet i kommunen och beslutenkunnat fatta de avgörandeegen
själva. OppositionenFrån valet situationen emellertid-94 är en annan.
organiserade sig i teknisk valsamverkan och kommu-detären nyanu
nalrådet vänsterpartistiskt flera i övrigtoch de politiska posternaav
besatta moderater, folkpartister och Kritiken denmiljöpartister. motav
tidigare regimen tycks framförallt ha gällt den, säger,som man

nybygg-självtillräckliga attityden. Beslut har bl.a. fattats ochköpom
nation sedvanligservicehem för mångmiljonbeloppett utanav par

kritikerfparlamentarisk beredning, fråga,dessa Enmenar somannan
för utomstående förefalla perifer, betydelsekan haft centralen men som
i den politiska diskussionen inför kommunalavalet kvaliteten detär

har diskuterats MöjligenFrågan i kommunen under tiotal år.vattnet. ett
det just detta, frågan inte fått lösning inte kvalitets-någon ochattvar

frågan i sig, gjorde till centralt i valet 1994.vattnet ett temasom
politiska livet i NorbergDet särpräglat också detär sättet att man

full-har tradition relativ politisk öppenhet. Så avhåller t.ex.en av man
mäktiges före-junisammanträde under bar himmel på Dettorget.stora
faller heller inte för motsättningarna,utomstående iakttagareen som om

den delvis hätska valkampanjen, skulle förhindra samarbete övertrots ett
de politiska Kanske detta just utslaggränserna. är ett gemensamav en
mentalitet, det några informanter Norbergsandan;omtalarsom ensom
historiskt förankrad tradition söka ilösningaratt utsattagemensamma
situationer vilja tillsammans ellerEn lösa uppkomna problem,att trots,
kanske just förändringstryck modernoch livsvillkor.svåra Iyttrep.g.a.,
tid Norbergsmodellen" politiskaoch Nya Norbergsmodellen,utgör
handlingsprogram för bygdens överlevnad, Norbergsan-två yttringar av
dan.

befinner sig fallKommunen det, inte varje ii kris, iså etttrots om
ömtåligt skede. Tendensen finns befolkningen situatio-ochblir äldreatt

beskrivs informant något bomb. heltidsinställd Ennen av en som av
del de åtgärder idag bidrar till gåendehålla kommunen ärattav som

Utbildning och kommunal längden inteverksamhet kan itemporära.
kompensera för bristen på industriarbetsplatser.stora

6 moderaterna denuppslagen DN-artikel medEn Här vänsternstort regerar
efter valetredovisar något de politiska i Norbergdecember 199531 turernaav

1994.
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Ser vi till den allmänna utvecklingen det betecknande kommu-är att
fått antal nyinflyttade kulturarbetare till sig. gäller ocksåDetettnen

flertalet dem hållit och håller i de kulturprojekten. Strejk-storaav som
spelen, amatörteaterföreningen, musikprojekten har alla haft drivande

varit inflyttade. Infödda Norbergare har givetvis ocksåpersoner som
Ändåvarit drivande och kanske har de burit projektens inre arbete.upp

det del entreprenörskapet i kommunen har kommitutser som om en av
utifrån. har emellertid inte inneburitDet några påtagliga svårigheter för
arbetet. Tvärtom vittnar flertalet informanterna det fruktbaraav om
samarbetet mellan Norbergare och inflyttade. frågaEn kan ställaman
sig strukturförändringama i Norberg medförär förändrasatt ortenom
från industriort till servicesamhälle och kulturbygd.

Tolkning:5.1.4 Cirklarnas betydelse för

lokalsamhället

Kunskap livsmening, för handling och yrkesorienteringsom som

delEn cirklama i Norberg erbjuder sina medborgare menings-stor av en
full fritid. För många den meningsfulla fritiden detsammaär att ut-som
veckla sina intressen och kompetenser. Lärandet och utmaningen att er-

kunskaper, insikter och horisonter fårövra innebörd i sig. Detnya en
lärandet frikopplat från omedelbar detär ska tjäna sig individnytta, vare
eller samhälle i något bestämt avseende, bara berika tillvaron. I ettmer
samhälle Norberg där fritiden, kanske både den frivilliga och densom
ofrivilliga tenderar öka, blir det avgörande fråga för dess invånareatt en

de kan fylla den med något de meningsfullt. Före-om som anser vara
ningslivet, kulturprojekten och studiecirklama skapar bas för lärandeten

meningsinnehåll.som
klassiskEn bild studieverksamhet i folkrörelseregi denär attav

studierna ska hjälpa medlemmarna så de kan formulera sina behovatt
och rikta sina handlingar och därmed påverka sina levnadsvillkor. I ett
demokratiskt samhälle det viktig förmåga på kunskapens ochär atten
fömuftets grund kunna jämka väl artikulerade ståndpunkter tillsamman

°2 T.ex. kom under våren -95 Riksteatern med uppsättning till Norberg dären
både författare, regissör och de medverkande hör till de inflyttade Nor-en av
bergama. Det gäller för övrigt också såväl visprojektet, arbetet med boken
Norbergare minns och teaterföreningen de delvis vilat på inflyttade kulturar-att
betares insatser.
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studiecirk-enstaka politiskaoch defackligamångapolitiska beslut. De
Kunskapendet behovet.påtagligti Norberg,lama motmestsvarar

viNorbergsamförståndshandlingar.för är,grundfungerar somsom
service,relativt väl utbyggdochmedsamhällehävdat, storett varsen
strukturom-i samhället.kvar Enmedborgarnahållauppgift också är att

servicen,innehåll iförändratinnebär bådegenomförsvandling ettsom
individuellaarbetskraftensbetoningstarkareochmindre avenresurser

försökpersonalensska brytaskvaliteten.stärka Detförinsatser motatt
till-ocksåtrygghetenstudiecirklarfackligai sina värnaatt menom

både med-förserCirklamaförändringssträvan.arbetgivarensmötesgå
kunskap förnödvändigmedledninglokalsamhälletsochborgare genom-

handlingarna.planeradedeförandet av
medborgareerbjuda sinaorimligenkanNorbergsamhälleEtt som

Cirkelnstudiefonner.ochkurserutbildningar,utbudfullständigtett av
intressenförflexibelt instrument mötafungerakan här attett somsom

utbildning.reguljärtill valskulle ha lettkanske, på större ort, av enen
valtcirkeldeltagarede attkan vi tänkaSå att ett somungaavpaross

dans, iför ochsångdjur ochförintressefördjupa sitt travsport,stora en
gårslag.något Nugymnasieutbildningarprofileradehade valtstad av

isina intressenfördjuparprofilde allmänna utan menprogram
fritids-sittomvandlalängre framdestudiecirkeln. Kanske kommer att

förvärvsintresse.tillintresse ett

samhällsmedlemfungerandesjäl vältill kropp ochEn
hälsoaspekten-

ensakhans eller hennesinte enbartvälbefinnande utanenskildesDen är
samhälleiinvånarnasamhällsintresse. Förocksåi hög grad ettär ett
fritidmeningsfullmöjligheter tillmedborgarnasNorberg är av-som

befolkningendel denvälbefinnande. Engörande för deras stor vuxnaav
bl.a.Norbergibor kvarför arbeta. Detill närbelägnapendlar attorter

vackerochhygglig serviceboende,erbjuder braför natur.att orten
möj-fannsocksådet intevälja flyttade detKanske skulle atttrots om

fleraskullevarje falli Norberg.meningsfull fritid Iligheter till aven
studiecirkeldeltagan-livpassivareföra långtcirkeldeltagarevåra utanett

de nöjenUtbudet störrevad de själva ortdet enligt som enavuppger.
starkt begränsat,ochbio, konserterdans,kan erbjuda, ärteater mensom

idrottsrörelsestarkföreningsverksamhet,livaktigfinnsi Norberg enen
iintegreratoftaCirkelnkulturföreningar. momentradoch är etten

musik, sångorientering,gällerdetföreningslivet, travsport,oavsett om
erbjudakanföreningarnamöjligheterdeVid sidaneller gerteater. av
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cirkeln intervjuadenågra våra deltagare möjlighet fördjupaatt ettav en
intresse för bygdens historia och karaktär. kan gälla mineralogi,Det
jämhantering och hantverk eller helt enkelt det historiska vilketarv ur
både individsamhälle och är sprunget.

den arbetslöse, på något eller gammal ochFör väg mot annatung
sannolikt möjlighet komma tillbaka arbetsmarknaden, ochpåutan att
inte minst för den både arbetslös och invandrare, cirkelnär utgörsom

formulerar omkringmöjlighet till nonnalitet. Så här sig t.ex.en man,en
och arbetslös fyra år tillbaka:60 år sen

alltid roligt komma någon gång. går arbetslös och gårDet Manär utatt
hemma hela dagarna så det kan hälsosamt komma lite ochatt utvara se
andra människor. N05

till, anled-cirkeln jämlikar, den någotI utgörmöts attsom enman
ning andra människor familjens med-lämna hemmet, möta änattatt

uppleva det ödet, arbetslösheten,lemmar. möjlighetEn attatt egna
invandrarstatusen, inte privat delad och kollektiv erfaren-är utanen en
het.

Cirklama själavårdande, andlig gäller bådehar också uppgift. Deten
de relativt sekulariserade körema och de kristna bibelstudiecirklar-sant

Köremas påverkas de kyrkokörer. Bibelcirklamaärattrepertoarna. av
hjärtpunkt i kyrkanspå och vis verksamhet. slipas ochDärutgör sätt en

befästs trosuppfattning förden grunden detutgörgemensamma som
kyrkliga arbetet, vi talar frikyrka statskyrka.eller Ioavsett om nu om
Norberg har i statskyrkan studiecirklar personal vård-med påprästen
institutioner pensionärer frågoroch med gäller livet och döden.om som

andliga vi kan kalla dem samhällets kris-De cirklama, så, höjerom
beredskap, skickademedborgarna bättre uthärda livets alla på-gör att
frestningar, kristnaförser också kadem församlingarbetare lik-men av

vårdpersonalen ställföreträ-med bas för bärare detattsom en vara av
dande hopp ingår bärande element i allt arbete med andraettsom som
människor, socialt ellerdetta pedagogiskt.äroavsett om

Cirklar för arbetslösa livsåskådningscirklaroch har med stor sanno-
likhet positiv inverkan befolkningenspå hälsotillstånd. Så har ocksåen

rad andra cirklar, då gäller det befolkningens fysiska änen men mer
andliga välbefinnande, cirklar Friskare idrott ocksåt.ex. som men en
rad andra idrottscirklar. Vi kan de bidrar till befolkningens hälsaanta att

de stöd för fysisk fostran och aktivitet. Också andrautgöratt ettgenom
cirklar har hälsoaspekt. Betydelsefullt för många äldre det faktumären

de vissmed regelbundenhet kommer ut flera deltagarevåraatt som av
Cirkeln förser dem inte bara med kunskapersäger. minst lika vik-utan,
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med lika-och meningsfulltillvaronstruktur förtigt, med samvaroenen
cirk-färdigheter mångaträningdensinnade. Till det kommer avsomav

sömnad in-Japanskden idemerbjuder. någralama I t.ex.somav
hantverk ochutvecklamöjlighetcirkeldeltagande bådenebär ettatten

social trygghet.förden bassamtidigtlikasinnade utgörmötaatt ensom
sökersällankontakt, intede andradeltagarnaUteblir någon tar manav

försjälvamedborgarnavisetPå deti hemmet.varandradå svararupp
varandra.handochfysisk funktionupprätthålla taatt om

samhälletssamförstånd viljaallmänochGemenskaper, -
integrering

syftetuttaladematlagning.cirkel i DetharföreningenInternationella en
och kulturer. Detnationaliteterolikamellanåstadkomma mötenär att

tillsammans.olika ländernasdeochlagarsker matäteratt mangenom
diskuteraskan här demonstreras,traditionerbefästa,Starka, kulturellt

hotande.blirdetoch förenas attutan

svenskarnaVi känner svenskarna,mycket bra.denkursen,Och den här är
tradition,tradition, derasvårantillsammans,viinvandrare, hurkänner gör

och de andramin fru,exempelvismycket bra,där. Ochoch sånamatkultur
svensk,mycketför exempel intekanbosniska kvinnorna,kvinnorna, men

praktiserar.och bättre. Domblir bättrekursen domidom kommernär
N08

nations-kan förenaochuniversellt intresse överMatlagning är ett oss
återförenaochkönsbarriäreröverbryggaocksåkulturgränser,och men

lossaden kanliksomfritidsintresse,ioch hustru gemensamtettman
språkhämningar.

kvinnornadeltagandet för någrainnebärcirklarandraI ett enavpar
tendensarbetsmarknadenskönssegregeradeöverskrida denmöjlighet att

vårdandetill sinakontrastoch intressen. Iaktiviteterbegränsa derasatt
och jakten,tillcirklama knutna nästaniyrken de, travsportenmöter

manligatypisktoftadetdeltar ibara Demän. ser somsom annars
detföreningslivet bidrarCirkeln och sättetoch intressen.aktiviteter

begränsningaröverskridaför demdet möjligttill attgöraatt som sam-
meddemErbjuderför dem.skapar mötenhälle och arbetsliv annars

fått.inte Deerfarenheter deochintemänniskor de mött annarsannars
arbets-demgemenskaper bortomidelaktigablir därmed också somnya

liv och hem formar.
individerna kanberoendehelstsamhälle vilketEtt är attavsom

olikatillhörighet tillockså sinsinidentifiera inte bara särart utanegen



SOU 1996:47 Kapitel 5 129

gemenskaper, kollektiv. måste individenYtterst överskrida sin indivi-
dualitet och upptäcka han också delaktig i det kollektivet,äratt stora
samhälletf vi har tillgång tillFörst sådan form blir det möjligtnär en

identifiera och uttrycken för den allmänna viljan, de iatt acceptera
demokratisk ordning fattade besluten. Cirkeln sannoliktrepresenterar
just sådan form där och allmännytta kan formas, konfronte-egennyttaen

med varandra och formuleras högre nivå. Flera cirklama iras en av
Norberg uppenbarligen det slaget. Så cirklama På färdär är t.ex.av

framtiden i fackets regi både ägnade formulera den enskildesmot att
intresse och moderera och omforma det intresset så allmänatt att en
vilja kan identifieras. Så cirkelmedlem:säger t.ex. en

har varit mycket rundsnack allt mellanDet himmel jord.och ... Mestom
då förstås arbetet. här förändringenDen vi håller på med här ...som nu.

det klart, i grund och bottenMen det här då försökaskaär är att taman
fram kriterier... och kunna ha någon mall också för arbetsgivare. N02

fackligaDe kampanjcirklama, officiellt behandlar införandetsom av
individuella löner, blir i praktiken led i formulera ideologiett att en ny
för samhällets åldringsvård. frånBort den tidigare landstingspräglade
medicinska orienteringen vården till social och servicein-av en mer
riktad. sker inteDet det faktum cirkeln erbjuderutan protester, attmen
möjligheter ventilera de kritiska synpunktema underlättar förändring-att

genomförande. fackligaDen organisationen träder och tarens ansvar
både för förändringen huvudmannaskap och vårdideologiatt samtav
lönepolitik kan genomföras alltför mycket bidrarturbulens. Facketutan
till moderera mellan arbetstagare och arbetsgivare så detatt mötet att
kan ske inte konfliktfritt iså varje fall i socialt godtagbara former.om-

Identifieringen det individuella och det kollektiva, åtskiljandedetav
och det förenande sker förstås eller mindre kontinuerligt och imer en
mängd olika sammanhang. Cirkeln har ibland tendens, förefaller det,en

också åtskiljande, befästa specifika grupptillhörigheter ochatt vara
särintressen. Så kan bondecirklama öppning utåt EUt.ex. motvara en
och världen samtidigt de befäster och bevarar bondetradition ochsom
identitet. litteraturcirkelEn i efterPRO år år bedrivs medsom samma

63Rousseau l762/ formulerar,1994 28 i sin klassiska bok Samhällsför-Oms
draget eller Statsrättens grunder problemet på följande Hur skasätt: man
finna form sammanslutning med hela den styrkanen av som gemensamma
försvarar och beskyddar varje enskild medlem till och egendom, formperson en
där och förenar sig med alla de övriga ändå bara lyder sig själv ochvar en men
förblir lika fri förut"som
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gemenskapochgrupptillhörighetpositivformakan bådemedlemmar en
bådeCirkeln kanNorberg.iflyktinggruppenavståndet tilloch befästa

identifieragrund förtraditionsbevarande och ettutgöra attenvara
nyckel-blir häri cirkelnLedarskapetförändringsbehov.gemensamt en

intressege-särskiljande,detidentifieringenfaktor för gruppensavavom
riktaden,överskridaansträngninggrund förblimenskap, ska atten

skall bliallmänviljan eller den säteidentifieringenenergin mot omav
huvudförändringmotståndför över taget.mot

demokratiåsiktsbildning lokalföroch forumMötesplats -

samhällsgemenskapskaparecirkelnmed tankenBesläktad avsomom
medborger-cirkelntankenallmänvilja utgörformare ettoch är attav en

intecirkelnintervjuernafleratydligt iframträderligt forum. Det attav
träffaskulleintemänniskormedsällan erbjuder möten annarssom man

ochköns-människormedkan gälla övermed.eller umgås Det möten
socialasällan,kanske grän-också, överåldersgränser, än merommen

formellt lågut-högutbildade ochbådeTrädgårdscirklama engagerarser.
ortsdelarolikafrånolika åldrar,deltagaresamlarbildade. Körsången av
religiösa.och de intetroendebåde ärgissa,och, kan vi somengagerar

i cirkeln:sigkönnedlem mötetEn yttrar om

världar,olikavi lever i såOchkaffe ochdricker viOch så pratar... som
andraochvärldarkommit in, de har andraharflickornade här somnya

nivåalltidskitsnack... detnåtaldrigvärderingar... det ärutanär somen
därifrån...Nol7gårgladblir närgör att manman

formden erbjudertycks det,cirkelnspecifika medDet är, att aven
invandradhåll. Enhitta pådet svårtinteraktionsocial är annatattsom

Medel-idet fungerarmed caféet såsomcirkelnjämförcirkeldeltagare
och smått,kan talaställe därhavsländema för Ett stortmännen. omman

kravvis,vänskapligtoffentliga,och detdet privata utanett menom
förekomstendemokratisynpunktvi detoch förpliktelser. Ser är avur

Aktuellbeslutsfattande.demokratisktförutsättning försådana fora etten
överläggning måsteochinreviktendemokratiteori betonar yttreattav

beslut. kallaskommitdebatt har dettasvenskföregå politiska I att

64 ideliberation,för detta överensstäm-engelska ärDen ärtermen mersom
dialog.överlägga med begreppetellervi kallar palavermelse med det än

tid.under längreoch vrids påsakförhållande vändsInnebörden denär ettatt
själv,migöverlägger medjagockså inrekan skeDet t.ex. menprocess,som en

med någontillsammansdryftandet någotöverläggningen,denhär detär yttre av
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Demokrati dialog, det inte dialog vilken helst detärsom men en som
vrider fenomen,gäller den vänder och på ochutan ett sammasom

olika individers åsikter hjälpa tilldet från olika håll. kanDärprövar att
sakförhållandetbelysa sakförhållande från vinklar.många Oavsettett om

bambamen, med det kom-består problem i den familjen, medav egna
kan samtalet i cirkeln erbjuda sådanamunala eller någotstyret annat

del sakdiskussionen, imöjligheter. kan finnas där,De som en av som
cirkelträf-informellt före och efterfackcirklar och EU-cirklar eller, mer

detfen, kaffepauser under pågående verksamhet. Cirkeln bidrar påi och
funge-socialisera individer till medborgare isannolikt tillsättet att en

demokrati.rande

Kulturtradition kulturförnyelse lokal identitetoch som

det gäl-cirklama vänder blicken bakåt historien, antingenEn rad motav
hanverksler lokala historia eller generelltsamhällets ettegen mer --

både samhälletsbevarande. Vi kan förstå dem konsekvenssom av
gruvindustriemanedläggningama destrukturella omvandling, storaav

Tillbakablickandet finnsoffensivt sökande efter identitet.och ettsom ny
PRO-cirkelndär, förvånande, i flera pensionärscirklama, iinte t.ex.av

handlar tidenBergsmansgårdens Lina. litteraturcirkel,Denna som om
minnen deltagarna detvid sekelskiftet, väcker många hos och gör sanno-

sånggrupp.i "Norbergslikt också delar sjungsrepertoaren somav
exempel tillbakablickandet kombine-vi också andra på hurMen ser

förhistoria studeras och blir grundenmed något Ortensnytt. en nyras
omvandling från gruvindustri tillsamhällsidentitet, identifikation meden

äldre och tiden före Exempel på dethantverkstradition industrialismen.
Brickbandsvävning ochcirklama Medeltida och dans,sångutgör

Mineraler. dansen, musiken, hantverket ellerdessa cirklar detFör är
förejämhanteringen från samhället bildades, långttiden Norbergnär

cirklama harindustrisamhällets kulmen, står i Ettcentrum.som par av
medeltidaLapphytteprojektet denanknytning till på såNya sätt, att

itidsperiod ska uppförassången och dansen anknyter till ochsamma
hantering väckts iden miljön, och intresset för mineraler och derasatt

samband med rekonstruktionsarbetet hyttan.av
vi i deaspekt förnyelse på traditionens grund finnerEn annan av

Ävencirklar framtidsoriente-behandlar naturmiljön. i tillensom synes
naturvårdrad cirkel Min gård i EU och Alla tiders skog detärsom

eller några återkommer till i kapitelandra vi syftar på, vilket vi
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sigförvaltas samtidigt orienteraroch bondetradition motsom som man
i skogen:norbergsbonde, skulle det kalhuggasdet Förr, sägernya. en

har väl vi aldrigfick inte finnas lövträ i skogarna... detDet ett men
skogsbrukså mindre jord- ellernån gång. blir väl inteDet ettaccepterat

mitt jordbruk hobby,heller. ... betraktar DetJag år sättettsom en
njutsamtoch njuta på. tycker detleva det. finns många JagDet ärsättatt

våren och fåglar och grejer. N04sitta och harva påatt se

deltidsbönderförefaller hos dessa äldreför jordbruketIntresset vara
bibehållandetnäringsintressenlångt mindre inriktat änsnäva motmot

miljöintres-Lika tydligtdjur och påoch utvecklandet ärorten.naturav
i varje fall hos den deltagareTrädgårdscirkeln,i cirklarset somsom

del i långtCirkeln ingår för honomvarit vår ett mersom ensagesman.
den cirkelnFlera deltagarna iomfattande för naturen. avengangemang

naturvårdsföreningen. harmedlemmar i den lokala Där startat ettär man
med omnejd.förekomst i Norbergprojekt ska inventera olika arterssom

änge, slåtteräng.Föreningen vårdar också ett en
självför-identitet ochomvandlingVad vi alltsåär ortensavser en

förknippadindustri tillfrån varit knuten tillståelse ha attatt tung vara
i första handkulturhistoria och med intemed avlägsen naturen,en mer

egenvärde fritidsintresse.försörjningsresurs ochutansom som

Nyköping kommunen vid5.2 -
Sörmlandskusten

Nyköpings i kom-januari delades dåvarande kommunDen 1992l tre
kommun.Nyköpings kommun, kommunGnesta Trosasamtmuner:

Södermanlands län.nio kommuner iNyköpings kommun idagär en av
båt-Skärgården sträcker sig längs hela kommungränsen,nästan östra
harfriluftsliv del självbild.och viktig kommunens Kommunenär aven

centralort med invånare. Den48700 invånare. Nyköping 30000ärca ca
för-Stigtomta, har invånare.i kommunen, 2000 Inäststörsta tätorten ca

hållande till riksgenomsnittet har Nyköpings kommun fler barn och ung-
domar relativt åldringar lig-och färre i åldrarna 20-60 år. Andelensett

riksgenomsnittet.underger

65 utgivenNyköping så Service för Dig. Kommuninformationmycketger mer.
Information Nyköping, 1995.av mars
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historien hålls levandeGästabudsstaden5.2.1 -

underSveriges äldsta städer och firadeNyköpingCentralorten är en av
pånyttfödelseJubileumsfirandet innebarjubileum.1987 sitt 800-års en

Nyköpingsbor.vid samtal medför bekräftas gång på gångstaden. Det
liv.nu sjuder det Iunder jubileumsåret,Staden öppnade sig avmera

näringsliv,folket, politiker ochjubileet började visamband med satsa,
kulturskatt.vi upptäcka vi har Hamnenbörjade äratt numeraen

småbutiker ochmed caféer,ströget på restauranger, arran-sommaren
gemang.

räknar sinaNyköpingshus,levande kulturminnesmärkeEtt är som
ochstorrnadesEfter Nyköpings gästabud 1317till 1200-talet.anor

åtemppfördes borgen.Ungefär 50 årförstördes Nyköpingshus. senare
Nyköpings-hertigdöme lät byggaHertig Karl tillträdde sitt 1568. Han ut

År eldhär-praktfull utsmyckning. 1665hus renässansslott medtill ett
slottet.°° delmodem tid har slottet tilljades staden och I restaureratsen

bl.a. Södermanlands länsmuseum.och där finns idag
be-juli krönikerspel,spelas varje iPå borggården ett somsommar

Hertighändelse, Nyköpings gästabud.skriver slottets dramatiskamest
augustioch hantverk iNyköping. 1995Karl gynnade industrier I arran-

marknad medför tredje hertig Karls marknad.året Det är engeras
så vistidstypiska tomerspel, gycklare, musik och dans. Påprodukter,
finan-Gästabudsspeletlevandegörs historien i Nyköping varje sommar.

sieras administreras i kommunal regi.och Det är amatörteater menen
Övriga skådespela-professionell skådespelare.rollerna görsen enav av

marknadKarlsfrån studieförbundens teatercirklar. Hertigrekryterasre
informationsavdelning.med kommunensdrivs länsmuseet i samarbeteav

varsinförsta marknaden svarade studieförbunden forUnder den pro-
engageradeStudieförbundet Vuxenskolan fortfarandegramdel. är genom

folkdanslaget.

Från industristad till tjänstemannastad5.2.2

central-Nyköping residensstad med bl.a. länsstyrelse och landstingetsär
förvaltning. Stadsbebyggelsen har behållit sin låga, väl sammanhållna
karaktär nybyggnation under årtionden. Nykö-hel deltrots en senare
pingsån slingrar sig centrala Nyköping från hamnen till Storagenom

stadsdelar-och vidare staden. Nyköpingsån delar staden iTorget genom

66 välstånd och aska Nyköping år. Jubileumsskrift utgiven Kultumämn-I 800 av
den i Nyköping, Södermanlands Nationalencyklopedin.1987 samtmuseum,
Band 14.
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Öster arbetar-stadsdelen finns bl.a. den tidigaoch denVäster. I östrana
lärover-placerades bl.a. länsstyrelsen ochbebyggelsen och i den västra

Österförbinder medInnerstaden har sju broar Väster.ket. som
historia.helaförekommit under NyköpingsHandel och hantverk har

Kringindustrier.gjorde det möjligt anläggaVattenfall i Nyköpingsån att
näringsliv.dominera stadenssärskilt branschersekelskiftet kom atttre

träindustrin.och verkstadsindutrintextilindustrin, metall-Det samtvar
Industrista-förändrats helt.under 1900-taletNäringslivsstrukturen har

stadenadministrativaistället har denhistoria,den Nyköping växtär
företagMångalandsting arbetsgivare.ochfram med kommun storasom

exempel påTextilindustrinlagts ned.med tillverkning har således är en
omgivandehar relativtförsvunnit. Nyköpingheltbransch storsom

skogsbruksysselsättning i jord- ochlandsbygd och har idag ärsomen
väsentligt lägreIndustriandelensnittet i riket.något ärstörre än numera

anställdafärrehar alltså relativtriksgenomsnittet. Kommunenän sett
vadfler inom förvaltningtillverkningsindustrin ochinom ärän som

genomsnitt för landets kommuner.
arbets-Oxelösund imedNyköping starkt integreratär gemensamen
offent-balanserar denOxelösunds industridominansmarknad där tunga

i dedryg mil mellanendastliga sektorn i Nyköping. Det är torgenen
Öxelösund iinnebär dettaboende ibåda kommunerna. För att man

Nykö-i tjänstesektom.till arbetsplatser främst FörNyköping får tillgång
industriarbets-Oxelösunds jämverk denpingsbor SSAB störstautgör

också iåterspeglaslokala arbetsmarknaden.platsen den Detta stor
pendling mellan kommunerna.inbördes

på tjänstemannasidanökarArbetslösheten

arbetslöshetssiffrorNyköping haft lågalågkonjunkturer hartidigareI
handel-tillverkande industri,arbetsmarknad mellanbalanseradp.g.a. en

emellertid drabbatsNyköping haroch affarssidan offentlig sektor.samt
strukturomvandling.rådande lågkonjunktur Imycket hårt samt sam-av

försvannflyttning huvudkontoret till Trollhättanband med SAABs av
inneburittvättmedelsfabrik ocksåjobb. Stängningen har500 Leversav
under deförlust arbetstillfällen. Några positiva lokaliseringarstoren av

dataföretag försäkringsföretag.ochåren störreutgörssenaste ett ettav
kommunens verksamhet, lands-Offentlig sektor förekommer genom

tingets centralförvaltning, vårdinrättningar, kulturinstitutioner och läns-
den länsstyrelsen och affársverken i form ban-trafiken statligasamt av

områden omstruktureringverket, och tele. alla dessa pågårSJ, Inompost
minska omfattningen offentligtoch nyorientering vilket tenderar att av
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änstemmannasidanmed andra 0rd ökat påArbetslösheten haranställda.
Nyköping."situation ivilket är nyen

ellerarbetslösa i 3773antalet 1995,NyköpingI personermarsvar
industrianställd ivarslades ingenförsta kvartalet 1995Under12,7%.

offentligadenvarslade fanns inomdeSödennanland. Majoriteten av
Ävenlasarett. länsstyrel-Nyköpingsvarslats påsektorn 100cavarav

mistaförväntasoch 26nedskärningarhar drabbats personeravsen
jobben.

lågbostadsområden medborgareandel utländskaochBlandade

de 37%hushållen i husNyköpings centralort bor 18% äger,I caavca
hyresrätt. utpräglatinteStadenioch borbor i bostadrätt 46% ärca

bostadsområdenfinns emellertidsegregerad enligt flera infonnanter. Det
problemområden mednybyggdarelativt änmed olika ochstatus mer

invandrartät stad. KommuneningenNyköpingäldre bostadsområden. är
Invandrar-avtal medenligt Statensflyktingar under 1994375emottog

bosnier." Totalt fanns 2100allra flesta dessa flyktingarverk. De varav
1994.72 skaNyköpingi kommunenutländska medborgare bosatta ta

villSödermanlands NyheteriEnligt uppgifterflyktingar125 1995.emot
tillkommerflyktingarantal försocialnämnden detta somreservera

intedärmedfamiljer ochNyköping för återförenas med sina emottaatt
förläggningar.flyktingar direkt från

67 huvudsakligenarbetsliv baserasUnderlag och fakta arbetsmarknad ochom
på följande källor:

beskrivning 1993.Länsstyrelsen: Södermanlands län och dess kommuner en- län baseratSödermanlandsforLänsstyrelsen: Sysselsättningsprognos 1992-2010
på näringslivsanalys 93-06-14.en

utgivenKommuninformationNyköping så mycket Service Dig.för avger mer.
Information Nyköping, 1995.mars
Södermanlands Nyheter SN.

informanterIntervjuer med
68 på arbets-fotfäste16. Med arbetslös de saknarSN 1995-04-13, s sommenas
marknaden, enligt länsarbetsnämndens tenninologi.
69SN 1995-03-16, s
7° gällan-planeringsavdelningEnligt beräknade uppgifter från kommunkontorets
de 1994.
7 SN 1995-03-05, 10.s
72SN 1995-04-13, s
73SN 1995-01-27, 11.s
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återSocialdemokraterna vid5.2.3 makten i
ekonomiskt kärva tider

Valet majoritetsskifte1994 innebar i Nyköping. Efter år medett tre
borgerligt återtog socialdemokraterna makten i kommunen. Hand-styre
lingsprogrammet Nyköping kan. Bättre gick till val harsom man
arbetats fram förtroendevalda i kommunala styrelser och nämnder iav
studiecirklar, vilket till.vi återkommer

Kommunalskatten i Nyköpings kommun ligger relativt riks-nära
kronor."genomsnittet. Budgeten för miljarder1995 1,5 Iomsätter ca

Nyköping finns lokaltidning,endast centertidningen Södermanlandsen
Nyheter Lokaltidningen spelar offentligaSN. central roll i denen
debatten liksom för den lokala informationen händervad iom som
kommunen. mitten publicerademaj 1995 Södermanlands NyheterI av
uppgifter underskottet i kommunens budget bli betyd-förväntasattom

år.ligt för innevarande lokaltid-Den maj skriver15större än väntat
ningen skenande socialbidrag orsak till kommunensäratt tung atten
budget spricker. Arbetslösheten ligger bakom det växande behovet av
socialbidrag. området barnomsorg, skolaInom och fritidsverksamhet

budgeten.77finns också svårigheter hålla Under harvåren 1995att
kommunens förslag till barn- och ungdomsplan varit remiss. Enute
het politisk fråga i Nyköping under våren har varit just framtidens
skola."

74Nyköping så mycket Service för Dig. Kommuninformation utgivenger mer.
Information Nyköping, 1995, 25.av mars s

75Södennanlands Nyheters dominerande roll för informationsspridning, offentlig
debatt och samtalsämne människor emellan på olikahargemensamt sättsom
bekräftats i samtal med flera informanter. Södermanlands Nyheter har följts
under perioden 1995-01-16--05-19.
76 SN 1995-05-12, första sidan intensiv debattEn kommunenssamt s om
budget och risken underskottet skenar iväg förs på tidningens ledarsida ochatt
i flera artiklar påföljande dagar, SN 1995-05-13, och15 16.
77SN 1995-05-15, förstasidan samt s
7 Följande exempel på rubriker Södermanlands Nyheter kan illustrera dettaur
"Sparchock Annu fler barn i klasser och dagisgrupper" 1995-05-17, "Värds-
löst och odemokratiskt kräver beskedLärare skolförändringar" 1995-03-om-18, "De ändrade sig inga läggasskolor ska ner" 1995-05-09.-
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kommunikation strategiskaUtbildning och5.2.4 -
frågor

koncentreras stadsfjärden iPlanerna för de framtida bostäderna Ny-runt
med varierat boendefor-köping. ligger Amöområdet utbudHär ett av

förbostäder förbereddaligger också BrandholmenHär ärvarsmer.
Det intelligenta samhället i char-modern IT-teknik. parollerUnder som

Nyköping förprojektet Nyamig småstadsmiljö startades 1989 att
arbete ochspjutspets för flexibeltlansera staden och Brandholmen som

ochProjektet har successivt bantatsförebild för IT-samhället. nersom
ledandefebruari i Södermanlands Nyheteri 1995 kunde läsa attman

medel för återerövra konceptettjänstemän i kommunen begär att om
IT-utvecklingen.Nyköping spjutspets isom

framtidsbildochLänsstyrelsen konstaterar i regional problem-en
utbildningsnivånbl.a. svaghet i länet ochkompetens-är samt attatt en

blandlågövergångsfrekvensema till akademiska studier är extremt
tillemellertid något bättredagens gymnasister i länet. Nyköping ligger

befolkningenflera andra sörmlandskommuner det gäller andelän när av
utbildningar. från 1992-01-01med längre Enligt statistiska uppgifter

gymnasialårhade 49,2% Nyköpings befolkning i åldern 20-64av
hadeutbildning, medan 20,8%28,8% hade förgymnasial utbildning

Utbildningsnivåneftergymnasial utbildning för uppgift.1,2% saknas
städer.högre genomsnittetnågot för medelstoraär än

kommunika-Enligt länsstyrelsens beskrivning satsning godaär en
Nyköpingstioner utbildning strategiska utvecklingsfrågor församt

projektetkommun. denna satsning ligger flygförbindelser,I tåg- och
Nyköping och utveck-Nya utbyggnad högskolecentrumsamt ettav

7° enkätsatsning.SN 1995-02-20, ll Brandholmen lyckad Ens anses som en
nöjda medgjorts bland de boende visar mycketnöjda eller90% ärattsom

"elektroniskaboendet fler och arbetaroch fler från bostaden med hjälp av
projektled-och modern genomfördesmotorvägar" teknik. Enkätenannan av

ningen Enkätenför Nyköping i universitet.Nya samarbete med Linköpings
kommer telepend-följas för innebär förreda på vad distansarbeteatt att taupp
lama själva, deras familjer och området de verkar 1995-04-20,SN s
° Länsstyrelsen i Södermanlands problem-län, RegionalPM 1993-06-14
framtidsbild Södermanlands sysselsättnings-län regional analys samtav en-och befolkningsprognos fram till år 2010.
8 Levnadsförhållanden i Sveriges Kommunförbundet 1994,kommuner, Svenska
Tabell Utbildningsnivå8 och kom-1992-01-01 Anm kommunGnesta Trosa

redovisas separat Procentsiffroma för medelstora 48,9%städermun gym-var
nasial utbildning, eñergym-32,2% förgymnasial utbildning respektive 17,9%
nasial utbildning för saknas1,1% uppgift.
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utvecklingsinstitut."elbranschens utbildnings- och Ilingscentra såsom
högskoleutbildning Högskole-tillgång tillNyköping finns genom

teknik,utbildning inom ekonomi, språk, ADB,anordnarcentrum, som
förfinnspedagogik Vid Högskolecentrum Lärarcentrumäven ettm.m.

områden.uppdragsutbildning inom olika Endistansutbildning samt
planerasEuropaingenjör omfattarhögskoleutbildning till 120som p

Härnösand,mellan Mitthögskolan i Hög-inom elområdet i samarbete
Utvecklings- och utbildningscenterskolecentrum, Elbranschens samt

kommun.Nyköpings

småstadsidyllenlångsamtSkynda5.2.5 utmanas-

vadgenomgående fått frågancirkeldeltagare harInformanter och om
något enkeltuppenbart här inte finnsNyköping.präglar Det är attsom
till skärgårdhandlar närhetenframträderbildDen naturen,omsomsvar.

tjänste-administrativa staden,bilden hör också denoch friluftsliv. Till
byg-organiseraderikt föreningsliv.mannastaden med Det umgängetett

yrkesmässigfrån social ochbor utgårinte på utan snararevar manger
skyndartill uttryck häråterkommerFlerastatus. mansompersoner

förändringar bådeförsiktighet inför nyheter ochlångsamt, det finns en
nyinflyttad ellersvårtkani det lilla och i det Det attattstora. vara vara

håller sig sin kant. Någonmänniskorannnorlunda, attmenarvara
förfinadebåde statarmentalitet och denförklaring idet finns historisken

tid lära kännaintervj det tarkulturborgarstaden. En säger attattuperson
livet.förväl det så harNyköpingsboma gör vännär enmanmen man

industrier harchock för mängder"har inneburitsista årenDe en av
nedskäming-offentliga sektorn drabbatssamtidigt denlagts avsomner

dessStaden ochrubbat tryggheten.ar. fenomenDet är ett nytt som
detvågautmaningen släppainnevånare står inför den tagetattstora om

vägar,sig ivägformatet och svinga påvälkända lilla att trotsanya
800-årsjubileetsjantelag och fortsätta ismåstadsmentalitetens satsa

anda.

82 ochSödermanlands läni Södermanlands län 3 1993Länsstyrelsen rapport nr
beskrivning.dess kommuner en-

33 utgivenService for Dig. KommuninformationNyköping så mycket mer.ger
Information Nyköping, 1995.av mars

84SN 1995-04-08, S
85Informant- och deltagarintervjuer
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med djupaFolkbildning och föreningsliv5.2.6

historiska rötter

1880-talet.omfattning under NumerärtFöreningslivet fram iväxte stor
och1880-nykterhetsrörelsen underfrikyrkorörelsen ochdominerade

sitt medlemsan-kraftigt ökadearbetarrörelsenl890-talen, medan senare
hantverksarbetare. Deorganiseradesfackföreningamatal. förstaDe av

framförbestod1890-talets slut ochvidtillkomavdelningar senare,som
folkrörelsemasskrivitHedenskogindustriarbetare. Svenallt som omav

i högdessaframhållerperioden 1880-1915Nyköping underhistoria i att
demokratiskiomvandlingsprocessenpolitiskapådrivare i dengrad var

Nyköping.riktning i
tack två1800-taleti mittenredanBokutlåning förekom vareav

bildningsföreningNyköpingsnämligeni Nyköping,sammanslutningar
Arbetareföreningdet NyköpingsblevLäsesällskapet. Senaresamt som

biblioteksverksamheten." Redan 1915omfattandebedrev den mest
80-årsjubileum.firade sittapril 1995Nyköping.i Ibildades ABF man

astronomi,ifyra cirklarhadeförsta året amatörteater,ämnenaDet man
föreningskunskapsvenska och

lite tillprecis allt... ochförföreningarDet finns

beståendeföreningslivrikt förgrenatfinnsNyköpingdagensI ett av
tilloch liteför precis alltfinns föreningarföreningar. Detcirka 500 som

före-finnsdet. umgås. Detuttryckte Detinformant sätt t.ex.är ett atten
för-frivilligamiljö, hobbypolitik, ochningar inom idrott, samtnatur

humanitärasolidaritetsorganisationer,ochfreds-svarsorganisationer,
hem-och RäddaRöda Barnenhjälporganisationer Korset samtsom

såsomsig till olikavänderföreningarbygdsföreningar. radEn grupper
handi-pensionärsorganisationer,kvinnoföreningar,invandrarföreningar,

finnsVidareungdom.för barn- ochföreningarkapporganisationer och
körerfanns 40teaterföreningar. 1994musik- ochdans-,kultur-, konst-

86 stadsNyköpingsii Nyköping 1880-1915""FolkrörelsemaHedenskog, Sven,
Nyköping, 1974, 875.Stellan Dahlgrenhistoria, red s

37 museitör-ochSödermanlands Hembygds-Schnell, Nyköpings historia,Ivar,
bibliotek" 159-160.och"Bildningssträvandenbund, 1963 ss

s 1915-1995.årGlädje Nyköping 80ABFBildning AllvarKunskap
Eriksson.sammanställdJubileumskrift Runeav
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i Nyköping. finns frireligiösaNaturligtvis rad samfund ochäven en ung-
frikyrkor.domsverksamhet inom statskyrkan och olika

Studieförbunden bedriver omfattande verksamheten

Studieförbundet idet dominerande Nyköping med 630ABF är genom-
1993/94.förda studiecirklar i studietimmar räknat svaradekommunen I

studietimmar. antalet studietim-för Det 33%ABF 18247 motsvarar av
genomfördeelva studieförbund i Nyköping totalt55241,mar om som

1993/94. studie-läsåret mycket uppskattningEn 1900är attgrov ca
1993/94.cirklar genomfördes i Nyköping läsåret

Ungefärbredden präglar verksamhet Nyköping.ABFs iDet är som
riktar sig andrahälften cirkelverksamheten till allmänheten. Denav

Under dehälften bedrivs i samarbete med olika medlemsorganisationer.
medan cirkel-åren har den fackliga studieverksamheten minskatsenaste

Nåt-verksamheten för pensionärer och arbetslösa ökat. GörInom
drivs i Södraprojektet för arbetslösa i samarbete med LO-sektionensom

Sömiland, arbetsförmedlingen och Nyköpings kommun genomfördes 49
cirklar olika under har variti läsåret 93/94. Cirkelstudier i dataämnen

åren.expansivt område de tioett senaste
Tjänstemännens 1993/94Bildningsverksamhet i Nyköping svarade

för studietimmar antalet betyder16% 9000 studietimmar vilket attav
de det Studieförbundet. riket helhet kommer TBVIär näststörsta som

femtepå plats. i NyköpingTBV har stark estetisk profil 67%en av
verksamheten musikverk-93/94 och känt för sitt sinmusikhus ochär
samhet bland ungdomar. tjänste-har klart uttalat ochDe ungdomaratt

s Föreningskatalog, Nyköpings kommun januari 1994.
°° Verksamhetsberättelse 1993-1994, Nyköpingsorten.ABF
9 SCB Bakgrundsmaterial kultur cirkelverksamhet i kommunerna1994:1,om
1993/94 statistiken stI antalet studietimmar framfår 2543646%över att av
det totala antalet registrerats inom estetiska riketdet ämnesområdet. I som
helhet procentsiffran 47%.är
92 ABFs verksamhet omfattade studiecirklar vilket motsvarade 18247630
studietimmar. genomsnittscirkel knappt studietimmar. MedDet 29ger en om

studiecirklargenomsnittscirkel studietimmar blir det totala antalet29en om
cirklar tredjedel så kan uppskatta1905. Om 630 är väg att grovtca en en annan

det totala antalet dvs. studiecirklar.3 630 1890vara x
93Information från ABF.
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verksamheten.primära målgrupper för samarbetar medTBVmän är
medlemsförbunden och i TjänstemannaResursen. verk-TCO Det är en
samhet riktar sig till tjänstemän,arbetslösa vilket vi återkommersom
till.

Medborgarskolan för cirkelverksamheten studie-12% 6559svarar av
timmar 93/94. Medborgarskolan har också stark estetisk profil 5 7%en

verksamheten. Studieförbundets mål främja humanistisk bild-är attav
ning och kultur". införSpeciella satsningar verksamhetsåret 94/95 var
ALU-projekt, pensionärsverksamhet inom Aktiva seniorer kursersamt
inom miljö handikapp. Under hösten sittEU, och startade1993 man
första ALU-projekt Skrivarverkstad Dokumentation gamla arbets-av-

Nyköpingplatser i
Folkuniversitet i Nyköping för cirkelverksamheten11%svarar av

studietimmar 93/94. profil och5860 FUs både estetisk verksamhetär
språk respektive verksamheten. skriver43% 42% Studieförbundetav

utbudsjälva språk den viktigaste ingrediensen Nyköpingsiäratt
Studiefrämjandet genomförde studietimmar Nyköping under5565 i

den totala cirkelverksamheten. Studie-1993/94 vilket betyder 10% av
främjandets profil ligger inom det estetiska området också inommen

Studie-matematik/naturvetenskap respektive 39%.45%ämnesgruppen
cirkelverksam-förbundet inte något till allmänhetenut utanprogramger

sig första hand till medlemsorganisationema.heten vänder i De satsar
invandrarverksamhet och ungdomsmusik. 1995dessutom I mars

Nyköping.invigdes Studiefrämjandets musikhus inya
Studieförbundetriket helhet Vuxenskolan detI är näst störstasom

Studieförbundet Nyköping kommer först sjätte platsefter SVABF. I
1993/94.studietimmar det totala antalet studietimmarmed 25645% av

samhällsvetenskap/in-Studieförbundets profil ligger inom ämnesgruppen
Studieförbundet har medvetetformation verksamheten.3 8% satsatav

samarbetarsociala området.på cirkelverksamhet inom det Man exem-
Överförmyndaren socialför-Nämndemannaföreningen, ochpelvis med

aktivitetervaltningen. arrangerade radUnder Demensåret 1994 SV en
Demensföre-med Rödaoch cirkelverksamhet i samarbete ochKorset

° kommunSödennanland, Verksamhetsplan för i NyköpingsTBV TBV
1994/95.
95 i Oxelösund,Verksamhetsplan 1994/95 Medborgarskolan Nyköping, Trosa
och Gnesta.
°° i NyköpingVerksamhetsplan för Folkuniversitetet 1995-96.
97Information från Studiefrämjandet.
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Nyköping. studietimmar.1993/94 Degenomförde 2716ningen i NBV
studietimmar 93/94studieförbunden i Nyköping SKS 1919mindre

studietimmarstudieförbundKFUK/KFUMs 669SISU 1532 st, samt
ochförlagda till andrasina kanslierstudietimmar har610FS orter

vissa tider i Nyköping.verksamhetsföreträdare finns
kultur-1993/94, 621studieförbunden läsåretgenomfördeNyköping

sång ochoffentliga. Föreläsningar,452 arrangemang varprogram, varav
studieförbundStudiefrämjandet detutbudet.musik dominerade somvar

kulturprogram.bestämt 621175arrangerade flest närmare avprogram,

folkhögskolaNyköpingsLO driverABF, TBV och

l995.°°vårensitt 25-årsjubileum underFolkhögskola firadeNyköpings
Folkhög-Nyköpingstio Stiftelsenhuvudman sedan årFolkhögskolans är

Söderman-ABF-avdelning, TBVNyköpingsortensdenna ingårskola. I
FolkhögskolaNyköpingsi Södra Sörmland. ärLO-sektionenland samt

olikaskolanNyköping.i centrala Pådagfolkhögskola belägen gesen
miljölinje, och Dessutomsamhällslinje, konstlinjeråriga1-2 natur.t.ex.

pensionärer.deltidskurser förinvandrarkursettårig samtt.ex.ges en
skolansochMedelåldern årelever. 35Skolan har idag 240 är avca

detför skolanmajoritet kvinnor.elever En attär representant menaren
demnåarbetsplatserna förbehövs uppsökande verksamhet på att som

enligtkrävsnåarbetslösa, särskilt för Detriskerar bli männen.attatt
upptäckafolkbildningstlamma, förpånyttfödelse,honom en attatten
kompetens-för människorsintefolkbildning senväg,är genväg,en en

resurser.frigöra människansutveckling, för helaatt

teaterintresserikt kulturliv med växande5.2.7 Ett

invigd 1884. Tea-Nyköpingsdatumkulturhus gammalt Teater,Ett ärav
för lokalaför Riksteatern ochanvänds både teaterevene-tern som scen

gästspelsförestâllningar påTeaterföreningen har 30arrangeratmang.

9 Vuxenskolan.Information från Studieförbundet
99 i kommunernakulturprogramkultur 1994:2,BakgrundsmaterialSCB om
1993/94.

Nyköpingsl°° speglas iårenverksamhet underframväxt ochFolkhögskolans
1970-1995.Folkhögskola år25

material° på skolansFolkhögskola byggerNyköpingsInformation egetom
infonnantintervju.och
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spelåret. granska-Nyköpings under det Under våren 1995teater senaste
sedande Södermanlands Nyheter teaterlivet i Nyköping. fannMan att

amatörsidan,800-årsjubileum har teaterlivet, särskilt påstadens 1987
finns femslagit och börjat blomstra. Idag livaktiga storaut grupper

staden. Tillsammans harverkar vid sidan varandra i NAM-som av
och Gästabuds-Småfolket, TystbergaTeatem, NYMOS, Dramatörer

engagerade och bakom 262med sammanlagt 199 pågänget gettscenen
föreställningar totalt åskådare under det gågna54330settssom av

teatercirklarteateråret. Till detta kommer bl.a. bygdespel och inte minst
och all skoltea-där alla från barn till pensionärer påsmå agerar scenen

ter.°2 dominerande rollinformanter har understrukit musiklivetsFlera
får för teaterintresset växer,i Nyköpings kulturliv, men de nog se upp

uttrycker det.demsom en av
invigdesstadsbibliotek, konsertsal, hörsal, caféCulturum med m.m.
kulturenNyköpings innerstad. institutionellaoch ligger mitt i Den1989

ligger under verksamhetsnämn-med biblioteket och Culturum Program
utbudoch Kultur. På Culturum erbjuds brettden Utbildning ett av
Folkbild-Varje höstaktiviteter för både bam och vuxna. arrangeras en

verk-samtliga studieförbund sinningsvecka på Culturum. Då visar upp
radsamhet och arrangerar en program.

sker iandra håll i stadenpå Culturum och påMånga arrangemang
Söderman-olika såsom studieförbunden,samarbete mellan arrangörer

radSörmland m.fl. finns ocksåStiftelsen Kultur ilands DetMuseum, en
exempel Nyköpingskulturområdet. Kammar-föreningar inom Ett är

varjeflera konserter på Culturummusikförening säsong.arrangerarsom

betydelse förTolkning: Cirklamas5.2.8

lokalsamhället

beskrivasstorlek skulle kunna studeras,lokalsamhälle NyköpingsEtt av
naturligt-Livet i lokalsamhälletoch analyseras perspektiv.många ärur

få sidor kanbeskrivning någravis mångsidigt och komplext. En
studie-lokalsamhället liksom delarendast översiktligt belysa delar avav

hålla i minnetförbundens verksamhet. liknande skäl det viktigtAv är att
betydelse i lokalsamhället, följerden tolkning cirklamasatt somav

deltagare i olika intervjuernedan, bygger på samtal med 21 cirklar samt
för vissa Tolkningenmed projektledare och företrädare verksamheter.

studiecirklar betyda lokalsamhälle.sålunda exempel på vad kan i ettger

m SN 1995-03-25, 16.s
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kan dessa exempel inte besvara frågorDäremot cirkelverksamhetensom
betydelse helhet i Nyköping eller enskilda studieförbunds rollsom om
på orten.

Studiecirklar ingår självklar och integrerad del i flera verk-som en
samheter. Pensionäremas och TjänstemannaResursen exempel påHus är
verksamheter studiecirklar viktig intervju-där del i helheten. Tvåär en

deltar i cirklar inom Pensionärer-ABF PRO påpersoner som arrangerar
och i cirklar för Tjänste-Hus två deltar TBVs arbetslösa pånas personer

finnsBland intervjupersonerna ytterligare tvåmannaResursen. som
olikadeltar i verksamhet riktad till arbetslösa. deltar i tvåDe ALU-

inriktning respektiveprojekt inom Medborgarskolan med skrivande
konstnärligt skapande.

Nyköping studiecirklarprojektet Mångkulturella används delsInom
för mellan invandrare och dels förskapa svenskar,mötenatt att ge
projektmedarbetare kompetens olika slag för knyta kontakter,attav nya

cirkelnskapa och infonnera. intervjuperson deltar iEn NBVmöten
Likt Sverige. Ibland konstituerar cirklar-och olikt kulturmöten iom-

själva verksamheten. gäller Studiefrämjandets nystartadeDet t.ex.na
musikhus. intervjupersonerna engagerad i musikhusetEn är startenav av
och deltar i rockmusikcirkel.en

syfte ideell verksamhet såsomVissa cirklar har till att starta en ny
i finska församlingens cirkel inomVäntjänst. intervjuperson deltogEn

Cirklar i försam-för bygga Väntjänst för fmsktalande.SKS att upp en
församlingsenga-livsåskådning medverka till ökatlingslivet kan ettom

viideellt arbete. Jennifer, ioch porträtten,mötte ettsom avgemang
cirkel inom i samarbete medberättar bl.a. detta. deltar i EFSHon enom

Ömsesidigt hjälp förstudieförbund. stöd och praktiskKFUK/KFUMs ett
tillfram i studiecirklar för anhöriga svårtökat socialt liv kan också växa

förStudieförbundet Vuxenskolans anhöriggruppsjuka. gäller iDet t.ex.
intervjuats.demenssjuka där deltagare haren

kommunalainstrument för påverka denStudiecirklar kan ett attvara
studiecirklar inom där deltagar-utvecklingen. Socialdemokraternas ABF

cirklar inompolitiskt handlingsprogram och politiskautarbetade ettna
i parti-Två intervjupersoner deltogs-föreningar sådana exempel.är

tillfackliga studiecirklar kan bidracirklar. Föreningscirklar och ut-att
respektive den arbetsplatsen. Deltagareveckla den föreningenegna egna

samarbete medi ledarcirkel inom Nyköpings Orienteringsklubb ien
i samarbete medi facklig cirkel inom Kommunal ABFSISU samt en

i boendecirkel inom Riksbyg-har intervjuats. kvinna deltarEn ensom
illustrerar för studier- och studiecirklar spridithur hennes intressegen

sig till flera sammanhang till många människor.och
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mellanFritidscirklar olika slag kan för mötenav ses som en arena
människor med olika bakgrund och livssituation. Människor intesom

hittakänner varandra kan via studiecirkeln andra med intresse.samma
Cirklama skapar vis olika nätverk och kitt mellan människor iså
lokalsamhället. Studiecirkeln lättillgänglig form för kontinuerligtär en
lärande och erfarenhetsutbyte. Cirkeln mötesplats speglas bl.a.som av

intervjupersoner deltar i Frikyrkliga Studieförbundetstvå som
Babysång för föräldrar och små barn och intervjuperson deltarsomen
i vävning Medborgarskolan.på

erbjuda möjligheter till fortbildning förCirkelutbudet kan också
tillminst för egenföretagare inte har tillgångyrkesverksamma, inte som

Rolf, deltar i tyska Folkuniversitetet,personalutbildning. på gersom
bonde deltar studiecirklar inomexempel detta liksom ipå en ung som

Även för dem anställdaStudieförbundet Vuxenskolan. störreärsom
led i fortbildningen, det gällerarbetsplatser kan cirkeln ett t.ex. envara

i TBV-cirkel data.kvinna deltarsom en om

för lärande gemenskapPensionärernas Hus ochcentrum-

ligger K-märkt gammalt bryggeri.centrala Nyköping DetI ett renovera-
drivsblev Pensionäremasdes kommunen och 1991 Hus. Huset avav

förening Pensionärer-Pensionärsalliansen, ideell bestående PROaven
Sveriges pensionärsförbund SPRFRiksorganisation, SPF samtnas

sjudande aktiviteti Nyköping. huset råderStatspensionärema I aven
olikabridge, gymnastik, vävning ochmedlemsmöten, musik, dans, stu-

i Pensionärsalliansen berättar husetdiecirklar Ordföranden äratt enmm.
fritid, förandra hem många. Detviktig del i pensionäremas ärett ca

Pensionäremasvecka. Verksamheten ibesöker huset varje3000 som
cafeterianorganisationemas medlemmarvänder sig till deHus tre men

för alla.är öppen
samarbete med i Pensionäremas Hus.driver studiecirklar i ABFPRO

litteraturcirklar påfanns landskaps- ochVåren 1995 programmet, men
för pensionärerkonsthantverk, inflytandefrågorcirklar i språk,även

m.m.1°3 Studieförbundetdriver cirkelverksamhet i samarbete medSPF
litteraturcirklar, Res-cirklar, språk,Vuxenskolan och erbjuder ochLäs

m.m.° fördriver också kurseraktiekunskap Statspensionärema SPRF

m3 vårenPRO Nyköping studieprogram 1995.
° februari-septemberNyköpingstöreningen 1995.SPF Program
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medlemmar.°5 viktPensionärsalliansens ordförande läggersina stor
gemenskap ifå kontakt,det lättarecirkelverksamheten,vid är att

personer.med kanske 200cirkelverksamhet mötenän stora
Rödatillsammans med KorsetPensionärsorganisationema driver en

hari pensionärshuset. Under 1994sin expeditionVäntjänst har mansom
tid-ärenden, läsagälla hjälp med olikakontakter. kanhaft Det5000ca

aktivafanns under 1201994ningen, promenader Det vän-cam.m.
ideellt.verksamheten drivstjänstare och

för pensionärermedintlytandeEtt friskare liv och

Del-för pensionärer.viktig mötesplats mångaPensionäremas Hus är en
möjligheterochkontinuitet i gemenskapentagandet i studiecirklar ger

går cirkelhar bildatspensionärsgängFleralära tillsammans.att som
friskvårdscirklarbörjade medberättar detcirkel ihop. kvinnaefter En att

ochnaturcirklar. fortsattmed Ettoch därefter fortsatte engagemang
tvekanodlasgamla intressendär ochlärande högt i åren är utannyaupp

hälsotillstånd.livskvalitet ochpensionäremasför främjavärde attav
betydertillvaron och kännerfår strukturkommerMan attut, man

kravställs någrastudiecirkeln det intesidanånting. viktigEn är attav
läramöjlighetenochden socialavill med,på den attsamvaronsom vara

iverksamhetenvis bidrarintresserad. På såför den ärär öppen som
ochisoleringminskadstudiecirklama tillochPensionäremas Hus en

behovetkan förväntaoch därmedpensionärernaensamhet bland attman
också minskar.sjukvårdssinsatsersåväl sociala somav

pensionärerinflytandefrågor förii cirkeldeltarEn enman som
pensionärsråd.Landstingets Hanihan med attberättar äratt menar

haftstudiecirklar hardeltagandet iochinomföreningsarbetet PRO en
hansjälvförtroende.sociala Däremot ärbetydelse för hansavgörande

i lokalsam-påverka olika frågorgällerdetsärskilt hoppfullinte när att
huruvida hansförplatsenintehället utrönaNy2. Detta rätta attär

borde kun-befogad eller inte.hållning Däremotpessimistiskanågot är
pensionärsintressenföreträdaochpåverkaskaper för kunnaatt envara

försdiskussionerkvaliteten i deviktig förochförsta förutsättning som
pensionärsråd.i lokala

°5 september 1995.Februari 1995i Nyköping ProgramStatspensionärema -
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arbetslöshetstiderTjänstemannaResursen i

TCO-distriktet ii börjanTjänstemannaResursen startades 1993av av
TCO-för-SamverkandeSödermanland tillsammans med TBV. ärparter

verksamhetenNyköpings kommun stöderbundens lokalavdelningar.
ligger mitt i Nyköpingsekonomiskt och för lokalernastår centrum.som

uppsökande verk-ALU-projekt meddrivsPå änstemannaResursen ett
i olika änstemannaorganisationer.medlemmarsamhet bland arbetslösa

bl.a. sprids påvia sitt månadsprogramarbetslösaMan når även som
meningsfull tillvaro försyftar till skapaVerksamhetenCulturum. att en

olikaerbjuda studiecirklar i radarbetslösa bl.a. ämnen,att engenom
ocksåaktiviteter. Avsiktenandraföredrag och är attgemensamma

kan träffasmötesplats där i all enkelhetfungeralokalerna skall mansom
eldsjäl ochkaffe. Ruth Swing, verksamhetensdricka koppoch pro-en

denarbetslöshet.erfarenhetjektledare, har Hon attmenaregen av
beskrivaförsvinnerfår arbetsplatsen svårutanförkänsla ärnär attman

det.för inte upplevtnågon som
och struk-arbetslösa hålla igångdagtid hjälperStudiecirklar på att

imöjlighet öka sin kompetensdeltagarnadagen och t.ex.attturera ger
akvarellmål-olika intressen såsomutveckladata och språk eller t.ex.att

stärkasyftar tillkraft och i kroppsspråkAvning. Cirklar attegensom
arbetslösaförkrafter. Det viktigtinneboendede arbetslösas är ossegna

det.Swing formuleraross Ruthoch sträckahöja blickenatt som
Vi har ocksåarbetslösa.inte värdelösa för vifortsätter ViHon ärär att

utanför.°°Vi vill inte ståvi vill med.bestämt varaoss,

får förstärktochkraften tillbaka bevaratArbetslösa om-
medborgarskap

cirkelverksam-arbetslösa och deltar iFlera intervjupersonerna ärsomav
berättarandra i situation. Dehet betonar värdet mötaatt omsammaav

cirkel-utanföroch vänskap gårömsesidigt stöddjup gemenskap, som
inte blirgå såviktigt ha någonstansDet att attgränsen. är att man
såväldåligt Urgrubbla och bara må Ny14.sittande hemma och ett

bryterdet viktigt medborgarnasamhällsperspektivhälso- är attettsom
handling,Deltagandet aktivutanförskap.hotande känsla är manenen av

°° Tjänste-från vår verksamhetRapportSkrivelse till Kommunstyrelsen
dennafebruaritill 1995. FörutomFrån början 1993 rapportmannaResursen av

informantintervju medpåTjänstemannaResursenbygger beskrivningen enav
april och maj 1995.Swing månadsprogramRuth samt mars,
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något. Deltagandet innebär dessutom lärande för öka singör ett att t.ex.
kompetens eller för utveckla intresse.att ett

Cirkeldeltagandet kan med andra 0rd betyda bevarat ellerett t.o.m.
förstärkt medborgarskap. cirklar "Av kraft sig bådelärI som egen man
praktiskt jobb också självkännedom.hur söker arbetar med Enman men
deltagare cirkeln givit henne ökat självförtroende ochberättar att menar

cirkelstudiema arbetslösa kraften tillbaka våga itu medatt att tager
sitt liv. Man itu med saker för det ingen kommer ochmåste ärta som
erbjuder dig någonting. hennes del skulle kunna talaFör ävenman om

vuxit. Tidiga-förstärkt medborgarskap. samhällsengagemang harHennes
har hon nog varit den här har tittat på. berättar honNusomre mera

för ungdomsplanen.hon på till Stadshuset hämta ochBarn-är vägatt att
Även allmänheten lämna synpunkterkan den. Ny4

synliggöra skapande i cirkel-det arbete och arbetslösaAtt görsom
Med-verksamhet kan till bevarat medborgarskap. Ivägvara en annan

borgarskolans ALU-projekt Konsten i miljön utvecklar deltagarna bl.a.
sitt berättar projektet skakonstnärliga skapande. deltagareEn att av-
slutas allmänheten. "Vi försöka mark-med utställning för skallen

Ochnadsföra det möjligt kommer och tittarså så mångaatt sen. sersom
medvad vi vi arbetssökande har arbetathar gjort, ärävenatt som

någonting under tiden vi ändå har sökt jobb. Nyl4som
kvinna deltar i Skrivarverkstad, också ALU-En är ettsom en som

deltagan-projekt Medborgarskolan illustrerar hurinom sättett annat
tillhörighet i bygden.det betytt förstärkt medborgarskap, ökadett en

för-Skrivarverkstaden berikat ochberättar inlevelsefullt hurHon om
sambohon tillsammans med sinändrat hennes liv och det lett till attatt

deltagande fåttbygdespel. vis har hennesskriver och regisserar På så
studiecirklar harbetydelse för människor den hon bor. Flerapåäven ort

Verksamheten bedrivsolika bidrar till bygdespelen.på sättstartats som
bott påi med Vuxenskolan. studiecirkel med ortsborsamarbete En som

dethistoria. hurmycket länge arbetar med bygdens berättarDeorten om
repliker i bygdespelen.förr, vis föds uppslag till och inslagpå såvar

deltar teatercirkeln ochNågra deltagarna andra ortsbor isamt upp-av
f.d., kyrko-sättningen bygdespelen. intervjuperson berättarVår attav

Överhuvudtaget människorgårdsvaktmästaren spelar mjölnare. detär
aldrig tidigare medverkar i spelen. 1stått på Nylsom scen som

Mångkulturella motverka främlingsfientlighetNyköping att-

arbetsförmedlingen ochMed ekonomiskt stöd från kommunen, Statens
Mångkulturella NyköpingUngdomsråd startade eldsjälen Karin Sohlgren
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Syftetdrivs ALU-projekt.hösten Verksamheten1993. är attettsom
bland nyköpingsbor i olikaoch främlingsfientlighetmotverka rasism

olika slag.och ungdomar, aktiviteteråldrar, främst bland bam genom av
arbetsuppgiñer,meningsfullaProjektet skall samtidigt deltagarnage

mångkulturellt Nyköping.kunskaper och intresse för ett
månader ocharbetar med projektet iVarje tio personer sexgrupp om
olika åldrar,deltagit och deltar ibyts sedan tio De ärut mot somnya.

förstavarierande yrkesbakgrund.nationalitet och med Denolika kön,av
cirkelledarutbildning inom för kunnadeltog i ABF att an-gruppen en

projektorn-deltagarna i den andraför delar utbildningen avsvara av
filmvis-med klassbesök i skolorna,har bl.a. arbetatgången. Grupperna

sagoberättandei olika sammanhang,ningar, mångkulturell matlagning
länder ocholika Världsdelar,och barnprogram temaprogramsamt om

utåtriktaderad samarbetspartners ifolk. Projektet har arrangemangen
Mångkulturellai radstudieförbunden. andra året planerardäribland För
kulturförening,Nyköpings internationellasamarbete medNyköping i

hantverk ochVärldens Fest medInvandrarverk m.fl.Statens mat,
första festen besöktes 1000världen.musik från hela Den överavm.m.

personer.
CulturaMultilokalMångkulturella Nyköping har numera en egen

drivsländer.träffpunkt för människor från olika Härfungerarsom som
möjligheter förcirkelverksamhet. Cirklarockså sägermötenöppnar

bjudaoch intedet kravlöst såKarin Sohlgren, attär stor apparat som
möten. samarbetefram under flera Ikontakten kanhem folk och växa

Sverige".iLikt och olikt kulturrnötenordnas cirkelnmed NBV om-
in-ALU-projektet, delsmed idels deMålgruppen ärär personer som

Oxelösundioch flyktingförläggningenNyköpingvandrare från
samhörighetenberättardeltar i cirkelnflicka på år19En attsomung

cirkelnsunderoch svenskar ökatmellan invandrareoch förståelsen
och beteendevarandras värderingarlärt siggång. Dels har omman mer

både sinlästdels har påkontinuerliga diskussioner, omman mergenom
framstårsamhällsperspektivdeltagares kultur. Uroch övriga ettegen

främlings-rasism ochför motverkaidealcirkeln något attettavsom
bakgrundför integration. minstverka Intefientlighet och dessutom mot

jämlikalägger vid det Honintervjupersonenden vikt mötet.av som
ämnet.tjatathoninsatserjämför då med skolans många utmenarsom

°7 inforrnantin-Nyköping bygger på delsMångkulturellaInformationen enom
Mångkulturelladels på hennesKarin Sohlgrenprojektledarentervju med pm

projepågåendeutvärderingNyköping ettav-
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På skolan det så här -ja invandrare snälla och inget för dåär säg annatvar
ja, då ni rasister. Och då blir irriterad mindreeller och detär man mer-

slutade oftast med gick därifrån och jättesur alla invandrare.att man var
här i cirkeln har vi faktiskt fått utbyte...Men ingenDet år ärett som mer

eller mindre eller får några privilegier. kanJag vad jag tyckersäga utan att
det händer något och dom kan vad dom tycker, så det bra. Nyl6säga är

Ungdomskultur och fritt spelrum

Musik har vuxit till ungdomsintresse, pojkintresse kanskeett stort man
ska finns tjejgrupp bland deDet 30-tal kommersäga. en somgrupper

hålla till i Studiefrämjandets nystartade musikhus. Musikhuset liggeratt
i gammalt industriområde vilket ungdomarna spelrumfrittett utanger

omkringboende. deltagarna i verksamheten berättarEnstöraatt attav
det innegrej spela med i band. Alla kan med och detär att etten vara

inte konkurrens inom idrotten. betonar demokratinHanär samma som
i "man får allting och fortsätter det mångarösta ärgruppen om
strulungdomar i musikcirkelgått och lärt sig det där medt.ex.som
demokrati- inte ständigt.kanske får vill jämt och Deatt man som man
flesta musik. för demskriver och viktigt målEtt ärtextgrupperna egen

få spela in skiva få möjligheterCD eller och uppträda. Bandenatt atten
får spelningar i Studiefräm-kontakter med andra städer,genom grupper
jandet olika och musikföreningar. bandpå deFör ärorter genom som
i 15-17- årsåldem det inte så vanligt med spelningar utanför Dåär stan.
blir det kommunens fritidsgårdar, privata fester och påpåmest ung-
domens hus i centrala Nyköping.Rox Ny6

odlaMusikcirklar och musikhus ungdomarna frihet attstorger en
särskild till ökamusik- och ungdomskultur. Musikgruppema bidrar att
musikutbudet för andra ungdomar på demokratiska skol-Denorten.
ningen förefaller också på ungdomarnas villkor. Cirkelledarenvara egna

i administrativa.hand det Ungdomarna harär taren gruppen som om
med andra ord fritt spelrum flera perspektiv. samhällsper-Urett ettur
spektiv kan det leda till form självdisciplinering. Ungdomarna fåren av
utlopp för sin kreativitet och intervjupersonen uttryckte det mångasom
strulungdomar lär sig demokrati. inte kom-mångaDet är vuxna som

och lyssnar på spelningar och konserter, eller intervjupersonenmer som
vuxna inte särskilt intresserade gör.vad ungdomarna Detsäger är av

därför viktigt ställa frågan det finnsär även närgränsatt om en ung-
domskulturens fria spelrum blir för stort.



Kapitelsou 5 1511996:47

Medmänniska socialti vardagen om engagemang-

byggstenama gemenskapenEn i den lokala människorsärav engage-
och vilja har det medmänniskastödja dem Attsämre.attmang som vara

i vardagen kan betyda stödja anhöriga och kanDetnära vänner.att
också betyda till människor olika skältid och ståratt ge omsorg som av
utanför den i särskilt andrassociala gemenskapen eller behovär stort av
hjälp.

inom det finska församlingsarbetet i Nyköping skulleNär startaman
Väntjänst cirkelnbörjade med studiecirkel. Syftet med atten varman en

de skulle utbildning förställa väntjänst-hjälpare skulle fåsom upp som
kunna fortsatthjälpa och besök. deltog i cirkeln hargå på Deatt som

dessutommed vänbesök. kvinnorna deltog i cirkeln harEn av som
missbruk,fördjupat sina kunskaper temadagar alkohol ochgenom om

vänderpsykisk ohälsa demens. Väntjänstencirkelsamt genom en om
sig initiativ.till finsktalande och besöken sker helt deraspå

inte kanfinns folk i fängelse, ålderdomshem och sjukhem,Det som
svenska speciellt då dom psykiskt sjuka och dementaär om mansom --
har kunnat lite bara finska.svenska så har det. Och då talartappat manman

och frunfungerar oña från FinlandJag tolk till äkta ärettsom par, mannen
svenska,från Sverige och demenssjuk sluta han talablev såär när mannen

han kan inte tala med sin fm. Ny8

församlingslivet för sånaVäntjänst och diakoniarbete har betydelse i
ochpsalmerbehöver kyrkan inte bara där och sjungaäratt attsom vara

andrahjälpakollekt och fromhet.samla och sånt detUtan, är att-
behovetJennifers berättelse i illustrerar ocksåN y8. porträttenett avav

Livsåskâdnings-kristna söndagsreligion.den inte bara bliratt tron en
till Gudförhållandecirklama har stärkt både ihennes inre tillhörighet

medmänniskor.och hennes ochtillhörighet till församlingi relationyttre
aktiv iHennes i församlingsarbetet konkret. Hon ärär enengagemang

utvecklings-diakonigrupp verksamhet förarbetar för få igångattsom
störda.

situationanhöriga till sjuka andra iFör svårt kan medmötet samma
kunskaperhjälpa dem orka i ökadevardagen. Studiecirkeln ocksåatt ger

kvinnasjukdomen och information praktisk Ennatur. somom av mer
deltar i anhöriggrupp för stödet inomdemensj uka berättar att gruppenen

till socialtbetyder de praktiskt möjligheterökar varandrasäven att rent
liv: Det fruama då henneshon har sykurs. Detär är manen av som-

jag varit hos varje måndagseftenniddag. Ny10.som
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påverkanPolitiskt arbete och

Studiecirklarlokala politiska arbetet bygger på aktiva medborgare.Det
partiet i Nyköping medvetetinom det socialdemokratiska har använts

för kommunala diskussionen och utarbeta kommu-vitalisera den ettatt
nalt handlingsprogram. socialdemokratiska ledamöterna i nämndenDe

Äldre kommun flera år iför och handikapp i Nyköpings deltar sedan en
sig i mötesteknik, ekonomi och utvecklingencirkel där de förkovrar

förhistoria.Cirkeln har treårig Dåinom äldre- och handikappomsorg. en
och s-ledamötema träffades vecko-hette nämnden vuxennämnden ett

själva skulle vilja med äldre- ochslut och för formulera vad deatt
Även nämnderframtiden. s-ledamöter i andrahandikappomsorgen i

fördesutifrån de anteckningarhade liknande samlingar och ut-som
sändes tillmaterial gick på remiss. Remissenvecklades utett som

sidoorganisationer.samhället och till partietsföretag och olika igrupper
från olika arbetade med remiss-Studiecirklar med s-ledamöter nämnder

handlingsprogram Nyköpingsmåningom fram,och så växte ettsvaren
valetanvändes sedan i valarbetet. Efter harkan. Bättrel. Programmet

syfte följa handlingsprogrammetscirkelarbetet fortsatt med att upp
framtiden.förverkligande och diskutera Ny17

politikensyfte påverka den kommunalaParticirklar med uttalat attett
diskussio-kontinuerliga och fördjupade politiskamöjligheter tillöppnar

lokala stads-sammanträden. Cirklar inominte hinns medsomner
medlem-diskussionen till vanligaden politiskadelsföreningar breddar

mar.

ledarskolningochFöreningsaktivitet

betydelse föri Nyköping och harFöreningslivet rikt förgrenatär stor
infor-"det umgås,den lokala gemenskapen, sättär ett att som en av

tillsam-driver studiecirklarföreningaruttryckte det. Mångamanterna
föreningscirklar-allmänt plan kanolika studieförbund. Påmed ettmans

verksam-och ökad kvalitet i denförväntas bidra till kontinuitet egnana
skola medlem-rekrytera ochheten. Cirklama kan sättett att nyavara

förtroendevaldaför ledare ochUtbildning i cirkelform är en annanmar.
utveckling och stabilitet.viktig del i föreningens

med olikaledarutbildning i samarbetebedrivs bl.a.Inom SISU
orienteringsklubbsdeltar iNyköpingsidrottsföreningar. kvinnaEn som

harjobbat med ungdomar i flera årcirkel för ungdomsledare har men
cirkeldeltagar-kunskaper. berättarcirkeln fått fördjupade Hon attgenom

Deltagarna itill i verksamheten.kunskaper kommer nyttanas nya
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cirkeln "Orientering ungdom", särskilt 18-årig flicka,för barn och en
medverkar SOL-skola. daglägeri klubbens Det påär ettt.ex. sommaren

Studiematerialetför barn och ungdomar vill börja orientera. gersom
användermånga tips hur kan lägga SOL-skola. Manenom man upp
försökertips och idéer i aktiviteter med ungdomsgruppema. Deltagarna
stimule-föra vidare informera ochockså idéer och kunskaper attgenom

föräldrar till i verksamheten. Nyl5bli aktivaattra mer

På färd framtiden utveckling i arbetslivetmot om-

inte minstfackliga organisationerna,den offentliga sektorn har deInom
medverka tillNyköping, uppgifter. förväntasi ställts inför Deovananya

anställda, dels tillförändringar innebär minska antaletdels attattsom
och byggsektornförändra arbetsinnehåll. industrinarbetssätt och Inom

påskynda ochtraditionell uppgift både bejaka,det fackligär atten
medverka i omstruktureringar.

riksomfattandeSvenska Kommunalarbetareförbundet har startat en
Cirkelnarbetsplatsen.cirkelkampanj, På färd framtiden denmot nya-

lönesättningindividuellhandlar dels innebärlöneavtalett nyttom som
bl.a.arbetsplatsen. Syftetdels olika utveckla den ärsätt attattom egna

arbetsvärde-rationaliseringsmöjligheter ochdeltagarna skall diskutera
rädsla fördet finnsring. deltagarna i cirkeln berättarEn attatt enav

mycketkrasstskillnader i lön ska konstaterarsplittra Han attgruppen.
samtidigtdet här går skattepengarpå ochutav ut menarmenspara

skalldethurcirkeln har betydelse för skapa förståelse för detatt att nya,
skulle detcirkeln såfungera, hur det tänkt och varför. Utan den härär

aldrig ha börjat fungera överhuvudtaget. Ny20
ifår deltakommunSamtliga medlemmar Kommunal i Nyköpingsi

sidan betydacirkeln betald förmodligen åpå arbetstid. Cirkeln kan ena
Åförändringar.införanpassning och spänningarminskasättett att

kunskapersinaandra sidan fördjupacirkeln deltagarna möjlighet attger
arbetssituation.det löneavtalet, diskutera och påverka sinom nya

påMedborgarlärande ringar vattnetsom-

aktivasittpensionerad anspråkslöstEn kvinna berättar lågmält och om
komfolkskolaliv. exempel årigHon på med 6 utär ett somen person

fackligti arbetslivet vid 40-års ålder och studiecirklar ochvia engage-
kalla detkunnaskaffade sig omfattande Vi skullekunnande.ettmang

ocksåskolningför medborgarlärande, lärande betyttett menegensom
andrakommit mångaochlärande på olika spridits vidaresättett som
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sina erfarenheter själv blimänniskor till del. harHon omsatt attgenom
varitcirklar. har dessutom under många årcirkelledare i fackliga Hon

för utbildatoch vis verkat många medlemmarstudieorganisatör på så att
språk, data ochsig, inte bara i fackliga frågor i matematik,ävenutan

svenska för invandrare.
sigför studier har också medfört hon åtogHennes attengagemang

bostadsrätts-uppdrag cirkelledare och studieorganisatör inombåde som
cirkelverksamheten bostadsrätts-föreningen. konkret plan har iPå ett

boende,föreningen medlemmarnas möjligheter påverka sittdels ökat att
deltagarnai området. faktumdels ökat boendegemenskapen Det att

bostadsrättsförening och har läst flera cirklar ihopkommer från samma
lägenhetsinneha-haft för bostadsområdet och övrigahar direkt betydelse

förr ochskaffat fram bilder hur området sågGruppen har utvare. av
samband bostadsrättsföre-ställdes i medgjort bildskärm ut atten som

Cirkeldeltagama arrangerade tillsammansningen firade jubileum.30-års
förenings-styrelse jubileumsfest för allamed bostadsrättsföreningens en

medlemmarna.
cirkelstudiermedborgarlärande illustrerar hur studier ochBegreppet
del i hennesblivit integrerad och viktigför kvinnan personligen en

gemenskapkunskaper ocharbets-, boende-, och fritidsliv. har betyttDet
har betyttomfattning och i olika sammanhang.i allt vidare Det ett

och vardag berikats. Henneshennes fritidutåtriktat liv också attmen
sig bliNyligen har hon åtagitfritidsintresse kolonilotten. attärstora

studiecirkeldeltar själv ikoloniföreningen.studieledare inom Hon en
trädbeskäming. Ny3om

Cirkeln mötesplatssom

samtala och läramänniskor möjlighetFritidscirklama mötas, attattger
matlagning harCirklarna i tyska ochintressen.kringmer gemensamma

utbudfunnit i studieförbundensRolf, vi i porträtten,mötte ettsom av
studiecirk-cirkeldeltagande exempel påtill allmänheten. Hans är attett

varandramellan människor inte kännerlar föröppnar möten somarenor
visstintresse lärahar ämne.ettgemensamt attett av mer ommen som

ettuttryckte det,intervjupersonernaStudiecirklar också,är som en av
ochvis stärks utvidgasenkelt umgängeskrets Ny19. Pâ såbytasätt att

människor vitt skilda erfaren-det lokala kontakter mellan mednätet av
direktörersopåkare ochheter cirkelnoch livsomständigheter. I möts

uttryckercirkeldeltagare det. Ny20manligsom en yngre
TV-tittandet i ensamhet hemmaFlera intervjupersoner nämner som

vi iJennifer,kontrast till studiecirklama. porträtten,mötte ettsom av
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målande beskrivning ökad ensamhet och isolering inteomger en av en
framför drab-studiecirklama fanns. det allt tjejerHon äratt sommenar

samhälle studiecirklar blirbas, vi minns honsäger ett utan ettattsom .
manssamhälle, det blir idrottsrörelsen kvar.

studiecirklar för människorintervjEn är sättatttror ettupersonannan
drömmar och fortsätter:förverkliga småatt

jagfå förunnat få arbeta med det intresse. därFörDet ärär troratt som ens
social funktion skulle bli oerhörtstudiecirklama fyller tristessenen enorm -

lyñ fördom bara hade hemmet och arbetet och tänka på. Det är ettstor om
få ifrån allt det vardagliga. Nyl3många och komma

harliknande tanke och cirkelmöjlighetemaRolf uttrycker stortror atten
inte banala ellerbetydelse för samhällslivet skall vid detatt stanna

jobbet.
studieförbundets cirklar i Babysång för föräldrar och barnFrikyrkliga

ytterligare bild studiecirkelns betydelseår mötes-runt ett en av somger
möjlighetBabysången småbarnsföräldrarplats i lokalsamhället. ger en
med sinaträffa varandra och byta erfarenheter. Samtidigt umgås deatt

Förenklatkänner babysången utvecklande för barnen.barn och äratt
och stimu-verksamheten föräldrarna i deras föräldrarolluttryckt stärker

utveckling. betyder verksamheteni deras Dessutomlerar barnen möteett
föräldrargenerationer. Cirkeln innebär mellan barn,mellan möteetttre
fikat ochförsamlingsmedlemmar. hjälper till underoch äldre De senare

lokalsamhälleterfarenhetsutbyte. Betydelsen församtal ochdeltar i då i
verksam-stöd växandegemenskap, och kommerkan sökas i den som ur

ochintervjupersonemas ord: "Det svårtlånaheten. För är taatt en av
betyderkanske det tramsigt det nåtdet här, för mångapå är är sommen

sådan.för människan Nyl3mycket som

Ökad kompetensutvecklingallmänbildning och

bildastudiecirkeln deras möjlighetFlera cirkeldeltagama attsomav ser
inteVerkstadsmekaniker man kanoch utbilda sig. En attmenarung

funkar detjobba och börja skola i två år eller nånting såsluta på -
nånting då det studiecirklarliksom inte. vill lära sigFör är egent-man

skulle finnas många 50-ligen. inte studiecirklar funnits det inteOm
detNavigationscirklar exempelåringar kan engelska. är annatettsom

skulle sjönbli mycket olyckor på Ny20.mera
fattigtsamhället skulle bli väldigtäldre kvinnaEn utanattanser

harelitsamhälle fortsätter domstudiecirklar och Honsorts somen



Kapitel156 5 1996:47SOU

vanligahaft möjligheter i skola skulle ochråd och gåatt veta senmera
för allmän-människor kanske inte har tillgång, så jag tycker det braär

bildningen Ny8.
cirkeldeltagandet sin kompe-flera deltagare innebär de ökarFör att

nytttigti arbetslivet. kan gälla engelska eller dataDet är atttens som
Studiecirklar fungerakunna både i jobbet och privat. kan t.ex. som

och myndigheters personalutbildning.komplement till företags För
betydelse föregenföretagare sannolikt studiecirklar särskiltär storav

fortbildning. för tyskamöjligheterna till Motivet Rolf börja läsaatt var
internationella kontak-delvis behovet kunna språket för knytaatt attav

i språkinte eller privata företags intensivkurserHan såg Komvuxter.
bonde betydde cirkelmöjlighetemanågot altemativ. För t.ex.som en ung

yrkeskollegor ihan kunde fortbilda sig och utbyta erfarenheter medatt
respektiveså vitt skilda cirkel mjölkkor attämnen t.ex. ensom om

kundesistnämnda cirkeln handlade hur böndernaDenstarta eget. om
Cirkelnanvända sina till få sidoinkomster. ettattresurser varegna

framtidenfanns hurresultat den osäkerhet för några år sedansom omav
flexibilitetför jordbruket skulle bli. många exempel på denDet är ett av
lokalsam-till behov hos individer och omständigheter ioch anpassning

studiecirklama erbjuder.hället som

arbetarstadsdelGunnared modern5.3 en-

Göteborgs stadsdelar, belägen nordostGunnared 21är cent-omen av
Rannebergen,förorter ingår i stadsdelen: AngeredsFyra centrum,rum.

Dessför-tillkom 1970-talet.Lövgärdet och Gårdsten. flesta husenDe
relativt kortinnan bestod området skog. Gunnared har alltsåmest av en

stadsdelenshistoria. råder viss begreppsförvirringDet ävennamn,omen
AngeredAngeredsbo.bland Gunnaredsboma själva. Ofta kallar sigman

Göteborg. ad-denGunnaredsamlingsnamn för hela nordöstra ärär ett
stadsdelsnämndsrefor-benämningen tillkom ochministrativa i medsom

i folk-fästeoch inte har fått riktigtSDN 1990 någotännumen som
mun.

OmrådetVättlefjäll.tillGunnared naturområde,gränsar ett stort
Surtesjöndärkaraktäriseras utbrett sammanhängande sjösystem,ettav

markerademed badplats och kanotuthyming kärnan. Mängderutgör av
Vätt-tillgänglighetenvandringsleder finns i området.spår och Trots är

° Lärjedalen, däremotGunnared ochräknas stadsdelarnaTill Angered brukar
Göteborgsockså ligger nordostBergsjön centrum.inte Kortedala och omsom
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lefjäll relativt ibland ödsligt. Naturreservatet Lärjeånsostört, nästan runt
dalgång, i den sydöstra delen Gunnared, också välkänd blandärav
naturintresserade, både för sin skönhet och för det rika och djurli-växt-

dem gillarFör trädgårdsskötsel finns odlingslottervet. gottsom om
mellan bostadsområdena.

fyra förorternaDe ligger öar i landskapet, avståndet mellansom
dem kilometer.två Egentligen de stadsdelarnaär planeradeca var norra
för tre-fyra gånger fler invånare vad det slutligen byggdes för. Gun-än
nared kan därför inte färdigbyggt det projekteras hela tidenutananses
för områden. Från början det tänkt stadsdelen skulleattnya var vara

sammanhållen. De byggda områdena därför försökärsenast attmer
länka ihop förorterna. Bebyggelsen består främst hyresrätter i flerfa-av
milj shus, det finns bostadsrätter, och områden radhusmed ochävenmen
fristående privatägda småhus. flesta hushållenDe bor allmännyttigai

63%.°°bostadsbolag, Hyreshusen förortstyp, långa åttavå-ärca av
ningslängor med bruna eller beige stenfasader, blandade med liknande
hus i våningar. ligger på höga bergHusen och lägenheter harmångatre

vidunderlig utsikt. Från Rannebergen älv ochGötaöveren ser man ner
ända till Vinga fyr vädret klart. Miljön bamvänlig. bilfriaStoraär ärom
grönområden finns mellan husen där dagis, skolor, lekplatser ärm.m.
samlat. Rörligheten mellan förorterna inte särskilt flestaDeär stor.

Angereds jämnamed mellanrum, handla ellerförcentrum attpasserar
spårvagnen till Göteborgs sällan till deDäremot åkerta centrum. man

andra förorterna, med undantag från badhuset i Kommuni-Rannebergen.
kationema till Gunnared relativt väl utbyggda. Angeredslär centrum
finns Spårvägens ändstation minuter åka frånDet 15norrut. tar attca
centrala Göteborg och dit. kommaFör till de övriga förorterna måsteatt

fortsätta med buss.man
Angereds kärnan i stadsdelen. inomhustorgetDetärcentrum stora

innehåller köpcentrum där de flesta affärer skor,återfinns, kläder,ett
musik, foto, presentartiklar, guldsmed, uraffär liggerHärtyger, m.m.
också Systembolaget, banker, pizzeriaettposten, restaurant,par en en
och några cafeterior. direkt anslutning till ligger stadsdelsför-I torget
valtningens hus, där antal sociala serviceinrättningar har sinaett stort
kontor. Precis invid ligger Blå ställets kulturhus med Angeredstorget

och Angereds bio. Blå stället på kulturaktiviteter i formteater satsar av
musik, lyrik och konstaftnar, seminarier, utställningar olika slag ochav
ibland har lördagsdans. harMan också textilverkstad ochman en en
cafeteria. Blå stället anordnar dessutom del specialarrangemang,en som

m9Göteborgs stadskansli: Göteborgsbladet 95, primärområden.
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arrangerade Studie-antal studiecirklarexempelvis invandrardagar. Ett av
finnsställetockså förlagda dit. Från Blåförbundet Vuxenskolan är en

vidare i detoch gång kommeringång till biblioteket mangenom en
sig medprofileratAngeredsgymnasiet. Gymnasiet harrelativt nybyggda

lockarmediaprogram, inte baraochestetiskt ettett ung-somprogram
vuxengymnasiet ochstycke därifrån hardomar från Angered. Ett Norra

har 1800lokaler. Vuxengymnasietsina NorraGunnareds ALU-center ca
aktivite-antalGunnared. erbjuderfrån ALU-centretelever, 900 ettvarav

ochutställningarbordtennis. fik,schack, dart och Man har ettter som
studie-och SVordnaribland anordnas lunchkonserter. Dessutom ABF

Angereds-Kvinnofolkhögskolan sinbyggnad harcirklar här. I samma
filial.

förlagtstudieprogramVuxenskolan har delar sittbaraDet är avsom
välja på, bl.a.digert, cirklar finnstill Gunnared. 57Programmet är att

samhälls-ivarierande cirklarspråkcirklar, hantverkscirklar slag,flera av
antalmusik. haroch miljö, ifrågor, i Dessutom ettsamtnatur man

navigationstenografi, video, matlagning,ämnen foto,övriga mm.som
dig skötaläraspeciell cirkel för kvinnor Vill duhar också attMan en

iBlå stället eller SVsallra flesta cirklama går pådin bil själv. De egna
intecirklar blir naturligtvis Upp-Angereds Allalokaler i centrum. av.
aldrigtvå tredjedelarskattningsvis det så många startar,är somsom

samhällsfrågor, någoti och miljö och cirklar kringfrämst cirklar natur
beklagar till s.k.bidragocksåVuxenskolan djupt SVpå gersom man

Iblandigång.det endast fåtal sådanakamratcirklar, just är ettnumen
denåret gårolika specialarrangemang. gånganordnar En storaomman

ochHammarkullekamevalen stapeln, SV arrangörerna.är en avav
projekt Ny-förberedelserna.Gunnaredsbor deltar i Ett ärMånga annat

också stödjahela Angered. försökermed från Manårsrevyn amatörer
medbjuda in författare och justbiblioteken, ärt.ex. att mannugenom

anord-bibliotek harbamteaterprojekt Lövgärdetsoch finansierar ett som
kännamänniskor skall läraförhoppningenPå harSV attnat. var-man

samarbete medunderstryker hari stadsdelen.andra Man gottatt ettman
föreläsningsseriehadeHösten 1994ABF. t.ex. somman en gemensam

flyktingfrågor,invandrar- ochkallades Moteld och samttogsom upp
främlingsfientlighet.rasism ocholika aspekter av

har ingenAngeredsockså kontor iharABF centrum,ett men man
antalmedsamarbeteverksamhet. harfärdig Däremot ett stortman

cirklamacirklar, vilket innebärsk ideellaföreningar bedriver attsom

Vuxenskolan"° eftersom varkenstudietimmarantaletuppskattasvårtDet är att
distrikt.specielltGurmaredhareller ABF ettsom
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drivs föreningarna cirkelledama ideellt.inom och ställer Föratt upp
detta kostnaden studiema-kan stå för del det gällerABF när t.ex.aven
terial och lokalhyra. närvarande det tjugo föreningar fårFör är som
bidrag. pensionärsföreningar och två boendeorganisationer.Tre är är
Övriga Vänskapens bro, finska skolan,föreningar Finngötar, Sverigeär:

Kika film, Persian artist, Viktor föreningen, NKL-klubben,Panos, Jara
finskaFolkhögskolan i Angered, VästsvenskaALU-Centret, FIA

Lövgärdets bok-skrivareföreningen, Kvinnofolkhögskolan i Angered,
café, kolonistugeföreningen Lövkojan och Musikverkstan i Lövgärdet.

från ligger Växthuset Gunnareds gård,Ca 500 meter centrum som
från startadebörjan privat lantbruk. Växthuset Gunnareds gårdettvar

projekt mellan Göteborgs sjukvård, Folkuniversitetetett gemensamtsom
problemoch Stadsdelsförvaltningen. Målgruppen medFU är personer

tillolika slag, socialt eller psykiskt. Syftet återföra besökarnaär attav
Caféet, second-handbutiken,arbetslivet. arbetsgrupper igång:Fyra är

hantverkstillverkningen. intilliggande radhus finnssnickeriet och I ett
arbets-förpackning och tryckeri. inte krav på med iDet är att envara

spelkan komma in och bara fika, samtala, spelaMan ta en osv.grupp.
reparationer och trädgârdsarbete. Varje vecka anord-eller hjälpa till med

firar födelsedagar och andra högtider julmusikstunder och somnas man
studie-och midsommar. mindre del verksamheten bedrivsEn av som

närvarande sömnad, musik,cirklar ihop med har cirklar iFU. För man
målning och snickeri.

arbetarstadsdelmodern5.3.1 En

År Folkmängden har varie-i Gunnared.1994 bodde det 19 897 personer
outhyrda,antal lägenheteråren. stodEtt ett stortrat tag mengenom

lägenheter kvar.trenden och det fanns inte mångasedan vände tomma
tillåterigen ökat och uppgårhar andelen outhyrda lägenheterNu ett par
flyttar tillhundra stycken, främst i Lövgärdet och Gårdsten. De som
kan gällaGunnared ofta människor med små valmöjligheter. Detär

människor till Göteborg eller skiljer signyinflyttadeärt.ex.som som
få Människor haroch måste bostad omgående. ont pengaren som om

lockas och husprisema och här finnsde relativt låga hyrornasettav
härockså antal sociala hyreskontrakt. och kanske borEnett stort annan

ideologiska skäl eller har flyttat hit för de omgivningarnasvackraav
skull.

Gunnared modern arbetarstadsdel. har lägreMedborgamaär en
utbildning vad Göteborgama i genomsnitt har index och de har42,7än
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84,l. bor mycket få höginkomstta-indexockså lägre inkomster Det
årettjänar kronorhär, dvs. 220 000än ommerpersoner somgare

arbetsför ålderGunnareds befolkning iindex 48,0. Ca 8% är an-av
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.föremål förarbetssökande ellertingen

i Göteborg.belastade stadsdelarnade socialtGunnared är mesten av
hushållenmycket hela %för socialbidrag 41Kostnaderna är stora, av

vilket ökning med 5%under 1994,behövde bidrag någon gång var en
innan. Gunnaredvisar ohälsotalet 72 iOhälsostatistikenfrån året

totalt barnfamiljerockså flerbori Göteborg Här50,5 änmot genom-
mycket högtföräldrarantalet ensamståendesnittet i kommunen och är

genomsnit-förtidspensionärer ligger ocksåAndelenindex 226,0. över
i övriga delardock betydligt färre härtotaltPensionärema änärsetttet.

staden.av
Gunnaredinomsegregerad kommun,Göteborg starkt ävenär menen

socialtoch Lövgärdetpåtaglig. Gårdstensegregationen änär tyngreär
där ochFler lägenheter stårAngeredsRannebergen och tommacentrum.

fler.drogberoende In-problem ochmed socialaantalet människor är
skiljelinjeockså lägre.utbildningsnivåema ligger Enkomst- och utgörs

byterbostadsrätt.eller i Hyresrättemahuruvida bor i hyresrättmanav
25%omflyttningen så högofta, i Gårdstenlägenhetsinnehavare är som

flyttar frånstadsdelen,boendekarriär inomår. Många t.ex.gör enper
förenarAngeredsradhus i Deti Lövgärdet tilllägenhet centrum.ett som

flesta harinternationell.sig lite DekännerGunnaredsboma är att man
förenande.verkar Enekonomisk situationlikartaddessutom somen

naknastadsdelenmänniskorna ibeskriverintervjuadeskvinna somsom
positivt:tyckerhonoch något äröppna, som

Är och drickerfyllo, så går jag härjagliksom.Här är ettär man som man
Är skriker jag ochsåpå mina barn,mina jagöl tröttärmamma somva. en

Indextaletprimärområden.Göteborgsbladet 95,stadskansli: är ettGöteborgs
Göteborg.genomsnittet istadsdelarna ochde olikajämförelsemâtt mellan
stadsdeleninnebärlägre värde 100värdetGenomsnittet har alltid 100. Ett än att

liggervärdeaspekt, högregenomsnittet i någon över.ligger under attett man
år, vilket16-64på åldersgruppeninkomst beräknasdet gällerIndextalen när

ungdomarmångaeftersom harför Gunnaredpåverkar statistiken somman
arbete.skaffat sigkanske inteännu ett

"z årsredovisning.GunnaredGunnared: 1994,Göteborgs stad,
Ohäl-"3 StadsdelsnämndenOhälsostatistik 1993,stadskansliet:Göteborgs stad,

sjukpenningdagarantaletberäknassotalet ersattaatt tar p.g.a.genom man
och delar detförtidspension/sjukbidragochrehabiliteringsjukdom, arbetsskada,

på minstårsinkomstår uppgivitmellan 16-64med det antal som enpersoner
ohälsotalen.isjukfall ingår intei varjeförsta sjukdagamakronor. 146 000 De
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på dem för jag dem.döless på Och jag jätteglad och kär, såär årattgapar
visar jag det liksom. biten tycker jag härlig här. det härDen Justär att
fasaderna inte så här på något klart jag detDetär vattentäta sätt. är att tror

jätteviktigt blundar förinte visst finns det problem,är att attman enorma
så det jätteviktigt itu med dem måste ocksåMenär att tarman nu. man se
det positivt. Och det just nakenheten jag.och öppenheten, tyckerär årsom
Gu10

samtal med från andra stadsdelar framhäverI förde-gärnapersoner man
larna med Gunnared, friska luften,den närheten till och denaturen

relativt billiga lägenheterna. tillfrågats dockDestora, tror attsom man
försöker undvika tala bor, stadsdelen ingen högharatt om var man
status.

frånMänniskor jordens alla5.3.2 hörn

Gunnared också invandrarstadsdel. Andelen utläska medborgareär en
till vilket liggeruppgår 27,9 %, långt genomsnittet i Göteborgnära över

48,4%.index Betydligt fler har utländsk bakgrund, flesta261,6. De
invandrarna bor i Gårdsten 39,l % och Lövgärdet Andelen24,l%.

stabil alltsedan yggdes.invandrare har varit ganska stadsdelen Däremot
skiftathar sammansättningen olika etniska och antalet flyk-av grupper

Antalet nordiska medborgare har olikatingar ökat. sjunkit, medan t.ex.
och afrikanska nationaliteter, har flyttat in-asiatiska dit. Detta gör att

flervandrarna tydligare. färgade och mörkhyade idagDet är somsyns
isitt till sig uppmärksamhet. och med kriget detutseende drar Igenom

forna antal bosniska flyktingar kommitJugoslavien har också ett stort
därefterdit. Bland utländska medborgarna finländarna i majoritet,de är

iranier, afrikanerkommer jugoslaver inkl bosnier, övriga asiater,
polacker.främst somalier, latinamerikaner och dennordbor, Trots

olika folkgrupper bor där,andelen invandrare och de mångastora som
har varit förskonade från konflikter. Vad ligger understörreman som

iförstås inte och ofta det småsaker reglernaär tvätt-ytan vet man som
upphov till irritation. förekommer delDet ocksåstugan som ger en

Göteborgs stad, stadskansliet. .d. utländska i1995. F medborgare Göteborg
1994- l 2-3 l .
"5 Göteborgs stadskansli: Göteborgsbladet 95, primärområden.
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fritidsgårdama. allvarligt problemochmunhuggningar i skolorna Ett
sig.°bredagårdstenssvenskan börjatär utsom

Bland de social-framförallt social, etnisk.segregationen ävenär men
harframförallt svenskar och finländarebidragsberoende detär storasom

dro-alkohol och andramed missbruksociala problem, typert.ex. avav
Även socialbidrag ochinvandrarna också leverdelstorger. om en av

intelåga ekonomiska nivå, finnerbefinner sig pådärmed mansamma
del nationalite-Invandrama frånlika utslagna i dessamånga grupper. en

ofta ganska bra bak-och latinamerikanema, harsåsom iraniemater, en
kom-yrke och ekonomi.till utbildning, tidigare Degrund om man ser

därföroch harklass den de hamnar i härfrån social änmer en annan
bor ibelastademed de socialtlite gemensamt sammagrupper som

andra områdenmöjlighet flyttar de också tillde fårområde. den månI
etablerade.de blivit någorlundanär

finländarna.sammanhållna Dede utpräglatEn ärmest gruppernaav
talen. haroch flyttade dit på 1960-70 Manflesta bor i Gårdsten en egen

barnen. Fin-svensk-finsk friskola förför ochfolkhögskola de envuxna
siginvandrarebli kalladeländama vill inte gärna utan anser vara en

sökt svensktsamhället. Relativt få harminoritetsgrupp i det svenska
i Sverige. Mångaflesta har bott många årmedborgarskap fast de är

umgåsverkstadsindustrin. Somaliemainomlågutbildade och arbetar
bakgrund.blandad Någrade harockså inom sin trots attmest engrupp,

andra anal-utbildning med sig,harfrån storstäderna och ärkommer en
aktivbeskrivsSomaliemafabeter från ökenområdena. grupp avsom en

medstadsdelensomaliska föreningar ifinns flerainformanterna. Det
från storstäderhuvudsakligenIranierna kommerolika slag.aktiviteter av

utbildninghögintellektuella. Många harbeskrivssitt hemland ochi som
politisktflytt frånväletablerade yrken. hararbetat i Deoch har tidigare

levnadsvanor.i sinasärskilt ortodoxaförtryck och inteoch religiöst är
ochtillvaramöjligheterharIranierna därför taär stora attgrupp somen

ochstudiererbjuds i formmöjlighetertillgodogöra sig de annansom av
antalkommitdet ocksåsista året harverksamhet. Under det stortett

Mångarelativt zigenare.Gunnared, bl.a.bosnier till stor avgruppen
äldre iutbildning och dealls,lågutbildade eller har ingendessa ärär

analfabeter.flera fall

"6 för uttrycksmönsterbeteckning detGårdstenssvenskan lokalär somen
i stadsdelen.och ungdomarnaframförallt bland barnenbörjat utveckla sig

från språk i ochoch fraser olikaGårdstenssvenskan innehåller ord sammaen
stadsdelarinvandrartätai andramening. Liknande företeelser har runtnoterats

och Rosengård i Mahnö.Rinkeby i Stockholmi landet, it.ex.om
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nationaliteter-finns ambitioner öka möjligheterna för de olikaDet att
Samtidigt varje folkgrupp måste fåallamötas. är överensatt attna om

skapa trygghet i den kulturen, vilket har försvårats bl.a. genomen egna
skurits kraftigt.anslagen till hemspråksundervisningen så Det taratt ner

lång tid utveckla identitet inrymmer både det gamla och detatt en som
särskildakanske flera generationer. Under 1994 öppnades tvånya,

flyktingförskolor gjort utbudetoch biblioteken har satsning påen av
tidskrifter och böcker språk. Invandrar-utländska tidningar och på olika

invandrare bilda föreningar för stärkaförvaltningen att attnyauppmanar
finns ansökan innedet sociala nätverket inom detJustgruppen. nu en

få muslimsk friskola. Försöken bryta och överbryggaatt starta attom en
årliga Hammarkullekamevalennationsgränsema många. Den ärär ett

också regelbundet återkommande invandrar-sånt harManevenemang.
dryckförsäljning diverse produkter, hantverk, ochdagar, med matav

från olika länder.

röd stadsdel med ansträngd ekonomi5.3.3 En

genomförde sin SDN-refonn fick varje stadsdelGöteborgNär 1990 en
stadsdelsnämnd och stadsdelsförvaltning SDF. ISDNegen en egen

Valdeltagandet lågordförande socialdemokrat.Gunnared nämndensär
jämföras med valdeltagandet i hela Göte-vilket kan1994 på 67,9%,

ochuppgick till Socialdemokraternaborgs kommun 81%. vänster-som
politiskatillsammans i stadsdelen.partiet fick 71,5% Denrösternaav

hyres-framförallt i politiska föreningar,diskussionen i stadsdelen pågår
med-föräldraföreningar övrigagäströrelsen, och skola, FrånHem etc.
ofta ioch blir det diskussion uppstår denborgare hörs inte mycket en

namninsamlingarspecifika politiska beslut. Skrivelser,samband med
nedskäming-förekommit i samband medodyl sällsynta och harär mest

haroch politiska partiernadå de organisationernaDet är stora somarna.
det oftastinitiativet. enskilda kontaktar förvaltningarnatagit När är om

området varit trasig länge,sådant lampa inågon attatt pappers-som
skidspår iöverfyllda, skallkorgama vid badplatsen göraär att man

talar förfinns dock delskogen det har Det attnär snöat somosv. en
uttryck idet inte kommer tillfinns under ävenengagemanget ytan om

hade inbjudit finansminister Göranvardagslag. AngeredsgymnasietNär
fulltfrån eleverna rektor hadekom det så mycket frågorPersson att upp
nedskär-dehålla ordning talarlistan. På våren 1992, när storaatt

Stadsdelsnämnden fyraningarna slog igenom, anordnade stormöten.
och äldre-skolan, fritidenhade olika barnomsorgen,Mötena teman,

förorten.och förlagda i vardera Ett mötenaett varpar avomsorgen, var
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drog till skolmö-mycket välbesökta, barnomsorgen 300 ochca personer
kom stycken.70-80tet

stadsdel har länge hañ ansträngd ekonomi denGunnareds p.g.a.en
för har ökatsociala strukturen. Kostnaderna, främst socialbidragen,

kraftigt. har skola tagits i bruk. Gunnared har ocksåDessutom en ny
för invandrarundervisningen eftersomkostnader ärstora resurs-man

beslutadeför andra stadsdelar. Stadsdelsnämndennämnd även ett par
framförallt ficktidigt nedskärningarna till vissa områden,koncentreraatt

harfritids- och kulturverksamhetema betydligt mindre budget. Manen
för den köptadessutom gjort satsningar för minska kostnadernaattstora

försvann årsarbetenvården. Personalstyrkan har också minskat. 781993
och barnomsorg och ytterli-främst inom skola 199494 personer, togs

Personalomsättningen har de åren,tjänster bort. ökat43 senastegare
timanställdaanställda och ned-liksom antalet tidsbegränsat De stora

besvikelse.skärningarna sista har naturligtvis givit upphov tillde åren
Angeredsinrättades speciella medborgarkontor iHösten 1994 centrum,

med frågor ochGårdsten och Lövgärdet dit invånarna kan vända sig
inte fått insociala servicen. har docksynpunkter den Kontorenrörsom

de detsärskilt klagomål. Människor har blivit uppgivna,många vet att
harinte eftersom Stadsdelsnämnden ändå inte någralönar sig klagaatt

pengar.

locka till sigSovstaden försöker5.3.4 nyasom
arbetstillfällen

mycket förgjortGunnared sovstad, åräven attär om man senareen
arbetsplatser i stads-få till fler Totalt finns det 900stånd arbeten. 5ca

med drygtden arbetsgivarendelen. offentliga sektornDen störstaär
anställda. tjänstesektom.näringslivet dominerardet privata1700 I

Estrella,Industriema få.Bostadsbolagen har också kontor. ärstora som
ytterligaretillhör de med anställda, har planer på320 ettstörre att starta
försäljnings-skift. företag. Volvo har sinaTvättman är annatett stort

har arbetebolag Försäkringsbolaget Volvia här. flestaoch De män som
samfårdsel,återfinns i tillverkningsindustrin, arbetar med36,4%. 21,6%

sektorn.tele, bank och anställda i den offentliga19,8% ärpost, etc.
offentligaKvinnorna arbetar framförallt inom den sektorn, 58,8%. En

samfárdsel, tele,mindre del arbetar inom tillverkningsindustrin, med

"7 Gunnared årsredovisning.Göteborgs stad, Gurmared: 1994,
"a Gurmared: Gunnared årsredovisning.Göteborgs stad, 1994,
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varuhandeln. sektorn detden offentligaIbank eller i ärpost, etc.
människorinnehaslåg utbildningfrämst de yrken kräver avsomsom

administra-barnskötare,vårdbiträden,Gunnared. gällerbor i Detsom
lärarnaliksom socialsekreterama,Chefstjänstema,vaktmästaretörer, etc.

i stadsdelen.pendlar till sitt arbeteoch andra liknande yrkesgrupper
frånpolicy anställahar hañEstrella och Tvättman att personersom

stads-i andraanställda Volvo bosattade flestaAngered. Däremot är
delar.

arbetslivet.dock utanförGunnareds medborgare stårdelEn stor av
konjunkturen.påverkats så mycketArbetslöshetssiffroma har inte av

Även stadsdelen mångai slutet 80-talet hadehögkonjunkturenunder av
utsträckningarbetslösa i högreInvandrarnaarbetssökande. änär svens-

karna.° få arbete.somaliema,afrikanema,harSpeciellt svårt attt.ex.
arbetslösa.sig i de För-organisationerfinns fleraDet som engagerar

Angered,iFolkhögskoleföreningenfinns FIA,ALU-centret t.ex.utom
hel delharriktig folkhögskola.bli Maneftersträvar att enensom

harför arbetslösa.träffpunkt DessutomABF-cirklar igång, liksom en
uppsökan-bedrivertrettio veckor.för FIAlängre kurser omvuxnaman

försökerochoch knackar dörrsjälva gårde verksamhet. Deltagarna runt
föreningsslussenGårdstenshuset liggerarbetslösa.få med sig de I som

sysselsättningmeningsfullarbetslösa hittaförsöker hjälpaockså att en
jobb.tiden de gårunder utan

betydligtfinnasdet skulleplanerades tankenGunnaredNär attvar
få fleransträngningar förtidenoch det helafler arbetsplatser attgörs

förutsättningarGunnared har vissaområdet.etablera sig iföretag attatt
välutbyggdaindustrimark ocharbetstillfällen i formdra till sig avnya

antaletökaigång förprojekt har dragitskommunikationer. Två att
hafthar2000". BådaAngered och Nordostiarbetstillfällen: Arbete

företagshotell harstadsdelen.sig i Ettföretag etableramål få attattsom
kontorsut-exempelvisin sig och lånaföretag kan hyradär småstartats

ifilialGöteborg harirustning och Nyföretagarcentrum öppnat en
och be-rådgivninggratisNyföretagarcentrumAngereds centrum. ger

besökhatt 600Hittills harföretagsidéer.dömning olika övermanav
verksamheter.nystartaderesulterat idessa haroch hundratalett av

budbilar Förpizzerior, importfmnor,har gällt företagOftast det etc.som
har lagtbra, endastdessa har det gåttde flesta procentett nerparav

och likasåinvandraredet mångaGlädjandeverksamheten igen. ärnog
påbörjades1994det härkunnat påkvinnormånga sättet.egetstartasom

"9 StadsdelsnämndenOhälsostatistik 1993,stadskansliet:Göteborgs stad,
m primärområden.Göteborgsbladet 95,Göteborgs stadskansli:
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projekt Arbete sysselsättning", försökaskall få deett nytt som
arbetslösa tillbaka till arbetslivet, till studier eller till företagande.eget
Huvudman Stadsdelsförvaltningen och projektets budget har tagitsär
från socialbidragskontot. bedriverTBV två arbetsplatscirklar ityper av
Gunnared. studieprogramDen den psykosociala arbets-är ettena om
miljön för anställda inom barnomsorgen Arbetsglädje i förskolanl,
framtaget tillsammans med Lärarförbundet. Ca tjugofem sådana cirklar

just igång. andra personalekonomiskt förDen admi-är är ettnu program
nistratörer och verksamhetsansvariga i Stadsdelsförvaltningen.

Låg många5.3.5 fritidsbudget föreningarmen

Stadsdelsanslagen fritidsverksamhettill har sjunkit drastiskt de senaste
åren. majI 1992 skar i enda slag bort halva budgeten. Bl.a. harettman
flera fältassistenttjänster tagits bort, föreningsanslagen skurits ochner

har också lokaler. fritidsverksamhetpå Den finnssparatman som
kvar riktar sig främst till ungdomar. kommunala musikskolan harDen
fortfarande aktivmycket verksamhet. Under deltog1993 över tusenen
elever. finns fritidsgård i varje förort,Det öppettidema ochen men
utbudet varierar. Varje gård s.k. brukarrådhar där ungdomarna självaett
har Sedan har haft kallar1985 projektrepresentanter. ettman som man
för Fixama. Projektet har ordnat sommarjobb för eleverna i årskurser-

sju och åtta. deltog hela i dessaI 70% ungdomarna års-na somras av
kurser i projektet. Arbetsuppgifterna har bl.a. varit hjälpa till medatt
skötseln fritidsgårdama och enklare reparationer. har också låtitManav
arbetslösa ungdomar, tillsammans med arbetsledare, bygga etten upp
basläger med knuttimrade vindskydd vid Vättleñäll.Stensjön i

föreningar,I Gunnared finns antal stycken,120ett stort ettca varav
trettiotal idrotts- och friluñsföreningar, drygt invandrarföreningar,tio
lika många kulturföreningar och tjugotal organisationerövriga Län-ett

etc..mken, brukshundsklubb, fredskommitté Därutöverscoutgrupper,
tillkommer tjugo boendeorganisationer och åtta pensionärsföreningar.ca
Nästan alla de etablerade politiska partierna verksamhethar också i
Gunnared, liksom tiotal religiösa församlingar. Föreningarna kanett
ansöka bidrag från Stadsdelsnämnden. Nämndens ordförande Frankom
Andersson föreningarna fyller mycket viktig ochattanser en samman-
hållande funktion. måste kunna kräva föreningarnaMen att tar ettman
socialt motprestation för de medel de får, han. Detansvar som menar

z Gunnareds föreningskatalog, utgiven SDF Gurmaredav
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kan gälla kamratskap eller till läx-värnaatt ett gott attom uppmana
läsning skötsamhet också viktigt föreningar-och i skolan Det är attosv.

aktivt föräldrarna i verksamheten. liknandearbetar få På sättattna
de föreningsansvariga själva. motiverar sin verksamhetManresonerar

i vad för människorna i lokalsamhället ochden kan göratenner av
vilken förebyggande.ekonomisk vinst det arbetaattger

föreningen så viktiga kunna sysselsätta människor. Och ak-För detär att
tivera får andra värde-ungdomar, hålla dem borta från deDet görgatan. att
ringar, komma klara sig ganska brakamrater och på så kanskesätt attnya
i livet. i samhälletKostnaden för ungdom idag missanpassad ärärsomen
tjugofemtusen tänka vilka alltså kani månaden. baraDet är att pengar man

för samhället. Gul8spara

Idrottsrörelsen sina föreningar. Wasaiternasamlar människor imånga
har pojklag i handboll. Karhu16 och flicklag igång IF13 ärt.ex. en av
de finnar harfinska idrottsföreningama, inte bara samlar utanstora som

handboll, drag-medlemmar från Karhu har fotboll,många olika länder.
kamp, innebandylag. lagendart, bastu och antal Ett ärett stort par av

medflicklag. studiecirkel i samarbete SISU.Karhu har ocksåIFrena en
planerarCirkeln heter Ut i världen och handlar Grekland, dit manom

till hösten. driver, förutom idrottsgrup-Angereds boxningscluben resa
biljardcafé med Förwork-out, solarium, bastu, etc.ett capema, gym,

stadsdelsförvalt-år sedan motionscentral frånGårdstensöverett tog man
initiativ före-ningen. Studiecirkeln rörlighet kom till påStyrka och av

hälsoprägelståndaren ville anläggningen skulle få änattsom mer av
cirkeln.höll ielitidrott. Två föreläsare engagerades SISU somgenom

Blandfritiden.invandrarna landsmän påumgås mycket med sina
Utbildningscentruminvandrarföreningama märks den mycket stora

från DetIran. driver studiecirklar med stöd ABF.Centret rad olikaen
harfinns åtta finska föreningar Föreningen Finngötari stadsdelen. t.ex.

flertal studie-betydande ochverksamhet, medlemmar400över etten
Gårdstencirklar i isamarbete med Sportfiskeklubben VapaABF. är

frånockså medlemmarursprungligen finsk förening, haren men nu
med Stu-många olika länder. studiecirklar tillsammansVapa driver

vinterfiskeskoladiefrämjandet inom Flugbindning,natur-miljö området.
matlag-och sommarfiskeskola cirklar ifinns ocksåpå programmet, men

ning och navigation. bland deltagarna,Cirklama har ungdomarmånga
Även assyrier,vilket latinamerikaner,ovanligt. afrikaner,är t.ex.annars

indier, iranier stadsdelen.och bosnier har föreningar iegna
konstföreningarBland kulturföreningama återfinns, förutom ett par

Verkstadenoch två hembygdsgillen, föreningen Gårdstensverkstan.
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former, textilarbeten smycketillverk-bedriver hantverk i alla ocht.ex.
drivs hjälpning. Kulturföreningen G-punkten ungdomar, harav avmen

förvaltningens Idén varit försöka få ungdomarfritidsledare. har att att
föreningar och lära hur sköter förening praktiskt.starta utegna man en

musikG-punkten har fyra sektioner, dans, data, och disc-jockey. delEn
verksamheten drivs studiecirklar ihop med Nykterhetsrörelsensav som

Bildningsverksamhet. har danscirklar i hip-hop.två igångJust nu man
Kontinuiteten problemet för föreningar det här slaget ochdetär stora av
fritid får och hjälpa till hålla det hela tills haribland gå att manuppe

förfått fram medlemmar och ledare. Lövgärdets bokcafé driver när-nya
skriver böckervarande författarcirkel med stöd ABF. Deltagarnaaven

olika har redan arbetarfyra stycken i givits Nuut.gemensamt, genrer
musikförening antal rock-med deckare. Lövgärdets består ettavman en

Planerbandscirklar, också andra musikcirklar ihop medhar ABF.men
finns inspelningsstudio.på att starta en

studieförbund just huvudman för studiecirklarSveriges kyrkliga är nu
medi församlingar i Gunnared. Rannebergens kyrka arbetartvå I man

utbildningsradion ochmaterial framtaget tillsammans medärett som
anordnas ihoppå Cirklama i Gårdstenskyrkanheter Vad Dutrorsom

samlar zige-med zigensk förening heter Podo ochRomano somen som
från harkommer Bosnien.från flera olika länder. Många Man stu-nare

kultur och i samhällskunskap. Dessutomdiecirklar i svenska, i svensk
skallsycirkel därhar cirklar i musik och planerar att starta manenman

förberedelseCirklama tänktatillverka dräkter till folkdanser. är ensom
ochför invandrare. Målgruppen äldreSFI svenska för är t.ex. personer

del tidenhaft svårt kommakvinnor med många barn Enatt ut. avsom
hittarhandlar, fyller i blanketter,åt visa hur åker buss,ägnas att enman
haftläkare harbostad, ringer och beställer tid hos SKS även stu-osv.ny

ocksåFrikyrkliga Studieförbundet hardiecirklar i katolska kyrkan. ett
Rosa husetMissionsförbundets lokaler i Lövgärdetcirklar igång. Ipar

diskus-kallas Bamfritt.pågår just cirkel Det ärt.ex. ensomnu en
i för-vänder sig enbart till desionscirkel bibeltolkning vuxnasomom
bam.övriga verksamheten inriktadsamlingen, eftersom den är mot

harstudieverksamhet i Gunnared.har ingen DäremotKFUK-M man
stadsdel, därför somalier i närliggandearbetslöshetsprojektstartat ett en
somalier förProjektet heter Medockså somalier från Gunnared deltar.

skickamed samla material förSomalia. Dels arbetar attatt nerman
samhälls-studiecirklar i sömnad, svenska ochtill Somalia, dels har man

Gunnared.ingen verksamhet alls ikunskap. Medborgarskolan har
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5.3.6 Vilka deltar vilka ståroch utanför

allra flestaDe barnfamiljer något föreningslivet.sättpasserar genom
Föräldrarna kör fram och tillbaka, tittar knyterpå, skor och med påär
aktiviteter korvgrillning Föreningarna blir på så sättsom mm. sam-en
lingsplats för människor kanske inte träffats,skulle hasom annars
svenskar och invandrare, ensamstående föräldrar finnsoch familjer. Det
också aktiva skola-grupper, liksomoch föräldraföreningarHemgott om

daghemmen. Gårdsten har det dock varit samla föräldrarnaI svårt att
på grund den omflyttningen. och ungdomarna umgåsBarnenstoraav

nationsgränsema vad de träffas dagis ochDeöver än gör.mer vuxna
i skolorna och med i föreningar. från idrotten rock-Bortsettär ärsamma
musiken den grejen framförallt för killarna.för tonåringarna,stora
Rockmusiken samlar Tjejerna och tit-alla, hänger medoavsett ursprung.

på, inte själva färre aktivite-så aktiva. överhuvudtagetDetär ärtar men
direkt riktar sig till flickorna. Därför har stadsdelsnämndenter som

dragit igång kulturskola, där utökar den kommunalatypen av man
musikskolan till omfatta fler estetiska bild, dansämnenatt mm.som
Även det finns harmycket få ålderspensionärer i Gunnared såom man
flera pensionärsföreningar aktiviteter slöjd, caféverk-med många såsom
samhet ordnar studiecirklar, deMan också olika typer t.ex.mm. av
populära landskapscirklama.

finnsDet naturligtvis människor står utanförockså en grupp som
både fritids- har sittoch föreningslivet. kanDet vara personer som

någon ocksådet kanannanstans,engagemang personer somvaramen
lever isolerat och Framförallt den sistamycket hemma.är ensamma

svårfångad och det hur mångagår inte få någotär attgruppen grepp om
människor det kan särskiltsig pekasEnröra ut somom. grupp som

och sårbar ofta Somde ensamstående föräldrarna,utsatt är mammor.
ensamstående med barn tid tillhar inte mycket över att engageraman
sig i fritidsaktiviteter. konst-ekonomi.Ofta har dessutom dålig Enman
hantverkscirkel kostar kronor termin, storemot tusen summaenupp per

har svårt få nödvändigaste.räcka till det allraatt attom man pengarna
arbetslösaDe till,svår nåär ävenär utatt om manen annan grupp som

har starkt subventionerade detcirklar speciellt för dem, på nyöpp-t.ex.
nade ALU-centret. Genom Väntjänstföreningen Besöksvännen vet man
också finns hemifrån,det många gamla har svårt kommaatt attsom
liksom varit fåmed olika handikapp. problem harEtt attannatpersoner
ungdomarna åkai stadsdelen fritid, istället förpå sinatt stanna att ner

Östratill Nordstan antaloroligt tillhåll kvällarna. Ettpåär ettsom
försök med olika aktiviteter de flestahar gjorts fortfarande tror sommen
intervjuats det kvällarmånga ungdomar åker till city påäratt som
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och helger. nyligen genomförd SCB-undersökningI atten ser man
andelen medlemmar i förening lägre i Gunnaredär ärpersoner som en

helheti riket Föreningsaktiviteten människors socialaspeglarän som
ställning. med låg utbildningsnivå och ekonomisk situationDe sämre
står utanför föreningslivet i högre utsträckning dem med bättre förut-än
sättningar.

Tolkning: Cirklamas betydelse för5.3.7

lokalsamhället

Cirklar förändringar i lokalsamhälletmotsom svarar

relativtGunnared kan beskrivas modem arbetarstadsdel med kortsom en
ungefär sedanhistoria. Strukturen i Gunnared har likadan stads-sett ut

hela tiden haft relativt andel barn-delen byggdes. har högMan t.ex. en
dockfamiljer, invandrare och arbetslösa. Mindre förändringar sker hela

tiden, budgeten och invandrargrupper flyttar in. Stadsdelenkrymper nya
lever i nuet, har ingenting tillbaka och har helleratt se manman

del försökinga riktigt långsiktiga planer, det gjorts heläven attom en
Ansvariga får läggaordna fler sysselsättningstillfällen. på olika nivåer

Även föreningar-sin kraft åtgärda de situationer uppkommer.på att som
förändringar ioch studieförbunden till viss del påsom svarna agerar

verksamheter igång sig till arbets-lokalsamhället. Många riktarär som
stadsdelspolitikema och studieförbunden pålösa och både satsar att

försöka ungdomar bilda föreningar ochfå invandrare och startaatt
utsträckning tillstudiecirklar. riktar sig alltså i ganskaMan stor grupper

konsumenter cirkelverksamhet.inte traditionellt varit några storasom av
slags kris-skulle kanske kunna cirklama användsMan säga att ensom
riskeratberedskap för medborgare, skulle hadessa attatt annarsge som

meningsfull sysselsättning.hamna i marginalen samhället, Genomenav
lokalsamhälletcirklar och föreningsverksamhet upprätthålls aktiviteten i

och det finns optimism detta skall få männi-på sättattstoren om man
skor stödja varandra.lära känna ochatt

m regi, råmaterialet.SCB-undersökning gjorts i data frånSUFOssom
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sinAtt stärka särart eller verka för integrering

Gunnared kan bestå subkulturer,många och arbetarsägas av som envar
byggamed sin kulturella identitet. subkulturer kanSomatt upp egen

betrakta de olika invandrargruppema, också exempelvisman men ung-
domar och pensionärer, liksom de religiösa samfunden. Utmärkande är

medlemmar har liknande, i vissa fall erfaren-att gruppens gemensamma
heter. Likheten visar sig i traditioner, värderingar, språk Ietc.vanor,
uppbyggnadsskedet hotfulla betingelsereller under kan behövagruppen
markera sin kulturella tillhörighet på materiellt tydligt sätt,ett t.ex.mer

symboler, prylar och kläder. Studiecirklarna har sinyttregenom upp-
rinnelse i de folkrörelsema och frikyrkorörelsen i början seklet.stora av
Då fanns också ideal drivkraften skulle inifrånkommaett attom grup-

själv. Gunnared idag stadsdelsföreträdama, politikerI uppmuntrarpen
och tjänstemän, också studieförbunden, aktivt bildandet cirklarmen av
och föreningar. motiverar cirklama med socialpsykologiskaMan resone-

den brukar användas vid argumentation för hem-typ sommang av
individ förstspråksundervisningen, dvs. måste kännaatt trygg-man som

het i innan kan vända sig övriga samhället.utåt detmoten grupp man
kan det också finns disciplinerande motiv bakomMen anta att ettman

stadsdelsföreträdamas starka stöd, vilket vi återkommer till.
i inledningen subkultur, denJuhani vi porträtterade tillhörsom en

förhållandevis Gunnared.finländska minoriteten isom är storen grupp
med studiecirklar ivi hur hjälp föreningar ochI sågporträttet man av

liknan-kantelebygge arbetar med bevara sin finska identitet. Påattt.ex.
flera invandrarföreningama. bosniskade används cirklama i Densätt av

musikcirklar sjungerzigenargruppen har i samarbete med därSKS, man
cirkelsitt folks traditionella visor och på gång medär att startaman en

matlagningscirkelför folkdräkter. bidrag tillNBVatt somsy ger en
anordnas muslimska kvinnor, för bara någranämnaattav en grupp

före-exempel. Ungdomarna blir också aktivt uppmanade bildaatt egna
ningar föreningenoch cirklar. tydligaste exemplen G-De två ärstarta

organiseradepunkten och musikförening där alla bandLövgärdets är
studiecirklar. Hip-hop och rockmusik områden där ungdomarnaärsom

speciella Pensionä-känner sig hemma och kan odla sin ungdomskultur.
i Britti Gunnared befinner sig också minoritet. Porträttetrema av

pensionärerna syfte beva-illustrerade i viss mån den kamp för i attsom
sin flesta svenskar från arbetarklassen,De vi sågsärart. är varavra som

har sinadel har bott i området redan innan förorterna byggdes. Manen
föreningar. del decirklar, motionsgrupper och finnsHär meravegna en

sig iläsecirklama förkovrartraditionella bildningscirklama, där man
Verksamhetenockså hantverks- och språkcirklar.olika ärämnen, men
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liksomviktig innehållet,dagtid och samtalet delofta förlagd till är aven
liggerkanske denkaffet bullarna. Pensionäremaoch när-är somgrupp

driverdelfolkbildningsidealet och själva tillgamladet stormast som
för få igång cirklar.på att

finns ocksåsärartsodling.dock inte karaktären DetAlla cirklar har av
olika länderfå människor fråndet uttalade motivetcirklar med attatt

dedettavarandra. Tydligaste exempletoch kännalära ärmötas
ochnystartade i Vuxen-bedrivs vid det ALU-centret ABF:scirklar som

grupperblandadehaft policyskolans regi, där sågöraattman som
emellan.för människorfinns därför lagdmöjligt. Grunden mötensom

hindermångablir svårt finnsgenuina dessa DetHur är säga.möten att
skillnader,från språksvårigheter och kulturellai Bortsett är t.ex.vägen.

idrotteninomproblem. Föreningarna, kanske främstbarnpassning ett
studieförbun-lagidrottema förefaller ha lättareoch framförallt inom än

tillolika nationers barn och ungdomarden samlaatt gemensamma
åldersuppdelade. Enidrottsföreningarna starktaktiviteter. Däremot är

studieverk-med sinverkar ha lyckats ganska braidrottsförening som
ihopigångcirklarsportfiskeklubben har tiotalsamhet Vapaär ettsom

länderolikafråncirklama träffas människormed Studiefrämjandet. I
för-kunna leda tillintresse, vilket börkring störregemensamtett en

fåförsöksituation. ocksåför olika människors Detståelse attgörs
Folkuniversitetetssocial bakgrundmed olikamänniskor mötas.att

hargård sådant exempel. MestGunnaredscirklar i Växthuset är ett man
prob-psykiskahar eller har haft sociala ochmänniskorarbetat med som

därför Till allaktivitetshusalla. detcirklama stårlem, öppna manmen
deockså del invandrare,sina lokaler kommer utgörshar även avomen

Även männi-församlingarna har mål integreravissafåtal. attett somav
männi-medfåkan gälla försökaolika bakgrund. Detskor med t.ex. att

ifamiljertrasigaeller människor frånså kyrkvanaskor inte ärsom
intresseorganisa-förbund, politiska partier ochReligiösaverksamheten.

ståndpunkt,de samlas kringtioner har det gemensamt att enenannars
riskalltidfinnsmed lividé vad Det attett gott enmenas osv.om som

ochpositionerdogmatiska fastlåsta i sinagrupperingar blir ochsådana
olika bak-medvälkomnar människorenbart odlar sin Omsärart. man

köpet,organisation får olika perspektiv pågrund till menar enmanen
Missionsförbundetsbibeltolkning ideltar i FS-cirkel ikvinna ensom

bli alltförochfastnainte skallviktigt för diskussionenregi. Detta är att
konventionell, hon.anser
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Att värna skötsamhet ochom ansvar

Med disciplinering brukar sådana strävanden går påutman mena som
få människor sig till de krav och förväntningaratt att anpassa som

samhället ställer på dem. Exempel sådantpå eftersträvas allmänärsom
skötsamhet, nykterhet, hygien, arbetsvillighet, pålitlighet liksometc, en
vilja inte enbart verka för sina intressen också kol-att utan ta ettegna
lektivt socialt Disciplineringsförsöken i första handär sättett attansvar.
få samhället bestå och inte sönderfalla i allmänt kaos. Strävandenaatt
sker ofta i riktning från samhällets dess medborgare,topp motner men
kan också aktivt stödjas olika medborgargrupper själva. Den storaav
satsningen på få ungdomar, arbetslösa, invandrare i cirklar ochatt etc.
andra verksamheter kan alltså ordningenbevara isättett att5 ses som
lokalsamhället.

Från politiker och förvaltningshâll betonar viktent.ex. attman av
behålla människor i stadsdelen och ordna aktiviteter för dem där. Det
gäller både de människor har sociala problem slag,olikasom av men
också de väletablerade kan stabiliserandeutgöramer grupper som en
faktor i lokalsamhället. problemEtt ungdomarna iärstort t.ex. att
stadsdelen åker till där inte har någon kontrollcentrum överman
dem. gäller framförallt de ungdomarDet befinner den socialasig isom
riskzonen. lika problem allaEtt ungdomar har det välärstort om som
förspänt dras till aktiviteter utanför stadsdelen så bara de minstatt
välbeställda blir kvar. fåEtt ungdomarna i riskzonensätt att att stanna

dem positiva förebilder i de ungdomar förmår ordna sinär att ge som
tillvaro för samhället acceptabeltpå rockbands-Satsningen påsätt.ett
föreningen iexempelvis led detta, där tillfälleungdomarär ett attges

sitt intresse i bostadsområdet, och på så vis kan föredömeutöva ettvara
för andra ungdomar. Både musikföreningen och studieförbunden ställer
krav på verksamheten skall ske regelbundet och under ordnadeatt
fonner. Alla förväntas med och för ochlokalernata utrust-vara ansvar
ningen, och vid de anordnas. instrumentenAttnärvara stormöten som

dyra och många hopsparadegånger under lång tid, lär sigär gör att man
rädd saker och ting. Medlemmarna i musikföreningen hålleratt vara om

själva efter ordningen består. frånMan till inreäratt väg yttre enen
disciplineringsform.

Droger problem i hela samhället, kanske specielltär ett stort men
i sådana områden Gunnared, där ungdomar grund socia-påstort som av

förhållanden riskerar hamna utanför samhället, i arbetslöshet.att t.ex.
Idrotten har på år uppmärksammats för den, i fall, görsämstaattsenare
ungdomar positivt tillinställda droger olika slag, inte bara till alkoholav

också till olika dopingpreparat. ledarna uppfattningHar klarutan en om;

4%
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fysiskt, med ungdomarnasinte bara ocksåhur skall arbeta, utanman
förhindras.kan missbruk kanskeoch sin kropp,tankar sig självaom

sväl-efteridrottsföreningama med längtankommer tillMånga storaen
Risken stjälper mångatävlande på elitnivå.lande muskler och är att man

för för-skola och sinakanske offrar sin kamraterungdomar ensom
realisera.fysiska förutsättningarde inte har någrahoppning attsom

mycket kost-ungdomar hamnatvårdplatser förEftersom ärsnettsom
kanräkna hur mycketdet inte svårtär utatt man sparapengarsamma

förexempelvis motionpositiva verksamheterstödjapå att ung-som
i Gunnared.ledaren för motionscentralemadomar. Så avenresonerar

ledarutbildning, där studiecirklar kan användasingår,Idrottens interna
inse sitt samhällsansvar och denledareför få morgondagens attatt

formare och förebilder för ungdomarna.roll de harmycket viktiga som
lokal-folkgrupper också riskblandningenDe utgör motstora av en

stadsdelsföreträdama på åtgärderstabilitet och härsamhällets även satsar
bilda före-få olikastärka ordningen. Kani syfte attatt man grupper

vi isjälvdisciplineringen vid efter kanDetningar t.ex.ett tag.tar se
detJuhani medlem FöreningenFinngötarföreningen är ser somsom

förbli skötsamhetenshjälpa medlemmarna inomsin uppgift attatt ram
Övriga invandrarföreningarökad stabilitet i området.föroch verka en

medlemmarnaförsöker alla hjälpaliknande påpå Desätt. sättresonerar
Zigenarföre-i det svenska samhället.smidigt kommapå sättatt ett

försyfte,har utnyttjat studiecirkeln i dettaRomado Podoningen t.ex.
buss, kon-i svenska blanketter, handlar, åkerfyllerlära hurutatt man

myndighetertaktar etc.
sigkännerdisciplineringssynpunkt människorviktigtDet är attur

studiecirkel.kan delta i Attvilket bl.a.nyttiga, göra attgenom enman
förnågonting viktigt, har lättarekänna gör attgör attatt upp-manman

samhällsmedborgare.del i sammanhang,sigfatta störreett somsom en
utanför. Attnedlåtande uttryck för dem hamnatfinnsDet gott om som

betraktadtill last dem. lätt blisamhället Detligga är ärett att somav
och bedöm-sigodräglig. skötsamheten ingår "göra förochlat I rättatt
alla arbets-iblandplatsar kan tuff, det harningen nogvaraav vem som

svårdefinier-dessutom andra sociala, psykiska ellererfarit.lösa Har man
Utbildningproblem det lätt bli utstämplad.medicinskabara ärär att en

iaccepteradaccepterad sysselsättning, låt densocialt ärattvara mer
riktigtarbetare. Studiecirklar har intemedelklassen bland statusän av

visarändådelta i cirkel innebärutbildning,formell attatt manmen en
sitt kun-breddaintresseradförkovra sig.vill Att attatt avvaraman

bådepositivt,värderasnågontingfärdighetsområdeochskaps- är som
samhällsföreträdamas.och ii ögongemene mans
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Studiecirklar kan verka disciplinerande inom arbetslivet. Denäven
arbetsmiljön inomTBV-kampanjen barnomsorgen har tids-stora om

mässigt infallit samtidigt med nedskärningar håll, intemångastora
minst i Gunnared. finns skäl cirklarna har fungeratDet att anta att som

ventil för hänt funnitsupprörda känslor. Vad inte cirklarnaen som om
hade blivitsvårt sia Kanske nedskärningarnaär protestemaatt motom.

får uppsägningaroch utåtriktade. de drabbatsNuöppnamer som av
eller försämrade arbetsvillkor hjälp sina sig igenomkollegor att taav av
sin bitterhet och besvikelse. får möjlighet uttrycka sin införDe att oro

eventuell arbetslöshet och sina känslomässiga reaktioner på justatten
de hamnat vid sidan personalgruppen.av

bostadsområdetSociala inätverk och trygghet

med ochlokalsamhälle Gunnared, omflyttning mångaFör ett storsom
i fara. därför viktigtsociala problem stabiliteten hela tiden Detär är att

finna åtgärder stabila människor kvargör att stannarsom grupper av
funnitoch trivs. själva valt bosätta sig i Gunnared, ochDe att somsom

gemenskap där de kan känna sig bidrar förmodligen också tilltrygga,en
viktigtandra medborgare känner trygghet. Detstörre äratt grupper av

i bostadsområde människor träffasför stabiliteten och tryggheten ett att
behövsi studiecirklar olika slag. inte mycketDet än attt.ex. merav

affären.varandra och skojar lite i Atthälsar på mötsnärman man
underlättar i andrakring intresse kontakterna ävenmötas ett gemensamt

sammanhang.
kan blisociala nätverk aldrig så litenBehovet Enär stort. gruppav

kankontakt skyddar anonymitet och isolering och härden stu-motsom
också ekono-diecirklama fylla viktig funktion, kan innebärasom enen

sjukskri-misk för samhället. exempel detta arbetslösvinst Ett är en
livsåskådningscirkel. Arbetslösheten har lettkvinna deltar iven som en

henne hartill ekonomiska problem och den sociala situationen runt
brytaförvärra hennes sjukdom. Riskenförmodligen bidragit till attatt

överhängande.ihop och behöva dyrbar vård eller samtalsterapi ganskaär
kvinnor i livssituationCirkeln, och de kontakter med andra liknandeen

fått, inneburit självhjälp. människorhon därigenom har Mångasortsen
i Gunnared lever i liknande situation. vi minns frånSom porträtteten

Britt, hon cirklarna och andra pensionärsverksamheternämner attav
betyder mycket för få de gamla i området igång bådehålla sigatt att
fysiskt och psykiskt, cirklarna fyller för dessutommånga demmen av

viktig social funktion. Cirklama kan också människor lär siggöra atten
behärska saker i sitt vardagsliv samhälletsde behövtatt som annars
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hjälp för utföra. enklare förut-klara matlagningAtt äratt t.ex.av en
sättning for boende.eget

Att förvalta subkulturer och införliva ungdomskultur

Studiecirklama till lokalai Gunnared bidrar det livet på olika Desätt.
ingår naturligt i stadsdelens liv där de för inte försum-på stårsättett en

vilketbar del aktivitetsutbudet. Cirklama ibland kulturbevarande,ärav
sinofta hänger ihop försöker finna sin identitet, sinmed särart,att man

ting,historia. det för pensionärerna läser gamlaSå väverär som om
efter med hjälp gamla tekniker. det ocksågamla eller Såmönster ärav

invandrarföre-med den kantelecirkel Juhani deltar i och i andraäven
ningar. sökandet efter sina går tillbaka i tiden ochI gärnarötter man

bruksföremålletar efter tydliga uttryck, kan finnas i gamla sånger,som
deraseller liknande. invandrargruppema det inte Gunnareds,För är utan

endastkulturella tillhörighet, står i fokus. Likaså detär ettegen som
glesbygdfåtal pensionärer har sina i Gunnared och då i denröttersom

fram.fanns innan Gunnared stadsdel växtesom som
kulturproduktenm skriverCirklama skapar också olika Mantyper av

musik, målar tavlor,böcker, komponerat och spelar I Gunna-väver etc.
red mellanrum olika aktiviteter där lokalaanordnas med jämna grupper

med. dessaframträder och visar vad de håller på sällan skerInte evene-
studie-Stadsdelsförvaltningen och någotsamarbete mellanettmang som

vid sådanaförbund. författarcirkeln har säljsböckerDe gett ut, t.ex.som
trendiga,ofta och litetillfällen. Ungdomarnas intressen, aktuellaärsom

detta hip-hop-cirkeln ochdet lokala livet förnyelse. Exempel ärger
självaoch låtskrivande i sigrockbandscirklarna. Bandens repmöten är

framträder idel vid olikadetta. Genom att arrangemangmanen av
synlig också for dem intestadsdelen blir verksamheten ärannarssom

okontrollerade också för-med. ungdomar stökiga och kanSynen på som
Kanskemöjligheter visa vad de håller med.bättras de fårnär att upp

offentligt.allvar visasockså ungdomarnas uttryckssätt på denärtas mer

23 i antropologisk meningkultur används på olika ibland vidBegreppet sätt,
verksamheterliktydigt med levnadsmönster, ibland enbart for estetiskanärmast

bildkonst, musik och utförda professionella kulturarbetare. Deteatersom av
kan mellanting,kulturprodukter blir till i studiecirklama sägas utgöra ettsom

sällanfolklig kultur. skapade lokalbefolkningen och har inteDe är etten av
finnsinnehåll levnadsmönster och livsvillkor påpräglat deär somsom av

samhällsbärare.6.3 Cirklar kultur- ochSe vidare under rubrikenorten. som
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Utbildningskomplement andra ämnen och in i Komvuxvägen-

Studiecirklar har alltsedan de startade varit till detkomplementsortsen
allmänna utbildningsväsendet. cirkelform kan studeraI ämnent.ex.man

inte återfinns inom det ordinarie utbildningsutbudet. Gunnared harIsom
studiecirklama kommit användas vissaockså systematisktatt avmer

Speciellt i invandrartäta områden samlas människormångagrupper. som
olika anledningar kommit efter med sin skolgång. SFI-kursemaNärav

har gåtts igenom den naturliga för få svenskKomvux vägenär att ut-en
bildning. inte in på finns det inte mångaKommer Komvux vägarman

sigstår till buds, bortsett från studiecirklar olika slag. sökerMansom av
då cirklar meriteringsvärde förtill sådana kan hagärna tror ettsom man

komma i samhället, svenska, matematik och data.vidare engelska,att
arbetslösa nationalitet. harDetsamma gäller de På ALU-centretoavsett

ochhårt studiecirklar och har samarbete både med ABFsatsatman
fyller medVuxenskolan. finns hela dagarnaDet nästanpersoner som

cirklar. för arbets-Vissa exempelvis de speciella cirklamaämnen som
lösa i konsten söka arbete, finns inte i så andra former.många Ar-att
betsfönnedlingen har visserligen också haft liknande kurser, inommen

pensio-det ordinarie utbildningsväsendet lyser de med sin frånvaro. För
studiecirklama få tillgång till sådanakan ämnennärerna sättett attvara

i skolan. folkskolainte fanns de gick Britt, bara harFörnärsom som
bakom Vuxengymnasiet,sig har studiecirklama tillsammans med statens
skola för och British Institute inneburit möjligheter lärat.ex. attvuxna
sig främmande språk.

demokratiska färdigheterAtt uppöva

förmågorStudiecirklama indirekt tillfällen sådanamånga uppövaattger
naturligasamhällsmedborgare. Cirklamakrävs demokratisk ärsom enav

lokalsamhället. cirkeldeltagamamötesplatser för samtal Flera avom
församling-detta, inte deltar i cirklar drivsminst denämner som som av
hjälps åteftersom dessa cirklar ofta samtalskaraktär. Manär attarna, av

försöka diskuterarhitta kopplingar människa-kyrka-samhälle och man
perspektivsådant maktfördelningen mellan könen. Cirklama påsom ger

tillvaron ocksådem med, kan förmoda deltagarnaär attsom men man
sprider sina insikter människor träffar cirkeln.till de utanför Detsom
blir inte lika enkelt svart-vit i sina åsikter efter hört huratt attvara man
andra de deltar i den här Cirklamacirklar.typenresonerar, anser som av
blir inte alltid de diskussionsforum tänkt sig. delhar Enöppna som man
cirklar upplagda ungefär vilken undervisningssituationär som annan
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få deltagaredet svårtVuxenskolan framkomhelst och är attattsom
cirklar.till samhällsinriktade

spelaskriva, måla,uttryckssätt,med olika ärarbetaAtt etcattsom
kommuni-kunnaolika sammanhang. Attanvändas ifärdigheter kansom

förutsättningargrundläggandedet,sina intressen och våga göra ärcera
inflytandede möjligheter tilltillvaraför skall kunna taatt somman

språk ochmedFlera cirklar arbetardemokratiskt samhälle.finns i ett
exempelvislär sigsöka-jobb-cirklamauttrycksformer.andra I attman

arbetarmeritförteckningar.och Manansökningshandlingarformulera
skallde vågasjälvförtroende sådeltagarnasmed byggaockså attatt upp

i cirklaranställningsintervju. Likaså arbetarsitt värde vidhävda manen
språken,engelskamed svenska ochinte baramed invandrare,många

andra hand-i blanketter ochfyllasådantockså ofta med attutan som
lingar.

föreningsverksamhettillfall inkörsportStudiecirklar i vissaär aven
kvinnor, harintervjuats, två arbetslösademolika slag. Ett sompar av

politisktnågotsig med ikan tänkaefter cirkelnuttryckt de attatt nu
kan detSpeciellt för liteparti. steg att tastortettutsatta grupper vara

drivs inomGunnaredcirklar ide flestaförening. Eftersomsig till någon
intimthöradessa kommitförsamlingar, harochför föreningar attramen

musikföre-de vill tillhöragällerrockbandenFör t.ex. att omsamman.
imed någonstudiecirkel, och vill dede bildaningen så måste aven
förenings-musikföreningen. Medde tillhöramusikcirklama så måste ett

ansök-möteserfarenhet,ledarskap,tidföljer ofta efter enengagemang
demo-förvaltningarna kortmedkontakterningar medel, sagtosv.,om

kratiska färdigheter.
lokal-imångfald funktionerstudiecirklamafyllervi harSom sett en

rad olikahacirklama kanflexibilitetensamhällena. Den gör attstora en
innebärflexibilitetlokalsamhälle.och Dennaför individbetydelser

mil-lokalaomständigheter i dentillanpassningsfönnågaockså nyaen
jon.
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Cirkelsamhället6

för skif-kapitel har vi deltagare illustrera cirklamasI porträtterat atttre
skildrat de betydelser cirkelntande karaktär och sammanhang, uttalade
undersökt cirklamas relationer tillhar för den enskilde och därefter tre

framförallt givit cirkeldeltagamaslokalsamhällen. Så långt har vi röst
bety-viss informanters upplevelse studiecirklamasoch i mån våra av

delsem väsentligt den bild vi därmed fått fram positiv. det härallt II är
problematisera bilden Vi det ikapitlet ska vi tillåta något. görattoss

teorier bildning, kultur och identitet,första hand inspirerade menav om
samhällsteori. Med dessas hjälp tolkar vi vårtstöder också på kritiskoss

cir-identifiera centrala sidor studiecirkeln.material och söker Det ärav
betydel-samhällsfenomen vi undersöker. överskrider vi dekeln Härsom

identi-har för individ och lokalsamhälle och sökervi denangett attser
indivi-territorium där vi cirkeln sig, på gångfiera det rörattmenar en

samhälleligt. Vi just detta, cirkeln inrymmerduellt och att attmenar
främstasträvanden både hos individen och i samhället, dessolika är
uppslagdiskussioner förs i kapitlet, bygger påkarakteristika. De som

intemed empiriska material. Materialetvi fått vi arbetat vårt ärnärsom
generelltvi kan uttala vad studiecirklarden karaktären settatt oss omav

Vi kan integamla, arbetslösa eller invandrareför ellerbetyder osv.unga
lokalsamhällenvad cirklar allmänt betyder förheller uttala settomoss

gårväcka frågor och funderingarvisst vi kanslag. Menett somav
resultatreflektera hur våraiakttagelser ochvåra faktiska överutöver

perspektiv.vidareskulle kunna tolkas i ett
destudiecirkelnvi först behandlarKapitlet uppbyggt såär att ur

formare gemenskaper.lärande ochaspekter vi tidigare,mött som avsom
socialabildningsteoretiskt perspektiv och dendiskuterasLärandet ettur
det förcirkelns grammatik. Vadgemenskapen analyseras i ärtermer av

förinteraktionen Vad detunderliggande strukturer reglerar ärsom

m inom feministisk forskning. Semed begreppet "voice"kan jämföraMan t.ex.
tradition Lather 1991.Gilligan forskare i denna1982. En ärannan
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skeroch samspel där Därefter vi på cirkelnmöten ettsom ser ur
kulturfömyare.kulturanalytiskt perspektiv, kulturbevarare ochsom

Sedan kommer cirkelns bidrag till skapandet personliga ochpå av
efter det följer avsnitt medborgarnaskulturella identiteter och ett om

skötsamhet, nätverk och självreglering. Slutligen vi spännings-tar upp
samhälle och försöker precisera cirkelnsförhållandet mellan individ och

samband med det för diskussionrelation till dessa båda. vi ocksåI en
relaterarcirklarnas betydelse för den svenska demokratin. Till sistom

statliga målen för folkbildningen.vi vårt material till de

lärandets innebörder6.1 Cirklar och

Under rubriken lärandets innebörder kommer vi först att resonera om
och medbor-cirklar i förhållande till begreppen bildning, självbildning

ideal föreställningargerlig bildning. Vi lyfter också fram olika och som
både och lokal-finns cirklar det gäller lärandet, deltagarnasnärom ur

samhällets perspektiv.
existerandeproblem uppstår försöker tolkaEtt när man ensom

samhällvetenskaplig teorins reduktionis-verklighet med hjälp teori ärav
rättvisa empiriskt materialstiska karaktär. kan sällanDen göra ett
också här Studiecirkeln,komplexitet och mångfald. Så det i vårt fall.är

verksamhet idag berättigad till statligavi med det den ärom sommenar
studieverk-bidrag, består rad olika, till ganska disparata,synesav en

mellan funk-samheter. Vi kan fråga vad det finns för likheter,t.ex. oss
cirkel för effektivare före-tionären i idrottsrörelsen går i bliattsom en

i litteraturcirkel för skapaningsmänniska och pensionären går attsom
förståssitt liv. Båda cirkeldeltagama bedrivermening och struktur i

vissarbetslivet, båda sker i båda harstudieaktiviteter utanför engrupp,
ledare,regelbundenhet i tiden och har formellåterkommande menen

läs-därutöver vi meningsfullt tala pensionäremaspåKan sättett om
föreningscirkeln allmän-ning flydda tider lärande,ett om somom som

bildning, eller vävkursen social och kollektiv lärandeprocesssom en

25 Tobin har beskrivit amerikanska sedan 1800-taletTyack 1994 hur skolor
karakteri-kännetecknades "grammar of schooling". djupareDetta mönsterav en
lektioner,kunskapens sönderdelning i "läxor, uppdelning tiden iseras av av

refonnivrare,och examinationer Grammatiken har olikautmanatsetc.prov av
empiriska studiealltid återtagit sin dominerande roll. relation till dennaImen

det anmärkningsvärt studiecirklama lyckats etableraär mönsteratt ett annat -studiecirkelns faktiskt överlevt lång tid.grammatik, under mycket Seen som
i och 1995.Larssson Bergstedt Larsson
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del folkbildning.central svensk DenStudiecirkelverksamheten är aven
där bildning,centraleuropeiska bildningsdiskussionhar sina i denrötter

fribli människa,liktydigt med myndigi humanistisk anda, att envar
övertro.° tänkandet tillfolkbildning utvecklades detfrån svenskInom

skulle bilda sig själv,självbildningsideologi, folket gärna attgenomen
ocksåvarandra. svensk folkbildning harstudera och samtala med Men

demokra-upplysningstiden, till formandettydlig koppling till ettaven
medborgare torde allademokratisk praktikentiskt samhälle och Ien

folkbildningstraditiontill forma denkällorna ha bidragit atttre som
gällt bådeunder hundra år. harpräglat svenskt samhälle Detän attmer

erbjudafria människan,den "myndiga,realisera idealetsöka attom
individuellfinnasöka sig kunskap ochmöjlighet självhenne attatt en
meningsamhällsgemenskap. Lärandet i vidsolidaritet ochbas för är

tillnyhumanism och klassisk bildningssynsåväl kopplat tillalltså som
iakttamöjligtmedborgerlig fostran.självstyrt lärande och Det är att

innehållbildningenscirkelverksamheten. Ser tilldetta ispåren av
samtidadels från politiken och denfrån klassikerna,hämtades det dels

alltjämtpopulärvetenskapliga innehålletIdag detvetenskapen. cent-är
samhälls- ochfrämst ifå och politiken märkbarralt, klassikerstudiema

estetis-istället deandelen cirklarrörelsecirklar. Den utgörsstörsta nu av
ka.128

med förseofta liktydigtraditionell meningFolkbildning i är attmer
skadenhämtad från modern vetenskap.folket med kunskap Det är som

informeraViljanskapa bättre värld.möjligt fördet attgöra attoss en
institutio-folkbildandeockså idag hos deforskning finnsaktuellom

fysiologisk,medicinsk,vi exempel hurmaterial harvårtInerna.
formvetenskap i populäroch psykologiskbiologisk utgörgeologisk,

sinsin kropp,gälla hur sköterstudieinnehåll. kancirklamas Det man
oftastRådenmedmänniskor.sinahund, sin trädgård eller bemöter är

praktikensgodainte från denvetenskaphämtade från forskning och -
helleryrkeskvinnan har Inteellerfält, från vad yrkesmannen säga.att

förtälja.har Eneller släktingenerfarnefrån vad den vännen attgrannen,
riskerarakademiemainnehåll främst frånsittfolkupplysning hämtarsom

självständigtinnehåll hela tidenupplysningensfå problem inteatt om

12° samband medaktualitet inte minst iförnyadhar fåttBildningsbegreppet
iDonald Broadybildning i vilkenSkola förläroplansbetänkandet expert-en

förtshar sedanolika tolkningarDiskussionenbilaga diskuterar begreppet. om
i debattåterfinns inläggUtbildning 1993Forskning 2-4på flera håll. I ennrom

Broady ochmellan Mac Murray.
27 1991.Gustavsson
28 36.1994,Svensson s
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och omformas efter beprövad erfarenhet och specifika omständig-prövas
heter. Vi kan fråga i vilka avseenden erfarenhetsutbyte ochäross:
folkbildning förenliga ivetenskaplig grund och i vilka de konfliktär

framgångsrika studiecirkelnmed varandra Kanske det just det denär
omforma innehålllyckas med, bearbeta och upplysningens så detatt att

livetblir möjligt använda den i formandet detatt av egna
vi till cirkelformen bedrivs arbetet i mindre männi-Ser avgrupper

skor med viss regelbundenhet i bestämda, ofta starktmöts per-som
sonligt förankrade, syften. tänker cirkeln ideal föreställerNär oss som
vi den kamratcirkel, dvs. bildadgärnaoss som en som av en grupp
människor erfarenheter söker sigmed och intressengemensamma som
till förverkliga och/ellervarandra för tillsammans kunskaps-att ett
handlingsmålm Till idealbilden hör dessa människor i cirkelns formatt
sedan söker den information och kunskap de kan behöva. Igemensamt

och ökar sincirkelns form skingrar de tillsammans okunskapens mörker
förefaller det idag för mångahandlingsfönnåga. realiteten åtminstoneI

långt individuellt projekt delta i cirkel. Anledningenett attvara mer en
till deltar kan högst personlig och det kun-att gemensammaman vara
skapsökandet läser cirkelbok ellerinskränkt till att man en gemensam

i andra.sin verksamhetutövar närvaro av
sakorienteringVi starka innehâlls- ochkan undra denöver som

verkar finnas Sannolikt finns förklaringenhos de deltagare mött.
utveckladelvis i faktum söker cirkeln just fördet ettatt attman upp

förhållandevisintresse eller lära sig något bestämt, så denäven ärmen
verksamheten/innehållet intressant. Kanske finnsstarka betoningen av

traditionenden svenska statskyrkan hardet historisk förklaring Inomen
katekes utgjordetextläsning och texttolkning varit stark. Luthers lillaav

andramed bibeln framföri omkring tvåhundra år tillsammans texten
tolknings-kallade kontrollera läs- ochHusfar, klockare och präst attvar

de första hyggligt läs-förmåga. Svenska folket också bland att varavar

29 förvetenskap-Problemet akademisering ochmed kunskapens vardagens
scientismenligande har bl.a. Habermasuppmärksammats attav som menar

fömuft medi livsvärlden och tenderar praktiskttränger ersätta ettatt ett
"Scientismtekniskt-vetenskapligt. definierar begreppet scientism så här:Han

longerscience belief itself: that the conviction thatmeans we can no
identifyunderstand science form of possible knowledge, but rather mustas one

Outhwaiteknowledge with science. Citatet efter 1994, 29.s
° första hand förknippar med cirkelidealetkanske inte detta vi iDet är som

samtalet.framförallt friheten, självbestämmande, gemenskapen och Seutan t.ex.
Hellblom Idealbilden studiecirkeln och Arvidson1985, ff314s om av
1991, på studiecirkeln.ff där han diskuterar Oscar Olssons172s syn
l Hartman 1995.
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folkundervisningen skolan hadeoch skrivkunnigt, långt innan genom
läsartraditionen bibelstudiema inomnått till alla bam. har vi ochSåut

med den form studiecir-frikyrkorörelsen. "Läseriet hade likheter som
mellanfått, just den relativa jämlikhetenkeln bl.a. gäller detsenare

given innebörd. Bibelsam-deltagarna och diskussionerna kring textsen
räckhåll för i första handtalen fördes inom frikyrkan systemen,utom

folkrörelsema, arbetarrörelserepresenterade statskyrkan. tidigaDeav
kopplingar till den frireligiösaoch nykterhetsrörelse, hade båda starka

därifrån.rörelsen de förvaltatoch det inte osannoliktär att arvet

från ochIdeal och förväntningar deltagare6.1.1

lokalsamhälle

och enskildAktiviteten både kollektivi cirkeln kan betraktas ensom en
läroprocess eller vidgningenutvecklandet kompetensDet är avav en

material framhållerkunskapshorisont deltagare i vårtmånga somen som
till vissLärandet ocksådet centrala motivet för sitt cirkeldeltagande. är

läroplanersjälvstyrt, inte formelladel reglerat intresse ochegetav av
folkrörelsema ochoch kursplaner. organisationerna,ochFör staten

målförverkli-studieförbunden studiecirkeldeltagandet förknippat medär
organiserandetgande. Cirklarna skall bidra till demokratin, underlätta av

Lärandet i cirklamaverksamheten eller studieförbundets profil.spegla
nivåeralltså inramat mål flera olikapåär av

studiecirkelnlärandet igrundläggande antagandeEtt är attannat om
samhälleligtindividuellt ellervarken privat eller offentligt,det varkenär

biblio-eller påtill sin Bilden autodidakten, sitter hemmanatur. av som
allmännamed denoch studerar de lärda skriñema, oförenligteket är
sigAutodidaktenuppfattningen studiecirkeldeltagare. ägnar enom en

icke-detläroprocess vi kan beteckna självstyrd, är ettsom mensom
kollektiv,ingår isocialt lärande. Deltagaren i studiecirkel däremot enen

kun-forma sinsocial läroprocess. eller hon inteHan är attensam om
cirkelledare.ochskapsprocess, den formas cirkeldeltagaregemensamt av

formulerat,Målet må statligt, organisatoriskt individuellteller menvara
makten kunskapsprocessen delas cirkeldeltagama.över av

z Vi utifrån bärande förväntankan våra intervjuer det alltjämtsäga äratt en
föremål för dis-på studiecirkeln, vi ska tilljust detta kanäven görasattom se

kussion i den sentida utvecklingen cirkelverksamheten.av
m Erfarenhetenrad läroprocesser i livet slumpmässiga.En oavsiktliga ochär
lär sådant vi inte på förhand tillvaron.tänktoss oss om
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Betraktar vi cirklama maktperspektiv och marknadsperspek-ett ettur
tiv det uppenbart del de cirklar vi fyller viktigastuderatär att en av

Åfunktioner, också för lokalsamhälle och sidanstorsamhälle. kanena
vi många cirklar utvecklar individuella kompetenser ocksåattse som
har marknadsvärde. gäller uppenbarligen cirklarDet de påett t.ex. som
olika förbereder arbetskraften för vidare studier återkomstellersätt en
till förberederarbetsmarknaden. Invandrare sig för inträde tillsom
Komvux-studier, arbetslösa går på arbetsmarknadsrelaterade cirklarsom
och studiecirkeln tillungdomar använder slags studie- ochsom en yr-

Åkesorientering. andra sidan har vi rad cirklar underlättar olikaen som
samhälls- och strukturförändringar. Hit kan EU-cirklar,vi räknatyper av

fackets kampanjcirklar, också kulturmötescirklar och datacirklar.men
fyller funktionen underlätta genomförandet förändringarAlla de att av

påkallade utifrån, pågående strukturomvandling ochär staten.avsom av
studiecirkelnsammanfattar vi detta fenomen samhälleligär som en

institution kännetecken den bärs till delenär störstaatt ettvars upp av
informellt, regelsystem socialtouttalat och formar in-ettnorm- som

individuellt kollektivt, lärande. utifrån mål,och Den detgörramat, som
visserligen övergripande formulerade organisation ochplan ärett av

näraliggande ochstudieförbund, på konkret nivå formuleras avmen en
delta-den enskilde deltagaren själv. med några undantag,Dessutom är,

åtföljs inte sanktioner från samhälletsgandet frivilligt. avbrottEtt av
andra drastiska konsekvenser för den enskildessida. får heller ingaDet

studiecirkeln förstås informellt och socialtframtid. Alltså kan ettsom
mening.inramat, självstyrt frivilligt lärande i vidoch

Cirkelns grammatik6.2

grammatik vi här lyfta fram det friadelar i cirkelns kommerSom att
föroch frivilliga studierna, liksom sakorienteringen. Därefter vii en

diskussion sociala gemenskapens karaktär. Slutligenden resonerarom
vi cirklamas tids- och rumsmässiga struktur.om

34 hel del arbetslösamed reservation. studiecirklama förDetta Ensagt en av
och för invandrare intressestyrda eller har med självför-knappastär göraatt
verkligande i den mening vi vanligen tänker det. Vi arbetslösa ochattvetoss
invandrare förlora sina bidrag de slutar kurs, den går ikan även närom en
studiecirkelform. oña arbetsplatsförlagda kampanjcirklama iheller deInte

sanktionslösa. innebärorganisationsregi helt frivilliga och inte deltaAttär
bevakas. betrakta demrisker för de intressena inte väljer viHäratt attegna

förväntade ideal.avvikelser från cirkelnssom
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och symbol harCirkeln geometrisk figur några karakteristikasom
också gäller studiecirkeln ideal. sluten, sammanhållen,Den ärsom som

dvs. utanför den. figurbefinner sig i den eller bestämsDenman som av
sig exakt avstånd frånden omslutande linjen befinner påatt samma en

för hierarkier,given mittpunkt. Triangeln använder symboliseraatt
för värde. i cirkelcirkeln framhäva allas lika studerarDenatt som en

student. organiserardeltagare, inte elev, studerande eller Denär som
andra med hel delarbetet ledare inte lärare. Vi bär med 0rdär oss en

förväntningar studiecirkel skall och vad den inte skallpå vad en vara
vara.

Fritt och frivilligt6.2.1

påtagligafinns hos intervjuade studiecirkeldeltagare delDet våra ut-en
Hit hör fram-tryck för förväntningar studiecirkel skapå vad en vara.

förallt frihet från och krav.föreställningen dess frivillighet och tvångom
och villigstudiecirkel jag till bara jag själv intresseradEn går ärnär att

bli gådelta. förväntar mig inga sanktioner jag väljer låtaJag attattom
cirkeldeltagandet i förtid.gång eller jag avbryter Interentaven om

inte läser iheller förväntar jag det så jagmig reprimander är attom
studieplanenboken eller arbetar med mitt i den takthantverk anger.som

bara detförväntas auktoritärt. inteCirkelledaren inte bete sig Det är att
ellerdeltagande, hanhan eller hon inte ska formella mittställa krav

deltagareexempel påhon bör också för finnssamtal. Detutrymmege
det intekritiska påpekanden sina cirkelledaregör när gettssom om

och hellerkaffepaustill det, det inte funnits någonnärutrymme t.ex.
samtalstidÃ positiva kom-ingen Intrycket förstärks de mångaannan av

socialochmötesplatscirkelns betydelsementarerna ge-somom som
kan vibullar.menskap, inte minst just "kaffe och Härsamlingen kring
tydligKaffestunden hartala cirkeldeltagandet ritualiserat. enom som

karaktär, samti-frivilligauppgift i cirkeln, befäster dess informella och
känd för,digt den erbjuder kanskemöjlighet till det den är mestsom en

erfarenhetsutbyte.öppet

35 kompe-Vi har också cirkelledarensenstaka synpunkter på cirkeln ochmött
ochkompetenspekar i riktning, dvs. efterlysertens motsatt attsom man mer

mindre prat.
6 liknandepåWaldén 1994, 1995 diskuterar cirkelns karaktär sätt.ett
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Sakorientering6.2.2

kulturspecifik. finns helt enkelt,Studiecirkeln fenomen Detärsom som
från land konstaterar, få motsvarigheter ivåra deltagare annaten av

länder kollektivaandra Visst kan det finnas samverkanstraditioner
studieroftast inte den kombination och social gemenskapav sommen

studiecirkeln erbjuder. vi enbart till den sociala fonnen,Ser umgänget
erbjuder kan kvarters-och den mötesplats cirkeln vi säga att t.ex.som

Medelhavet kancaféet i länderna kring motsvarighet. Därutgör en man
och dryftabåde relativt regelbundet, bekantskapergöramötas nya

och kravlösa former. Jämförelsen haltaraktualiteter under opreteniösa
Cafélivet huvudsakligen någonting föremellertid på flera män,sätt. är

umgängesformen,för kvinnor och vi då bara tillinte Dessutommän. ser
till cirkelnstill den sociala interaktionen och erfarenhetsutbytet, och inte

skiljer sig cirkeln från caféumgäng-innehållssida. social institutionSom
finns förutbestämt ofta in-just det i cirkeln änettet att omgenom -

cirk-dividuellt omfattat mål gäller verksamheten. Mångaämnet,som-
med, form skriftligtlar utgår från, eller kompletteras någonännu av

Även dekursbok, studeras deltagarna. intematerial, närsom aven
sakförhållan-det det kombinationen socialt kringgör umgängeär ettav

studiecirkelns grundläggande kännetecken.de, utgör mestettsom av
i tvångsfriförväntar sig inte bara social gemenskapVåra deltagare en

framförallt fördjupning sitt intressesituationoch demokratisk utan en av
studiecir-och lära sig något Förväntningarna påsin möjlighet att nytt.

och den relativa jämlikheten ikeln gäller alltså inte bara friheten utan
karaktär.sakorienteringen och det sociala Detlika hög grad umgängets

socialt utbyte helst strukturerassociala utbytet inte vilketär utansom
sakorienteringen. deltagarnacirklama fokuseraroch underordnas I

cirkeln därför och verksam-vi lärandet. går tillpå De ämnetattsettsom
socialfå deltagare skulle bli kvarheten lockar. intryckVårt är att om

sakorienteringen.tilläts konkurrera Detgemenskap på något sätt ut

7 Sloveni-finns givetvis på andra håll i världen.Studiecirkeln fenomen Isom
Klemencicutveckling cirkelverksamhet gång,har t.ex. seen man en av

1995.
1 cirklama tillförs deltagare, invandrare ochtakt medI att nya som unga

traditio-cirklama förändrar karaktär frånarbetslösa och i takt medt.ex. att mer
hantverk och musik, blir dessnell studieverksamhet till verksamheter t.ex.som

traditionenentydig. Andå vågar vigrammatik också mindre äranta att en
faktor också för dessa cirklar.betydelsefull och strukturerande
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tillinriktingen cirkelns objekt detförefaller alltså är somsom om
förekommerdel formar den interaktion och det samtalstor som

Social gemenskap och behärskad intimitet6.2.3

sannoliktcirkelns grammatik gälleruppenbara regelbrottenDe motmest
studiecirkeln sådan, dvs.just det konstituerar förståelsen av somsom

frivilligheten. våra deltagaresakorienteringen, jämlikheten och Flera av
inte heltcirkeln inte får skvaller.påpekar samtalet i Det äratt vara

skvaller syftar påmed det vi kanklart vad de attanta attmenar men
ochdetaljer hans eller hennes livvi talar tredje och ger omom person

helleroch i frågalivsföring inte allmänt kändaär som personensom
be-vilja de blev. Enligt ordboksdeñnitioninte skulle ärgärna att en

illamed sladdra, föra vidare, talaskvaller besläktat prata,greppet om,
ordockså med neutralabaktala och förråda hemligheter sommen mera

infomiera.° istudiecirkeln finns det,meddela och I annatatt som
socialtförväntan ska beteinstitutionaliserat på viumgänge, atten oss

utlämnahör inte skvallra, intekorrekthetenkorrekt. Till den attatt
vidareföradenne i kritiska intetredje inte tala termer, attatt omperson,

intimt,betyder inte samtalet inte kanintimiteter.rykten och Det att vara
tillkortakom-mig själv, mitt privatliv, minadå ska det handla ommen

framgånganm livserfarenheterutbytemande och Kort sagt av egna
diskussionensamspelet i cirkeln knappasdet korrektatillhör avmen

erfarenheter.närvarande och derasandra, icke personer
trygghet,nämnda sakorienteringen ocksåtidigareDen utgör etten

intimitet. deltagare,överdriven Vi kan,alltför närvärn mot somsom
järn-skador ellertill utseende, idrottenshelst återföra samtalet varpens

centralajust detta dehanteringens betydelse. Kanske skapar ett meraav
intimliteni cirkeln. relativtvillkoren för den sociala Isamvaron en

med småjag självregelbundet kankrets människor jag mötersomav
kan jag intemedel reglera interaktionens karaktär. Det sättsamma

familjeni skolan. Interaktionen ii familjen, i arbetslivet eller ärgöra
jagtillåtna ochoch tilltalsformerofta gränsöverskridande, alla känslor är

9 särskilt saken inte detsammaKanske förtjänar det betonas ärattatt som
kanskestudieområde lika väl kan verksamhet eller,ett utan mermenvara en

läsecirkeln harpensionärerna isällan, också delad upplevelse, närt.ex.en som
högläsning tider flytt.tillsammans omom
° synonymbokenVåra 0rd 405. 1993, 532.1993, Stora ss
m Jämför Walden 1995.1994,



188 Kapitel 6 1996:47SOU

kan inte förutse uppträda. arbetslivet skolande ska I och denär är mer
beräkneliga kan lätt bli lite utarmade, tråkiga och stereotypa.rentavmen

studiecirkeln kan jag själv välja, intimitet kontrollerade formerI under
eller distanserad interaktion i skydd verksamheten.ämnet,mer av

deltagare vi intervjuat sin privataNågra de skiljersäger attsom
vänkrets och i cirkeln. i regel bara medDe umgåsvännerna senare man
vid cirkelträffama tid alltså rela-under den cirkeln pågår. Umgänget är
tivt behärskat.strikt reglerat i tid och intimt ändå Mansträngtrum, men

erfarenheter förhållandevisdet pågärna görpratar ettom egna men man
cir-neutralt samtalet utspinner detMerparten sig kring ärsätt. somav

kelns föremål, engelskstudier, hundpsykologi bibeltexter. Vissteller
finns kanskedet cirkeldeltagare knyter vänskapsband cirkeln,isom men
gäller främst dem i får chansendet pressad social situation attsom en

kulturell ellergelikar, arbetslösa eller imedlemmarmöta t.ex.som en
skilsmässa,religiös minoritet. livskris, framkallad arbetslöshet,En av

förlust pensionering incitamentmake/maka, kan också ettvaraav osv.
studier studiecirkeltill isöka sig till människa börjarEnatt som en

ochantagligen impulsersådan situation ovanligt förär öppenen nya
cirkeln funnitkontakter. deltagare i vårt material de iNågra säger att

kanskevänner för livet. Utsattheten, utanförställd, skapar ettatt vara
överskrida den behärskade intimitetincitament till att annarssom

för interaktionen i studiecirklar.tycks gälla mångasom norm
ovanligt till-Generellt måste studiecirkeln betraktassett ennog som

formella krav ochinstitution just frånvaronåtande social genom av
förgäller detden inte helt krav. Framföralltsanktioner, är utanmen

interaktionsformoch deltadeltagaren kunna läsa i den specifikaatt av
bristande socialAlltför självupptagenhet,cirkelnsär storsom egen.

handi-socialpsykologen svårtresponsivitet skulle Asplund säga, är ett
Änstudiecirkelsituationf kombineraskapp i dettadetvärre ären om

till andra.personlighet Enmed dominant och oförmåga lyssnaattenen
deltagareeller mindre haverera följdstudiecirkel kan att enmer avsom

deltagarecirkelledaren andraständigt ordet och varken ellertar enger
dettasyl Britt, vi inledningsvis,i vädret. mötte attt.o.m.som menar

höggradigtAlltså,skulle kunna anledning till sluta i cirkeln.attvara en
okänsliga,socialtinåtvända och slutna, liksom mycket dominanta och

42 folkhögskolorfrån femalla folkhögskolestuderandemindre hälftenInte än av
hade bidra-livskris.undersökning genomgå någon form Denvisade sig i aven
led istudiernatill studierna och de såggit till sökt sig ettatt en nysomman
har ocksåEkerwald 1979livsorientering Sundgren, 1986. Johansson

vuxenutbildning.sig tillexistentiellt till sökertemanoterat ett att man
3 Asplund 1987.
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verkar inte uppfattas goda studiecirkeldeltagare. Vi kanpersoner som
kanske tolka det de hotar den välbalanserade interaktionattsom som
tycks cirkelns karakteristika och den dess speciella karaktär.utgöra ge
Cirkeln ingår varken i det privata livets sfär eller i det offentliga livets

Den ställer inte maktens och marknadens bestämda ochsystem. avperso-
niñerade krav på den enskilde. erbjuder helt enkelt väl avvägdDen en
social sina villkor, där detpå lämpligt uppträda medär attsamvaro egna
cirkeltakt. social korrekthet varken kanEn förknippas medsom um-

familjen,med de eller eller med neutraliseradedegänget nära vännerna
umgängesfonnema regleras makten och marknaden.avsom

Tid och6.2.4 rum

Alltsedan cirklama startade har det pågått diskussion inom studieför-en
bunden cirklarnas form och innehåll. starka konturer skall deHurom
ha, hur informella får Ambjömssonde vara beskriver den debatt som
fanns redan inom nykterhetsrörelsens loger cirklarnas form ochom
innehåll, bl.a. i samband med diskuterade strategier förolikaatt attman

medlemmar.rekrytera och behålla falang för regelbundenhetEn stod
i tid, fast lokal, omfattande ceremoniel mötesordning efterochetten en

viss mall som sällan ändrades, skriver Ambjömsson. Enen annan
familiaritet,betonade intimitet, gemenskap och Mergrupp samvaro.

offentlighet förespråkades också och hade diskussioner, fester etc.man
där inbjöd utanför logen. stridLite dennaävenman personer av
förefaller idag. cirkelpågå hur helstKanän uten se som

Tidens och strukturering får ofta ochbåde avsiktligarummets oav-
siktliga officiella bidrar tilleffekter. Till de avsiktliga eller hör denatt

möjliggöra handlande. Tillmellan människor och organiseratmötenatt
de oavsiktliga inofficiella tidens och utformning hareller att rummets

för-starkt disciplinerande effekter. disciplinering resultat i sinEn vars
längning grunderna för fördelningen sociala positioner.utgör en av av

skoldebatten denI vid diskutera detta resultatär att avvana som
läroplanen.dolda Centrala effekter skolundervisningens organise-av

Ambjömsson 1988.1
"5 amerikansk forskare tidigt diskuterarEn sådana effekter Jacksonär1 somi 1968. framförallt ordningsskapandeDet det myckna väntandet och deär
inslagen i lärarnas undervisning diskuterar. Några Snyderhan år lanserarsenare
1971 begreppet den dolda läroplanen i bok hiddenmed titeln The curri-en
culum. dis-I serie artiklar i Kritisk utbildningstidskrüt under åren l977-80en
kuterar också Broady fenomenet sammanställda i Broady, 1981. Aven Gus-
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bara lära-inteolika lär sig underordna sig,ring elevenär sätt attatt
ämnesomkastningar-de ständiga tidsavbrotten,auktoritet ocksåutanrens

tala enbartarbeta enskilt, lyssna uppmärksamt,kraven på attattattna,
under-kontrollerad, påmotoriskt t.ex.vid tilltal, vänta attattatt vara
fråganfå påuppmärksamhet,visningen skall börja, på lärarens att svara

för elevenminst dettill gälleroch eller maten. Inte attatt rast
kunskaps-framför livserfarenhetenskolkunskap denprioritera somegna

källa.
självasigformar också elevernasdolda läroplanenDen somsyn

klass-till inomsjälvbild blir inte baradugliga eller odugliga. Denna
till andravidareförsskolgården ochfyra fortgår påväggar utanrummets
position,sinuppfattavardag. självbilden ingårdelar elevernas I attav

föröverordnad. På så vis förbereds elevernaunder- eller att senaresom
påomedvetet,oftapositioner i arbetslivet. Elevernainta olika reagerar,

sinatillförhållningssättoch instrumentelltden dolda läroplanen antar ett
kunskapersiginte för tillägnaläser för betygen ochstudier, dvs. de att

individer, därbefolkas idealt jämbördigai Studiecirkelnämnet. sett av
cirkeldeltagareintervjuadebetydelse. Flera våraprestationer har liten av

betydelse-specielltstudiecirklamadrag hoslyfter också fram detta som
cirklama åter-deså långt defullt. Några går att attt.o.m. menar genom

ifrån dem.tagit Iden obligatoriska skolanfått det självförtroende som
förkompensationcirklama kanske betraktasdenna aspekt kan som en
hardei skolan. kan också såden utslagning sker Det att somsom vara
tillsöker sigaldrigfrån sin tidigare skolgångdålig erfarenhetriktigt

cirklama.
i skolan.studiernainramningi cirkel harStudierna änen annanen

läroplandoldaandra principer,efter dess ärTid och strukturerasrum
iheller inteförefallerinte lika tydligt ochframträderDenen annan.

tillSkäletmålen.motsättning till de officiellt uttaladeigrad ståsamma
studie-ideltarmänniskor oftast fri viljajustdet sannoliktär att av egen
kan depåtagligalltföroch disciplineringencirklar. Blir underkastelsen

och andrasverksamheten.välja helt enkelt lämna Dessutom äratt egen
påkunskapsgrundcirklar, lika viktigerfarenhet, i många ettsomen

Ändå disciplineran-vissastoff. finns där, i Studiecirkelnförhand bestämt
deltagarencirkeln tid ochinslag och effekter. Också strukturerarde rum,

lämp-påtid sig,förväntas på bestämd och plats, inordnakomma vänta
och visasigkunna lägga bandligt tillfälle för något,sägaatt

disciplineradealltsåDeltagande i studiecirklar hartaktkänsla.allmän

läroplanensdoldabehandlar denStigebrandt 1981tafsson, Ljungvall
implikationer.
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effekter dessa grad skolundervisningens, själv-i långt högreär, änmen
valda. fråga självdisciplineringi utsträckning eller,Det är stor om som
vi fram skall hävda, fråga deltagare cirkelverksam-längre ochatten om
het bidrar till förverkliga skötsamhetsideal.ettatt

Tids- och rumsstrukturering lyfts ofta fram någonting positivtsom
inte har struktur i sittdeltagarna, speciellt dem någon sådanav av som

övriga liv, de arbetslösa. strukturen inte längre finns naturligtNärt.ex.
intervjuadei vardaglivet flyter dagarna ihop, våra arbetslösasäger en av

deltagare. tillvaron börjar Vi idag invanda i påHela såär attgunga. se
tillvaron tidsmässigt strukturerad vi inte tänker på dettaatt som ensom
form disciplinering. tidpunkter,ha någonstans gå, vid speciellaAtt attav

i sig mening livet. heller rumsligt cirklarna likaIntenästan ärger en
förlagdatydligt avgränsade utbildning. Cirklama kan varasom annan

föreningslokal, i studieför-helst. kan iDenästan äga envar som rum
ibland hos någonbundens lokaler, i någon skola och hemmat.o.m.egna

alltså särskilt strukturerande fördeltagarna. hellerInte ärrummetav
skollikcirklarna totalt Enskilda cirklar kan dock ha mycketsett. en

skiljer i discipline-inramning. Vad tydligast cirklarna från skolansom
kanringshänseende de knappast sina deltagareär sägas annatatt sortera

dem Cirklamade markerar inte deltar. ärän gränsatt moten som
bedömningssituationer formbefriade från i och betyg. Inteav prov

Disciplineringenheller ålagd utföra de uppgifter ärär att somman ges.
verksamhetalltså inte lika fullständig det gäller studieförbundensnär

finns vissa drag iden inom skolan, detär även om gemensammasom
lokalmässig regelbundenhet, liksomform tids- och möteratt manav en
gång.samma varjegrupp

och samhällsbärareCirklar kultur-6.3 som

hur cirklar kan betraktas kultur-Under denna rubrik skall vi ta somupp
delaroch samhällsbärare, och kulturfömyare,kulturbevarare somsom

i förändringsprocess skapa-lokalsamhällets självförståelse och samt som
kulturella uttryck.re av nya

6 finns frånDet undantag detta i vårt material, nämligen cirklarna På färd mot
framtiden i Norberg, väljadär kan mellan flera tider gå cirkeln på.attman
Gruppen blir alltså olika från gång till gång.
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skiljakultur har definierats på olika kan mellanBegreppet Mansätt.
kulturbegrepp.estetiskt vid antropologiskantropologiskt och Iett ett

för de ofta omedvetna traditioner,mening står kulturbegreppet vanor,
materiellavärderingar, tänka och på världen,sätt att se genomom som

yttringar, språket och andra symboler, markerarliksom en grupp.genom
Kultur blir då liktydigt med vardagliga levnadsmönster ärnärmast som

sociala ordning.beroende samhällets historia och ekonomiska ochav
och för uttrycksformerestetiska kulturbegreppet stårDet är snävare som

litteratur antropologiska begrep-bildkonst, musik, dans, Detteater, osv.
estetiskaöverordnat det estetiska, så tillvidakan sägas attpet vara

före-sätt tänka och världenuttryck del de påär att somom seen av
Gränsdrag-samhälle vid viss historisk tidpunkt.ligger i givetett en
Vardagliganingen begreppen alltså inte alls självklar.mellan de båda är

socialiseras ända från barn-någonting ilevnadsmönster är som man
ofta skolas in, under-domen, medan den estetiska kulturen t.ex. genom

visning.
UnderKulturbegreppet har länge haft tydlig värdeladdning. 1800-en

kultur för någonting förfinat, dentalet och 1900-talets början stod
okultiverade råemänniskan, i till den ochborgerliga kultiverade motsats

vilden. vid bemär-Kultur stod då inte för levnadsmönster iarbetande
självkontroll,levnadsmönster visade sig ikelse, för visstutan ett som

Kännedomspråkbruk, inredningar, klädermoral- och etikettsregler, etc.
musikteaterestetiska kulturforrner konst, balett,och tillträde till somom

borgerligadennasärskiljde också Denoch klassisk litteratur grupp.
ochdominerande ideal i samhället ochkultursynen blev övertogsett

efter.någontingi arbetarklasseninpräntades strävavärtäven attsom
och kultur harvärdeladdning har löstsKulturbegreppets senare upp

olika sub-för olika livsmönster,börjat användas suffix typer avsom
arbetarkulturen eller medelklasskulturen,delkulturer, såsomkulturer eller

eller manskul-pensionärskulturen, kvinnokulturenungdomskulturen eller
antropologiskutrnärks, liksom kultur isubkulturEnturen me-enosv.

7 kultur och Olsson 1993. IForskning 1984Se HSFR-rapportent.ex. om
sammanföra respektivehar försöktvilken mån inom humanvetenskapemaman

Forskningtid. Författarna tillhålla isär kulturbegreppen har växlatde båda över
låtahålla samtidigtfinnas skäl isär dem,kultur det kan attatt menmenarom

uppenbartskriver: För forskningen detbegreppen befrukta varandra. De är att
forsknings-det estetiska kulturbegreppet ochföreteelser helt faller inomsom
framgårantropologiska fältet, och detfältet kan fordra belysning utifrån det av

antropologiskförståelsen kulturenmodern forskning i hur hög grad av ur
förmedlas inom estetisk verksamhet ochsynpunkt befrämjas insikter somav

uttolkning. 17.HSFR, 1984, s
s Liljeström Löfgren 1983.ochFrykman och Löfgren 1979, Hannerz,
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ning, värderingar, traditioner och symboler, ibland iav gemensamma
form språk. Amstberg den starkaste kulturtillhörig-ett eget attav menar
heten den etniska, svensk, finsk, iranier, somalier, turk ellerär att vara

vara.vad det kan Därutöver tillhör varje människa eller fleranu en
andra subkulturer.

början studieförbundensI verksamhetstid fanns diskussionav en om
huruvida cirklarna skulle syfta till deltagarna delaktiga i detgöraatt
etablerade kulturlivet eller de skulle lyfta fram deltagarnas lev-om egna

traditioner.°nadsvillkor och vi idag,Det i de studiecirklar vi under-ser
sökt, folkliga, lokalt förankrade kulturuttryck, i de olikaär t.ex.mer som
hantverkscirklama. dessa cirklar lyftsI både och äldre kulturrnönsternya
fram, ofta i estetisk form, och blir del den lokala självförstâelsen.en av

Ehn Löfgren använder sig antropologiskt kulturbegrepp ochettav
talar kultur "... i kollektivt medvetande ellertenner systemom av av
betydelser och symboler de innebär intresserar sigattsom menar man
för ...de erfarenheter, kunskaper och värden människor delar ochsom

handlandede återskapar och förändrar i socialt Kulturanalys ärsom
metod avtäcka och medvetandegöra dessa betydelser. urskiljerDeatten
analytiska perspektiv betrakta människor1 kulturbärare, 2tre att som

människor kulturskapande och 3 kultur medelatt att ettse som se som
skapa identitet sammanhållningoch grund för handling. Samt-att som

liga dessa analytiska perspektiv relevanta vill diskuteraär när man
studiecirklamas samhälleliga betydelse. Cirklama kulturbä-kan ses som

och syfteanvänds inte sällan i bevara kulturarv, detnäratt ett t.ex.rare
gäller föra vidare historia eller lära sig arbeta medatt orts att atten

teknikergamla cirklarna inte enbart kulturbevarande stårMen är utan
också för hel del kulturfömyelse, i form kulturproduktert.ex.en av nya

musik rockbanden, litteratur författarcirklama konstnärligaochsom

9 Amstberg 1993.
° Ambjömsson 1988.
i Ehn Löfgren 1982.
52 kulturarv har liksomBegreppet begreppet kultur defmierats på olika sätt.
Anshelm urskiljer olika definitioner, definition därteknisktre typer av en
kulturarv "msumman det kulturstoff i eller ettses som av som en sam-grupp
hälle faktiskt överförs mellan generationer, fimktionell kultur-definition dären

"...den del traderat kulturstoff skapar kulturell självför-ärarvet ettav som
stâelsq-kontinuitet, identitet och sammanhangsförstâelse" och institutionellen
definition där någonting blir kulturarv ...först de betraktas och behandlasnär

kulturstoff bör bevaras och föras vidare just tillhördärför deett attsom som
kulturarvet Anshelrn, 1993, 13-14. Här använder vi begreppet i dess funk-s
tionella mening.
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för skapateatercirklar. cirklama användsverk målarcirklar, Att att
vi till isammanhållning i olika subkulturer återkommeridentitet och

cirklamatala speciell cirkelkultur,avsnitt. Vi kan ocksånästa om en
cirklamavissa och värden vad gällerinbegriper och för vidare normer

grammatik.här kallat cirkelnssjälva, form och innehåll, detderas
Kulturförmågan inte medveten.del den kulturellaEn ärärstor av

har svårtinifrånnågonting utomförstående attsomser, men manen
kulturkaraktä-vilket vis cirklama bär påupptäcka. studera påFör att

avstånd, medstuderar samhället på literistiska krävsdrag att enman
utanförståendes ögon.

utförd "syns"i sammanhanghandling på platsRätt rätt rätträtt personav
särskiltvi inte "gör någontingfaktiskt inte kan luras tyckaoch att att

och tankeba-väl utrnejslade kollektivavi faktiskt följer ganskanär vanor
nor.

i sig intressantasymboler och värdendock inte baraDet ärär utansom
framkallarföljdhandlingar deockså vilka känslor och

kulturfömyandeKulturbevarande och6.3.1

förstuderar och på såfinns flera cirklar därvårt material sättI man
dessi formhistoria och kulturella karaktärvidare gamladen ortens av

musikuttryck, och Endialektala sångernäringar, bruksföremål, etc.
Så detmed cirkelGunnared startadelandskapscirkel i t.ex. om varen
ting.till läsa gamla l Ny-gickdå i Angered. Senare över att omman

behand-bl.a.Bygd och miljöhaft cirkelköping har somman en om
cirklarkulturhistoria. Norberg harbyggnads- ochlade stadens som

ochMedeltida sångMineral i Sverige,Lina,Bergsmansgårdens
alltsåcirklar harbrickbandsvävning. Dessadans och cirkel i enen

företeelserolika medinnebörd. sysslarkulturbevarande De sätt som
frånminnsreproducerar sådantsamhälle,hör till förgångetett mansom

meningnytta ihantverkskompetenserförr och vidmakthåller snävvars
ocksåinte bara nostalgiborta. detför länge sedan Men är utan ettär

förvaltarskapi cirklama,positivt bevarande många ettmoment avavav
blickardet inte bara pensionärerlokal och kultur. Och ärnatur som

teatercirklar,deltar idetillbaka, det också mångagör yngre somav

53 Amstberg 14.1992, s
154Amstberg 1993.
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del fallhantverkscirklar. Cirklama blir ioch danscirklar ochsång- en
möjlighet vidareföra äldreochlänken mellan generationernajust atten

kultunnönster till tider.nyare
studieför-tydlig plats i börjanlikaKulturbevarandet hade inte aven

verksamhetsperiod. fram-studierna inriktadebundens Då motvar mer
folkbiblioteken,vetenskaplig litteratur ifanns hel deltiden, ävent.ex. en

samtiden och deframförallt skildringardet lånades avavvarom som
förmodasådant fårlivsvillkor. Alltsålägre samhällsklassemas som man

drömmar På vilketerfarenheter ochläsarna själva och deraslåg nära
svåraredagens kulturmönstercirklama bärare också är attärsätt av

beskrivaK-märkt, så hur skallredan kult och1950-taletsäga. är man
anordnat,Gunnared70-talsmusik iden cirkel och FU1960- somom

tyderfinns tecken pånutidsorienteringhistoria eller Det attsomsom
bekostnadi medvetandefår plats vårtindividuella värden större av

kännetecknade detoch symbolerkollektiva värden, traditionerde som
folkhemmetm idagHandlar cirkeldeltagandetsvenska attmera om

fila och slipa på det jaget,forma sig själv individ, än värnaattegnasom
intervjuatfinns bland dem vikollektiva intressen Det sompersoner

någonting påi som alltid harförefaller cirklar högtkonsumera tempo
kan vi baraför kulturmönsteruttryck dagensgång. dettaOm är ett

flexibla ochblivit ochcirklama harspekulera öppnaAtt mer merom.
detdel ikanske förståsformer kaninnehåll ochför ensomnyanya

konsekvensallting duger, eller det barasamhället,postmodema är en
folkbildningeninomavregleringenav

självtörståelse förändringsprocesslokalsamhällets ochdel iEn

hafungeralokalsamhälle, förstorsamhälle måstesamhälle,Ett attsom
bety-harKulturaktivitetersjälvförståelse.någon form engemensamav

förverkligandeenskilda individemasdelse inte bara de av egnasom
samtid ochsinockså bäraretankarintentioner, känslor och ärutan av

olika slag,hantverksig ochlokal identitet. tillägnaAtt attutöva aven
rockmusik ochspelasjunga sånger, ärmåla tavlor, skriva och teateratt

med-historiasåvälkulturuttryck oña bärareär ortens avsomsom av
med lokalsamhället. Nor-identifikation Isjälvförståelse ochborgarnas

55 kulturfömyare,på detsamhället ochFramförallt ville förändra sättetvarman
skriver Arvidson 1985.
56 Ambjömsson 1988.
57 1990:44.Maktutredningen SOU
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berg det tydligast. NorbergareSom intresseradär är ortenssom man av
ärorika historia och sig i olika aktiviteter med ellergärnaengagerar mer
mindre anknytning den.till Kulturbevarandet har fått betydelseen som
skapare lokal identitet den gamla, förknippadnärav en ny nu som var
med och järhanteringen, har gått i fåttCirklama har litegruv- graven.

karaktär, dokumentera, kanske till och medmuseets att att restaureraav
och lyfta fram delar kulturarvet. Kulturbevarandet blir också någotav
framåtriktat, skapa lokal identitet bygger påsträvan atten en ny som
den gamlas grund.

Gunnared den lokala självförståelsenI ibland identifi-tar vägen över
kationen med olika subkulturer och bidrar därför till konstituera detatt
mångkulturella lokalsamhället. finländamaFör i Gunnared, till-som
verkar folkmusikinstrumentet kantele, det deras ursprungligaär egen

Ävenkulturella tillhörighet bevaras och hålls vid liv. här kanskesom
kan denna aktivitet skapa identitet askansättett attman se som en ny ur

den gamla, då deras livssituation i och med flyttningen till Sverigeav
förändrats.

Samhällen alltid förändrats,har inte såannat att yttreom p.g.a. om-
ständigheter har drivit fram förändringar. hundra år iDet tog ett par
västvärlden innan urbaniseringen och industrialiseringen i grunden
förändrade våra livsvillkor. Idag det informationsteknologin påär som
några årtionden skapa delvis andra villkor för vi kan levahurut attser
våra liv. Våra lokalsamhällen speglar olika relativt snab-på densätttre
ba strukturförändring pågår i storsamhället. Gunnared modernärsom en
förort med andel nya medborgare. detbl.a. där mång-Det ärstoren
kulturella Sverige skapas. Nyköping omvandlingspro-står mitt inu en

från stad med gamla och centralort i rikatt tryggcess vara en anor en
jordbruks- industribygd tilloch bli änstemannasamhälle. Norbergatt ett

frångenomgår omvandling ha varit kraftfullt arbetar-smärtsam att etten
samhälle med basen gruvnäringen tilli bli småföretagarsamhälleatt ett

naturi glesbygden med kulturproñl, god service och vacker
Studiecirklama bidrar allapå på olika till under-sättorterna atttre

lätta omställningen. tydligaste exemplenDe studiecirkeln ledettsom
i omvandlings- och anpassningsprocess, med både lokal och generellen
betydelse, har vi kanske i de fackliga kampanjcirklama färdPå mot
framtiden i Norberg och Nyköping. Cirklama dock inte, viutgör som
kunde föreställt kraftfullnågon bas för opposition, allehanda aktio-oss,

och uppvaktningar riktade centralmakten. Nej, bidrar demotner snarare

53 dock inteDet cirklarna driver på eller initiativ till förändringarna.är tarsom
Cirklama inga lok i förändringsprocessen, släpvagnaf.är utan snarare
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förvärva.karakteristika påtill utveckla de vägärorterna attatt somnya
i våroch kulturella cirklamade historiskaNorberg dominerarI som,

identitetgruvnäring till kulturellomvandlatolkning, just bidrar till att
ochotydligareNyköping bildenplattform för framtiden. Ioch ären ny

mångfalden Kanske detfler ochcirklama förståsallmännare, ärstörre.
specifika i Ny-entydig tendens detockså just avsaknaden ärsomav

strukturförändring-olja iGunnared cirklamaköpingsmaterialet. I är mer
förändringarnasociala problemförebygga deoch bidrar till att somen1 studieförbundsföreträdamahosfinns tydligskapar. Det attsträvanl en

för denaktiviteter inomolika invandrargruppemasorganisera de ramen
verksamheten.egna

uttryckNya kulturella

ochför ungdomarnabörjat intressera sigStudieförbunden har återigen
intressen. cirkelverksam-har kommit iUngdomarnaderas speciella

ocksårockbandscirklar, teatercirklarheten olikapå etc,sätt, mengenom
använder studie-Studieförbundet bl.a.relativt SISUdet somnyagenom

ledarutbildning.cirklar i sin;
åtminstonemångkulturellt,blivit alltmerårSverige har på senarei

Medi etniskaidag består mångasamhällesåtillvida vårtatt grupper.av
hari invandrarföreningamacirklar bedrivsoch deinvandrarna nyasomi

verksamhet. Dei i studieförbundenskommit ingålevnadsmönster att
lokalsam-delinvandrarföreningama förståscirklar drivs äri en avavsom

de visartill, ocksåfinnasliv, bådehällenas attatt genommengenom
tillgängligasärdragoch sinaolika tillfällen på såsig vid sätt görupp

i föranordnascirklarspeciellamedborgare.för andra Deäven ar-som
konstigtinte såbland deltagarna, vilkethar också invandrare ärbetslösa
kan för-utsträckning svenskarna. Manarbetslösa idå dessa änstörreär

i cirklamainvandrargrupperolikamoda inslaget gör attatt manav
i frågainnehållet, detockså får perspektiv att stu-även är omomnya

Betydelsemaneutrala.heltmatematik.dera engelska eller Inga ärämnen;
frågorExempel ochlärandets gång.viss underdem skapas i månavl

i kulturellauttryck för derasolika länderdeltagare från ärreser,som
traditionellaikulturfömyelsekommererfarenheter. På det ävensättet;

igenomslår ocksåKulturfömyelsenskolämnen. när tar upp nyamani
kanteletillverkahantverk. Attexempelvisämnen typer ennya avsom

därefter59 vid och årenstudieförbundenpåpekar1995Larsson startenatt var
framtidsperspek-och myckethade i mångtungdomsrörelsema ochdelar ettav

tiv.
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eller sjunga zigenska folksånger visserligen gammal tradition,är en men
står för någonting i Sverige. del cirklarEn har också direktnytt som
syfte sprida kulturella särdrag. Exempel på detta matlagnings-att är en
cirkel i Norberg, där bl.a. och diskuterar vilken basfödatarman upp

använder i olika länder.man
studiecirklar skapas inteI sällan estetiska kulturprodukter, i form av

dans, musik, litteratur och konst. vårt material finnsI exempel påteater,
cirklar alla dessa olika slag. handlarDet då nyskapande krea-av om en
tiv där skriver till och pjäs, hittar påsätterprocess, man manus upp en

danssteg, skriver musik med författar böcker ellertexter,nya egen egna
tecknar och målar tavlor. Kulturskapandet finns också i hantverkscirk-
lama, det där ibland handlar lära sig hant-även attom snarare om en
verksteknik och avbilda, skapa själv.än att

Cirklama bidrar till forma basen för lokal kulturell marknad.att en
kanDet teaterföreställningar, sång- och musikuppträdandenvara men

också textilier och hantverk säljs de lokalapå marknaderna. För ettsom
fåtal deltagare tycks cirkeln kunna led mellan amatörverk-utgöra ett ren
samhet och framtid professionell kulturproducent. Betydelsenen som av

det existerar sådan marknad mellan det kommersiella utbudetatt en rena
och den enskildes produktion för hemmet och linneskåpet har be-en
tydelsefull funktion. de bidrar till fylla lokalaJust mark-att attgenom
nadsarrangemang, hantverksutställningar, vemissager och inte minst fes-

och högtider med meningsfullt innehåll fungerar ide kittter ett som
lokalsamhället. producerar blir något kring,Det samlas samtalaattman

och något smycka sig och sitt hem med också demonstrerarattom som
den lokala tillhörigheten.

6.4 Cirklar formare identitetersom av

dettaI avsnitt skall vi först diskutera vad cirkeldeltagandet betydakan
för människor befinner sig i olika sociala situationer,grupper av som
beroende på livserfarenhet, kulturell bakgrund och relation till arbets-
livet. Därefter följer stycke medborgerlig identitet, inkluderandeett om

de medborgerliga dygder cirklama befrämjar.ett resonemang om som
människas identitetEn grundläggs redan imycket tidigt barndomen

genomoch stärks sedan eller försvagas de erfarenheter och kriser hon
genomgår under sin livstid. Vi talar ibland de naturliga, åldersbe-om
tingade livskrisema. Kanske borde vi istället tala olika perioder ellerom
faser i livet, påverkas vårt växlande förhållande inte bara tillsom av
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arbetsmarknad.°°åldersfaktom också till barnarbete, ochutan partners,
identitetskris kan också ålder,En givetvis uppstå andra orsaker änav

sjukdom, olyckshändelse, skilsmässa arbetslöshet.eller Ent.ex.som
förändrad situation leder alltid till omställningsproblem, blirmen spe-
ciellt akut i vissa situationer, vid samhällsförändringar ellert.ex. stora

hot. Vid övergången från feodalt till industrialiserat samhälleyttre ett ett
fanns för den moralupplösning sig kunnatycktestoren oro som man
skönja. Värden förut varit för-givet-tagna började ersättassom av nya

följdernasvåra årens arbetslöshet och in-Deatt senastesom var se av.
flyttning människor varit för krig och förföljelse har påutsattaav som

lett till värderingsförändringar konsekvenser för männi-sättsamma vars
skors identitet förutsäga. Studiecirkeln möjligsvåra sannoliktär äratt en

hantera sådana naturliga eller överraskande omställningar ochväg att
kriser i livet. människor hamnar i avvikelserFör permanentasom mer
från det s.k. normala livet kan cirklar bli till "nor-möjligheten en

situationenmalitet bortom cirkelnden andra åter kanFörutsatta
möjlighet bearbeta känslor och få möj-utsatthetatt attvara en egna av

lighet dem tillomvandla socialt Beroende påatt ett om-engagemang.
ständigheterna kan vi tänka cirkeln kommer led iatt ettoss som
självförverkligandet, upprättandet och bibehållandet självkänsla. Fleraav

våra intervjupersoner deltar i livsåskådningscirklar skilda slagav som av
tycks använda cirkeln just så.t.ex.

Livserfarenhet6.4.1

och erfarenhet kan sin studiecirkelnsDeltagamas ålder prägel påsätta
fram-inriktning och karaktär. För de cirkeldeltagama denäryngsta egna
jaget,tiden lång. Intentionema gälla utvecklingen detkan av egna

fysiken, mellanfärdigheten eller Ofta oklarkompetensen. är gränsen
fritidsengagemang för yrkesliv. trettio eller föreoch förberedelse Före
familjebildning, livet ofta förknippat med sökandet efter framtid. Ettär

cirkeldeltagandevåra intervjupersoner närmastpar av av unga ser som
yrkesverksamhet.tänkbart område för framtidasätt prövaett att ett

Porträttet Sofia illustrerar detta. cirkeln undersökerIt.ex.av man om
intresse och begåvning räcker för hobbyn till yrke,göra oavsettattens

°° Cullberg beskrivning traumatiskaSe 1994 för hur livskriser ocht.ex. en av
kriser påverkar Cullberg påmänniskans identitet. bygger sitt resonemang
psykoanalytisk teori, framförallt Erikson.
5 erfa-Sandin 1990 behandlarSe Det genuinat.ex. rapporten mötet av som
renheter studiecirkelverksamhet inom den psykiatrin.öppnaav
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intresset historia, djur eller musik och dans. Cirkeln urskiljsärom nu
påtagligt fråndessa deltagare inte lika utbildningsverksamhet,av annan

ofta omtalas kurs. Vi kan kanskeden exempel attsom se yngre,
invandrarna, cirkelnde arbetslösa och använder sigmest unga somav

förberedelse för formaliserad utbildning, arbete ellerför sökaatten mer
helt enkelt för vinna inträde i det svenska samhället. Den nära-att egna
liggande framtiden det främst deltagare,kanske dessaär upptarsom

det också kan finnas samhällsengagemang bakom studiecir-även ettom
keldeltagandet i de kultur- och samtidskritiska i rockcirk-inslagensom
lama. Cirkeln kan för deltagare också kontaktforum. Somettunga vara
nyinflyttad eller inte vill, vågar eller har möjlighetpå ort atten om man
söka pubar och dansställen cirkeln, kursen,och på kanvänner partners
framstå alternativ.ettsom

de i medelålder, ofta mitt i familjelivet, vi exempel påFör seryngre
frirum, ställecirkeln kan komplement, legitimt gåatt ett ett ett attvara

till erbjuds vila från barn och makes eller makasregelbundet. Där
krav. personlighetentillfälle spegla och utveckla andra sidorEtt att av

de familj arbetsliv. ocksådominerar i och Cirklarnaän ger ensom
möjlighet erfarenheter barn, samliv och lokalsamhällebyta ettatt om

förefallerinom det övriga sociala livet. Cirkeln dåintesätt om ryms
vid vardagslivets allaled i upprätthålla liv, sidanett att ett egetvara av

intresseinriktningenplikter. fördjupandet denkan såDet attvara av egna
ioch meningssammanhang cirkeldeltagandetsupprättande är essensav

medelåldern.
mitt i livet meningsskapan-Både barn, familjeliv och arbete starktär

fundera existensen under de år vide. Vi behöver inte ärnärmare över
Åren for begrundan ochdessa. därefter många tidärupptagna en avav

detVad ska jag Vad meningen medomprövning livet. nugöra ärav
ellerhela kan odlandet intresse kompetensHär ett som manenav

leda fram till studiecirkeldeltagande.kanske haft tidigare i livet ett
friti-blir arbetslös instrumentbyggare påByggnadssnickaren t.ex. som

uppbyggnad.den, fördjupar sig i mineralemas kangruvarbetaren Det
erfarenhets- upplevelsevärldenockså möjligheten vidga ochatt somvara
underlätta resande.lockar, språkstudier för attt.ex.

pensionärer. båda riksorganisatio-cirkeldeltagareEn Deärstor grupp
studieförbunden mängd cirklaroch anordnarPRO SPF genom ennema

hantverkscirklar, och danscirklar,allehanda slag. kan sång-Detav vara
de vilandskapscirklar litteraturcirklar föroch någranämna stöttatt av

62 Motiveringar det slaget har vi hos deltagare på alla Imött tre orterna.av
"Bamfritt.finns cirkel kallasGunnared t.0.m. somen
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på. Cirkeldeltagama har alla lämnat arbetslivet och har oundvikligen
sitt aktiva sig.liv bakom Många pensionärer har blivitmerparten av

pensioneringenmcirkeldeltagare på allvar först efter Cirkeln blir sättett
komma ut, vidmakthålla och kanske utveckla kompetensatt att en

bevara språkfärdighet eller tillsammans med andraatt attsom sy, en
dela reseupplevelser eller från förr,minnen återuppväckta av gemensam
litteraturläsning. Cirkeln kan, vi några exempel på, ocksåsettsom ge
den kvarvarande äldre möjlighet tillägna sig färdigheteratten som
underlättar vardagen, för den änkling vi intervjuat i cirkelnsom som
lärde sig och laga för bibehålla sin självständighet och sittatt mat attsy
oberoende. Cirkeldeltagandet kan också, inte minst för de många en-

äldre kvinnorna, social trygghet. andra cirkeldel-Deutgörasamma en
blir människor frågar efter uteblir. fåsåIntetagama som en om man av

pensionärscirklama tenderar kontinuerliga, människoratt vara samma
deltar år från år. demFör upphör sannolikt cirkelgemenskapen först när
åldrandet förhindrar det sjukdom och död. Vidare rimligtdetärgenom

vi också tänker det finns kulturbevarande intresse hosatt att ettoss
många de äldre cirkeldeltagama. vilja föraEn kulturelltatt ettav arv
vidare, antingen det äldre hantverkstradition, och musik ellersångär en
minnen äldre tiders folkliv. kan,Det vi flera exempel på,settav som
gälla bevara och miljö framtidaåt generation.att natur en

frekventa cirkeldeltagarenDen statistiskt kvinna iär,mest sett, en
medelåldem. Vad det kvinnor i högre gradär gör än mänattsom
använder sig studiecirkeln möjlighet ochboken HandenIav som
anden hantverkscirklama utveckling tidersäldreses som en av
syjunta.°5 Hantverk alltså, också legitimt kvinnligtforum förettmen
erfarenhetsutbyte. Vad det i så fall i världmotsvaras männensav
Kanske lagidrotten och jakten Cirkeln kan erbjuda både menings-av en
full sysselsättning och legitim plats möjligttill där detutgör äratten

föra informellt samtal hantverk och justvardag. Kanske detatt ett ärom
detta, cirkeln erbjuder möjlighet till utbyte privata erfarenheteratt en av
och åsikter för den skull blir alltför intim någotutan utgöratt man som

cirkelns attraktionskraft för kvinnor Möjligen idet också någotärav
cirkelns informella och jämlika karaktär generellt kansett,som, passa
kvinnor bättre Vi pojkar och ända frånän män. män,tror veta attoss

63 Enligt Svensson 1994 deltar människor i åldersgruppen iår högre65-75
grad i studiecirklar åldersgrupper.andraän
64 Kulturutredningens slutbetänkande SOU 1995:84. Kvinnodominansen i
studiecirklar högre vuxenutbildningi i SOU 1995:141.är än stort.
65 Walden 1994, 123.s
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utsträckning kvinnor tenderar skapa hierar-förskoleåldem, i änstörre att
sig. social strategi intekier, under- eller överordna Det äratt en som

i cirkulär form studiecirkelns. Palavem,lämpar sig särskilt väl en som
forrnaliserad samtalsordning, betecknandefri överläggning, än ärsnarare

för del förklaringen till cirkeln i högre gradden. detKan attvara en av
angelägenhet för kvinnor för män Eller det för den justän ärär atten

heltfrirum, ventil Går till cirkeln för enkeltutgör ett attmanen
och träffa någon familjemedlemmar-komma hemifrån änett tag annan

na

Invandrare och kulturell identitet6.4.2

maktmedel, såtillvida starkKulturell identitet kan sägas attett envara
forma ochförutsättning för skall kunnaidentitet är att en gruppen

villkor.67 studieförbundens verksamhet harsinapåverka Att storegna
sammanhållning identitet i olikagäller skapa ochbetydelse detnär att

cirklamavi exempel på. ocksåhar många Har använts somgrupper
maktpositionmedel för uppnåatt en

invandrarföreningamadels i de cirklarVi har invandrare,mött som
studieförbund, dels i de cirklarsjälva anordnar tillsammans med något

studieförbunden i basämnen svenska, engel-ut somsom annonseras av
olika slag. Invandramaska och matematik, eller i slöjdcirklar är änav

visarstudieförbundenlänge liten cirkeldeltagare,så ettmenen grupp
verksamheten. Många defå fler invandrare iintresse för att av

fly från sittflyktingar.invandrargrupper kommit på år Attärsenaresom
allra flestapolitisk förföljelse innebär för deland grundpåt.ex. enav

igenom.69 flyk-arbetatid sig Sompersonlig kris, ett tar atttrauma, som
förföljelse, kansketidigare erfarenheterting bär med sig sina avman

dramatisk vilketrädsla. Själva flykten oftaoch sin görär atttortyr man
välhållen fram tilllättnad i början kommitkan känna viss när manen

förbyts dock ofta relativt snabbt tilldet landet. lättnadDenna ettnya
kanske harstadium desillusionering, hjälplöshet och tomhet. Manav

66 1992.Se Wernerssont.ex.
67 Ehn Löfgren 1982.
66 generellt studiecirklar,i vuxenutbildning, såväl i formDeltagandet som av

har utomnordiskt medborgarskap.märkbart lägre bland dem Det ärär som
utomnordiskt med-andelen invandrare medemellertid intressant att notera att

enligt denborgarskap gång deltagit i studiecirkel minst 39,5%någon ärensom
analys gjorts. SOU 1995:141.som
16°Angel Hjem 1992.
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syften i hamnararbetat hårt med driva sin hemlandet, häratt grupps
i ofrivillig passivitet, blir nostalgisk eller fixerad vid det gälldesomman

förbjuder har medförut. början det inte ovanligt alltI är att man som
kulturen innan kan börja försona sig med detden göraatt nyanya man

in-landet och förhoppningsvis uppnå vad brukar kallas kritisksom
älska sitt land kärleken tilltegrering, dvs. att kunna mistautan attnya

bindestrecks-identitet,det gamla. Eftersträvansvärt uppnåär att en
osv.°svensk-muslimsvensk-chilenare,som som

tvåinvandrare de lever på mellandrag förEtt är gränsengemensamt att
i situation där gamla och föreställningar bryts,kulturer, de försätts vanoren

lättleva i två kulturella sammanhang vilketoch invandrarna tvingas att
instabilitetmtill stresstillstånd ochleder

cirkeldeltagandet förmodligen olika sakerinvandrarna själva betyderFör
har till Sverige huruvida tänktberoende på vilken relation och manman

olikasig framtid här. Enligt Nyberg använder olika invandrare stra-en
landet. landfly eller flytta tilltegier i med det Attmötet ett nyttnya

från välkänd miljö den inteinnebär alltid uppbrott ävenett varen om
uppbrottsstrategier;i alla avseenden. Nyberg urskiljer olikaså tretrygg

uteblivnavilande tillhörigheten detdet definitiva uppbrottet, den och
bandensigdefinitivt uppbrott innebär helt frånsägauppbrottet. Ett att

villinvandrare bestämt sig för demed hemlandet. deFör stannaattsom
samhälletförsöka svenskai viktigt komma i detSverige blir det att
skaffa sighär. gäller lära sig språket,och skaffa sig position Det atten

vi inter-varaktigt arbete. Flera de invandrareutbildning och ett aven
viktig in-just ambition.vjuat, speciellt bland de har denna Enyngre,

försvenska utbildningssystemet går viakörsport till det Komvux, men
försökeri vissa basämnen.komma krävs grundkunskaper Dessaatt

Gunnared anordnasi studiecirklar.förvärva delta Iattgenomman
studieförbund.för ihop med någotcirklar arbetslösa ALU-centrenav

lärainvandrare betydelsefullttroligt fördet mångaDet ärär attatt
sig till verksam-invandrare och sökerkänna svenskar och andra man

fyllerfå sådana kontakter. Cirklamaheter där kantror att manman
funktion.överbryggandeanpassningsfunktion ochalltså här både enen
specielltmaterial delsExempel sådana cirklar i vårt sådanapå ärär som
cirkel iinternationella föreningensskapade för detta ändamål, som

17°Se Böhm 1993.t.ex.
1" Szabo 1993, 17.s
72 Nyberg 1993.
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matlagning i Norberg och Likt och olikt- kulturella i Sverigemöten
i Nyköping, dels de vanliga cirklar har både svenskar och in-som
vandrare bland deltagarna.

De flyktingar kommit hit under akut kris det landetisom en egna
och hamnat i ofrivillig exil befinner sig i helt situation. kanDeen annan

ha vilande tillbakatillhörighet. längtar oftast mycket starktDesägas en
och planerar för återvändandet till hemlandet. bearbeta sinEtt sätt att

situation och de händelser varit försökamed är attnya man om upp-
rätthålla närheten till ursprungslandet, söka information demom man
lämnat och kanske bilda för fortsätta den kamp tidiga-att manen grupp

bedrev i hemlandet. finns cirklar vänder sig också till dennaDetre som
inom kyrkliga studieförbunden.de kan då handlaDett.ex. attgrupp, om

hjälpa till med kontakterna till det gamla landet. projektsådantEtt är
"Med Somalia för Somalia där bl.a. somalier från Gunnared arbetar
med förnödenheter olika tillsamla slag för skicka hem-att attav
landet. också exempel cirkel handlingsorienteratDetta på medär etten
syfte. Kanske fyller cirklar den här övervintringsfunktion.typenav en
Även de bosniska flyktingar kommit hit kan tilllämpa dennatänkassom
strategi och del har redan börjat tala flytta tillbaka näratt etten om nu
fredsavtal faktiskt har undertecknats.

del invandrareEn genomgår aldrig något egentligt uppbrott. Det ute-
blivna uppbrottet kännetecknar ofta dem velat olika anled-som men av
ningar inte kunnat vända tillbaka hem. bildatIstället har man en
koloni i Sverige där kämpat för bevara kulturellasin särart.attman
Fler och fler från det landet, släktingar och sig ibosättervänner,egna

område och bildar Cirklama fyller härtätsamma en egen grupp. en
särartsfunktion. Finländama i Gunnared exempel detta. harDeär ett
bildat Finland i miniatyr och efter behålla sin gamla kul-strävarett att

de i ibott Sverige kvarts sekel.tur, trots att ett

6.4.3 Arbetslösa i cirklarna

arbetslösaDe vi i studiecirklama förstås haft kraftdemött ärsom som
söka sig dit. Kraftigt subventionerade cirklar erbjudsatt t.ex.nog genom

ALU i samarbete med olika studieförbund. finns exempel påDet även
uppsökande verksamhet. Folkhögskolan i Angered låter sinaFIAmer

deltagare och knacka dörr för få komma siggå på så flersättrunt att att
för börja. finns många problem arbetslös och skallDet äratt om man

drabbasbörja studera. dåliga ekonomi ganskaDen snartsom man av
lyfts fram Studieförbundens iflera deltagare. vanliga cirklar,av exem-

termin, pluspelvis olika hantverk, kan kosta till kronortusenupp per
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plus materialkostnadema, vilket redan harär storen summa om man
svårt få ekonomin gå ihop. problem bampassningen,Ettatt äratt annat
och det finns exempel i intervjuerna hurpå med småbarn springerpar
mellan hemmet och cirkeln, kommer för eller uteblir, vilket intesent
alltid uppskattas de övriga deltagarna.av

cirklarDe bedrivs speciellt för arbetslösa har iblandsom en annan
inriktning motsvarande cirklar bjuds i studieförbundensän utsom
kataloger, arbetar intensivt med bygga deltagarnast.ex. attman mer upp
självförtroende. del cirklar dessutomEn specialkomponerade för deär
arbetslösa, cirklama i konsten jobb.söka Deltagarna självat.ex. att
förefaller utnyttja cirklama på något olika del arbetslösa väljerEnsätt.
sådana cirklar där de kan skaffa sig kunskaper de kan ha etttrorsom
meriteringsvärde arbetsmarknadenpå data, språk, ekonomi ocht.ex.
bokföring. variant detta cirklar denEn innebärär att attav som
kompetens har från yrkeslivet bevaras.man

arbetslösa vi oftaDe det viktigt överhuvud-mött poängterar äratt att
ha någonting syssla med, komma och träffa folk ochtaget att att ut

undvika isolering. Studiecirklarna dagarna kontinuitetstruktur ochger
och tvingas gå och hålla fräsch. Vi har hörtsigman upp morgonen
flera berättelser den överhängande risken bli sittandeattom ensam
hemma framför med självförtroendeTV:n bara blir Försämre.ett som

undvika hamna i ond cirkel fyller hela dagar-del arbetslösaatt att en en
med cirklar olika slag. blir till jobbet ellerDet nästan attna av som

utbildning.delta i reguljär Flera deltagare uttalar dock det äratt etten
riktigt jobb eller riktig utbildning Cirklarnahägrar. är etten som

sysselsätta sig med någonting uppfattas nyttigt.sätt att som som

Medborgerlig identitet6.4.4

Vi kan kanske studiecirkeln del bindestrecket mel-säga utgöratt en av
lan individ har statsunderstöddaDet den med mångastat. gemensamt-
pedagogiska verksamheter. samhällsprojekt pedagogis-Som betraktat är
ka verksamheter förknippade med den dubbla uppgiften utveck-nära att

människornas individualitet och autonomi, samtidigt de ska svarasom
för det fungerande samhällsgemenskap och Be-upprättasatt stat.en

allmän medborgerlig bildning tradition honnörsordärgreppet ettav
inom folkbildningen och det kanske del bindestreckets in-ger en av
nebörd. Medborgarskapet just den väl avvägda balansenutgörs av
mellan egenintresse och allmänintresse modern demokrati krä-som en

Studiecirkeln bidrar till den medborgerliga identiteten delsver. genom
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till antalskötsamhetsideal, dels bidra ettvärna attettatt genomom
dygder.3medborgerliga

Mångkunniga allmänbildade medborgareoch

åtskilliga exempel på deltagarematerial har vivårt gör poängI ensom
kunskapsområdensig tillutmaningar, sökersökaatt nyasomav nya

hantverk såtill kompliceratsin yrkeskompetenseller vidareutvecklar ett
kanskeprojekt handlar detindividuelltJuhani gjort. Som attomsom

samhällsperspek-utveckla sitt själv.horisonter och Urvidga sina ettatt
områdenbehärskar flermedborgarnadet potentielltiv är attresursen

rörligare,henne eller honombred.deras kompetens Det görärän ett, att
mottaglig föruppgifter ochoch placeraomskolalättare att nya mer

bredare spektrumeller han harargumentation.information och Hon ett
samhällspolitiska frågortillställningifrån det gällerutgå när att taatt

Studiecirkeldelta-identifiera sig med andra.och förutsättningarstörre att
och vetskapteknikerupprätthålla hantverk,tillbidrar också attgaren

förlorade.kanske skulle gåannarssom

samtörståndsberedda medborgareMålmedvetna och

formänniskor kommerantalstudiecirkel bestårEn ett sammansomav
mål. Påocksåindividuellt, sättförverkliga gemensamtettettatt men

allamänniskor iförsinnebilden hurcirkelnvioch vis kan utgörsäga att
justtill, nämligenförmögnade självavadlyckatstider äränuträtta mer

Visserligenmål.handlingarsamordna sina gemensamtmot ettattgenom
individuella, hantver-i cirklarhandlingarna mångakan vi är rättsäga att

helstocksåkanskeoch läserregel själviket utför deltagaren gör man
aktivitet intecirkelnfaktumstår dethand. kvarMen att somegen

för-församlatsvarit flerdet inteståndskulle kommit till attsomom
individuellt utfört.intresse,huvudsakverkliga i ängemensamtett om

varkenmänniskormötesplatser förgodaiblandCirklarna utgör som
gäller cirkel-just detandra intresseneller delarkänner varandra än som

ochåsiktertillfälle ventilerabliri cirkeln attverksamheten. Mötet attett
funk-och vitt.världen i Denuppfattaintesiglära svartatt nyansera,

Min gårdbonderörelsenskampanjcirklartroligentionen har t.ex.som
för ochArgumentationenframtiden.färdPåEU och facketsi mot

Skötsamhet,"6.5rubriken73 till underviåterkommerSkötsamhetsidealet
självreglering".nätverk och
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inträde i EU del tiden i den EU-cirkelemot upptog t.ex. storen av en
bonde i Norberg berättat individuellaDen lönesättningen,om. som
facket från början ställt sig helt avvisande till, blir i cirklama föremål
för sofistikeratoch tänkbara kriterier förett nyanserat resonemang om
hur lönesättningen skall ske. troligtDet de flesta denär att emotvar

Ändåindividuella lönesättningens införande överhuvudtaget. deltog de
i cirklama och arbetade fram förslag till kriterier. Kommunikationen
mellan deltagarna präglades vilja till förståelse och samförstånd påav
fömuftsmässig grund, agerade de i överenstämmelse med sinmen
övertygelse

Medborgare identifierar sig med sin lokala miljösom

identifieradFenomenet, med sin hembygd, inom etnolo-käntatt ärvara
gin och sannolikt fyller det viktig funktion både individens ochen ur

synvinkell"samhällets individen blir det tillhörighet ochFör en en
orienteringspunkt från.utgå För samhället blir den lokala identitetenatt

del det håller samhället Visst kan det uppstå kon-en av som samman.
flikter mellan det övergripande medborgarskapet identite-och den lokala

nationen vill med kämkraftsavfall ellernär göra närten t.ex.som av
lokal rasism käppar i hjulet för solidarisk flyktingpolitik. Mensätter en
i det hela upplevelsen lokal identifikation nationellochärstora nog av
tillhörighet båda viktiga komponenter i fungerande medborgarskap.ett
Många de cirklar vi kanske framförallt ide detmött, mestav men
hotade våra lokalsamhällen, Norberg, odlar form hem-någontreav av

hembygdskänsla,bygdskultur och lokal medborgerlig identitet.en

Skötsamhet, nätverk6.5 och självreglering

Vi kommer i detta studiecirklamaavsnitt först belysa skötsam-att ettur
hetsperspektiv. Därefter cirklamas inflätning föreningargår vi på i av
olika slag och hur erbjuderde på olika deltagarna sociala nätverk.sätt
Slutligen vi cirklama bidrar till forma självreglerandehurtar attupp en
medborgare, bl.a. de främjar fysisk välbe-hälsa och psykisktattgenom
finnande.

74 Se 1992.Rosengrent.ex.
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Skötsamhetsidealet6.5.1

resultatet denorganisering kangrundläggandeSamhällets avses som
pågår.hela tiden Förideologier och intressenkamp mellan olika som

social kontrollolika medel,maktposition användsbehållaatt varaven
bedrivas från samhälletskan antingensådant. Den mottoppär ett ner

medborga-projekt bland olikaellerdess medborgare, ett grupper avsom
socialainflytande.visst frihet och Densjälva i utbyte måttmot ett avre

olika slag,vid straff och sanktionerkontrollen kan öppen, avsomvara
doldadenunder beteckningenkontroll, brukar gåeller dold. Dold som

ochvardaglig svårupptäcka då dendisciplineringen, svårare ärär att
avgränsa. kommerinte det förstkanskeStudiecirklar attäratt man

kontroll detoch någonkontrollinstrument ärtänka på öppenettsom
hos studiecirklamafinns dragförstås inte fråga görDäremot somom.

disciplinerande.de kan tolkasatt som
och föreningarhur studiecirklarkunde viframförallt GunnaredI se

lokalsamhället,skapa stabilitet imedel föruppfattades ettattettsom
medborgar-aktiveraoch ordningenbehålla kontrollen attsätt att genom

accepterade verksamheter. Atti allmäntoch inordna dem uppmuntrana
delföreningarstudiecirklar ocholika invånare äratt starta enavgrupper

Kontrollensociala kontrollen.behålla denstadsdelensträvandena i att
odlatsskötsamhetsidealsig bl.a. uttryck i värnar etttar att somomman

i börjanindustrialiseringenunderframi de folkrörelser växte avsom
århundradetf själva tillföreningarnamedverkarvi sågdetta Som att

kollektivde bidrar tillsprida ideal. kandetta Man sortssäga att en
medlemmarna.desjälvdisciplinering bland egna

idéhistoriken Ronny Am-lyfts framskötsamhet harBegreppet av
bjömsson. disciplinerandeinkluderar radSkötsamhetsbegreppet en

vardagmänniskorsstrukturerabidrar tillÅtt skötsamaspekter. attvara

75 ideologi,bestämduttryck föri sig sättståndpunkt attDenna ettär ett seen
inomåterfinnsförändringar,och dessindivid-samhällepå relationen ensom

tradition.historiematerialistiskkritisk
76 discipline-från synligförändringenbeskrivningFoucaults 1974Se t.ex. av

själsligpågåendedold ständigtkroppsstraff tillring i form stränga menmerav
rumsliga rörelser.tid ochmänniskorskontrolldisciplinering i form överav

disciplineringsanstal-och andrafängelsemapågår bara inominteDenna process
och inte minstmilitärtörläggningarsjukhus,arbetsplatser,påäventer, utan

1988.Lindgreninom utbildningsväsendet. Se även
7 i människangenomgång vildahistoriska deti sinElias 1989 attvisar

medeltiden.sedandisciplinerats ända
m Ambjömsson 1988.
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och skapar förvärdebas människor ochatt sortera avgöraen gemensam
ingår och utanförstår de skötsammas släkte, liksomvem som vem som

hygienisk, nykter, arbetsvillig, ordningssam och har int-är ettvem som
sig.för bilda Ambjömsson skötsamheten delattresse ser som en av

den arbetarkultur fram i början seklet, speciellt i mindre,växtesom av
industrisamhällen. samhälle hanDet undersöker, Holmsund, är ettunga

samhälle i förändring och skötsamheten skall förstås i ljuset denav mo-
dernisering och industrialisering höll på fart, han.att tasom menar
Ambjömsson beskriver den rädsla fanns för allt föreföll okont-som som
rollerat, både hos bolagsledningen och bland medborgare igrupper av
det lilla samhället. kombinationen alkoholDet och okontrolleradevar av
folksamlingar oroade, han.som menar

Det svårt för bolagsledningama ha fast situationen,att ettvar grepp om
särskilt samhället via hamnen för andra och tänkesätt.öppetsom var vanor
Hamnplanen svår inhägna med några bolagsinstruktioner. Detattvar var
arbetarbefolkningens offentliga där ord kunde bytas handling. Ochmotrum

ledband.°arbetarna gick inte alltid i

Kanske kan hamnplanen jämföras med dagens moderna förorter. Det är
här andra och tänkesätt först det svenska samhället. Numötervanor
i form ungdomskultur och invandrargrupper. förRädslan oord-av nya
ning och okontrollerbarhet här påtaglig. skötsamhetsidealetKanär även
bli speciellt betydelsefullt i stadsdel Gunnared, därvärnaatt om en som
de flesta invånarna inte kommerbara från olika länder också tillhörutan
arbetarklassen Läget på arbetsmarknaden har hårdnat de åren.senaste
Många har hamnat vid sidan och fått personliga ekonomiska ochom so-

problem.""ciala Både samhällets och de skötsamma arbetarnasur per-

9 antal studier har också gjorts inomEtt andra denna på olikastort genre som
visar hur vardagliga för-givet-tagna vården disciplinerandedelsätt är en av en

strategi. Som exempel kan två relativt aktuella avhandlingar. Dennämnas ena
medicinen samhällslära och visar hur föreställningar och påbudtar upp som om

hygien och hälsa ingick i byggandet det moderna Palmblad,samhälletav
1989. andra behandlar hotfullt formerDen hur alla njutning tedde sig underav
slutet 1800-talet. Under period kaffetupptogs t.o.m. ett stortav en som sam-
hällsproblem, då det kunde leda till dåliga i form bristande arbetsdis-vanor av
ciplin Lindgren, 1993.m.m.
° Ambjömsson 1988, 45.s
s Studiecirklama kan också fylla förvarande funktion, i regel uttrycktsägas en
i de människor någonting meningsfullt syssla med.termer Förvar-att attav ger
ingen har fått ökad aktualitet så många människor årpå blivitattgenom senare

med sina arbeten. Både från kommunalt håll och från studieförbundens sida,av
skulle varit sysselsättning arbetslösa,utanuppmanar man grupper som annars
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ordnat ochgår mellanmarkeraspektiv blir det viktigt gränsen ettatt var
samhällsmedlemmarförenings- ochmellan skötsammaoordnat liv,ett

Juhanis 0rd sermedalkoholiserade individeroch de utslagna som man
kan del-utanför arbetsmarknadenstårdetorget. För grupper som

viktigt bådeinnanförskap, vilketstudiecirklar markeratagandet i ärett
kontrollsynpunkt.samhälletsochenskilda individernaför de ur

patriarkaliskt. Medsamhälletbeskriver det gamlaAmbjömsson som
ocksåkontrollerade,bolagen inte enbarthandet utanatt gavmenar

subventionerades,och läkarvårdBostäderskydd befolkningen.åt man
förfogandeställde lokaler tillaffären ochskolan och närhade hand om

handalltså efterBolagenbehövde mötesplatser.föreningarna tog ansvar
blikommitvälfärdsinrättningar, harför allt fler statensattsenaresom

ansvarsområden.stadsdelsnämndemasochkommunernasoch nu

skötsamhet. Arbetarnaför alla dessamotprestationArbetarnas omsorger var
ordentligtstilla ochiaktta ett nyktert,bolagsledningen lovainförmåste att

såväl i arbetetgälldei kontraktet ochinskrivetlefveme, löfteett varsom
82eljest.som

folk-förordades ivärderingaroch deden andaTanken alltså att somvar
vardagslivetioch därmed rådasigskulle smittarörelsema ävenav

för-tillställde mötesplatseri HolmsundbolagetPå sätt somsamma
kommunförvaltningamaställeraktiviteter,folkrörelsemasfogande för

till före-lokalbidraglokaler elleridag medstudieförbundenoch upp
situatio-sigskaffarPå så visstudiecirklar.ningar och ett grepp omman

vad deungefärochochträffas,vilka när ettvet varsomnen, man
kontrolle-har karaktärenstudiecirklarmed. kansysslar Man säga att av

vertikalapatriarkaladet gamlaAmbjömssonrad mätesplats. attmenar
horison-till förmån förupplösaskomallteftersomsamhället ettatt mer

bolagetfolkrörelsema ficksamhälle där detellt ordnat ersätta somnya
också före-och kommunerna,harkontrollant. Idagsocial staten men

och be-kontrollerarollen bådepåtagit sigstudiecirklar,ningar och att

cirkelverksamheten. För-delta ipensionärerochinvandrare, ungdomar att
efter-skolväsendetinom det allmännapåtvingadvaringen dock inte likaär som

kan avbrytas.helstdelta i ochfrivilligastudiecirklama närär att somsom
1974.lyfts fram Abrahamssonhar bl.a.förvarande funktionSkolans av

82 48.Ambjömsson 1988, s
formm för dennadisciplineringdoldanvänder begreppetMathiesen 1977 av

karakteris-femskiljer och beskriverkontroll.svårgripbar Hanallomfattande, ut
vardaglig,strukturell, 2disciplineringen. lDentika drag för den dolda är

karaktär, dvs.dynamisk5 harlågmäld ochelleroavgränsbar, 43 tyst en
vardagslivet.starkareomfattande ochden får allt överett greppmer
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SDN-ordförandejämföras medkanskydda medborgarna. Citatet ovan
motprestationer i formuttalande deAnderssons i GunnaredFrank om

kamratskap, läxläsning och sköt-vämandesocialt ochansvar omav
dettaförväntas Exempel påstudiecirklarsamhet föreningar och ge.som

studiecir-utgångspunkten för denidrottsförening, därfinner vi it.ex. en
uppgift förmedlaskall det sinbedriver ledarnakel attär att somseman

fåför positivt ochidrotta kroppeninsikt värdet sätt attettattom av
prestationshöjan-och olikafarorna med drogerförståungdomar att t.ex.

själva ochföreningarnamotprestationerde Dessa accepteraspreparat. av
form självdisciplinering, påavkrävs medlemmarna sammaen avsom

förarbetadeblev medvetna ochfolkrörelsemade tidiga attsätt omsom
värdighetmframhålla sin

informellamängd eller mindresig också iSkötsamheten visar en mer
liknandetvättstugereglema ochlära sigvardagliga regler. Att texter

innehållkatekesläsning,vid tidsutantill kan liknas vår utan manvars
påpekatharsamhället. Flera etnologersvenskaklarar sig dåligt i det
vill blidet gäller liknande sakerpålästvikten näratt manomav vara

samhällsmedlem invandrarföreningar arbetarNybildadebetraktad som
till medhjälperform studiecirklar.ibland i Manockså med detta, av

sakeroch praktiskaifyllande blankettermyndighetskontakter, somav
hur sköter tvättstugan.man

Ambjömsson,hör också, enligtskötsamhetsidealetTill att vara
uppfinningStudiecirklama justbildning.intresserad sökaatt envarav

förkovra sigden längtan eftertillgodoseför kunna attatt mansom
gradhögstaideal i allraborde besitta.skötsamma Dettaansåg de äratt

studieförbundensstudier, inklusiveAlla formeridag.närvarande även av
deltagarnasysselsättning bådemeningsfullverksamhet, avsomanses
med i denefter hängasamhällsföreträdama. Manoch strävar attav

ochi miljö-visar sigutvecklingentekniskavetenskapliga och t.ex.som
hjälp"händighetvardagsnärafrämjadatacirklar, också att ensommen

34 Vi harolika element.kan urskiljasdetta"Vi medvetande form. Itaettser
organiserade harfackligtsolidaritet.och Densärskilt framhållit värdighethär

attityder,bestämdasig uttryck ivärdighetvärdighet arbetare, tarsomen som en
dennade andra arbetarna. Idels vär-dels arbetsgivarna, gentemotgentemot

nykte-nykterhetslogema,omhuldas iskötsamhetdighet ingår den form somav
påFackföreningen sökte,värde.bildningensdisciplinerat uppträdande,rism,

arbetarensomfattade helabeteendeformalogema,sätt ett somsomsamma
Ambjömsson,livet där utanför."ocksåarbetsplatsenvärld, inte endast utan

1988, 112s
de35 kaosdet allmännabeskrivningförTrankell 1973Se t.ex. somaven

ireglernanågon bryterföljden tvättstugan.blirskötsamma motattavanser
1993.Ehnartiklarna ii flera Daunfinns ocksåLiknande beskrivningar av
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klara livets alla sidor cirklar i trädgårdsskötsel, sömnad, träslöjdatt av
och matlagning Till det ska läggas bildning i formetc. måttett stort av

musik-, konst-, och litteraturcirklar.hantverks-,av

Föreningsliv och cirklar sociala nätverksom

Cirkeldeltagama i utsträckning, i och utanförpå våra ärtre orter stor
föreningar.cirkelsammanhanget, organiserade i Som vi tidigare påpekat

alltid åtskillnad reguljärdeltagarna inte någon på vad ärgör större som
föreningsverksamhet och vad cirkelaktivitet. naturligtvisDetär ärsom

följd den avreglering skett inom folkbildningen, såväl somen av som
decentralise-inom andra sektorer samhället. Svårighetenmånga är attav

ringen avregleringen inte lika självklart kan följas mål- ochoch av
skulleresultatstyming inom folkbildningsvärlden. Studiecirkeln t.ex.,

karakteristika, friheten, frivil-förlora några sina grundläggandemestav
formligheten, möjligheten i kollektivtvångsfriheten och mötaatt en

den fasta mål och utvärderade dessindividuella behov, vi påtvingadeom
inte viresultat utifrån förhand uppställda mål. hjälper detpå Här om

deras måldet inom rörelserna och föreningarna skasäger att vara som
bestämd mål- och resultatstyming skulleska gälla. Resultatet av en

skulle för-sannolikt nämligen cirkelns karaktär gåbli detsamma, att
lorad.

kanalltså inte målförverkligande i meningDet snävär som vara
cirkelns bidrag till föreningar och organisationer, ettutan snarare mo-

reflekterande kring bestämdakontinuerligt fasthållande ochment av
cirklar viförefaller det i flera deaspekter verksamheten. Så vara avav

ordinarie verk-studiecirkeln tillför,stiftat bekantskap med. Det utöver
fasthållandefall kontinuitet, systematik,samhet, i bästaär etten en

studerarkring verksamhetsfråga. Kring den kretsarnågon central man,
utifrån dennågot, diskuterar och ibland också handlaprövar attman

anslutning till cirkeln. karaktären harkunskapen direkt i Dennyvunna
därmed tillföraflera SISU-cirklar vi Cirklama kande mött.t.ex. av

utveckla.verksamheterna kvalitet de skulle ha haft svårt attannarsen
överläggning eftertanke i förkan uppstå ochDet ett moment enav

övrigt förening.handlingsinriktad och målstyrd organisation eller
förenings- ochYtterligare innebörd studiecirklama har fören som

rekryteringsbasorganisationslivet, den skolar funktionärer och ärär att
arbetslivetför deras Föreningsverksamheten behöver liksomledning. en

viss form professionalitet. Vanligen definierar vi det begreppet somav
utbildningreferensram, ofta just utvecklad iharatt man gemensamen

ochoch språk, etikstudier, gemensamtett engenom en gemensam
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studiecir-material kanuppgift. vårtidentifierbar självständig I attana
tilldetta, den medverkarbidrar just tillkeln faktiskt också att ut-att

erbjuderetik och mål. Cirkelnspråk, dessveckla verksamhetens en
vilken sig framträda,synliggöra ochmedlemmar kanpå menarena

utveckla sin föreningskompetens. Ikanockså övningsfält därett man
äldre föreningsfunktionärer,biståcirkeln prövar attt.ex. manman

föreningsspråk.organisations- och Urledarstil ochutvecklar etten
centralt.organisationslivetförenings- ochperspektiv,lokalsamhällets är

ocksåfritid, det byggermedborgarnasbara mening åtinteDet ger
och iblandgenerations-inte sällansociala nätverk,fungerande tvärsöver

sociala skikt. Vi kanmellan olikaoch sägaockså attgenusgränseröver
samhälls-imänniskor inordnasbidrar tilldetcirklama på sättet att en

gemenskap.

Självreglering

Ända tillskolainom familjvi såvälförskoleåldrama,från strävar som
skötakanindivider, människorsjälvständigabarn tillvåragöraatt som

liv. tillupphöjtsharOberoendetför sinaochsig själva ta egnaansvar
skillnadensamhällenförhöll sig i äldrehur detJämför vi med ärideal.

självupplevdadenlokalsamhällefamilj ochBeroendet stort,stor. varav
inslagvistudiecirklamaindividuell. Iidentiteten kollektiv än sersnarare

och lagasigoch läränklingen gårsjälvständighetsträning, sysomav
sköta sinlär sigbilen, hästägarensig lagalärkvinnormat, somsom

idrott därFriskarei cirkelntydligtocksåhäst, sommermenegen
både förskador,hand sinasjälv kunna attmålsättningen taatt omvar
onödan.akutsjukvården iför inte belastafrisk ochsnabbare bli att

förebyggandetillanknyterinnehållStudiecirklar iblandhar ett som
bidrarbådeidrottscirklamadelvi räknahälsovård. Dit kan somaven

ökarocksåhälsa,fysiskaindividersenskildatill byggaatt menupp
och hälsafysikvad godmedvetandebefolkningens allmänna enom

förbetydelseindirektpå flerahar ocksåStudiecirklarinnebär. sätt en
ellercirklar påde sättVi har allafolkhälsan. annatettt.ex. enga-som

sömnad, tillifrån fmmotoriki alltaktiviteter,i olikakroppengerar
detbetydelse förverksamhetersoch dans. Dessagrovmotorik i sång

underskattas.funktionen ska intefysiskadenvälbefinnandet ochfysiska

jäm-kan36 autonomi.dagisrelevant Detta1989 talarDencik t.ex. manom
socialai olikauppfostrantankarundersöktmed Brembeck 1992föra omsom

medelklassen,kännetecknarsjälvständighetsträningoch attsom menargrupper,
lydnad.sådantiställetarbetarklassenmedan t.ex.poängterar som
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Störst betydelse har de kanske därvidlag för de äldre deltagarna. Med
tanke på samhället erbjuder allt färre tillfällen fysisktill aktivitet iatt
såväl smått erbjuder de sannolikt värdefull möjlighet tillstort som en
fysisk aktivitet för andra.även

Vi har också andra hälsoeffekter cirkeldeltagandet både det sät-av
del cirklar direkt syftar till omvårdnad Vännentet att t.ex.en som

hjälper i Nyköping och det anordnas cirklar inom vårdenattgenom
med såväl anhöriga och personal med boende på servicehem-t.ex.som

Cirklamas nätverksfunktion träder alltså i kraft någonnärmen. av
Ävendeltagarna insjuknar eller får problem på här densätt. ärannat

kanske uttalad i pensionärscirklama den förekommer ocksåmest men
i cirklar där deltagarna tillsammansgått i många antingen detår, nu
gäller körsång eller läsbetonade aktiviteter.mer

Många cirklar har betydelse för det psykiska välbefinnandet. Fören
människor befinner sig i uppbrottssituationer eller i olikarentavsom
kriser, ålders- eller situationsframkallade, kan cirkeln möjlig-utgöra en
het till stunds vardagligt socialt fungerande tillsammans med andra.en

erbjuder iblandDessutom den möjlighet utbyta livserfarenheteratten
och därmed också möjlighet det förhållningssättet ochprövaatten egna
finna perspektiv, orientering i livet. JenniferPorträttetett nytt en ny av
illustrerar bl.a. detta.

Såväl familjeliv arbetsliv, liksom utanförskap sjukdom,som g.a. ar-
betslöshet eller invandrarstatus skapar emellanåt påfrestningar den en-
skilde. Vardagen kan bli tråkig, ostimulerande eller outhärdlig.rentav

bryta tristessen,För passiviteten, hotande sammanbrott elleratt ett
utbrott behövs möjlighet till variation, andra impulser, människoren nya
och sammanhang. Cirkeln för flera sådanvåra deltagare justutgör av en
ventil. behöver inte dramatisktDet pensionärsparetän attvara mer som
ständigt går hemma med varandra får möjlighet träffa andra elleratten

kvinnan överlupen med arbete och barn får chans gåäratt attsom en
till kören och sjunga och andas. kan också, för den arbets-Det t.ex.som
löse, så cirkeln erbjuder reellt alternativ till förfall, tillatt ettvara en
vegeterande tillvaro framför eller till missbruk. välfungerandeTV:n Den
medborgaren, den skötsamme och självreglerande, själv identi-förmår
fiera sina hotande depressioner och något för förebygga ellergör att
hantera dem. eller hon söker sig kanske till studiecirkel. Själv-Han en
reglering innebär också kunna artikulera sina socialtbehov iatt accepte-
rade former. Många studiecirklar, både kulturcirklar och arbets-t.ex.
miljöcirklar, bidrar till skapa sådana legitima uttryck och kanali-att mer

frustrationer.sera
Studiecirkelns bidrag till folkhälsan förefaller underskattatdetär, oss,

betydelsefull, samhällets perspektiv. cirkelverksam-Utansettmen ur



Kapitel 6 215SOU 1996:47

heten skulle med all befolkningens fysiska och mentalasannolikhet
välbefinnande bli och dess aktivitetsnivå allmänt sjunka.sämre sett

Cirkeln livsvärld och6.6 systemsom

till livsvärld ochdet här avsnittet det cirklamas relation människorsI är
fördelning makt ekonomi vi vill dis-till de bärande för ochsystemen av
individen, samhället centraltkutera. Förhållandet mellan och är ettstaten

inom samhällsvetenskap och humaniora, behandlatproblemområde både
såväl filosofer, sociologer och pedagoger litteraturvetare. Ettav som av

formas.centralt vilken grund samhälle huvudpå överär tagettema ett
varelse"Asplund människan i grunden socialt responsivtFör är en

dvs.för det första i responsiva situationer,invecklar sigHon gärna
element andra honsituationer finns interaktivt detdär det För ärett

männi-företrädesvis med andrasocialt responsiv, dvs. hon interagerar
fylld situa-det gives. själva verket vardagenskor tillfälle till I är avom

innebördresponsiviteten situationentioner den sociala Attdär ger
spekulatio-interaktion väcker mängdinte delta i socialt förväntade enen

lik-blir för undandragandet. Påoch aversioner hos de utsattasomner
socialtförhåller sig inande kan vi det vi deltarsätt anta att enom

den i studiecirkeln, detstrukturerad interaktion, sättgör ettsom men
diskute-och förvirrande. Cirkeln har, vi tidigareavvikandeär somsom
samhäl-därmed delbestämda grammatik och ocksåsin utgörrat, en av
växandekraft. Tönnies identifierade samhälletslets sammanhållande

gemenskap tillövergång från invändigintegrationsproblem som en

87 bestämningenbegreppsdefmition ff särskiltAsplund 291987. För se sen
socialitetsvarsbenägenhet 33 ochresponsiviteten en allmän sav som
också detförstått människans benägenhet till sällskaplighet" s 29, mensom

inskränkningartill del formasviktiga påpekandet indivudialitetenatt stor genom
tillupphovden sociala responsiviteten. Asplund dessaatt enav menar ger

vi själva,utifrån karaktärsocial roll inskränkningama pålagda och närnär är en
32. studie-inifrån, vår sociala responsivitet s Enformar och begränsarstyr

bådecirkeldeltagares sociala responsivitet inskränks givetvis också yttreav
och devillkor, cirkelns andra deltagarnas agerande,inramning och de av

självpålagda restriktioner deltagaren sätter upp.
33 Asplundsinteraktiva elementet behöver i sig inte socialt,Det ett mervara av

linahjälpkända på responsivitet drakflygaren medexempel är enavsom
interagerar sin Asplund 1987.med drake.
13° någonviexempel illustrerar också vad händerhos AsplundEtt när avsom

nyinflyttaderesponsiva, vianledning väljer inte socialt t.ex.att somomvara
responslöshet.benämner asocial A.hälsa på vilket hanvägrar att a.grannen,

ff.36s
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Gesellschaft.°°från Gemeinschaft tillutvändig sammanhållning,
karaktärskillnaderna mellan kommunikationensAsplund kommenterar

Gemeinschaft sammanhållandei de båda samhällsformema. detI är
värdegemenskapen.relationerna mellan människor ochde tätamomentet

till följddifferentierade opersonliga rollernaGesellschaft det deI är av
kitt. karakte-arbetsdelningen samhällets Detden långt gångna utgörsom

Gesellschaft Asplund följ anderistiska för relationerna i kommenterar

vis:

ömsesidigablicken och bejakandet, detBehöver det påpekas mötet,att
oförbehållsamma, direkta och helhjärtadeverkliggörandet, det ärgensvaret

Gesellschaftiovidkommande, störande och pinsamma

livs-han i kulturkritisk anda begreppenvi till Habermas,Går myntar
utveckling begreppen Ge-värld och kansystem, ses som en avsom

Gesellschaft erfarenhet ochLivsvärlden bärsmeinschaft och avupp
ochprinciper, officiella reglerrelationerpersonliga systemen avmen

statsbyråkrati och penningmark-relationer, i politik,opersonliga såsom
personliga,känslomässigt laddade,nad. livsvärlden relationernaI är

neutrala, opersonliga,däremot deunika och autentiska. I ärsystemen
samhällets in-Individens socialisering,icke-autentiska.utbytbara och

uppgift ochreproduktion påverkaskulturenstegration och systemensav
formadel inriktadSocialiseringen blir tillkaraktär. auto-attstor en

ochrörligt objekt marknadenindivid, kan fungera ettsomnom som
samhället åstadkoms främstIntegrationenutbytbar.är genomavsom

kulturellamakten fördelas.hierarkier vilka Denetablerandet genomav
dis-och mentalhand med hjälp fysisksker i förstareproduktionen av

ciplinering.°3
varkenintressantframstår denFokuserar vi studiecirkeln somnog

livsvärld ellerdel människorsidentifiera enbartmöjlig att som en av
för-makten ochhar fördelauteslutande del de system attav omsom en

formadelivsvärldens horisonteröverskridervalta marknaden. Cirkeln av

19° det meddiskuterar problem,DurkheimAsplund 1991. görsamma men
viladeäldre samhällsformendenomvända förtecken. Han att enmenar

moral ochkännetecknadessolidaritet,mekanisk gemen-av en gemensamsom
organisksentida samhället hållsvärderingar, medan det av ensammansamma

Boglind,sociala sammanhållningen.arbetsdelningen densolidaritet, där utgör
Lindskoug Månsson 1981.
91 Asplund 87.1991, s
192 och 1990.1981/1984, 1981/1992Habermas
93 Haberrnas a. a.
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förståspersonlig erfarenhet och relationer kan heller intenära men
ekonomiskuteslutande fördelare social position, makt ochsom av

sig fenomen inkluderarframgångsmöjlighet. Studiecirkeln iär ett som
både livsvärld och analytiska begreppen livsvärld ochDe systemsystem.

det åtskiljas teoretiskt plan. Vi kankan, i här sammanhanget, bara på ett
bara relatera dem till cirkeln fenomen vi väljer betrakta demattsom om

Gesellschaft.Asplund betraktar Gemeinschafi ochbegreppen Hansom
finns ñgurema iliknar deras relation till varandra vid den mellansom

vi fokus framträder denfixeringsbild. Beroende på lägger änvar enaen
beroendeden andra bilden. Fokuserar vi studiecirkeln kan vi,än var

ellervi lägger fokus, läsa den endera del livsvärldenen av somsom
systemendel aven

Gemeinschaftfenomen karaktär bestäms bådeså,Just ettsom vars av
kooperativaför övrigt Tönnies ha uppfattat denoch Gesellschaft tycks

studiecirkeln kaninte alltför djärva antagandetrörelsen. Gör vi det att
fenomen besläktat med kooperationen ochnäraett som enses som

studie-bakomliggande förhållanden, kan viprodukt säga attav samma
försökliksom den kooperativa rörelsencirkeln, historiskt är attettsett,

. Cirkeln, liksominom för Gesellschaft återuppliva Gemeinscharamen
överskrider den, tjänarkooperationen, ingår både i livsvärlden och

depräglas ocksåindividens personliga intressen och behov, mermen av
makten iavpersonifierade har förvaltaofficiella och system attsom

marknadensamhället och upprätthållaatt
koordinerade hand-i Habermas samhällsteorigrundbegreppEtt är

krafter,kommandelingar. samordnas endera utifrånHandlingar av
förför maktens fördelning eller frånemanerande från systemsystem

övertygelsepenningmarknadens reglering, eller inifrånarbets- och av
koor-livsvärld.samförstånd mellan handlande subjekt i delad Deoch en

ochförståelsebaseras ömsesidigdinerade handlingarna i livsvärlden
samförståndetvillkoren. upprättadesyftar till förändra de delade Detatt

94 Louise Waldentolkning mycket snarlik vår harAsplund 1991, 42. Ens
cirkeln justdiskuterar honsin bok Handen och anden 19941994, 1995. I
Välfärd ochkonferenspaperfenomen mellan individ och samhälle. I ettettsom

tolk-Asplundsvälbefinnande hon till detta och diskuterar1995 återkommer
Vårasamhälle.rubrik Gemenskap ochning Tönnies begrepp under sinav egen

försökeralltså likartade vi härslutsatser cirkelns karaktär göraär ävenom om
Gesellschañsaspek-cirkeln inkluderar både Gemeinschafts- ochpoäng atten av

ter.
95 tiokooperationen,följdfråga formuleras. Tönnies ställer denkan dåEn om

liksomdet risk studiecirkeln,år efter den första formuleringen. Finns atten
marknadenoch del"kooperationen förfalla till kommers blikan avren en

AsplundTönnies 1912 och efter 65.1922 a. a. s
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kan emellertid inte förenas med försöker påverkaatt parten en annan,
enskildes oriente-kräver jämlik relation. också så denDet ärutan atten

relationen ska kunna utvecklas i samspelet. fram-ring den Enavgör om
instrumentell hållning förhindrargångsorienterad, strategisk och samspe-

förståelseorienterad hållning möjliggör samspelet ochlet under det att en
framgångs-livsvärlden koordinerade handlingen.dess resultat, den i Den

socialaorienterade hållningen förknippad med de övergripandeär syste-
penningmarknad. förståelseorienteradeför maktutövning och Denmen

livsvärlden. Åi sidan handlarhållningen däremot har sitt ursprung ena
vilarbrickor ipå särskilt försätt äratt system,ett sommanman

Å samordnarekonomi eller politik. andra sidaneller makt manpengar
vilka vadhandlandet via tvångsfria samtal, vid kan ärutrönaman som

hävdartrovärdigt och språkligt korrekt. Habennasetiskt attsant, gott,
rationalitet, intekan utvecklavid sådana tvångsfria möten somenman

rationalitet given värde-kommunikativ. medinstrumentell Enär utan en
beskaffadföreställningar hur världen börbas både varaomsom rymmer

kommunikativa rationali-Därmed denoch hur den i verkligheten gör
utvecklasamhället kritiskt ochmöjligt också diskuteradet attteten att

bör alltsålivsvärlden. Kommunikationenautentiskt handlande fotat iett
fömuftsmässigbidra till samförstånd påutformad den kanså attvara

med minbekräftelsemöjligheter, konsekventgrund, erbjuda överty-vara
jämlikarömsesidig förståelse mellanoch syfta tillgelse, vara sann

människor ikommunikativa handlandetGrunden i teorin det är attom
sina hand-sin omvärld och samordnarsamspel begripliggörspråkligt

enskildebåde denmedföra förändringarlingar. Handlingar kan avsom
lever.vilka han eller honomständigheter underindividen och deav

i livsvärl-koordinerade handlingarteoriförstår vi HabermasNu om
det bidra tillideal. sådant kanuttryck för Somden närmast ettettsom

tillcirkeln hari cirkeln den relationinteraktionenbelysa såvälatt som

96 formuleringarTönnies ursprungligasåvälkommer HabennasHär nära om
intrumentellaGemeinschaft och dessuppgift tjäna förståelsen ispråkets att
etnometodo-Asplund ff. ocksåkaraktär i Gesellschaft se 1991, 6 näras men

alltför högemellertid den ilogins formuleringar. Habennas att senaremenar
den ochspråkliga representation, tolkningenomvärldensgrad sysslar med av

måste,människor. perspektivetkommuniceras mellan Dethur tolkningen menar
enskildarelation demed intresse för vilkendärför kompletterasHabennas, ett

situationenaktuellahur de orienterar sig i denmärmiskorna har till omvärlden,
handlingarkommunikativaför hur deraskommunicerar denoch hur de samtom

livsvärlden.upprätthålla och återskapabidrar till att
97 och påockså, bestäms strukturerHabennasLivsvärlden, säger processerav

integration,reproduktion, samhälle och socialkulturellnivåer: kultur ochtre
1990, 192 och 193.socialisation. Habennasoch sperson
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samhället. Studiecirkelnstudiecirkelns ideal tydlig.Parallellen till är
människorfri och frivillig,tvångsfri, denvi vanligtvisförstår ärsom

vad och riktigt. Iåsiktercirklama formakan i är rättsomomegna
jämlik ochdeltagarna relativtrelationen mellanstudiecirkeln är

och framgång.på konkurrens-inriktad förståelsei regel änsnarare-
skapatill demokratinstudiecirkelndet sig bidrarFörhåller så attgenom

livsvärldsprägladoffentlighet inrymmerför folkligbas ensomenen
rationalitet.kommunikation och

koordinerade hand-emellertid denfrågakvardröjandeEn är om
samhällscirklardel vårasamhällets förändring. Enlingen gäller av

förefallerhandlingskonsekvensemafrågorförstås sådanabehandlar men
självasamordnade.och Iinteindividuellaofta gemensammavara -

samhällsförändrandekoordinerade handlingar ibristen påverket är
skullefackliga cirklamai sig.material intressant Deriktning i vårt

tillkomna påvi varkendeden karaktären,kunna mött ärmenvara av
Cirk-vilja.uttryck för deltagarnasellerinitiativdeltagarnas utgör rena

indivi-denmaterial behandlarframtiden i vårtPå färdlarna t.ex.mot
medlemsopinionensknappastlönesättningenduella mot egenmen svarar

kompromissfel.och Deförståelse vad rättär representerar ensomav
Cirklarvärderingar blandas.arbetstagarensochdär arbetsgivarens som

samför-ocharbetsfredcirklar förförståsdärfördessa kan somsnarare
förändring.syfte åstadkommahandling ikoordineradstånd för attän

skallhandlingenden koordineradepåvi bort kravetTar att vara
material påvi fler exempel i vårtsamhällsförändring hittarinriktad på

Kultur-mål.människors energiriktarcirklar ett gemensamtmotsom
framträ-produktion ellerestetiskformsyftar till någoncirklar avsom

idrottsligadeliksom delkoordinerad handling,dande leder till aven
vimåstefinna koordinerade handlingarövrigt sättavi icirklama. Ska

språkhandlingarkoordineradeochmellan dessalikhetstecken yttreutan
vad teorinkonsekvenser, vilket knappast är avser.

dels till93 handlingsteori,sociologisktillteori delsHabermas relaterar sin
behöverbådainteraktionismen. Handen symboliskateorin attmenarom

grad tenderaralltför högdärför den isociologisk teori attöverskridas, att
och denomständigheternaprodukterbeskriva niskans handlingarmän- avsom

fram-gradför högden i alltdärförsymboliska interaktionismen omväntatt
socialisationspråkliga samspelet,detproduktställer människan avavsom en

påanspråkkommunikativa handlandetdetTeorin göroch rollövertagande. om
karaktär,sindialektisk tillbegränsningar, taöverskrida dessa attatt varaav

förbetydelsesamspeletsdet språkligaochbåde till omständighetemashänsyn
människan.formandet av
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6.7 diskurs demokratiteoriEn om

Nedan försök diskutera vårt material i förhållande till olikagörs ett att
tolkningar demokratibegreppet; individcentrerad-, sarnhällscent-av en en

demokratitolkningrerad- och kommunikativ Vi kommer därefteren
återigen cirklarnas âsiktsbildande och handlingsförberedandeatt ta upp
möjligheter.

Demokratibegreppet inte entydigt. Förutom det gäller deär när
grundläggande principerna alla människors lika värde, allmän röst-om

rättssäkerhet och vissa friheter yttrande- och åsiktsfrihet,rätt, gårsom
meningarna isär vilka kriterier skall uppfyllda för att ettom som vara
samhälle skall demokratiskt, liksom hur demokratin bäst kananses
främjas och hur skall tolka politisk passivitet. Huvudskillnaden kanman

ligga i vilken betydelse tillmäter medborgarnas samhällsenga-sägas man
och direkta deltagande i de politiska besluten.gemang

Den svenska maktutredningen skiljer sitti huvudbetänkande Demo-
krati och makt Sverige mellan samhällscentrerad och individ-i en en

demokratitolkning7°°centrerad slutsatsDeras det har skettär att en
förskjutning individcentrerad tolkning där medborgarnas in-mot en mer
tegritet och personliga valfrihet har fått betydelse. Människorstörre
deltar idag i politiken tidigare och deras självförtroende i kon-änmer
takten med myndigheter har stärkts. förutsättningarna för aktivtMen ett
deltagandet i samhällslivet fortfarande mycket olika för olika socialaär

Manliga tjänstemän har väsentligt utgångspunkterbättret.ex.grupper.
arbetareför deltagandet kvinnliga viss könsskillnad föreliggerEnän

också i hur deltagandet gestaltar sig såtillvida kvinnoroftaremän änatt
deltar i politiska medan kvinnorna oftare demonstrerar,möten, gör

99 Begreppen individ- respektive samhällscentrerad demokratitolkning hämta-är
de ñån maktutredningens demokratidiskussion, Olsen 1990. Begreppense
torde ganska bra liberal- respektive socialistisk tolkningmotsvara en en av
demokrati, Fredriksson Lewin använder begreppen1972. 1970t.ex.se
funktionalistisk respektive participatorisk för skilja de olika demokratitolk-att
ningarna åt. Bobbio 1988 har diskuterat begreppet förhållande tilldemokrati i
liberalismen ideologi. diskussion demokratitolkningar,olikaFörsom en av se

Andersson 1993.t.ex.
2°° SOU 1990:44.
2° Bland och barade manliga tjänstemännen mellan 31 50 år det 7 %är t.ex.

inte författa skrivelse till myndighet, medan detde kanattsom en enuppger
bland i åldergrupper helakvinnor med arbetaxyrken 46 % sägerärsamma som

det svårtde inte de manliga tjänstemännenklarar detta. 10 % ärattatt av anser
siffra för de kvinnliga arbetarnaförstå politik, medan motsvarande 53 %.äratt

SOU 1990:44.



Kapitel 6 221SOU 1996:47

Kvinnornanamninsamlingar och deltar i olika bojkottningsaktioner.
och sko-visar i kontakterna med barnomsorgenstörreett engagemang

lan
hävdalegitimerar studieförbundens verksamhet bl.a.Staten attgenom

demokratin folk-Studieförbunden har sin bas icirklamas värde för
kunnaideologiska utgångspunkter och skullerörelser med skilda man

sig också präglade förbundens studiecirklar någottänka dettaatt mer
sätt. emellertid inte vi till vadpåtagligt förefaller detSå vara om ser

de flesta dem intervjuat detvåra deltagare Tvärtomsäger. attanser av
genomförs.i vilket förbunds regi cirkelnförhållandevis ointressantär
framföralltför de möjligheter cirkeln erbjuder dem,centrala demDet är

betyder intetill intressefördjupning, lärande och gemenskap. Detta att
kanskeförbunden saknar betydelse för demokratin,och cirklama men

handlar denfunktion åtskiljande,deras änäratt mer ommer gemensam
förbundsideo-samhälleövergripande betydelsen för individ och än om

demokratiuppgiftfyller, allmänt plan,logi. Studiecirklama närett en
hurförenings- och rörelsedemokrati; ide skolar deltagarna i t.ex. man

demokratisktgenomför organiserar verksamhet, utövarmöte, ettett en
i kontakten med myndigheter.ledarskap och formulerar sig

individcentrerad demokratitolkning6.7.1 En

fråndemokratibegreppet, utgårindividcentrerad tolkningEn män-attav
frifri sig ochniskan fri utforma sitt liv,i grunden attär attatt yttra

han ellersjälv väljerinnebär den enskilde individentänka. Det att om
någontingsamhällslivet eller sighon vill sig i annat.ägnaengagera

medborgarnasdemokrati, det slag vi har idag,representativl ären av
ideal,ochmed hjälp sina kunskaperhuvudsakliga uppgift röstaatt, av

sådan påderas intressen.fram politiska ledare kan tillvarata En synsom
förutsätterelitdemokrati, eftersom dendemokratin kallas ibland för en

m intervjuademedborgarundersökningmaktutredningens skförInom ramen
omfat-hjälp mycketslumpvis utvalda svenskar, medSCB drygt 2000 ettav

till-deWestholm Blomberg, 1989. 69%tande frågeformulär Peterson, av
förenings-deltagit i någon demonstration, talatfrågade har antingen ettt.ex.

tidskrift.eller i tidning eller SOU 1990:44.medverkatmöte en
2°3 folkbildnings-framgår kanske framförallt diskussionen i den s.k.Det av

till vilken vi återkommer.propositionen 1990/91282
u hafttidennykterhetsrörelsen helaAmbjömsson 1988 t.ex. att enmenar

utgångspunkt.haft kollektivindividuell medan arbetarrörelsenprägel en mer
ochliberalismskillnaduttrycka denna iskulle väl också kunnaMan tenner av

formulerar det så.Ambjömsson intesocialism, även om
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därförelit, visserligen måste konkurrera väljarnas ochröster ärsom om
sig, relativt frittlyhörda för vad dessa önskar ändå kanmen som agera

utifrån allmänt mandat. Politisk passivitet tecken påett ett attses som
medborgarna nöjda med politik ledarna denden bedriver. Förär attsom
representativa demokratin skall fungera krävs medborgarna till-äratt

förräckligt insatta i de olika partiernas och i olika sakfrågorprogram
problemkunna ställning till dem. inte till någotDetta görsatt ta av

idag har allmänföreträdarna, underförstått. och med viIärutan att
demokra-formella möjligheter sinahar medborgarnarösträtt, utövaatt

tiska rättigheter, menar man.
utifrån påVilken roll kan studiecirklama spela det här sättet att se

för första möjlighet för dendemokrati Cirklama erbjuder det somen
intresseradsig i fråga Iså önskar, fördjupa någon äratt av.som man

välja.för skallcirklarna kan olika valaltemativ denpresenteras som
alternativen. Enskilda frågor,Cirklama kunskaper senastsom nuomger

tradition, ochEU-frågan, sig väl innehåll i sådanlämpar varsom en
folkomröstningen.cirklar i samband medockså föremål for många

bildnings- kunskapsnivån. DeCirklama öka den allmänna ochkan sägas
möjlighetBritt i de inledandeäldre porträtten,t.ex.ger personer, som

medborgar-högre bildningsnivå blirkomplettera folkskolan. Medatt en
val genomtänkta.nas mer

demokratitolkningenindividcentreradedenaspekt ärEn avannan
ochdär olika korporationerpluralistiskt samhälle,önskan ett grup-om
varandraockså balanserarvisserligen hävdar sina intressen, menper,

mångfalden mindrei jämvikt. Självaoch håller samhället grupperav
håll,någotsamhället inte skall kantraverkar garanti för attsom en

pluralistiska samhällettillvaron.enligt detta på Det är öppetsätt att se
sig alltföringenför bygger påalla grupperingar, växeratt gruppmen

politiken,områden, också inomstark. Konkurrens inom alla är sättett
Studiecirklamaintressen.och minoritetersalla ärvärnaatt gruppers

medi falletoch kan, vi harjust sådana rörelser settsomsprungna ur
medel för subkultur ellerfmländama i Gunnared, ett gruppenenvara

ochden identitetensärintresse stärkamed speciellt attett samman-egna
Cirklama,del de politiskavi också förståhållningen. Så kan t.ex.en av

politisktmed formulerasocialdemokrater arbetari Nyköping där ettatt
handlingsprogram.

männi-demokratitolkningen ocksåindividcentreradeEnligt den är
Självasamhälle.för demokratisktviktigt kriteriumskors valfrihet ettett

demokrati kanindividuella välfärddenvalfriheten delär som enaven
verksamhetsbe-studiecirkelprogram ochmedborgare.erbjuda sina De

brettpåtagit del visarvi harstudieförbundenrättelser från ettav,som
sin in-medStudiecirklamavåracirklar på allaspektrum tre orter.av
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led i uppnånehållsliga mångfald kan strävan gottatt ettettses som
verksamheterindivid kan finna aktiviteter ochsamhälle där varje som

och intressen. Studiecirklamaeller hennes behovhansmot egnasvarar
flexibilitet andrabrett utbud ocherbjuder mycket ämnenett somenav

heller intecirklarnas smidiga form riskerarutbildningar saknar. Genom
verksamheten,eftersomnågoncirkels införande gå överutatt annan,en

föreningscirklama, kräveri ideella någraalla fall inte i de stora resurser.

demokratitolkningsamhällscentrerad6.7.2 En

frånutgårtolkning demokratibegreppet,samhällscentreradEn attavmer
kul-sociala ochnågorlunda lika ekonomiska,haalla människor måste

till olikaställningfritt kunna välja ochturella förutsättningar, för att ta
betecknasför samhälle skall kunnaalternativ. Förutsättningen att ett som

någorlundasamhälletsdemokratiskt enligt detta ärsynsätt, är att resurser
maktsituation, därojämlikdet inte uppstårjämt fördelade så att enen

få sittmedia kanpropaganda, tillgång tillstark etc,part t.ex. genom
samhälle kanHuruvidatänkbara.det endaalternativ framstå ettatt som

vilkaellerefterhand,får idemokratiskt näravgöras ser vemmananses
viktigfattas.faktiskt kom Ende besluthaft inflytande attöver somsom

till detförhålla sig kritiskhela tidendel demokratin blir då att somav
förhinderoch strukturellamaktsituationerojämlikasker för upptäckaatt

för-hinderval. Exempel sådanainflytande och friamedborgarnas är
tydligtideologin inteunderliggandedär dengivet-tagna-sanningar

medhierarkierdisciplineringen i formdoldaframträder. Den enav
organi-exempel hurrumsuppfattning påuppdelad tids- och sätt attär ett

vardagsliv. Enför människorsdominerandeblivitarbetslivet ävensera
med-sinatillvaramänniskor skall kunnaförviktig förutsättning taatt

kunskaperde harperspektiv,dettarättigheter,borgerliga är attsett ur
möjlighetfördelade och harfaktisktsamhällets atthur är enresurserom

handlingsresurser.mobilisera sinasig ochkollektivt formulera
för kommavarit medelstudiecirklarharvilken månI mött attett

haftstudiecirklamasamhälletposition i Hartill insikt om en grupps
demokratisktbliför de skallpotential krävskritiskaden ettattsom

denentydigt påperspektiv går intedetta Detredskap, attsett svaraur
utgångspunkt. Sommaterial har kritiski vårtfrågan. del cirklarEn en

samhällskri-rockbandscirklar skriverdeexempel kan nämnas som egna
arbetsmiljöcirklar-fackliga löne- ochcirklar, detiska Andratexter. som

sociali-ochkonfliktdämpareriktning,verkar i motsattsnarast somna,
skulle kunnai cirklamaförekommersamtalsationsinstrument. De som

kunnatvi harallmänpolitisk debatt, vadförlägga grund menenen
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förstå utifrån våra intervjuer de diskussioner förekommer oftaär som av
mycket vardagligt slag.

Själva idén cirkeln harmonisk plats, där ingen får fram-om som en
träda eller sig till tolk för någon kan motverka kritiskgöra attannan, en
diskussion kommer tillstånd. Argumentationen kan hindras kon-av en
fliktundvikande inställning, cirkeln plats för iäratt en samvaro gemen-
skapens tecken. kvinna i Gunnared explicit undvi-En säger t.ex. att man
ker politik i cirkeln eftersom har olika ideo-att prata vet attman man
logiska utgångspunkter. Andra uttrycker sig försiktigt, konstate-ochmer

bara undantagsvis kommer frågor politisk karaktär.attrar man av
Eftersom cirkeldeltagama ofta ganska homogena till bakgrund ochär
erfarenhet, skulle det kunna finnas risk förstärker för-t.o.m. atten man
domar och sprider hörsägnefogrundade förhållandena i samhället.om
Något sådant har dock inte något tecken i undersökning.vårsett
Något diskussionsutbyte mellan olika cirklar sidanhar vi å andra inte

undantagsvis på. Cirklama förfaller lika slutna sinän stöttmer vara som
geometriska form.

Inom för samhällscentrerat demokratibegrepp har deltagar-ettramen
aktivitet har benämnts deltagardemokra-Dettapoängterats. ettnas egen

tiskt vilket innebär utgått från människor sittsynsätt, att attman genom
aktiva deltagande sinai olika verksamheter utvecklar sitt tänkande och

beslutsprocesserkunskaper det demokratiska samhället och dessom
Ett inslag direkt deltagande folkomröstningar, lokalt besluts-stort av
fattande då viktigt för verklig demokrati skall kunna uppnås.etc är att

också betydelse det finns forum där medborgarna kanDet är attstorav
diskutera angelägna samhällsfrågor, sina demokratiska färdig-träna upp
heter och kollektivt ställning till olika frågor. Med deltagardemo-ta en

demokratin intekratisk utgångspunkt passivitet tecken påär ett att
fungerar tillfredsställande.

för samhälletskulle på studiecirklar och deras funktionHur man se
deltagardemokratisk demokratibe-utgick från tolkningom man en av

möjlighetvilken har deltagarna i vår undersökning haftgreppet I mån
beslutsfattande inom sigcirkeln Om studiecirklamatränaatt genom

tillämpar dettademokratisk form, vilket många dem gör, är etten av
deltagarnas demokratiska förmåga. lär sigMansätt uppöva sättatt ett

arbeta och fatta beslut sedan kan användas i andraatt som samman-
hang. Problemet den form informell direkt demokratibaraär att av som

2 främst vikten elevernas1966 kanske denDewey är poängteratsom av
direkta deltagande i innehåll utformningen undervisningenvalet och somav av

demokratibefrämjande inslag.ett
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förekommer i del cirklar, inte tillämpbar i sammanhang. Såär störreen
fort kommer utanför cirkeln, i mindre organisationeräven t.ex.man som
i föreningsstyrelse, krävs inslag formell mötesform.störreetten av
Besluten skall kunna granskas i efterhand och ha rätt tillväga".gått Att
denna grundkunskaper i mötesteknik och inflytande iuppövastyp av en
del cirklar finns det exempel ipå vårt material, det inte mångaärmen

våra intervjuade deltagare sig ha fått formell träning i densägerav som
här beslutsfattande.typen av

Eftersom utifrån denna demokratitolkning viktockså lägger storman
vid jämlik resursfördelning, liksom vid alla människors deltagandeen
i och inflytande politiskade besluten, måste cirklama för fyllaöver att

demokratiserande samhällsfunktion arbeta med dessa frågor. Cirklar-en
måste i så fall bli mötesplats där handlingar syftekoordineras i attna en

verka för rättvist samhälle. Studiecirklarna i materialvårtett mer ger
endast fåtal exempel koordinerade handlingar meningenpå i denett som
bidrar till stärka den svenska demokratin.att

dessa två huvudtyper demokratitolkningar uppställtsMot harav
synsätten7°°modeller försöker tillvara tankegångar från bådatasom

Man då medborgarnas deltagande i politiken be-äratt stormenar av
tydelse för det direktdemokrati, omöjligt tillämpaäratt atten men
demokrati i praktiken i komplext modernt samhälle. måsteManett
därför åstadkomma bättre interaktion mellan eliten och folket, ochen
komplettera representativa demokratin med direktden på nationell nivå
demokrati nivå. Studiecirklar skulle då för demokratinpå lokal stärkaatt
behöva förbereda både för val mellandeltagarna kunna klokagöraatt
olika alternativa också för själva aktivt försöka på-attprogram, men

kapitel fyraverka och delta i lokalpolitiska beslut. Som vi visade i
under människa medborgarvärden" harrubrikerna att ochväxa som
cirklama i fall deltagarna stärkt sitt självförtroende ochflera betytt att
hittat personligt uttryckssätt, viktiga förutsättningar för skallett att man

demo-kunna med och påverka sina livsvillkor. Cirklamas roll somvara
kratiförberedande utifrån material, detförefaller dock inte, vårtsett vara

deltagarna syfte eller undersök-deras främsta värde. vårIsom ser som
ning finns bara cirklar där föreberett politiskaenstaka exempel på man
aktioner eller sig formulera ståndpunkteråtägnat att gemensamma som
förberedelse för politisk handling.

2 LewinT.ex. 1970 talar interaktionistisk modell. Andrasom om en som
förespråkat blandforrner direkt och indirekt demokrati Macphersonår t.ex.av
1969, Poulantzas 1970 och Held 1990.



Kapitel226 6 SOU 1996:47

demokratitolkningkommunikativ6.7.3 En

förtill dialogen och samtalet instrumentkan tilltronPå år somsenare
ökat Tanken dåolika frågor, hakonsensus kringuppnå ärsägasatt

framsig, kommersig, pratar ihopdeltagarna samordnar gemensamtatt
förnuftiga, alla medborgaresdettill vilket alternativ är mest sett ursom

be-till för Habennastanke ligger grundperspektiv. sådanDet är somen
rationalitet. Måletkommunikativkoordinerad handling och ärgrepp

fram till hand-behov kommagrundläggandeutifrånatt gemensamma
tankegångar harsamhället. Habermasalla ilingsaltemativ som gagnar

lik-demokratiforskningen det förtsharintresse och inomrönt stort en
democracydeliberativeförespråkare förnande diskussion av

Manin,forskare, Bernardfranskartikel diskuterarI t.ex. sam-enen
och samtalaoch möjligheternamellan legitimitetbandet övervägaatt

deliberative demo-alltsåpolitiska besluten,kring samhället och de
cracy.2°9 legitimitet desamhällskontrakt,Manin ettatt somenmenar

demokrati.förutsättning förenskilda individerna ärstaten, enenger
förkontraktetteori det socialakritiserar dock Rousseaus attHan om

åsikterkonsistentahar färdiga ochredanförutsätta medborgarnaatt om
skulle kunnaenkeltde på någotsamhället och sätt gemensamtatt ge

behovingetmedborgare harallmänviljan.uttryck för Rousseaus attav
det. självavarandra, förefaller Isjälva ellervarken med sigöverlägga,

avgörandedetallmänviljan formeras,det just detta, hurverket ärär som
Manin. Därför det:hävdarför demokrati, ären

theori-liberalbothperspectiveradically thealter toto commonnecessary
predeterrne-legitimacy theofthought: theand democratic notsourcees

deli-formation, thatof itsrather theindividuals, butned will of process
will of all,thedecision doeslegitimateitself... ...beration not represent...a

all.ofthe deliberationresults frombut thatone

2°7 handlande.kommunikativtteorivarit HabermasharUtgångspunkten om
Roth-Demokratirådetsandai denna1991. arbete rapportHabermas Ett är

stein, 1995.
m Miller 1992.Manin 1987,Se ex.
2°9Manin a. a.

deliberati-2° definieras begreppetliknandei orig. Påkurs.A. 351-352 sätta. s
the premisefromideal alsodeliberativeMiller: Thedemocracy startsve av
democraticofthat theconflict andwillpolitical preferencesthat purpose

occurringthisbut envisagesthis conflictresolveinstitutions bemust to
ofwith the aimissue stakediscussion of theuncoercedandthrough atan open

alsodecision willof reachingTheagreed judgement.arriving at aprocessan
of thetaketransformedpreferenceswhereby initial accountbe toarea process
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individuell och kollektiv inne-deliberation har bådeBegreppet en en
och med sigbörd, han. Individuell överläggersäger attgenom var en

dessasjälv, söker och värderar dem. Kollektiv i det attargument argu-
medoch omformuleras tillsammansoch värderingar diskuterasment

majoritetsbeslutfram till enklaandra. inte bara kommaSträvan är att
värderingarkartlägga och utreda alla tänkbararöstning utan attgenom

förändra sinaoch kunna dem varandra och kunnavägaargument, mot
Beslut fattas ochståndpunkter i kontinuerlig omsätts, menprocess.en

demokratinfår aldrig upphöradiskussionen, det politiska samtalet, om
denmedborgarna och befástsskall bestå. dialogen mellanI erövras stän-

nyttdigt på

demokratidiskussionAktuell6.7.4

dialog,Demokratirådets första Demokratidet nystartadeI rapport, som
demokratin.tillståndet i den svenskadiskuterar antalett statsvetare

möjlig-det finnsfungerande demokratihuvudkriterier påDeras är atten
handlingskraft,fungerande ochheter till medborgarstyrelse, rättsstaten

förståverkställs. inte svårtpolitiska beslut också Detdvs. är attattatt
Medborgarstyrelsenmotsägande.kriterier delvis varandradessa ärtre

för-representativt valdamajoritetsbeslut ivilar, i varje fall hos påoss
meddåenskildes intressen kommersamlingar. Minoritetens och den

sidan.eller mindre åt Rättsstatennödvändighet behöva ställasatt mer
grundläggande fri-det inkränktardetta skerska utan attgarantera att
besvärsinstitut ochfungerandeskall det finnasrättigheter.och Dessutom

innebärahandlingskraft skulle däremotMaximalmaktcentra.än ettmer
individerminoriteter ochhänsyn tillmajoriteten enkelt och utanatt

Alltsåförfattarna.fullfölja beslut,ochkunde disponera menarresurser
samtidigt för-handlingskraft kan baraochmedborgarstyrelse, rättsstat
Vi sökaemellan dem. måstebalansverkligas vi upprättaratt engenom

varjeförverkligandemaximaltkompromisseroptimala än en-avsnarare
kräverdessa kompromisserkriterium. utarbetandetskilt Det är somav

denmedborgerlig dialog, baraoffentlig, aldrig upphörande genomen
innebörd kommakontraktet utformas och dessdet socialakan att

efterlevas.

others. Miller, 55.views of 1992, s
2" Sundgren 1996.och citatet efterDiskussionen Maninom
2 Rothstein fl. 1995.m.
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vi till innehållsbestämningama kriteriernaSer de inärmare treav
Demokratirådets och koncentrerar det är störstrapport oss som av
intresse i sammanhang, medborgarstyrelsen, denvårt definieras attsom
ha kontroll politiska dagordningen, upplystden det finnsöver att en
förståelse hos medborgarna, valdeltagande effektivt, det finnsäratt att

välfungerande föreningsliv och möjligheter till lokalt självstyrelse.ett
olikaför också pekar på vikten med-Intressant är att attmanoss av

borgargmpper lika möjlighet delta i de besluten,har politiskaatt men
också betonar toleransens betydelse för demokratin. Så länge detatt man

in-råder ojämlikhet i möjligheterna delta i besluten och så längeatt
toleransen till oliktänkande har vi också allvarliga brister i med-är stor
borgarstyrelsen, författama. Ojämlikheten kommer idag främst tillmenar
uttryck kvinnor, ungdomar och invandrare alltjämt har sämreattgenom
möjligheter i det politiska beslutsfattandet, livsvillkor ochdelta sämreatt
lägre löner. Intoleransen visar sig, i den intervjuundersökning man

homosexuellasgenomfört, negativa attityder invandrare,mot motsom
brottslingar.fri- och rättigheter och oförsonlighet gentemotsom en

FörfattarnaVissa brott, många, borde bestraffas med döden.menar
medborgarstyrelse följandedefinierar begreppet på sätt:

enligt vilkenDemokrati medborgarstyrelse den politiska metodärsom
först försjälvständigt reflekterande människor under jämlika villkor en

fastställerbeslut i de frågor de självadiskussion och sedan fattar som som
angelägenhetergemensamma

demokratin gäl-författarna här den aspektSom vi utelämnar somser av
diskuterahandlingen, och nöjer medler det faktiska deltagandet, sig att

till åsikt.hur kan komma fram Det senare menaren gemensamman
mellan med-det pågår kontinuerlig dialogkan ske attman genom en

syfteborgarna. den dialogens karaktär ochOm säger man:

inte lösas"särintressen" och "allmänintressen" kanKonflikten mellan ex.
demokra-institutioner. stället lösningenmekaniskt utformade I är attgenom

i dentin arrangerad vi lyssna till och deltamåste så att attvara genom
intressenpolitiska dialogen förmår inte till våra egoistiskabara snävaatt se

lyña till begrunda i all-besluten, tvingas frågorna ettutan att merav oss
bli tole-mänorienterat perspektiv. Dialogens funktion vi skallär att mera

betydelsenoch upplysta och detta skall leda till bättre iranta att mera-
beslutallmänorienterade politiska-

2 A. 13.a. s
2 A. 22.a. s
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påpekar vidare dominera offentligaDe media tenderar den de-attatt
batten och folkrörelsema förrinte längre har betydelseatt samma som
för den demokratiska demokrati institu-dialogen. Svensk behöver fler

detioner för reflekterande eftertanke", konstaterar
Frågan då svensk folkbildning och studiecirkeln kanär om anses

för demokratin i det här avseendet, möjlighetutgöra en resurs ensom
utveckla och upprätthålla demokratisk dialog Cirklamas slutenhetatt en

de knappast kan offentligt forum i stil medgör öppetatt ettanses som
massmedierna. vilken kan studiecirklar åtminstoneI månt.ex. antas vara

semioffentligt forum för diskussioner, argumentation och kritikett av
det slag skulle kunna den svenska demokratin Enbart detsom gagna
faktum människor naturligtvis på kom-möts är vägen,att ett steg men

samtalet, dialogen tillstånd Och, så fallet, leder dialogenärmer om
vidare i form kollektiva följdhandlingar främjar demokratin,av som
eller tilläggsfråga viden vid samtalet vi kan ställa KanEn är:stannar

i demokratinsäkra på fri åsiktsbildning alltid främjarattvara en grupp
tolkningama lokalsamhällena använde subkultur.I begreppetav
skall vi också föra begreppet särintresse, harHär snävaresom en

innebörd och tydligare kulturbegreppet fokuserar handlings-änsom en
aspekt. särintresse står då för konstellation individerBegreppet en som
bildat sina ekonomiska ochför materiellavärnaatten grupp om

subkulturellpolitiska intressen. kan naturligtvis också drivaEn grupp
subkulturella docksina krav särintresse. utmärksDenettsom gruppen

hålls materiella politiska intressen.inte enbart den ochatt samman avav
historia,hålls sin sitt språk och sina symboler,ocksåDen samman av

bemärkelse.livsvillkor i vid Studieförbundensina traditioner och sina
folkrörelsema, tillkom för stärka sinahar vi sin grund i attvet somsom

nykterheten, frikyrkornarespektive särintressen, arbetarfrågan, etc.
målCirklama förhållande till rörelsemasi början instrumentella ivar

de cirklarIdag används inte bara rörelsecirklama, ävenutan som
drivs föreningar stärka sammanhållningen blandolika slag, för attav av

2 A. 50.a. s
2 betraktas avseendeexempel. handikappade i vissaFör Deatt ta ett som en

med speciella särintressen. handikapporganisationer arbetarGenom sinagrupp
handikappan-med driva krav på handikappvänligt samhälle, påatt ettman mer

sittde utlägg har på grundpassade arbeten och kompensation för man av
handikapp i individer kan de handikap-form ekonomiska bidrag. Men somav

medelklassen,pade tillhöra olika subkulturer, de kan tillhöra arbetar- eller vara
svenskar eller greker osv.
2 Arvidson 1985.
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cirklama medel förmedlemmarna. På detta kansätt sägas ett attvara
intres-för framtida handlingar i syfte stärkalägga grunden att gruppens

handfast finländarna i Gunnaredpå Omsätt. tarett sommansen mera
föreningarna, därexempel det tydligt hur med hjälp deär storaavman

förändringarinslag, lyckats få till stånd istudiecirklar viktigtär ett
skolor Vilka förutsättningar harlokalsamhället i formt.ex. av egna

och rörelsecirklar omformuleradå dessa föreningscirklar att gruppe-
Cirklamasamhällssolidaritet och till allmännyttagoism till egennytta

rörelseförst de har förening ellerblir inslag i demokratin när enen
värderingar ochansluter sig till demokratinsbakom sig medvetetsom

gmppegoismcirkeldeltagama fördär cirkelledarna och atttar ett ansvar
överskrids.och egennytta

demo-liberal, individcentrerad, pågivetvis hakan viNu synen mer
allmännyttanvikten identifierakratin inte lika starkt betonar attavsom

viljaprodukt många olikaden attutan grupperssom en avsom ser
i just dettafall kan vi cirklama ledbalansera varandra. såI attsomse

förstintressegruppers viljaformulera särintressen och uttrycka närsom,
Studiecir-demokratiskt beslutsfattande.det gjort, iär vägs ettsamman

påmöjlighet för olika särintressenkeln otvivelaktigt att ettutgör en
detsig och uttrycka sin mening. Pålegitimt kunna formera sättetsätt

baradem återstod kanskeviktig demokratifunktion.kan den ha Utanen
i sighävda dessa cirklarändå svårtoch Det utgörär attatttorget gatan.

ocholika medborgare skulledär mellanmötesplats ägamötet rumen
typiskadetdemokratiska dialogen. Snararedärmed befrämja den är att

förmöjlighetoch cirkelnmötesplats för gelikar,de utgörär att enen
leder tillsig. dettaformera och formulera Omdessa särintressen att sen

fråga.demokrati, måste betraktasupplyst förståelse och öppensom en

Studiecirkeln och6.8 statens

folkbildningsmål

folkbildningen och rela-statliga målen förVi kommer här deatt ta upp
framföralltinnebörder,demokratibegreppets olikadem till någratera av

frihet ochjämlikhet,förverkliga värdenade gäller möjligheten attsom
i likhet med vadavreglerades folkbildningendelaktighet. 1991Hösten

statliga regel-offentliga verksamheter.skett med andra Denmångasom
del innebär detmed målstyming. folkbildningensstymingen Förersattes

nätverket2 bidrar tillfinska föreningar ochStudiecirklar-na del i detär en av
cirklama.gruppidentiteten vilket innehåll har istärka oavsettatt man
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förverkligas, dvs.övergripande målenför hur deden själv skallatt svara
verksamhetsnivå och hur de Rege-tolkasför hur dessa mål på omsätts.

statsbidragetsövergripande nivåalltsåoch riksdag fastställerring en
fördelningenprincipiell grund det ska utgå.vilken Förstorlek och på

Folkbildnings-emellertidfolkbildningsorganisationemamellan svarar
verksamheten.utvärdera Deuppgift återkommanderådet, har till attsom

i den gällan-de formulerasför folkbildningen,övergripande målen som
förordningstexten lyder:de

människormöjliggöra förskall syfta tillstöd till folkbildningenStatens att
för delta ilivssituation och till skapapåverka sin attattatt engagemang

samhällsutvecklingen.

höjautbildningsklyftor ochutjämnasyftar tillVerksamheter ut-attsom
anord-verksamheterprioriteras liksomsamhället skallbildningsnivån i som

grupper.eftersattaeller kulturelltutbildningsmässigt, socialtförnas

formulerarförordningen,föregickfolkbildning,proposition OmI som
mellan demo-utförligt relationensig statsrådet Göran Persson ommer

frivilligaochstödja den friaSkälen tilloch folkbildningen.kratin att
demokratisktillden bidrarhan,folkbildningen främst,är att enmenar

den:samhället, därigenomutveckling igrundsyn och att

och kul-internationelljämställdhetjämlikhet,demokrati,Främjar samt
utveckling,turell förståelse och

kunskapssökande,och frivilligamänniskors friapåBygger
samarbete,värderingar ochdemokratiskaPräglas av

livsvillkorsinamöjligheter påverkamänniskorsstärkaSyftar till4. attatt
värderingarförhållanden enligtförändramed andraoch tillsammans egna

och idéer,
folklig kultur,utvecklaMedverkar till att en

m iändringarna SFSefterlydelsen densamma2SFS 1991:977, § är
betydelsefolkbildningen dessaspektdelvis1992:737. ärEn ensomavannan
Kulturpolitikenskulturutredningenaktuellakulturpolitik. dendel Istatensav

officiella mål.utifrån dess Däruppgifterfolkbildningensinriktning diskuteras
spela...behöverstudieförbunden... ...och särskiltFolkbildningensägs att: en

inriktningkulturpolitikensroll i framtidenaktiv och fömyande motstor, om
positivt brukkulturell förnyelse,yttrandemöjligheter,ökad delaktighet, reella

kraftdynamiskobunden, utmanande ochkulturenkulturarven och som enav
utgångs-självprövning viktigkritiskska bli verklighet.i samhället En är som

mångamed deverksamheten i enligheti och formapunkt för aktiv delatt ta
samhället. 1995:84,omgivande SOUsker i detstmkturforändringar som

221-222.s
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stöd och stimulansGer till idéburet studiearbete i folkrörelser och före-
ningar,
Medverkar till alla, i synnerhet dem med kortare utbildnings-att ge men
erfarenhet, goda grundkunskaper och stimulerar intresset för kun-nya
skapsområdenm

Jämför vi våra deltagares upplevelser cirklamas betydelser och denav
uppgift vi de har i lokalsamhället med de målformuleringarattmenar

gäller cirkelns frihet och frivillighet, dess inre demokrati, dess möj-som
ligheter bidra till folklig kultur och stimulera folkrörelser ochatt atten
föreningar förefaller2,3,5,6 dessa förhållandevis oproblematiska.
Verksamheten, den kommer till i vårt material förefallersom synes

väl dessa mål. kan emellertid finnas anledningDetmot attsvara
problematisera cirklamas möjlighet bidra till förverkligandet deatt av

andra målen På vilket främjar demokratinl,4,7. desätttre genom
ökad jämlikhet, jämställdhet och interkulturell förståelse studiecir-Ger
klarna stöd och stimulans till eftersatta cirkeldeltagandetgrupper Kan
bidra till människor i gradhögre kan påverka sin livssituation ochatt
tillsammans med andra förändra sina livsvillkor

Erfarenhetsutbyte och förståelse6.8.1 ömsesidig -
kritisk dialogmen

Studiecirkeln kan troligen erbjuda relativt goda möjligheter till erfaren-
hetsutbyte och ökad förståelse, erfarenhetsutbytet oftast tycksäven om
gälla studiecirkelns föremål, verksamheten, sakförhållandet. Detämnet,
kan gälla erfarenheter sjunga, erfarenheter hantverk,t.ex. att ettav av
erfarenheter tillhöra speciell befolkningsgrupp eller erfarenheterattav en
hämtade från yrkeslivet. del den fria interaktionen handlarEnett stor av

och verksamheten saken. och här förefaller variatio-Men,ämnetom -
del cirklamas erfarenhetsutbyte kan också gällastora,nema vara aven

livssituation och lokalsamhälle. Uttalanden från våra deltagare tyder på
samtalet vinner på deltagarna olika, i ålder, bakgrund ochatt äratt

inriktning. Flera våra intervjuade talar värdet möta män-attav om av
niskor med andra erfarenheter de cirkeln kan erbjuda detNärän egna.
tycks den bidra till vidga den enskilde deltagarens livshorisont ochatt
tillföra perspektiv tillvaron. renapå I synnerhet gäller det denya
intressecirklama. sannolikt i högre grad människor från olikaHär möts

22°Proposition l990/9l:82, Numreringen vår.6.s
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sammanhang och cirklama blir det gränsöverskridande. Dessasättet
kan erbjuda mötesplats för människor olika i mycket inteärsomen men
ifråga intresset. det till dendet På bidrar desättetom gemensamma
demokratiska dialogens upprätthållande.

samhällsintegrerande förefaller demo-De cirklama ha liknandeen
kratifunktion. förberederDet kan cirklar för övergångt.ex. vara som en
till formella studier, kommunal vuxenutbildning eller cirklarmer som

ökad kompetens för återinträde till arbetslivet. dessa cirklarIettsom ger
kan svenskar.arbetslösa och kortutbildade invandrare såvälmöta som

speciell demokratiuppgift syftehar de cirklar uttaladeEn är attvars
åstadkomma mellan olika befolkningsgrupper. cirklar dessaImöten som
sker erfarenhetsutbyte åsiktsbildning med beståendesannolikt ochett en
värde för demokratin i förståelsen för skilda levaså måtto sättatt att
ökar stånd kanske uteblivit.och samtal kommer tillatt ett som annars

välartikulerade, analyserande och kritiska dessa dialoger kan viHur är
däremot inte med säkerhet uttala Ska vi emellertid dömanågon oss om.

vad våra deltagare själva samtalen i cirklama de oftasäger är rättav om
långt vifrån det ideal medborgerlig dialog och överläggningav som
tidigare diskuterat.

ifråga möjligheterJämlikhet6.8.2 om men-
kompensatorisk

vuxenutbildningfaktum det i regel inte de bäst behöverDet äratt som
relativt utförligt propositionstexten.använder sig den diskuteras isom av

folkbildningen har särskilt för grupperframhållsDet ettatt somansvar
gällerutbildningsmässigt eller kulturellt missgynnade. Det män-är t.ex.

niskor invandrare de bor"med funktionshinder ocksåoch att sommen
folkbildnings-i glesbygdsområdena möjlighet delta i olikaska attges

aktiviteter
grundläg-inte det demokratinsDet svårt någraär är mestatt attse av

folkbildningengande värden, frihet och jämlikhet, villstaten attsom

22 citerats, medTidigare i propositionstexten också Folkhögskolekommitténhar
avseende på vilka folkbildningsarbetet bör ha.uppgifter det fria

och behov,studier fram deltagarnas intressenutrymme växerge ursom- besluts-främja ställningstagande ochstudiearbete tillett uppmuntrarsom-fattande,
ochförmedla ideologier livsåskådningarkunskap och stimulera debatt ochom- bredda kulturintresset förutsättningar för folklig kultur. A.a.och skapa en-

12-13.s
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förverkligaskall bidra till Ser vi till hur begreppen här användsatt
det både negativ frihet, dvs. frihet från restriktionerkrav ochär en en

och positiv frihet, dvs. frihet till något diskuteras. Dels skallen en som
folkbildningen inte inordnad i det vanliga utbildningsväsendetsvara
struktur där det ställs krav på prestation, dels skall tillgängligden vara
för alla. gäller särskilt för dem sociala eller fysiska skälDetta som av

har svårigheter tillgodogöra sig utbildningssamhällets utbud.attannars
På motsvarande förhåller det sig med det vilketpåsätt sätt man an-
vänder sig jämlikhetsbegreppet. Vi kan förstå det både detattsomav
ska finnas ska finnasmöjlighet delta utgångsläge och detoavsettatt att

form kompensatorisk, till dem behöver.någon riktad, bästav resurs som
Jämlikheten tolkas alltså inte bara lika möjlighet få delattsom av
utbudet också stöd för kunna tillgodogöra sig det.utan attsom

deltagare och cirklar vi kommit i kontakt med anledningDe ger oss
studiecirklar-na för många deltagare innebär förverkligandeatt tro att ett

frihet, förstått möjlighet. finns utbud cirklarDet ett stortav som av av
allehanda slag på alla Våra cirkeldeltagare betonar, medtre orterna.

intressetnågra undantag, det det personliga fört dem tilläratt som
cirkeln de flesta deltagandet frivilligt och tvångsfritt, lämnaFör är att
cirkeln konsekvenser. Friheten från och restrik-får inga kännbara tvång

tilltioner förstådd brett utbud alltså deloch friheten är storettsom
emellertid få frihetenstillgodosett. material finns exempel påvårtI

positiva i form riktade insatser för inteförverkligande grupper somav
kan vi, tidigare påpekat,själva del utbudet. Nu vispontant tar somav

uttala totala utbud.inte anspråk på kunna våragöra ortersatt oss om
framgår funnits sådan riktad verksam-där det tydligt detDen ort att en

båda andra finns i vår studiehet vi Gunnared. deIär, orternasett,som
bara cirklar riktats till med särskildaenstaka exempel på som grupper

och Nykö-behov, gäller det de interkulturella cirklama i Norbergt.ex.
ping, liksom del vård- och anhörigcirklar.en

cirklar kompensatorisk karaktär,Ser vi till andra typer somav av
isärskilda hemspråkscirklar, cirklar prioriterar basfárdighetert.ex. som

lågutbildade, de fåmatematik, språk och samhällsorientering för ärt.ex.
i undersökning. heller har handikapprörelsens omfattande verk-vår Inte

m intressant diskussion frihetens och jämlikhetens innebörd iFör ut-aven
bildningsamhället Hadenius 1990 och 1993.Bergströmt.ex.se
m del cirkeldeltagare i de fackliga kampanjcirklama, i cirklar förFör t.ex.en
arbetslösa i vissa studieförberedande cirklar för invandrare det inteoch är
främst cirkelns och innehåll fört dem ditdet personliga intresset för ämne som

bevaka lönesättning,det personliga behovet arbetsgivarensutan att t.ex.av
sysselsättning kvalificering för vidare studier.och
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bero påblivit särskilt framträdande i vårt material. kansamhet Det att
just eller helt enkeltdessa organisationer inte så aktiva på våraär orter

få med olika cirklarde, vår så mångapå strävan attatt somgenom
underrepresenterade. vi antalmöjligt, kommit bli harMen mött ettatt

handikappadei den reguljära verksamhetenstudiecirkeldeltagare ärsom
betydelsefulltför vilka studiecirklama varitpå eller ochsätt ettett annat

situationer,gäller för många andra iinslag i deras liv. Detsamma utsatta
materialarbetslösa. Såtillvida tyder vårtinvandrare och attt.ex.som

effekterkompensatoriskacirkeldeltagandet i varje fall indirekt har
gjorts inomstatistiska undersökningvisar sig också i denDet som

leder till lägre studieaktivitet. Intehandikapp inteSUFO 96 t.ex.att
förvärvsaktivaskillnader mellan arbetslösa ochheller finner någraman

istudiecirklar eller vuxenutbildningi benägenhet delta i närstortatt -
skillnader. vissoch demografiska Entill socioekonomiskahänsyn tas

undersök-iför de arbetslösa ingåttreservation emellertidgörs att som
medborgareUtomnordiskasärskilt länge.ningen inte varit arbeteutan

medborgare emel-Visvenska och nordiskadeltar i lägre grad vetän
den socialautanförde stårlertid inte mycket ännusom merom grupper

möd-ensamståendepsykiskt sjuka ochmissbrukare,gemenskapen, t.ex.
från samhällsskikt.lägrerar

jämlikhetsmålspänningsfált i de frihets- ochinbyggtfinnsDet ett
självakompensatoriska och utjämnande. Omi någon mening ärsom
frihetjust dessfrivilliga folkbildningenfria ochgrundidén för den är

upple-kompensatorisk också kommavarjeoch frivillighet kan attansats
problemetfrihetsinskränkning.och Dettill påverkansträvanvas som en

folkbild-statistiska studieslutkapitlet till SUFO:sdiskuteras också i av
finnsdetvuxenutbildningen där det konstaterasningen och att gruppen

respektablaochkan ha personligaicke-aktiva och deutanförstående, att
Ändådetta statsunder-det förstå hursvårtskäl för är attatt envara

för människoravhända sigskulle kunnastödd folkbildning ansvaret som
blirheltmed demutanförställda. Vad händerblirolika skäl t.ex. somav

Ändåutvecklingexplosivainformationssamhälletsställda vid sidan av
dialogdemokratinsoptimisminstämma i denkan åtminstone delvis,vi,

m 96undersökningen inom SUFOstatistiskaresultaten i denbakgrundMot av
samhällslivet.deltagande ivuxenutbildning ochmellandiskuteras sambandet

slutsatseninget entydigtresultaten ärde statistiskaAnalysen mensvargerav
politiskavuxenstudier stärker individerstankenvisst stöd till attatt resurser.ges

ff.SOU 1995:141, 75s
225 1995:141.SOU
22°A. a.
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företrädare föruttryck det gäller cirkelns möjligheter bidranär attger
demokratintill

Studiecirklama måste viktiga det socialtgäller skapasägas när attvara
kapital. Studieförbunden inkluderande frivilligaandraår än typermer av
sammanslutningar

Medborgarkompetens6.8.3 ökad delaktighetmen-
och samhällsförändring

Folkbildningspropositionen diskuterar demokratifrågan också ettur
deltagardemokratiskt perspektiv. vad den tidigare citerade mål-Utöver
formuleringen uttalar folkbildningen skall:sägs att

det möjligt för människor påverka skapaGöra sin livssituation ochatt
delta i samhällsutvecklingen politiskt, fackligtattengagemang genom ex.

arbeteeller kulturellt

före-Statsrådet hänvisar till maktutredningens resultat, medborgarnaatt
faller ha blivit alltmer förmögna delta i demokratin, möjlig-att attmen
heterna till faktiskt deltagande tenderar minska. iåtergerManatt propo-
sitionstexten citat från maktutredningen:ett

Medborgarnas förväntningar personligt inflytande stiger snabbare detän
därförfaktiska handlingsutrymmet. samhällsutvecklingen kännetecknas

vanmaktockså medborgerligav

med-vi till cirkelns möjlighet överbrygga mellan ökadSer att gapet
begränsad.samhället förefallerborgarkompetens och delaktighet i den

bör inte behöver cirkelns fel.Nu det det Harsägas ettatt sam-vara
direktinflytande det naturligthälle erbjuder få möjligheter till är attsom

försöka formulera formera sigmedborgarna inte sin tid ochägnar att
möjligheterden demokratisk handling. det finns reellaFörst närsortens

till sannolik från vårapåverkan blir det rimlig och strategi. Intrycketen

227Rothstein 1995.m.
m A. 59.a. s
22°Proposition 1990/9l:82, 12.s
23°A. a. s
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intervjuer cirkeln i första hand bidrar tillär forma individualitetenatt att
och i mindre grad bidrar till forma gemenskapen, kollektivet.att

En tentativ slutsats beträffande studiecirklamas förhållande till demo-
kratin den här bakgrunden, de bidrarär, till deltagarnas åsikts-mot att
bildning och individuella handlingsfönnåga vi tidigare på-men, som
pekat, det kan finnas frågetecknen kring studiecirkelns funktionatt som

instans för kollektiv och samordnad handling i samhällsförändrandeen
syfte. Dessutom kan det finnas anledning statsrådet ställaatt, gör,som
frågan dagens samhälle verkligen erbjuder sådana möjligheter till ettom

samhällslivet"aktivt deltagande i

2 nyligenEn avslutad utvärdering studieförbundens och folkhögskolomasav
verksamhet Lindgren genomfört, förstärker frågor. LindgrenLena dessasom

i 1995, 148 manus.s
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mångsidighetCirkelns7

betraktacirkelvärlden det dagsvandringEfter lång är attgenomen
bilden egentligen utden storskaligaverksamheten i sin helhet. Hur ser

enda bild Somfinns det egentligenanmäler sig invändningHär enen -
studiecirklarnas existenssig betydelsenresultatframgår våra ter avav

samhällsperspek-perspektivindividens ellerolika den ururom man ser
vi dettaflera bilder.blir då det finns Byggertivet. Konklusionen utatt

betydelsenurskilja olika därfaktisktkan vi tre avarenor,resonemang
indivi-denolika Vi har redanframträderstudier i cirkel nämntsätt.

analyseratfinnsvärdet i delta,cirkeldeltagarensduelle sätt att att somse
samhälleligautfallsrummet betydelser.och i Deti våra porträtt per-av

ivi kanbild betydelsema,spektivet porträttensom seannan avger en
kantredjelokalsamhällena. Denoch i belysningen ur-arenan somav

folkbildningengestalt i målen förskiljas är tarstatens, som

på cirklarnaolikaOlika7.1 synarenor -

beroende påverksamheten sig olikainte konstigtsåDet terär att vem
med den påi samklangsjälva verketidefinierar den. Det är synsom

gällande.alltmer gjort sig Dennaorganisationer fungerarhur synsom
kan förståsbeslutsfattandeföreställningeni kritikbottnar att somen av

via andrafunnit beslut fattasIstället harmålrationell attmanprocess.en
givet till-videfter vad enklastbeslut fattas är ettt.ex. att somprocesser

förhållanden. Denoch bestämdatillfälligheterfälle på basis merav
verklighe-dålig beskrivningmodellen visar sigmålrationella avvara en

m folkbildningsideologerframträder också forskare,Vid sidan dessa arenorav
folkbildningformulerar sin meningstudieförbundoch företrädare för omsom

hardenoch kanstudiecirklar.och De sägas utgörastaten somgruppsenare
maktenpubliceras: de harderas tankartanken i kraftsärskild makt över attav

och derassådana historiskagalleridefmera. Foucault 1993. Ettatt personerav
Andra1991.1991, Ginner 1988, Gustavssoni Arvidsonsynsätt presenteras

i Bergstedt 1995.samtida forskare framträder Larsson



240 Kapitel 7 SOU 1996:47

ten Samma finns itendens tanken beslutsfattande politiskatt antar
karaktär på alla nivåer bedriver "mikropolitik i vardagensatt man-
lokala planering cirkelverksamheten eller i forma under-sättet attav

utbildningarvisningen i konsekvensEn detta blir vad Lin-synsättav
densjö och Lundgren har formuleringsarenan t.ex.noterat: att staten,
Folkbildningsrådet eller studieförbundens centrala ledningar och realise-
ringsarenan det händer i studiecirklamat.ex. löst kopplade tillärsom
varandra

Man skulle kunna på olika olika problem,harsäga att man arenor
lösningarna kan relateras till olika verkligheter. formuleringsarenanPå
handlar det politiska problem. kan acceptabel kompro-Hurt.ex. om en
miss mellan politiska intressenolika åstadkommas På realiseringsare-

formas handlandet helt andra grunder. gällapå Det kan t.ex. attnan
skapa förså mycket verksamhet möjligt, de anställda inte skaattsom
bli arbetslösa lokala administratörer eller fylla livet medatt ett me-
ningsfullt innehåll cirkeldeltagama.

Vi har alltså valt i detta kapitel belysa verksamhetenatt treur per-
spektiv: individperspektiv, lokalsamhällsperspektiv och statligtett ett ett
perspektiv. själva verket det följd forskningsstrategiI vårär atten av
inte olika perspektiv, bygga vad framträderstänga närute utan som
alla får definera studiecirklamas betydelse efter huvud, sig deteget vare
handlar eller informanter. Sedan har naturligtvis videltagare somom
forskare prägel tolkningama vår kon-vår på ärytterst textensatt -
struktion. forskningsdesign for allsidighar vi velatGenom vår öppna en
belysning perspektiv kan Folk-studiecirklama. Fler urskiljas, ärt.ex.av
bildningsrådet studieförbundens centrala ledningar viktiga däroch arenor

formulerar eller uttrycker sig meningen medmål på sättannatman om
verksamheten

empiriskaredan tagit del våra tämligen komplexaLäsaren har av
resultat. översikt. Finns detVi vill här någon minstaen gemensam-ge

fyndempiriska frågar vadnämnare för Omvåra ärma oss som

m Cohen, bidrog tidigt till i viaMarch Olsen 1972 denna svängning synen
introduktionen can-modellen.den s.k. Garbageav
23 Ball 1987, Beach 1995.
2 Lindensjö Lundgren 1986.
2 folkbildningspropositionen skriver "En tydlig åtskillnad bör därförI man:

mellan folkbildningens mål och dem bidragsgivaren fastställergöras somegna
för bevilja bidrag" Proposition 1990/91 9. skiljer skäl:82, Manatt statensuts

folkbildningen målstatsbidrag från med verksamheten.att ge egna
2 fenomenologisk tradition talar "essensen, detI ären man om som som

för varianter fenomen.alla ettgemensamt av
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allmängiltigt detta så vill vi framhäva i våracentralt dragsätt ett
resultat: Den variationen i betydelser cirkelverksamheten har.stora som

variationen7.2 i betydelserDen stora

vårt arbete har vi arbetat med frågorna: Vilka tilldelasI betydelser stu-
dieverksamheten individer deltar Vilken studieverksam-roll harav som
heten i lokalt samhällsliv Karaktäristiskt andraställde vi dennog
frågan i singularis, vilken roll. kan vi misstag.Nu dettaatt ettse var
Studiecirklamas samlade betydelse på det lokala inte fångasplanet kan
under betydelse, det variationen slåendedetärutan ären snarare som
draget. Vi skall visa hur detta uttrycks olika resultat.nivåer i våra

7.2.1 Porträtten

diskuterarRedan i våra blir det tydligt varje enskildporträtt att person
betydelsen cirklama utefter flera dimensioner. vetenskapliga utlägg-Iav

nyhumanistisktningar bildningssyner kan olika urskiljassynsätt ettom -
bildningsideal med fokus i forrnandet personligheten ställs motav upp-

folkrörelseprägladelysningens vision medborgarbildning eller denom en
självbildning olika idealtanken distinktioner hänför sig tillDessaom

finnergrund för lärande.för Ser till porträttensom arrangemangen man
vi cirklama enskilda deltagare skär dessa bestämningar. Förhos överatt

fritidsintresse, vidare-Juhani cirkeln del musiken,utgör etten av en
självförtroende. Cir-utveckling yrkeskompetensen och förbättratettav

självverksamhet.keln dessutom del i det finska kollektivetsär en
betydelser redan hos den deltagarenmångfald enskildaDenna ärav

rubrik.svår förutsäga betrakta den enskilda cirkelns Iatt attgenom
kantelecirkelfallet handlade det där musikinstrumentetovan om en

speciellatillverkades. i mellan individens unika denliv,Det är mötet
kancirkeln samhällstillståndet meningen verksamhetenoch medsom

studiecirklar-förstås. naturligtvis aber, söker utläsaDetta är ett om man
innehålletsinnebörd via statistiken spridning påöver ämnesom-t.ex.nas

2 Gustavsson 1991.



Kapitel 1996:47242 7 SOU

legitimt ochgår mellansöker redaråden eller gränsennär ut varman
innehållillegitimt

Deltagarna7.2.2 som grupp

cirkelvärdena indi-samladeutfallsrum, denivå vårt s.k.Nästa är som
variation. självamycket bred Ifinner vi ocksåvidema angivit. Här en

varianterfyrtiotal olikainte mindrevi identifieratverket har än ett av
Gemenskap,Lärande, Atthuvudrubrikemaunder Intresse,betydelser

och Studieformen. SomMedborgarvärdenmänniska,växa synessom
vida områden.dessa överspänner

betydelsekan viden vida variationen är svagt ut-I notera somen
demokratin. Någracirkelns betydelse förnämligentalad deltagarna,av

beslut respek-fatta kollektivaochbetydelsenframhåller att ta ansvarav
åsiktsbild-ochfor erfarenhetsutbyteforumtive cirkelns funktion som

Framför alltvärden dominerar.helt andraning. det dockI ärstort som
detframstårgemenskaplärande ochkombinationendetär somsomav

demokratitematdominerandetanke på hurMedcentrala för deltagarna.
legitimeringmålsättningen iuttaladei såväl denär, staten annansomav

sådettaanmärkningsvärtdet ärfinnerverksamheten, temaattav
beskrivning.undanskymt i deltagarnas egen

Efter-karaktär.angående studiesreservation vårmåsteHär göras en
möjlighetenvi inte bortse frånstudie kankvalitativdet attär ensom

Å detandra sidanrepresentativa.deltagare inte är ettvåra är genomg-
demo-medanvärden lyfts fram,andraintervjueri allaående attmönster

dettolkaindirekt Kanuttrycks påellerkrativärdena saknas sätt.ett man
vill hävdaViför deltagarnaointressantdemokratiaspekten ärattsom

i så litendeltagarnaföljernödvändigtvisdet inte temattarattatt uppav
socialadenochlärandettolkningsmöjlighetutsträckning. En är att

kommunika-medvetande medancentralt i deltagarnasblirgemenskapen
demokratifostranförtänkbar platscirkelnochtionens karaktär ettsom

såg sigdeltagarnafaktisktskulleundanskymt. Det oväntatär vara om
arbets-fokuseraeller de skulledemokratifostranförföremål attettsom
forsakintresseallt bottnar ideltagandet ettformerna ettnär trots-

liknande2 fram tillkommitmed heltharWalden 1994 ansatsannanen
ochnågonkommer1937: "Om detSandlerRickardciterarslutsatser. Hon

arbetadenoch just så skallcirkelskajust så här ut, svarasäger seener: -herrehumbug,sir. riktig äktahumbug, Enmitt i ansiktet:honom då are ayou
Jfr Lind-24° demokratitemat.utgått frånutvärderareochminst har forskareInte

1995.gren
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innehåll. fallså skulle deltagarna tänkas "ta-för-givet vissa demokra-I
tiska värden och cirkeln påfallandepå odemokra-sättettreagera om var
tisk. Några deltagare kommenterar också just detta. understrykerMan

alla bör komma till tals och ingen bör hävda sig andraspåt.ex. att att
bekostnad.

Under alla förhållanden bör det ad våra deltagaresta notam attman
fokuserarverksamhetens betydelse andra värden deänutsagor om som

centrala i mål, dvs. de gäller lärande gemenskapochär änstatens mer
bidraget till demokratin.

Lokalsamhällena7.2.3

i lokalsamhällen aspektersig den variationen våra TvåHur ter stora tre
samhälleligtkan urskiljas dels kan vi variationen allmäntettse ur-

variationen har förperspektiv, dels kan vi vilken betydelse den storase
de specifika orterna.

sammanhangUtbildningar kan inordnas i olika samhälleliga De
arbetslivets kompetenser, led ikan bidra till förnyelse ettt.ex varaav

orientering, bevara utveckla kulturendet civila samhällets politiska och
förändra materiella ocheller medel forma och derentav ett attvara
samhället resultatolika i vårakulturella möjligheterna för Igrupper

funktioner iblir påfallande studiecirklama har hel mängd olikadet att
fyller olika uppgifter under olikasamhället. Vi har också hur desett

bidrar såväl direkt till kompetens-faser i deltagarnas liv. Cirklama
inskolningför småföretagare, tillutveckling i arbetslivet, särskilt som

mångfacetteradspelar cirklamatill framtida arbeten. arbetslösaFör en
bevara den folkliga kulturenroll. central uppgiftEn är attannan -

Studieförbun-levandecirklama framträder ibland slagsett museum.som
den samtida folkliga kulturen. Somden har uppgiften biträdaäven att

axlastudiecirklama särskilt lämpadkulturbärare förefaller att envara
detVi har hur cirklama i mång-roll i förhållande till subkulturer. sett

m lärande, därhär alla former organiseratMed begreppet utbildning avmenas
något. Iblandverksamhet för någon skall läramed avsikt attarrangeratman en

innebörd, talaanvänds utbildning med snävaretermen man omen men avser
någon något så finns ingenalla arrangemang för lära termatt arman som

folkbildning ivår blir följaktligenkommer vardagens språkbruk. Inära text
kan dessutomvariant utbildning. Folkbildningbetydelsen arrangemang en av

insikter, kunskaper eller omdöme.referera till folkets bildning, dvs. folkets
m kulturell och socialbildning, kvaliñkationMed andra politisk samttenner:
reproduktion.
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åldersbase-såväl religiösa, etniskakulturella samhället används somav
övergri-för odla den kulturella identiteten. Pårade subkulturer ettatt

skötsamhetensmänniskor och subkulturer ipande plan inkluderas ett
kitt, före-föreningarna fungerar socialtrike. Cirklama och ett somsom

nödvändigtvis iintetvå tendensema stårbygger motsättningar. De
skötsamheten odlasvarandra. Vi kanmotsättning tillnågon anta att

cirkelvärld.inom varje subkulturs
variation,arbetsformen, sincirkelvärldsida dennaEn är att trotsav

cirkelnsförväntan. förväntantycks bäras deltagarna Dennasom enav
ochfrivillighethand på sakorientering,grammatik fokuserar i första av-

bara viaåterföds formen intebedömningar. På dettasaknad sättav
praktik.kanske framför allt sincirkelledarutbildning utan genom egen

skallverksamhetensamhällsproblematik makten hurcentralEn överär
försanningen inomdefinerarformas och även ramen envem som
Ärfall. destudiecirklama intressantblirutbildningsverksamhet. Här ett

definitionerkunskapen eller för andrasfolklig maktplats för överenen
försigvad folket bör intresseraav

faktiskt detbetydelservariationenVi hur den ärhar sett stora av
ocksåplan. Vi kansamhälleligtdominerande intrycket påäven ett ana

vilokalsamhället. Gunnared kanifunktion cirklama har Ivilken notera
svårig-socialamedel hantera derollhur cirklama spelar attettsomen

Studiecirklar kannybyggarsamhälle.följerheter, i spåren ett sessom av
individer och ibidrag till inrangera störreett att gemen-engruppersom

genomgårNorberglokalsamhällets stabilitet. Iskap, med betoning på
stark arbetar-brukssamhälle medfrånförändringsamhället ettstor enen

småföretagareoffentliganställda,servicesamhälle befolkatklass till ett av
förbildar basstudiecirklamavi skönja hurkanoch kulturarbetare. Här
detförankring iockså medi historien,identitet med förankring menen

ochNyköpingoch kultur.samhällets värden i är störrenatur mernya
delnaturligcirkelverksamhetenintrycketsvårtolkat. fårMan äratt aven

användningurskilja särskildvarit svårtliv, det har attortens enmen
cirklama.av

variationenbakom denFlexibilitet ligger7.2.4 stora

variation i betydelserdrag Resonemangetkan vi förstå dettaHur av
för-sant-rimligadelvis på vad vihär följer bygger anser varasom
verksam-studieförbundensrelaterarverkligheten. vitaganden Omom

2 1995a.Larsson
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het till andra utbildningsinstitutioner finner vi den haft förmå-att storen
snabbare förändra innehåll grundskola och gymnasium.änatt t.ex.ga

En sida detta hårdhäntpå varit för skift-är sättatt ett utsattav man
ningar i folkets intressen deltagande i allmänhet har byggt påattgenom

innehållet.sakinriktning, dvs. intresse för
andra institutionerI har förändringstrycket varit attsvagare genom

deltagande byggt på tvång obligatorisk skola eller värdetpå att stu-av
dierna kunnat relateras till meriter, inte kunnat finna påäven som man
andra gymnasieskola, universitet. energiStor har där åtvägar ägnats

välja innehåll, legitimt. Via kursplaner, läromedelatt ansettssom som
och innehåll i centrala har innehållet, utvalts legitimt förprov som som
skolan, hållits relativtpå plats inom Därigenom har visssnäva gränser.

lämpliglitteratur legitim, viss musikutpekats Viautsettssom som
kamper vad betraktats legitimt har ändrats ochgränsernaom som som
kursplaner, läromedel och ändrats. Sådana förändringar all-har iprov

långsamma.mänhet varit mycket
Studiecirklama har också motsvarande inom studie-ävenprocesser -

förbunden har haft diskussioner vad legitimtman om som anses som
innehåll i cirklarna. odlades elitistisk kultursynLänge t.ex. aven
många folkbildare, den enda legitima för vad oftagrundensom som

smakuppfostran.blev folkligt ikulturbegrepp harEtt ävenen mer
folkbildningsvärlden fått för bli dockkämpa Likheten äratt accepterat.
begränsad. vakar det legitima innehålletKontrollapparaten äröversom
inom bland be-studiecirklarna andlig. handlar föreställningarDet om
slutsfattare framför nivå ochallt på lokal vad rimligt anstän-ärom som

normalitetendigt dvs. vad faller inomsom-
legitimtformell nivå finns inga centrala beslut vadPå är ettom som

innehåll. från kursplansaknas de andra leden i kedjanDessutom även
via läromedel torde förändringarnatill provinnehåll. Därmed trögheten i

vad legitimt innehåll minska. makt,betraktas Den storaav som som
innehålletcentrala beslutsfattare i skolan har definitionenöversom av

finner det gäller Studiecirklama.därför inte närman

4 på innehåll i jakt1989 har visat hur folkhögskolan 20-talet ändratHartman
elever.

2 Stålhammar pekar på hur musikundervisningen i skolan länge1995 var
till kallat snäv och avgränsad kultursyn.avgränsad vad Olsson 1993 en

24° 1980-taletGoodson påpekar skolämnena i England slutet1988 att av
i desamma vid seklets början.stort sett var som
7 Ambjömsson Ginner 1988, 1989.1988, Hartman
m definitioner normalitet" växlar tid.Foucault 1993 analyserar hur överav
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relateradedel cirklamatill flexibilitetenskälEtt ärär att stor aven
verksamhet.inflätade i Detorganisationer detill andra ärär en annan-

avknoppningar frånStudiecirklar uppstodinget nytt tema. som
verksamhethög grad derasinledning.folkrörelsema vid seklets I var

verksamhet iVad vi våratill rörelsemasinstrumentellt relaterad ser
i delvisfinns kvar,dettadata från seklets slut mönsterär att om-men

klassiskamellan dehandlar inte bara denfonn. Inflätningenstöpt om
verksam-rad andrastudieförbunden,ochfolkrörelsema ävenutan om en

musik-ALU-projekt,arbetsplatser,bygdespel, kamevaler,heter, såsom
samhällsrelevansinflätning denprojekt sida dennaEn äretc. somav

frånavskildhetmotkraft till denuppstårverksamheten.uppstår i Här en
kanutbildningssammanhang. Manofta kan iverkligheten sesom man

kontextualiserad, dvs. denverksamheten starktdel ärsäga att stor aven
be-sig själv. Dettaspecifika företeelsertill andraanpassad änär nära

förhandlingardirektaförändras deständigttyder innehålletatt p.g.a.
ellerteaterföreningaridrottsklubbar,organisationereller krav somsom

kan ha.fackklubbar
cirklar,gälla deFlexibiliteten tycks är autonomaäven mersom -

Ävencirkelutbud.tillsig individuelltanmälercirklar där människor ett
resultatetinnehålletexisterandedet faktiskthär kan ettavsomseman
verksamhetsle-lokalaochtänkbara deltagareförhandling mellanslags

innehåll och iolikasig fram medcirkelutbuddare. sittI prövar man
trial andcirkel. slagsförtillräckligt Detfall blir detvissa är enen

error.25°
fallitoftaststudiecirklardeltagande ivärdetkanMan säga att av

uttryckt:Annorlundatill livsvärlden.varit relateratutbytettillbaka på att
växlaintekanbytesvärde i deltagandet-sällan någotfinnsDet man

värdenmateriellai sin kan bytasi meriterdeltagandet mottur somsom
de fall därimänniskor deltartilllederhögre lön. ävenDet attsenare

såledesleverStudiecirkelverksamheteninnehållet.ointresseradede är av
individerförrelevantupplevasinnehållet måsteunder villkoret att som

riskenblirvillkorkonsekvens dessa atteller En attavannangrupper.
förförmånpluggande minskar tilllärandet får karaktären ettettav

lärandegenuint

g relationpå dennaaspekt och pekarstuderat dennaArvidson 1985 har
studieverksamhet.mellan rörelse och

25° Norling,från projekt AssarssonresultatPreliminära, publicerade, ett
lokalt plan Larssonformas påvuxenutbildningenstuderar hur1996, som

Thång, 1994.
25 1995.autenticitet: Se Larssonrelevans ochOm
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handenpersonalutbildning skulle vidmedjämförelse attEn mange
utbildningen,utanförverksamhettillrelationhär har näraäven enen

ellerför individerrelevansfrågandet intedär är avgrupperommen
produktionenförrelevansendetindivider, härväljandefritt ärutan som

innehål-betyder dethierarkin. Sammantagetinternainom den attavgörs
intres-totalaingående individerstillförhållandeiblir mycketlet snävt

livsvärlden.isen
denskapathaindividerna kanförrelevantTvånget antasatt vara

verksamhet. Detstudieförbundenskännetecknarflexibilitetstora som
andraförsummatsverksamhetformatocksåinnebär att avsomman

delmycketbehov.estetiska Enbefolkningensinstitutioner stor avt.ex.
erbjuditharestetiska. Påklassifieras sättcirklama mansammasom

intressemässigtreligiöst ellerfackligt,sig desubkulturer,olika ärvare
utbildnings-Andrastudieintressen.odla sinamöjlighetbaserade atten

intressen. Detinnehållsligasubkulturersplats åtfögainstitutioner ger
kunskapSofia visargälla yrkeskompetens porträttetkan t.o.m. avsom -

utbildnings-övrigafå viasvårttordehästarskötsel ortensattvaraom av
studiecirkel-betyder dettahelhetsamhällettill attutbud. Ser somman

olikauppstårfyller deflexibilitetsinverksamheten via tomrum avsom
skäl.

och statsbidragetFolkbildningen7.2.5

folkbildnings-såväl itill uttryckkommerfolkbildningenpåStatens syn
inblick ividareförraförordningen. Denipropositionen ger ensom

tillstatsbidragetreglerarlegitimitet. Denstatligafolkbildningens senare
ikräverformellt vad motpresta-denfolkbildningen, dvs. statensutsäger

statsbidrag centralaBådaskall få utgörfolkbildningention för att
vidaredetförfolkbildningen. Endiskussionfördokument reso-omen

haockså kanfolkbildningsvärldenutgångspunktviktig är attnemanget
frånskiljer sigmed ellersammanfaller statens.Målmål.ytterligare som

legitimitetverksamhetensendastuttryckerpropositionochFörordning
synvinkel.statenssett ur

människormöjliggöra för attsyftetförordningen ärI attattanges
deltagar-använderframgårlivssituation.sin Som porträttenpåverka av

prob-lösadetOfta handlarolikamängd attcirklama på sätt. omenna
cirklamaanvänderdeltagarnalivet. Hursidoreller utvecklalem avnya

enkeltinte pålivssituation behöver sättpåverka sinför att ett vara

252 1992:737.respektive SFS1990/9l:82Proposition
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relaterat till valet innehåll. kanDet bibelstudier för utvecklaattav vara
sin personlighet eller travcirkel tänkbar grund för yrke.ett nytten som
En liknande funktion har de för pensionärer arbetslösaochäven som
bryter sin isolering den gemenskap de finner i cirklama oavsettgenom
vilket de valt studera. Cirklama derasämne vardag mening ochatt ger
struktur. Exemplen visar cirklama inte bara påverkar livssituationenatt

också ingår i den. cirklamaNär ingår i föreningsverksamhetutan före-
faller de få betydelse för handlingar i föreningen.en gemensamma
Föreningsverksamheten och cirklama invävda i den, framstårärsom
dessutom viktig del medborgarnas liv.som en av

cirklamaAtt skulle skapa för delta i samhälls-attengagemang
utvecklingen svårt utläsa deltagarnas cirklamasär att utsagorav om
betydelser. Ett analytiskt problem reda vad deltagande iär att ut sam-
hällsutvecklingen innebär. Om vi tolkar detta led i stärkaett attsom
demokratin så skulle det handla medborgaren myndig,göraattom mer
förmögen forma åsikter och handla för förverkliga dessa. Delta-att att

upplevelse cirklamas betydelser, vi avläst dem här,garnas av som
innehåller emellertid sällan detta perspektiv. Givetvis kan det ändå vara
så demokratiaspekten har betydelse för deltagarna. kanDenatt en vara
underförstådd, finnas där den torgförs. Waldéns resultat frånutan att
deltagande observationer estetiska cirklar visar studiecirkelnt.ex. attav

åsikterockså kan fungera plats för formandetsom en av
kan ocksåMan studiecirklama del i samhällsutvecklingen,se som en

dvs. de bidrar till den på andra skapaatt sätt än attgenom engagemang.
Vi har i vår analys pekat på studiecirklama, i den gjortatt process som
vårt samhälle mångkulturellt, erbjudit olika bas förgrupper en gemen-
skap och möjlighet odla sin sig den religiös, klass-särart, äratten vare
bunden eller bunden till vissa länder. har inte bara opinionerHär bildats

studiecirklama förefaller också ha bidragit till såväl självdiscipline-utan
ring formandet identiteter. Cirklama kan tänkas lösa eller mildrasom av
problem samhällsutvecklingen skapar.som

ämlikhetsmålet i förordningstexten,J utjämna utbildningsklyftor och
höja utbildningsnivån i samhället har sidor:två dels deltagandet ärom
så fördelat det bidrar till jämlikhet i utbildningshänseende, delsatt om
cirkelstudier kunskaper höjer utbildningsnivån. deltagarnasIger som

inriktningen lärande fundamental,på liksom intressestyrdaögon detär
valet studieinnehåll. allmän uppfattningEn genuint intresseär ärattav

god grund för lärande. vi redan konstateratSom inordnas studiernaen
i olika livsprojekt, vilket borgar för studierna relevanta denäratt ur

2 Waldén 1994.



Kapitel 2497SOU 1996:47
I

cirklama invävda i förenings-enskilda individens perspektiv. När är
Årelevans andra sidan detverksamhet torde motsvarande uppstå. är

bidrag utbildningsnivån,svårt bestämt cirklamas tillnågotsägaatt om
fråga Utjämningeftersom det oerhört komplex redaär att ut. aven

deltar. börutbildningsklyftor handlar bl.a. Här nämnas attom vem som
utbildningsfonnercirkelverksamheten inte grad andrai ärsamma som

jämlik ochorganiserad och konkurrensprägladhierarkiskt ärutan mer
deltagarnasSkötsarnhetsidealet ställer emellertid krav påinkluderande.

visverka främmande för del och kan på såuppträdande, kan ensom
studieförbunden till kraven påuteslutande. Frågan leververka uppom

faktiskt i grundenprioritering i vilka deltar ärtermer somav grupper av
ibesvaras andra insatserfråga kvantiteter, bättre kan aven om som

vårSUFO 96 än
propositionen vi den tydligarevi återvänder tillOm änärnoterar att

tilldemokratimâlet: De grundläggande skälenförordningen ifråga om
demokratisk grundsynden bidrar tillstödja folkbildningen är attatt en

samhället dennaframgår klartoch utveckling i Det atttextenav
vadövergripande. uttryckermålsättning Den statens somsynses som

godavi påhuvudsakliga bidrag till samhället.folkbildningens Detär
primära mål med folkbildningensgrunder uppfattar stämmerstatenssom

för deltagar-fått vad primärtmed den bildinte särskilt väl ärav som
lokalsam-funktioner imångsidiga vårasjälva eller med cirklamasna

vi redandominerar dessahällen. värden på SomAndra noteratarenor.
för demo-betydelsenödvändigtvis cirklama saknarbetyder det inte att

vilkai deltagarnas uppfattningavspeglas intekratin, det omegenmen
betydelsecentrala för dem. analysen cirklamascirkelvärden Iär avsom

demokratifunktio-visserligen flera viktigaurskiljer vii lokalsamhällena
alltsårad andra. slutsatsdär finns också En är statensattenner men

inte alltidför studiecirklarnadärmed ocksåmål för folkbildningen och
varje fall inte påstudiecirkelns vardag, idem befolkaromfattas av som

mål inteslutsatsoch uttalad nivå.medveten En är att statensannanen
det.kan eller skaoch kanske heller inteheltäckande,är vara

folkbildningspro-demokrativärdena iövergripandedeUtöver tar man
ochden friapåståenden vadpositionen rad konkreta omupp en mer

detalje-Granskar vi dessa påfrivilliga folkbildningen främjar. en mer
folkligsamstämmighet. Utvecklingenrad nivå finner vi större aven

lokalsamhällena.analyserfunnit i vårakultur punkt viär avsomen
föreningarfolkrörelser ochAnknytningen till idéburet studiearbete i

254SOU 1995:141.
2 Proposition 1990/91182.
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påtagligt närvarande i våra resultat. Det framgår inflätningenär att
mellan dessa verksamheter och studiecirkelverksamheten tydlig.är

föruttrycken handlingsorienterat demokratiper-Däremot är ett mer
spektiv, att möjligheterstärka människors sina livsvillkorpåverkaatt
och tillsammans med andra förändra förhållanden enligt värde-egna
ringar och idéer, svårare återfinna i våra data. Vi har bara enstakaatt
exempel på cirkeldeltagande bidrar till handlingar syfte äratt attvars
förändra villkor samhället ieller eller heller fram-smått. Intestortegna
går det i våra data undantagsvis cirklama skulle hand-än attmer vara
lingsförberedande i den meningen människor cirkeldelta-använderatt
gandet forum för åsiktsbildning och formandet kollektivettsom av en
vilja. Emellertid riktar del cirklar, främst framde leder moten som

kulturprojekt,något människors energi och handlingar mot ett gemen-
omfattat mål. naturligtvis inte oväsentligt bidrag tillDet ärsamt ett

samhällsdemokrati och lokal kultur, avviker ifrån traditio-men meren
nell uppfattning studiecirkelns demokratiska roll. Vår slutsats blirom
därför deltagarnascirklama kan bidra till demokratiska kompetens,att

oftast och oavsiktligdet indirekt effektär änattmen en snarare en
direkt och avsiktlig.

propositionens uppräkning mål avslutningsvis folkbild-I står attav
ningen medverkar till alla, i synnerhet dem med kortareatt ge men
utbildningserfarenheter, grundkunskaper intresset förgoda och stimulerar

finns jämlikhetsaspekt vi redankunskapsområden. Härnya en som
tidigare kunskap.diskuterat också perspektiv lärande och Härettmen
betonas och inte vidareutbildning.grundläggande kunskaper Det senare
upplever emellertid deltagarna i cirklama betydelsefullt. Stimulan-som

talarkomma i kontakt med kunskapsområden mångaatt nyasen av
lokalsamhällenadeltagare och viktig sida verksamheten i ärom en av

den långsiktiga uppbyggnaden kunskapsområden.nyaav
för stadsbidrag till folkbildningen fram-de statliga motivenI att ge

träder inte de värden i cirkelverksamheten framhållits deltagaresom av
och vi den har för lokalsamhället. dominerandeEttatt temasom menar
i deltagarnas cirklama värdet ochstimulansutsagor om var gemen-av
skap. finna plan iGemenskapsvärdet tycker vi på våraett annatoss

lokalsamhället.analyser cirklamas betydelser i Cirklama kanav ses som
bidrar till samhällets integration verkaroch stabilitet,en resurs som som

medel människor och inom basal samhälls-behållaett att grupper en
skötsamhet och fredlig konfliktlösning. socia-gemenskap präglad Enav

lisering till och samförstånd i förlängningen ocksåmedborgare ett som
motverkar utslagning. näraliggande inte heller framträderEtt tema, som
i studiecirklamas bidrag till sociala nätverk,mål, skapaärstatens att
vilka livskvalitet.har betydelse för befolkningens hälsa och allmänna
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legitimitetFolkbildningens7.2.6

hänvisning tillfolkbildningens legitimitet förs medDiskussioner om
folkbildningsmässighetentillolika värdemätare. Ibland refereras som

förebildtidiga historiafolkbildningenskriterium. Ibland används som
uttryckscentrala. Målen defolkrörelseförankringen detoch då blir som

diskussio-förordningen bidrar också tillfolkbildningsproposition och ii
endast relate-verksamhet, devad legitim ärävenär omennen om som

motprestation föråstadkommafolkbildningen måsterade till vad som
inskränkahandlar det i huvudsaksamtliga fallfå statsbidrag. I attatt om

innehåll eller i fonner.variationen i
kom-studiecirklamaframgår värdetresultatAv våra är ytterstatt av

diskussio-värde. Vii sig kan haplext och variationen attettatt menar
värdetverksamheter bör förasi olikalegitimiteten att avmenner om

betydelserfått sådanastudiecirklama ändåin. Attvariationen bör vägas
flexibilitetenmedlokalsamhälle torde hängaför deltagare och samman

lokala nivån.centrala och denmellan denoch den lösa kopplingen
ochdeltagarekunnat fylla behov hossåStudiecirklama har på sätt

Vimöjligheter saknats.lokalsamhället, där andrafunktioner i attmenar
analysi sinfolkbildningen bör dettautvärdering vägastatens avav

mångsidighetensjälva verket har vi funnitverksamhetens betydelse. I att
sidaviktigcentral egenskap. Enstudiecirkelverksamheteni är aven

tidutvecklasverksamhetfolkbildningens överdenna mångsidighet är att
centraltFlexibiliteten blirtids behov.varjeför ettmotatt nyasvara

tid detutveckling längreverksamhetensvärde, övernär enman ser -
irelevansbehålla sinverksamheten kanförskapar förutsättningar ettatt

samhälle.föränderligt
den försteSandler,studieledare RickardABFsartikel reflekterarl en

verksamhetennågonsin i Sverige,studieförbundledaren överettav
öppenhetförespråkar därunder det första kvartseklet. Han somen

och derasstudiecirklamabild vi fåttväl med denöverensstämmer av
lokalsamhälle:ochbetydelser för deltagare

Växtkraftvarda.måndevad däravi jord, ingenDå planta kansättes veta,en
i förvägicketill resultat,samverkajordmån klimat äroch vård, och ett som

bestämbart

25° 247.Sandler 1937, s
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Förteckning deltagarintervjueröver

Norberg
färd framtiden, medelålders kvinnaN01 ABF, På mot
färd framtiden, kvinna i medelåldernN02 ABF, På övremot

sömnad/konstsömnad, pensionärJapansk kvinna,N03 ABF,
gård sjukpensionärN04 SV, EU,Min i man,

arbetslös i medelåldernMineral Sverige,N05 ABF, i övreman
svenska folk, kvinna, pensionärN06 ABF, Sjung

irädgårdscirkeln, medelåldernN07 SV, T övreman
Sfr, turkisk invandrad i medelåldernN08 Matlagning, ärsomman
arbetslös

pensio-Bergsmansgårdens litteraturcirkel, kvinna,N09 ABF, Lina,
när
Sfr, Rockmusik,N010 manyngre

Medeltida och dans, studerandesång arbetslösN01 1 ABF, ung men
kvinna
Sfr, hund, i medelåldernN012 Din yngreman

Friskare idrott, kvinna i medelåldernSISU,N013 yngre
iNybörjarengelska, naturaliserad finländskNo14 TBV, yngreman

medelåldern
Bibelstudium, kvinna i medelåldernN015 SKS, yngre

foboll,Domarcirkel skolflickaSISU,N016 ung
medelålders kvinnaKörsång,N017 ABF,

Keramik,N018 TBV, ung man
ravhästen/travsport, kvinnaSISU,N019 T ung

äldreäldre servicehem,Studiecirkeln dementa påSV,N020 man,
pensionär

pensionärBrickbandsvävning, kvinna,N021 FU,

Nyköping
pensionerad kvinnaVår markerna,Nyl ABF, i
för pensioneradInflytandejrågorNy2 ABF, pensionärer, man

pensioneradBygd och miljö del kvinnaII,Ny3 ABF,
arbetslös kvinnakraft,Ny4 TBV, Av yngreegen

i medelåldernAkvarell, arbetslösNy5 TBV, övreman
Sfr, Rockmusik,Ny6 yngre man

Jenniferkring livet, kvinnaSamtalNy7 KFUK-KFUM, yngre
kvinna i medelåldernhjälper, finskSKS,Ny8 Vännen övre
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medelålders kvinnamarkerna,SommarNy9 ABF, i
kvinnaDemens-anhörigcirkel, pensioneradNy10 SV,

medelåldernSkrivarverkstad, arbetslös kvinna iMbsk,Nyll yngre
intervjuades samtidigt medkvinnaBabysång,FS,Ny12- yngre

Ny13
medintervjuades samtidigt Ny12Babysång,FS,Ny13 yngre man

medelåldernarbetslös kvinna ikonsten,Mbsk, MiljönNy14 i yngre
medel-ioch ungdom, kvinnaför barnSISU, Orientering övreNy15

åldern
kvinnakulturellaoch olikt iSverige,LiktNy16 NBV, möten yngre-

medelålders kvinnakan bättre,NyköpingNy17 ABF,
RolfTyska, medelåldersNy18 FU, man

medelåldernkvinna iMbsk,Ny19 Vävning, yngre
framtiden,färdPåNy20 ABF, mot yngre man

medelåldernkvinna iNy21 TBV, Data, yngre
buskbeskärning,Träd- ochSV,Ny22 yngre man

Gunnared
pensioneradEngelska,SV,Gul man

kvinnapensioneradlandskapscirkel,Engelska, SKS,SV,Gu2
Britt

Rockmusik,Gu3 ABF, manyngre
kvinnaarbetslösJobbjakten,Gu4 SV, yngre

arbetslösmedelåldersMusik,Gu5 FU, man
pensioneradMusik,Gu6 FU, man

somaliskarbetslösEngelska,ABF,Gu7 manyngre
kvinnaarbetslös iranskEngelska,Gu8 ABF, yngre

polsk kvinnamedelåldersförskolan,Arbetsglädje iGu9 TBV,
kvinnamedelåldersMbsk,Bibeltolkning och vävning,FS,Gu10

finsk kvinnamedelåldersGrekland,SISU,Gull
pojkeFiske,Sfr,Gu12 ung

finskarbetslösmedelåldersInstrumentbygge,Gu13 ABF, man
Juhani

medelålders kvinnadu på,VadSKS,Gu14 tror
pensionerad kvinnaABF, Vävning,Gu15

medelålders finsk kvinnaFörfattarcirkel,Gu16 ABF,
invandrad flickaHip-hop,Gu17 NBV, ung

rörlighet,Styrka ochGu18 SISU, yngre man
medelålders zigenskMusik,Gu19 SKS, man

pensioneradLandskapscirkel,Gu20 ABF, man
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informanterlFörteckning över

Norberg
Folke Back, cirkelledare, tidigare knuten till gruvförvaltningen.
Linnea Berglind, Vuxenskolan Fagersta/Norberg.
Lars-Erik Bärtilson, lokalredaktör i Norberg för Fagersta-Posten.
Rolf Carlsson, fritidschef.
Kjell rektor för kommunala vuxenutbildningen.Engström,

riksförbundErik Hjelm, pensionär, studiesekreterare i pensionäremas
PRO.

Lehto, ordförande i teaterföreningen, teaterpedagog, projektan-Henry
ställd kommunen.av

Lisbeth Lind, Norberg.ABF
kulturarbetare, projektanställd förLars-Erik Lännermark, kommunenav

slutföra visprojektet.att
kulturprojektetRudolf Mood, pensionär, upphovsman till och eldsjäl i

Norbergare minns.
kanslichef i kommunförvalmingen.Staffan Mood,

kommunalråd v.Kent Persson,
Norbergssektionen SverigesAnita ordförande i Kommu-Pettersson, av

nalarbetarförbund SKAF.
fritids-ordförande i kultur- ochf.d. kommunalrådArne Pettersson, s,

nämnden.
kulturchef.Bengt Raatamaa,

Nyköping
strukturenhet.Eklund, LänsstyrelsensPeter

Nykö-Studieförbundet VuxenskolanEngquist, verksamhetschef,Gudrun
ping-Oxelösund.

kommunalrådGöran Forssberg, s.
Åke Nyköpings folkhögskola sedan 1970.Gustafsson, lärare vid starten

medStudiefrämjandet i NyköpingOla Haglund, verksamhetsledare,
omnejd.

kulturchef 1974-1994.Olle Hallberg, kommunens
i Pensionärsalliansen.Nilsson, ordförandeKurt

intervjutillfället.titel och hade vidbokstavsordning, med denI envar
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ABF-avdelning.Nyköpingsortensombudsman,Ohlsson,Roger
Mångkulturella Nyköping.projektledareKarin Sohlgren,

projektledare TjänstemannaResursen.Swing,Rut
och Kulturnämnden för Utbildningordförande iThunér-Ohlsson,Eva

Nyköping.

Gunnared
studiesekreterare ABF Göte-SDN-ordförande s,Frank Andersson,

stadsdelarna.borgsavdelningen norra
Vuxenskolan,Studieförbundetsektionschef förAndersson,Ulla-Maj

Nordost.
kultur ochhemspråksenheten,verksamhetschef förClaes Forsberg,

invandrarfrågor, Gunnared SDF.
Musikverkstad.Lövgärdetsordförande iMikko Heikka,

sysselsätt-arbetsmarknad ochverksamhetschef förPer-Olof Isaksson,
Gunnaredområdesansvarig för Angeredsning, planfrågor, centrum,

SDF.
Nordost/Angered.Alf journalist, GPIsemo,

kret-studieorganisatörPRO-förening,AngeredsJohansson,Kurt norra
sen.

Gårdsten.iadministratör för FIAALU-arbeteJohnsson,Anna-Lena som
Angeredsordförande is,fd SDN-ledamotLars-Erik Olsson, centrums

förening.socialdemokratiska
Gunnareds-förstyrelsenledamotSDN-ledamot fp,Tell,Henry av

projektetförordförande iFdFolkpartiet.liberalema styrgruppen
Arbete i Angered.

gård.Gunnaredsför VäxthusetföreståndareBeatrice Toll,
vuxengymnasiet.rektor på NorraBengt-Olof Westerberg,

förskolaniArbetsglädjeTBV-cirkelcirkelledare iMonica Wallin, en
Gunnaredenhetschef fritid, SDF.Leif Wikner,

Åkesson, Gunnared ALU-center.föreståndare,Anna
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studiecirkeldeltagareFrågor till

Bakgrund
Anknytning till orten

härlänge har bottHur Du
sig flyttade hitkom det DuHur att

självnågonting DigKan Du säga om
föreningar FörtroendeuppdragMedlemskap iFritidsintressen

sysselsättning just nuHuvudsaklig

härHur hamnade Du
denna studiecirkelnbörjade ikom det sig DuHur att

studiecirkelnfick informationDuHur om
Dig för börjabestämderesonerade Du DuHur när att

för val studiecirkelsaker betydelseVilka är avav
väljertänker ämneHur Du Dunär

cirkel skallväljer vilken gåtänker DuHur Du Dunär
cirkelnstudieförbund står bakomvilketSpelar det någon roll som

studieför-initiativet Ettkom tillhur cirkeln VemVet Du togsom
förening etc.enskildbund, enen person,

börjadestudiecirkeln Duskulle fåhoppadesVad Du närDu utatt av

gårNågot iden cirkel Du nuom
deltagarantalet någonstudiecirkeln Spelaringår imånga deltagareHur

börja i cirkelförbestämmer Digroll Dunär att en
cirkelnofta träffas ni iHur

lokalträffas ni någonstansVar
cirkel elleriroll för börjarnågon DuSpelar tiden och platsen enom

inte
roll förSpelar avgiften någoni cirkelndeltadet någontingKostar att

i cirkelbörjahuruvida kommerDu att en
Är viktigtdetcirkelträffama tillgårupplagdstudiecirkeln HurHur är

upplagdstudiecirkelnhur är
materialetstudiematerial Vad heter TypAnvänder ni något mate-av

rial
Är delta-Studieförbundet eller ledarenanställdcirkelledaren är avenav

Är ledareni hardet viktigtgarna somvem
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Cirkelns betydelse för Dig just nu
Vad får i studiecirkelnDu gå just Beskriv sånuut attav noga som
möjligt
Spelar cirkeln betydelsefull roll i Ditt liv just nuen
Vad skulle ha gjort istället cirkeln inteDu funnitsom

Cirkelns betydelse i Ditt framtida liv
När studiecirkeln färdig, vad Du den då kommer haär tror att att gett
Dig
Vad kommer det bestående värdet erfarenheten, kunskapen,att vara
minnet från cirkeln
Skulle ha kunnat fått liknandeDu kunskaper och erfarenheter någon
annanstans

i cirklarDeltagande andra eller i utbildningannan
i studiecirklar tidigare oftaHar Du gått några Typ cirklar, hurnär,av

etc.
Vad har deltagit i för utbildningDu typannan av
Om jämför studiecirklar med utbildning, finns detDu typannan av
några skillnader Fördelar nackdelar-
Finns det någonting unikt med studiecirklarärsom

Studiecirklar i Lokalsamhället
Vad tycker präglar Ditt lokalsamhälleDu

LokalsamhälletVad tycker studiecirklar fyller för funktion iDu att
Skulle förlora möjligheten studiecirklarnågonting att startaman om
försvann
Är studieförbundens och kommu-det någon skillnad mellan verksamhet

fritidsverksamhetnens
Behöver föreningarna studieförbunden, eller hade bedrivade kunnat

verksamhet ändåtypsamma av

Checkningsfråga
Kontrollera informantbilden.
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