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Förord
ABF har tagit beslut om att satsa långsiktigt på folkbildning och forskning. 

Orsaken är att vi behöver säkerställa den kunskap som finns om folkbild-
ning. Vi ser även behovet av forskning som ger oss ny kunskap i en ny tid.  
Vi behöver kunskapen i vårt eget utvecklingsarbete. 

I din hand håller du vår forskningsrapport, Folkbildning av och för mig-
ranter, som är den första i ABFs skriftserie, Folkbildning och forskning. 

Rapporten har kommit till genom ett forskningsbidrag och ett gott sam-
arbete mellan ABFs förbundsexpedition och Linköpings Universitet.

Det finns en del forskning kring folkbildning att tillgå. Ofta är den baserad 
på fenomenet folkbildning i relation till en rad andra företeelser och begrepp, 
så som demokrati, yttrandefrihet, folkrörelser och civilsamhälle. 

Det finns mycket kunskap att ta del av i både djup och bredd i dessa  
perspektiv.

Däremot finns det lite forskning kring ABFs och studieförbundens egen 
verksamhet. 

*
Vi testade därför en idé att genomföra egen initierad forskning, från ABFs 
utgångspunkter, om att synliggöra det fria och frivilliga som händer i vår 
folkbildningsverksamhet. Vi ville göra det i vår egen verksamhet, utan några 
andra föreställningar än att verkligen få kunskap om hur vår egen folkbild-
ning skapas och vilken upplevelse deltagarna säger sig ha av våra insatser i 
sitt eget vardagsliv.

Undertecknad var den som tog initiativ och även föreslog vad som vi skulle 
studera djupare och få någon form av vetenskapligt grundad kunskap om. 
Under många aktiva år inom Arbetarnas Bildningsförbund har det slagit mig 
att ABFs framgång har bestått av främst tre delar. 

En konstitution där den största delen av den demokratiska makten och 
ansvaret för det egna utvecklingsarbetet ligger hos ABF avdelningarna som 
utgår från de lokala förutsättningarna. 

Aktivt stöd ska komma ifrån ABF distrikten och ABFs förbundsexpedition, 
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där vi hjälps åt att synliggöra bra agerande, bra verksamhet och att skapa så 
goda samhällsstöd som möjligt.

En nyfiken organisation som försöker att fånga upp de olika strömningar 
som kommer och går där folkbildning har sin naturliga plats för utveckling 
av ny kunskap, värderingar, synsätt som ger deltagarna möjlighet att påverka 
sina liv.

Allt detta tillhör våra styrkor, men trots allt fint utvecklingsarbete som har 
gjorts och görs sätts detta sällan ihop med regelrätt forskning. Vi liksom  
”känner att det vi gör är rätt” ur flera perspektiv, men vi saknar ofta den evidens 
som krävs för att övertyga andra som inte själva har upplevt god folkbildning. 

Så gick tankarna och i olika samtal testade jag om vi skulle kunna genom-
föra en forskningsbaserad djupare studie av vår egen ABF-verksamhet någon-
stans i ABF-vardagen. Det finns mycket spännande verksamhet att välja på. 
Under ett antal resor i ABF-vardagen hade jag lagt märke till en verksamhet  
i Köping, ett brukssamhälle i Västmanland. Där hände mycket spännande 
saker inom folkbildningen utifrån ett väl utvecklat systematiskt arbetssätt 
sedan många år tillbaka. Styrelse och personal arbetar både strukturerat och 
folkbildningsmässigt på samma gång och de resultat jag kunde avläsa från 
både volym och innehåll stack ut och kändes intressanta.

Glädjande nog ställde Toni Carlsson, ombudsman/chef för ABF Västra 
Västmanland sig positiv till att delta i en av ABF-förbundet initierad studie och 
ABF-avdelningens styrelse fattade beslut om att ställa resurser och verksam-
heten till förfogande. Jag vill passa på att tacka hela ABF-avdelningen Västra 
Västmanland för all den tid och det engagemang de har lagt ned, som gjort 
studien möjlig. 

*
Med mandatet klart kontaktades Henrik Nordvall, verksam forskare och 
biträd ande professor i vuxenpedagogik, vid Linköpings Universitet. Tillsam-
mans träffades vi och formulerade en övergripande inriktning för en möjlig 
studie, av ABFs verksamhet i Köping.

Vi hade en sak som vi tyckte oss ha sett som vi ville belysa. Bostadsområdet 
Nygård i Köping är ett av de exempel där ABF har satsat konsekvent under 
flera år för att öka vår lokala närvaro med mer verksamhet i människors var-
dag.  Här har ABF Västra Västmanland haft en omfattande verksamhet med 
främst målgruppen invandrare under längre tid.

Vi hade lagt märke till att de invandrare som gått sina första studiecirklar i 
Nygård, numera förekommer som förtroendevalda i olika egna folkrörelser. 
Dessutom finns exempel på flera utrikes födda som har uppdrag i mer tradi-
tionella folkrörelser inom Västmanlands län.    

Hade folkbildningen varit en verksam faktor?
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Kan engagemanget i folkbildningen vara en väg in i det mer traditionella 
arbetarrörelsesammanhanget?

Henrik Nordvall bjöd in oss ett antal gånger inför och under det att studien 
genomfördes.  

Under den inledande kvantitativa delen av studien, använde vi ABFs upp-
gifter registrerade i GUSTAV-systemet för forskningsändamål, på ett mer  
ingående sätt än vad som troligen gjorts tidigare. Forskarna har under stu-
diens gång utforskat möjligheter att använda uppgifter i GUSTAV på ett så 
tillförlitligt sätt som möjligt, samtidigt som nödvändiga etiska hänsyn tas. 
Förhoppningsvis kommer erfarenheterna av detta arbete att ha betydelse för 
framtida forskning. 

Vi vill rikta ett tack till Åsa Cederberg, ABF Blekinge som tagit fram de nöd-
vändiga registeruppgifterna för detta arbete. Tack också till ABF Östergötland 
som härbärgerat de anonymiserade registeruppgifterna i sina lokaler i Norr-
köping och gett forskarna tillträde.

Under den kvalitativa delen av studien genomfördes intervjuer på några 
av deltagarnas egna hemspråk, finska och somaliska, vilket även det var nytt 
och gav berättelserna möjlighet att synas på lite andra sätt än liknande studier 
där intervjuer vanligen genomförts på svenska, med eller utan tolk.

Det har varit möjligt genom medverkan från folkbildningsforskarna  
Annika Pastuhov, verksam vid Linköpings Universitet och Åbo Akademi i 
Finland, och Ali Osman, verksam vid Stockholms Universitet, som genomfört 
intervjuerna. De har även medverkat som författare till denna rapport.

*
ABF vill passa på att tacka Linköpings universitet för ett gott arbete. Särskilt 
Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande vid institutionen för beteende-
vetenskap och lärande. Vi är glada över att kunna presentera denna forsk-
ningsrapport tillsammans. Vi vill även tacka Stellan Boozon, tidigare lektor  
i folkbildningskunskap i Linköping, för allt stöd och inte minst för att ha läst 
och gett konstruktiva synpunkter på manus till rapporten. 

Även Andreas Fejes, professor i Vuxenpedagogik vid Linköpings universitet 
ska ha tack för värdefulla synpunkter både på manus och i samband med 
våra inledande diskussioner om studien. 

 Vår förhoppning är att den ska ge både folkbildare i olika studieförbunds-
avdelningar, och forskare inom fältet folkbildning ny kunskap, och inspiration 
kring hur folkbildningen utvecklas.

Stockholm den 20 mars 2018     
Olof Sand, ABF Folkbildning och forskning           
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Inledning
Studien som presenteras i denna text har initierats och finansierats av Arbe-
tarnas bildningsförbund (ABF). På förbundsnivå har ABF under den senaste 
tioårsperioden verkat för att nå nya målgrupper och finnas närvarande i olika 
lokala miljöer. Exempel på satsningar av detta slag är ”Mötesplats 2020” och 
”ABF som lokal aktör 2015 – 2018” (ABF, 2014b). De här satsningarna har också 
inbegripit verksamhet som på olika sätt når och riktar sig till migranter. Där-
till har ABF sedan längre tillbaka en omfattande studiecirkelverksamhet som 
involverar personer som invandrat till Sverige.

I och med arbetet med att öka lokal närvaro och möta nya grupper har ett 
intresse väckts på förbundsnivå inom ABF att även initiera forskning om den 
här typen av verksamhet. När det gäller den föreliggande studien handlar det 
övergripande kunskapsintresset från ABFs sida om en vilja att förstå mer om 
vad som händer i studiecirkelverksamhet som involverar migranter. Vad hän-
der i själva verksamheten? Vilken är dess relevans för människors vardag? Vad 
händer med dem som varit aktiva inom folkbildning om engagemanget betraktas 
över tid? 

*
Från centralt håll i organisationen har det under en längre tid noterats att ABF 
Västra Västmanland, som bland annat omfattar Köping kommun, utmärkt sig 
med en särskilt omfattande verksamhet rörande målgrupp invandrare, van-
ligen organiserad i samverkan med vad som inom organisationen betecknas 
som etniska föreningar. ABF har därtill internt uppfattat att denna verksamhet 
också varit särskilt framgångsrik i det avseendet att deltagare med invandr-
arbakgrund i betydande utsträckning även kommit att engagera sig i traditio-
nella arbetarrörelseorganisationer. Detta har skapat nyfikenhet inom organi-
sationen rörande verksamheten i Köping och en vilja till mer kunskap. Frågor 
som väckts inom ABF har varit: stämmer vår bild av Köping som särskilt fram-
gångsrik när det gäller verksamhet för målgrupp invandrare? Hur kan vi förstå 
vad som sker i Köping och vad kan vi lära av detta? 

Utifrån denna intresseinriktning har vi som forskare fått relativt fria händer 
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att utforma en studie som kan bidra till förståelsen av vad som sker inom ABFs 
verksamhet för målgruppen invandrare i Köping.1 I denna strävan har vi haft 
ambitionen att så systematiskt som möjligt närma oss verksamheten, för att 
skapa en förståelse för verksamhetens betydelse för deltagarna och, i den mån 
det är möjligt, säga något om dess relation till deltagande i traditionella arbetar-
rörelseorganisationer. 

*
Det centrala i denna studie blir således att bidra med kunskap om verksam-
heten just i Köping, eftersom ABF bedömt att det sammanhanget i sig är in-
tressant att veta mer om. Vi som forskare har även genomfört undersökning-
en för att dra lärdomar och göra ett kunskapsbidrag som har relevans även 
bortom det enskilda fallet. Vi har tagit tillfället i akt att pröva en forsknings-
design, ett sätt att beforska denna del av studieförbundens verksamhet, som 
förhoppningsvis kan ge uppslag till hur vidare forskning inom området kan 
utformas. 

Exempelvis analyseras, för första gången oss veterligen i forskningssam-
manhang, individdata direkt från studieförbundens verksamhetsredovis-
ningssystem GUSTAV.2 Eftersom GUSTAV används av samtliga studieförbund 
tänker vi oss att de lärdomar vi dragit från arbetet med denna databas kan vara 
av värde för framtida studier i andra studieförbundskontexter. 

Vi tänker oss dessutom att den verksamhet vi studerat i Köping kan säga oss 
något som kan vara relevant kunskap i relation till liknande verksamheter runt 
om i landet. Även om Köping som kommun må ha särdrag av olika slag som 
skiljer den från andra svenska kommuner, liksom att ABF Västra Västmanland 
rimligen skiljer sig i olika avseende gentemot andra ABF-avdelningar, vore det 
orimligt att anta att det som utspelar sig här i grunden skulle vara något helt 
unikt för Folkbildningssverige. Resultaten av vår undersökning bör, menar vi, 
kunna användas som resurs när det gäller att tolka liknande verksamheter  
i andra sammanhang.  

Men vi vill understryka att dess värde som sådan tolkningsresurs kritiskt 
måste bedömas av läsaren. Resultaten bör alltså ses som generaliserbara i den 
bemärkelsen att våra resultat potentiellt kan vara användbara för andra fors-

1   Projektledare och ansvarig för planering och genomförande av studien är Henrik 
Nordvall, biträdande professor i vuxenpedagogik vid Institutionen för beteende-
vetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Studien har genomförts i sam-
arbete med pedagogie doktor Annika Pastuhov (Linköpings universitet och Åbo 
Akademi) och docent Ali Osman (Stockholms universitet).

2   Uppgifter från GUSTAV ligger till grund för SCB:s statistik om studieförbunden, 
men SCB:s statistik innehåller exempelvis inte de uppgifter om samverkansorga-
nisationer som framgår vid användning av GUSTAV som direktkälla.
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kare och praktiker i deras tolkningar av andra fall som uppvisar kontextuella 
likheter med eller mönster av de slag som vi funnit i vår undersökning.3 

*
Denna rapport, i vilken vår undersökning redovisas, har följande struktur: 
Efter denna inledning ger vi en orientering rörande tidigare forskning om studie-
cirkeltagande, med särskilt fokus just på gruppen invandrare. 

Sedan presenteras studiens design där vi kort beskriver samhället Köping 
och belyser våra två typer av forskningsmaterial – individdata från GUSTAV och 
intervjuer med deltagare. 

Därefter presenteras resultaten av vår analys av uppgifter från GUSTAV, följt 
av vår analys av de intervjuer som gjorts med cirkeldeltagare. 

Avslutningsvis diskuteras studiens resultat och möjliga vägar för fortsatt 
forskning.

3   Se Larsson (2009) beträffande problem och möjligheter vid generalisering utifrån 
enskilda kvalitativa studier. De typer av generalisering som vi ser som rimliga att 
göra utifrån denna studie ligger inom de synsätt som Larsson benämner kontext-
likhet och mönsterigenkänning. I enlighet med båda dess synsätt inkluderas läsa-
ren och uttolkaren av studien i den slutgiltiga bedömningen av resultatens even-
tuella generaliserbarhet.   
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Tidigare forskning
Frågan om vilken betydelse studiecirkeldeltagande har för människor och på 
vilket vis cirkeldeltagandet kan tänkas förhålla sig till medborgerligt engage-
mang har varit ett återkommande tema inom folkbildningsforskningen. Den 
intervjubaserade studien Cirkelsamhället (Andersson, Laginder, Larsson & 
Sundgren, 1996), som genomfördes inom ramen för den första stora statliga 
utvärderingen av folkbildningen efter folkbildningsreformen 1991 (då Folk-
bildningsrådet tillkom), visade att deltagarna tillskrev cirklarna en mångfald 
olika betydelser. Det mest övergripande mönstret kan sägas vara att deltagar-
na framförallt lyfte fram betydelser kopplade till social gemenskap, lärande 
och möjligheten att fördjupa personliga intressen. Att delta i studiecirkel fram-
ställs också som en möjlig motvikt till vardagens övriga krav eller en andra 
chans till studier som inte tidigare kunnat utövas eller fullföljas (se också 
Pastuhov, 2018). 

De kollektivt och politiskt orienterade betydelser som studiecirkeldeltagan-
de tillskrivits historiskt, inom exempelvis arbetar- och nykterhetsrörelsen, var 
inte särskilt framträdande bland cirkeldeltagarna i Cirkelsamhället (jfr Am-
björnsson 1988; Arvidson 1985). Därmed inte sagt, menade forskarna bakom 
studien, att det saknas kopplingar mellan cirkeldeltagandet och vad som ur 
olika teoretiska perspektiv kan ses som centrala värden i en väl fungerande 
demokrati. En rad olika aspekter av demokrati kan spåras i studiecirklarna 
som (i alla fall idealt) präglas av horisontella relationer, överläggande samtal 
och intern demokrati (Larsson 2001). 

*
Flera studier har lyft fram att cirklar med fokus på deltagarnas personliga fri-
tidsintressen kan rymma samhällspolitiska och medborgerliga dimensioner 
av demokratisk betydelse. De möjligheter som folkbildningen erbjuder för 
många människor att förverkliga en dröm om att fördjupa och utveckla ett 
starkt intresse kan ses som ett uttryck för en frihet varigenom ett demokratiskt 
och jämlikt samhälle i något avseende realiseras (Sundgren 1999). Att ägna 
omfattande tid åt ett personligt intresse i form av exempelvis konsthantverk 
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i en samtid som betonar ekonomisk nytta och snabbhet kan tolkas i termer av 
en kulturell motståndshandling, där människor upprättar en sfär på egna vill-
kor som är skild från arbetets och familjelivets olika förpliktelser (Stenøien & 
Laginder 2011).

*
När det gäller relationen mellan folkbildningsdeltagande och övrigt engage-
mang i civilsamhället har exempelvis Svedberg och von Essen (2015) genom 
en enkätstudie visat att det finns ett samband mellan hög grad av folkbild-
ningsdeltagande och hög grad av annan aktivitet i civilsamhället. Av studien 
går det emellertid inte att säga säkert vad som är orsak och verkan; det vill 
säga om folkbildningsdeltagande skapar föreningsengagemang eller om för-
eningsengagemang medför ökat deltagande i folkbildning. Däremot, menar 
Svedberg och von Essen, är det rimligt att förstå studieförbundens och folk-
högskolornas verksamheter som en betydelsefull infrastruktur för det övriga 
civilsamhället; att folkbildningen därigenom kan sägas ha en positiv inverkan 
på engagemang och föreningsliv. 

Arensmeier (2013) har genom en studie baserad på enkäter med deltagare 
före och en tid efter deltagande i cirklar undersökt relationen mellan cirkel-
deltagande och socialt kapital. Med socialt kapital menas här tillit till andra 
och tillgång till nätverk exempelvis i form av föreningsengagemang. Även i 
Arensmeiers studie framträder ett samband mellan cirkeldeltagande och en 
högre deltagargrad i föreningar. Återigen är dock frågan om orsak och verkan 
svår att bedöma. 

Det finns alltså en betydande forskning om relationen mellan studiecirkel-
deltagande och dess betydelse för deltagare satt i ett samhälls- och demokra-
tiperspektiv. Den starkast framträdande bilden i denna forskning är att moti-
ven till deltagandet åtminstone från och med perioden som fokuseras i Cirkel-
samhället (1990-talet), varit personliga fritidsintressen och en vilja till för-
djupning i möten med andra. Därmed inte sagt att det inte fortfarande finns 
studiecirkelverksamhet med en tydlig politisk inriktning, exempelvis i politis-
ka partier som organiserar studier i samarbete med studieförbund (Nordvall 
2013). Sammantaget utgör dock denna tydligt politiskt inriktade folkbildning 
en mycket begränsad andel av totalen. Den samlade bilden är att cirkeldelta-
gandets betydelser i huvudsak präglas av en personlig och individualistisk in-
riktning snarare än av en politisk och kollektivistisk. Studiecirkeldeltagandet 
erbjuder i denna mening personlig utveckling eller fördjupning av intressen  
i trivsam samvaro. Det är också värt att påpeka att deltagandet i studiecirklar 
ges mångsidiga och skiftande betydelser beroende på studiecirkelns innehåll 
och beroende på vem personen är som man frågar (Andersson m fl, 1996).

Det intresse som motiverat ABF att initiera denna studie är emellertid inte 
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bara kopplat till studiecirklarnas betydelser för deltagares engagemang gene-
rellt, som vi berört i forskningsgenomgången ovan. Intresset gäller specifikt 
folkbildningsverksamhet för målgruppen invandrare och hur de som ingår  
i den målgruppen förhåller sig till andra typer av engagemang, framförallt 
inom arbetarrörelsen. Just den aspekten är oss veterligen inte belyst i tidigare 
forskning. 

*
Däremot har relationen mellan folkbildning och integration av migranter be-
rörts i olika studier. Osman (2013) har i en studie med fokus på studieförbun-
dens förhållningssätt till verksamhet för invandrare funnit att detta tycks präg-
las av en föreställning om olikhet, ”a perception of difference” (Osman, 2013). 
Denna föreställning leder, menar Osman, till att folkbildningens organisatio-
ner är benägna att tolka sin roll i integrationsarbetet som varandes en aktör 
som ska erbjuda kunskaper och färdigheter för att migranterna ska kunna bli 
delaktiga i samhället. Man kan, som Osman visar, se att studieförbunden  
i sättet att beskriva verksamheten för migranter tycks utgå ifrån ett ”kunskaps-
bristparadigm”. Det vill säga att uppmärksamheten riktas mot att det saknas 
kunskaper hos denna grupp och att detta måste åtgärdas – snarare än att det 
(vilket ofta framhålls som ett ideal inom folkbildningen allmänt) är gruppens 
egna kunskapar och intressen som ska bilda utgångspunkt för verksamheten. 
Också den dialog som förs mellan etniska föreningar och etablerade folkbild-
ningsorganisationer präglas, visar studien, av en uppfattning om att de aktiva 
i de etniska föreningarna först behöver lära sig att omfatta demokratiska till-
vägagångssätt innan de kan upptas exempelvis i beslutsfattandet inom en 
folkbildningsorganisation. 

En skillnad görs också mellan europeiska och icke-europeiska migranter, 
där de icke-europeiska bemöts som en grupp som har vissa kulturella brister 
som kan lösas med hjälp av pedagogiska interventioner. Detta förhållnings-
sätt handlar om att sträva efter att upprätthålla en uppfattad social jämvikt 
genom att inkludera ”de andra”, både i form av enskilda individer och etniska 
föreningar, i det omgivande samhället. Folkbildningens organisationer kan 
således ses som allierade med staten, där exempelvis studieförbundens arbe-
te kan förstås som en kulturell likriktning som strävar mot ett universellt med-
borgarskap (Osman, 2013). 

I stället för att se folkbildning för migranter som ett sätt för marginaliserade 
grupper att organisera sig på egna villkor, så fokuserar verksamheten på be-
hovet av att lära ut språk och andra fördefinierade färdigheter. Detta, hävdas 
i studien, kombineras med en vilja att sprida det som anses som det omgivan-
de samhällets grundläggande demokratiska värderingar. 
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De etablerade studieförbunden har länge bedrivit omfattande verksamhet 
i samarbete med etniska föreningar. I en aktuell utvärdering från Folkbild-
ningsrådet (Nordzell, Håkansson, Kellokumpu & Rydenstam, 2017) framkom-
mer bland annat att andelen utrikes födda deltagare i cirkelverksamhet i åld-
rarna 15–64 år bland de utrikes födda i befolkningen, är större än motsvaran-
de andel inrikes födda deltagare i samma åldrar. Detta mönster gäller både 
män och kvinnor. Utöver statistiska uppgifter på gruppnivå presenteras i ut-
värderingen resultat från intervjuer med utrikes födda deltagare. Av intervju-
erna framkommer att deltagarna upplever sig stärkta genom sitt deltagande 
och författarna tolkar det som att ett stärkande och utvecklande av den egna 
identiteten också underlättar för deltagarna att öppna sig mot det omgivande 
samhället. Utifrån intervjuerna menar författarna vidare att föreningslivet är 
mycket betydelsefullt och nära kopplat till cirkeldeltagandet bland de inter-
vjuade. Flera studiecirklar beskrivs som heterogena i så måtto att de inklude-
rar personer av olika nationaliteter, språk och religiösa övertygelser och att 
detta innebär att deltagarna får lära sig mycket om olika etniska grupper.  
I cirklarna och föreningslivet delas också olika erfarenheter av att möta det 
svenska samhället.

*
Beträffande den sammanhållning som skapas genom folkbildning har Håkans-
son (2015) utvecklar ett resonemang utifrån statsvetaren Robert Putnams teo-
rier om individ- och samhällsbetydelser av socialt kapital i form av nätverk 
och tillit. De verksamheter som skapas inom studieförbunden kan, menar Hå-
kansson, förenklat delas in i fyra kategorier när det gäller att skapa nätverk 
och tillit. För det första kan det röra sig om verksamheter med (1) grupper som 
både är homogena (när det t ex gäller ålder, etnicitet, kön osv) och där personer-
na känner varandra sedan tidigare. I sådana grupper uppstår ett så kallat ”bon-
ding social capital”. Detta kan vara stärkande för den berörda gruppen – som 
får stärkt gemenskap och ökad tillgång till resurser som kan mobiliseras inom 
gruppen – men det kan också skapa distans till och misstänksamhet gentemot 
externa grupper och omgivande samhälle. I den andra kategorin gäller det 
motsatta, den består av (2) en heterogen grupp av deltagare där deltagarna inte 
känner varandra sedan tidigare. I sådana grupper kan ett så kallat ”bridging 
social capital” skapas; nya överbryggande nätverk och sociala relationer kan 
uppstå, vilket kan innebära vidgade kontaktytor och nya allianser av olika 
slag. Enligt teorin är detta positivt för ekonomisk utveckling och demokrati. 
De två övriga kategorierna Håkansson pekar ut är blandformer av de två före-
gående: (3) homogena grupper där deltagarna inte känner varandra sedan tidi-
gare samt (4) heterogena grupper där deltagarna känner varandra sedan tidi-
gare. Båda dessa blandvarianter kan bidra till att gruppöverbryggande nätverk 
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utvecklas, samtidigt som de kan bidrar till skapandet av ”bonding social capi-
tal” med sina dubbla verkningar. 

*
När vi som forskare undersökt verksamheten i Köping har vi burit med oss in-
sikter från denna tidigare forskning när vi planerat upplägg och inriktning. 
Det har vi gjort för att kunna knyta an till ett pågående inomvetenskapligt 
samtal och för att dra lärdomar av tidigare studiers upplägg. Intervjuer med 
ett brett fokus på studiecirklarnas betydelse för deltagarna personligen har 
visat sig ge ett gott underlag för analyser även ur ett vidare samhällsperspektiv 
(Andersson m fl 1996). Även om vi har ett mer avgränsat fokus, där vi enbart 
undersöker deltagare i målgruppsverksamhet för invandrare, finns som vi ser 
det inga starka skäl till att våra intervjufrågor till denna grupp skulle behöva 
vara av annan karaktär än till andra målgrupper. Vi har, liksom exempelvis 
forskarna bakom Cirkelsamhället, ett intresse av cirkeldeltagandets betydelser 
både ur ett individuellt och ett vidare samhälleligt perspektiv. 

Utifrån tidigare forskning har vi konstaterat svårigheterna i att klarlägga 
relationen mellan studiecirkeldeltagande och utvecklingen av olika typer av 
engagemang. Där ser vi ett särskilt behov av att pröva nya ansatser. Register-
data på individnivå har oss veterligen inte använts för att undersöka hur cirkel-
deltagandet utvecklas över tid. Vi påstår inte att man genom denna typ av data 
kan säga något bestämt om orsak och verkan när det gäller relation mellan 
folkbildning och föreningsengagemang. Däremot har vi bedömt det vara ett 
tillvägagångssätt med potential att bidra med kunskaper om vilka organisa-
toriska sammanhang och nätverk deltagare ingår i genom sitt cirkeldeltagande. 
Det ger också ett underlag för att analysera hur cirkeldeltagande utvecklas över 
tid. Hur vi konkret gått tillväga när vi genomfört vår studie utvecklar vi i  
följande avsnitt.
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Forskningsdesignen
I dialog med ABF har vi sökt olika tillvägagångssätt för att systematiskt skaffa 
oss en empiriskt grundad bild av verksamheten för den deltagarkategori som 
ABF uttryckt intresse för. Vi beslöt oss för att närma oss verksamheten dels gen-
om att utgå ifrån statistik från verksamhetsredovisningsprogrammet GUSTAV, 
dels genom intervjuer med deltagare. 

Detta för att både ge en övergripande bild av deltagarmönster i kvantitativa 
termer och en förståelse för vilka kvalitativt urskiljbara betydelser verksam-
heten har för deltagare. Nedan kommer vi närmare utveckla undersökningens 
tillvägagångsätt. Vi inleder emellertid först med några ord om Köping som 
lokalsamhälle. Därefter redogör vi för några av de överväganden vi gjort rö-
rande den empiriska studien.

Köping som lokalsamhälle 
Köping kommun är ett samhälle vid västra Mälaren med 25 950 invånare (år 
2016). Befolkningsmängden har under perioden 2006-2016 ökat med cirka  
1 300 personer. Andelen utrikesfödda var år 2016 20 procent, vilket är något 
mer än andelen i hela Sverige, som samma år var 18 procent (SCB, 2017).

En betydande del av arbetstillfällena i Köping finns inom tillverkningsnä-
ringar med 31 procent av dagbefolkningen sysselsatt inom kategori tillverk-
ning och utvinning (jämför med 12 procent i hela Sverige). Av betydelsefulla 
större företag kan nämnas Köpings mekaniska verkstad (KMV) som köptes av 
Volvo 1942 och Svenska Salpeterverken AB (numera Yara) som etablerades  
i Köping 1943. (www.koping.se; SCB, 2017)

Socialdemokraterna har länge haft majoritet i Köpings kommunfullmäktige. 
Från 1934 fram till valet 1998, med undantag för mandatperioden 1991 – 1994, 
hade socialdemokraterna enkel majoritet i kommunfullmäktige. Mandatpe-
rioden 1991 – 1994 och från och med 1998 har Socialdemokraterna haft majo-
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ritet tillsammans med Vänsterpartiet. I de två senaste valen, åren 2010 och 
2014, fick Socialdemokraterna 22 mandat och Vänsterpartiet 4 mandat av sam-
manlagt 49 mandat (Ortshistoria.se, 2018; SCB, 2017)

ABFs verksamhet i Köping hör till lokalavdelningen Västra Västmanland. 
ABF Västra Västmanland består sedan 2008 av kommunerna Köping, Arboga, 
Kungsör, Skinnskatteberg, Hallstahammar och Surahammar. ABF Västra Väst-
manland bedriver folkbildningsverksamhet tillsammans med 82 lokala med-
lemsorganisationer, samt med fria grupper och i form av verksamhet på det 
öppna torget. ABF-avdelningen i Köping har sedan 1990-talet  samarbetat med 
lokala etniska föreningar för att genom folkbildningsverksamhet befrämja in-
tegration. Detta uppfattas som en strategiskt viktig del av avdelningens verk-
samhet. Integrationsverksamheten bedrivs i huvudsak i samarbete med ABF 
Västra Västmanlands etniska medlemsföreningar (ABF, 2014a).

Registeruppgifter och intervjuer
För att studera hur cirkeldeltagande utvecklas över tid bland deltagare i ABFs 
verksamhet för målgrupp invandrare i Köping har vi fokuserat på samtliga 
individer (N= 360) som deltog i denna verksamhet under 2010 och analyse-
rat hur deras cirkeldeltagande ser ut till och med 2015. Avgränsningen till en 
femårsperiod bedömde vi som tillräcklig för att vi skulle kunna se hur delta-
gandet utvecklas över tid. Vi bedömde också tidsperioden som tillräckligt av-
gränsad för att vi skulle kunna hinna analysera materialet inom ramen för den 
arbetstid vi haft till förfogande.  Vi har haft uppgifter om ålder, kön och vilka 
cirklar de deltagit i över tid. Kodning och analys av materialet har gjorts uti-
från anonymiserade utdrag från GUSTAV. 

*
Vi har därtill genomfört semistrukturerade intervjuer4 med 14 cirkeldeltaga-
re som deltagit i studiecirklar för målgruppen i Köping. Vi har fokuserat på 
deltagare som deltagit i cirkelverksamhet för målgrupp invandrare sedan åt-
minstone 2010 och efterfrågat en blandning när det gäller kön. Urvalet av del-
tagare utgick också från uppfattningen av att det i kohorten (den specifika 
gruppen om 360 individer som vi följt i GUSTAV) fanns olika slag av studie-
cirkelbanor, dvs. olika deltagarmönster under den studerade femårsperioden. 
Urvalet skulle således spegla olika typer av deltagarmönster. Vi har framfört 
dessa önskemål till ABF som i sin tur kontaktat och valt ut informanter. 

4  Det vill säga intervjuer som utgår ifrån förutbestämda frågor eller teman men 
som också lämnar ett utrymme för friare samtal och spontana följdfrågor.
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Forskningsmöjligheter och begränsningar med GUSTAV
GUSTAV ger möjlighet till förhållandevis detaljerade registerbaserade upp-
gifter om deltagande i studiecirklar när det gäller antal genomförda cirklar, 
inriktning på dessa cirklar och samarbetsparter för cirklarna. De anonymise-
rade uppgifter vi tagit del av ger dessutominformation om deltagarens ålder och 
kön, samt huruvida personen bedömts ingå i målgruppen invandrare. Efter-
som GUSTAV omfattar ABFs verksamhet i hela landet finns viss möjlighet till 
jämförbarhet mellan kommuner. Det går dessutom att följa individers delta-
gande i cirklar över tid genom GUSTAV eftersom varje cirkeldeltagande re-
gistreras.

*
Det finns emellertid begränsningar i GUSTAV som är viktiga att peka på. GUS-
TAV innehåller inga uppgifter om vilka deltagare som är utrikes födda. Detta 
försvårar jämförbarhet med annan statistik och även med ABFs verksamhet i 
andra kommuner. En annan faktor som försvårar bedömningen av materialet 
rör rutiner för rapportering av verksamhet för målgrupp invandrare. För att 
en verksamhet ska klassificeras som verksamhet för målgrupp invandrare 
krävs att minst hälften av deltagarna betraktas som invandrare. Vad som känne-
tecknar en person som kategoriserats som invandrare i verksamhetsrappor-
teringen är något oklart och varierar sannolikt något mellan avdelningar. Vår 
bild är att kategorin i huvudsak motsvarar utrikes födda, men den kan i viss 
mån även omfatta personer med föräldrar som är utrikes födda. Eftersom det 
räcker att hälften av deltagarna tillhör målgruppskategorin för att en studie-
cirkel ska klassas som invandrarverksamhet innebär det att en betydande mi-
noritet av deltagarna i denna verksamhet hypotetiskt sett också skulle kunna 
var inrikes födda personer utan invandrarbakgrund. Vår bild är emellertid att 
det i fallet Köping rör sig om ett begränsat antal deltagare som är inrikes födda 
och deltar i verksamhet för målgrupp invandrare. Det kan emellertid finnas 
skillnader i rapporteringsrutiner mellan avdelningar. Därför kan vi inte vara 
säkra på att siffrorna vid jämförelser mellan avdelningar enbart speglar skill-
nader i verksamheten. De kan också spegla olika sätt att räkna och kategori-
sera. Uppgifterna från GUSTAV utgör trots denna begränsning det bästa till-
gängliga materialet beträffande verksamhetens omfattning, varför vi bedömt 
det som rimligt att beakta. I takt med att människors svarsbenägenhet allmänt 
minskat kraftigt vad gäller enkätundersökningar blir det också, menar vi, vik-
tigare att det utvecklas metoder för att nyttja befintliga register för att ge under-
lag för kvantitativa överblickar.

Eftersom vi enbart haft materialet tillgängligt i form av anonymiserade ut-
drag ordnade i tre pärmar hos ABF, och inte upprättat något eget register, har 
arbetet haft en utpräglat manuell karaktär. Kategoriseringar och kodningar 
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har gjorts med färgpennor och post it-lappar efter upprepade läsningar och 
beräkningar för hand. Två forskare har arbetat med materialet, där den ena 
agerat kontrollant av de beräkningar och kategoriseringar som den andra ar-
betat fram. I jämförelse med de möjligheter statistikanalysprogram erbjuder 
har vårt arbetssätt varit oerhört ineffektivt och begränsande. Vår manuella 
lösning var dock den enda forskningsetiskt försvarbara, som vi bedömer det, 
givet att vi skulle kunna ta del av deltagaruppgifter på individnivå om studie-
cirklar i föreningssamverkan. Vi har inte haft tillgång till, eller haft tid eller 
resurser att utveckla, någon teknik för anonymisering som skulle möjliggöra 
för oss att importera relevanta data i ett statistikanalysprogram. 

Intervjuer på modersmål
Mot bakgrund av deltagarmönster som genomgången av statistik från GUS-
TAV gett vid handen har vi genomfört intervjuer med deltagare i studiecirklar 
inom målgrupp invandrare. Vi har inför det urval av informanter som ABF ge-
nomfört efterfrågat deltagare som deltagit i cirkelverksamhet för målgrupp 
invandrare i Köping sedan åtminstone 2010 fram till 2015. Vi har också efter-
frågat en blandning när det gäller kön. Vår bedömning har också varit att 
många deltagare har betydligt lättare att berätta om sina erfarenheter om de 
får använda sig av sitt modersmål. Inom forskargruppen finns mycket goda 
språkkunskaper i finska (talas flytande av Pastuhov) och somaliska (talas fly-
tande av Osman); två språk som talas av många deltagare i den invandrarklas-
sade verksamheten i Köping. Vi ville utnyttja denna kompetens inom forskar-
gruppen för att skapa så otvungna intervjusituationer som möjligt, där sam-
talen kunde föras utan begränsningar i form av bristande kunskaper  
i svenska eller tolk som förmedlande part.

Finska och somaliska deltagare är således överrepresenterade i vårt inter-
vjuurval jämfört med dess andel av den totala kohorten vi följt i GUSTAV. Vi 
bedömer ända att vi fått en viss spridning beträffande olika bakgrundsländer 
och migrationsvägar. Bland de intervjuade återfinner personer från Somalia, 
Finland och Mellanöstern. Vi har också, efter studiens genomförande, stärkts 
i uppfattningen att det finns ett betydande värde i att låta deltagare använda 
sitt modersmål vid intervjuerna.

Intervjuerna har genomförts utifrån en intervjuguide som utgått ifrån den 
som användes vid studien Cirkelsamhället (Andersson m fl, 1996), där studie-
cirkelns betydelse för individ och lokalsamhälle stod i fokus. Intervjuerna ge-
nomfördes med en informant i taget, och med endast en intervjuare närvaran-
de, i ett för ändamålet bokat mötesrum på hotell i Köping. Samtliga intervjuer 
har spelats in. Intervjuande forskare har sammanställt sammanfattningar av 
intervjuerna på svenska eller engelska och dessa sammanställningar har se-
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dan legat till grund för ett kollektivt tolkningsarbete. I tolkningsarbetet har vi 
tagit fasta på vilka betydelser deltagarna tillskriver sitt deltagande och sökt 
urskilja återkommande centrala teman i materialet. Vägledande frågor för in-
tervjuerna och den efterföljande analysen var: Hur ser deltagarna på sitt cirkel-
deltagande? Hur kan studiecirkelbanor relateras till en vidare livsbiografisk 
utveckling? Vid analysen har vi riktat fokus mot hur cirkeldeltagandet kan 
förstås i relation till motiv för deltagande, samhällsengagemang, gemenskap, 
personlig utveckling och arbete.

Etiska överväganden
Alla deltagare som intervjuats i studien har informerats om och skriftligt gett 
samtycke till deltagande i studien. Varken namn eller kön redovisas i texten 
och framställningen i övrigt är gjord för att skapa anonymisering. Även om 
personal inom ABF kontinuerligt fört samtal med oss forskare under studiens 
gång, har inget intervjumaterial delgetts dem eller någon annan utanför fors-
kargruppen. Individdata från GUSTAV har enbart delgetts forskarna i form 
av anonymiserade utskrifter. Dessa utskrifter har förvarats i ABFs lokaler. 
Kodning och analys av detta material har gjorts av forskare vid avtalade besök 
hos ABF. Något eget register har således inte upprättats av oss forskare. Studien 
har, som del av ett större forskningsprogram om vuxnas lärande och migra-
tion lett av professor Andreas Fejes vid Linköpings universitet, genomgått 
etikprövning hos den regionala etikprövningsnämnden i Linköping5. 

5  Dnr: 2017/280–31.
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Ett fågelperspektiv på  
ABFs målgruppsverksamhet  
för invandrare
Ett första steg i undersökningen var att utifrån befintliga uppgifter i GUSTAV 
jämföra Köping med landets övriga kommuner för att se om den bild som för-
medlats muntligt från ABF rörande verksamhetens omfattning i kom munen 
går att skönja i statistiken. För detta har vi använt oss av uppgifter rörande an-
tal unika individer i verksamheten. Ett alternativ till att jämföra unika indivi-
der hade varit att jämföra verksamhetsvolym i termer av genom förda studie-
timmar. En sådan jämförelse hade dock i större utsträckning riskerat spegla 
eventuella skillnader i redovisningsrutiner mellan avdelningar än fallet är om 
vi fokuserar på unika individer. 

Diagram 1 ovan visar de tjugo kommuner där ABFs verksamheter involverar 
flest unika individer i verksamhet för målgrupp invandrare. Trots sin relativa 
litenhet (25 557 invånare 2015) involverar Köping fler unika individer än mel-
lanstora städer som Örebro och Norrköping. I diagram 2 nedan framträder 
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DIAGRAM 1.  Antal unika individer i verksamhet för målgrupp invandrade  
i ABF 2015. Topp 20 kommuner.
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det än tydligare att Köping i relation till kommunstorlek utmärker sig när det 
gäller att involvera individer i verksamhet för målgrupp invandrare. 

Statistiken bekräftar således bilden av att Köping sticker ut när det gäller att 
bedriva en omfattande målgruppsverksamhet för invandrare. 

Om vi tittar på vilka sammanhang dessa verksamheter organiseras i ser vi 
att merparten är studiecirklar och annan folkbildning som arrangeras i sam-
arbete mellan ABF och olika etniska föreningar (se diagram 3). Det rör sig alltså 
om föreningscirklar och annan föreningsanknuten folkbildningsverksamhet, 
snarare än om cirklar som öppet utlysts genom exempelvis hemsidor och pro-
gramkataloger. 

DIAGRAM 2.  Unika deltagare i ABFs verksamhet för målgrupp invandrare redo - 
visade som procentandel av kommuninnevånarna. Topp 20 kommuner.
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DIAGRAM 3.  Antal unika personer i ABFs verksamhet för målgrupp invandrare i Köping 
kommun 2015, redovisade per samarbetsorganisation
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Även om viss verksamhet organiseras av ABF Västra Västmanland på egen 
hand är det tydligt att det är föreningar som kännetecknas av en etnisk orien-
tering som står för den absoluta merparten av verksamheten. Bilden som 
framträder, och som bekräftats i intervjuerna med deltagare, är att detta rör 
sig om verksamhet organiserad av och för människor med likartad erfarenhet 
av migration till Sverige.

Hur förhåller det sig då med hur det mönster som man inom ABF upplevt sig 
skönja, att deltagare inom gruppen invandrare kommit att engagera sig inte 
bara i etniska föreningar utan också i traditionella arbetarrörelseorganisatio-
ner? Går det att se några tendenser i studiecirkeldeltagandet som pekar i denna 
riktning? De anonymiserade data från GUSTAV som vi tagit del av möjliggör 
för oss att se alla cirklar som en viss deltagare gått hos ABF i en viss avdelning 
över tid. Diagram 3 ovan visar verksamheten 2015, vilket är det sista året som 
täcks in av de uppgifter i Gustav som vi analyserat. För att skapa en bild av vad 
vi valt kalla studiecirkelbanor – mönster rörande vilka typer av cirklar (orga-
niserade av olika organisationer) en individ deltagit i över tid – har vi tagit av-
stamp i den kohort unika deltagare som deltog i verksamhet klassad som mål-
grupp invandrare 2010 för att analysera deras cirkeldeltagande till och med 2015. 

Av vårt material framgår att 360 individer deltog i verksamhet klassad som 
målgrupp invandrare inom ABF i Köpings kommun 2010. Deltagarna kan på 
ett övergripande plan delas in i tre grupper. (1) De som bara gick en cirkel 2010 
och inga fler (de återkommer inte i verksamhet hos ABF i Köping); (2) de som 
bara deltar i cirklar inom målgrupp invandrare år efter år; samt (3) de som 
både deltar i cirklar klassade som målgrupp invandrare och i ”vanliga” icke- 
målgruppsklassade cirklar. Av diagram 4 framgår den storleksmässiga relatio-
nen mellan dessa tre kategorier av deltagare. 

DIAGRAM 4.  Folkbildningsaktivitet till och med 2015 bland deltagare som 2010  
deltog i ABFs målgruppsverksamhet för invandrare i Köping.  
Diagrammet visar antal unika deltagare uppdelade i tre kategorier
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Det är en mindre andel deltagare (4 procent) som bara deltog i en aktivitet 
och därefter inte återkommit till verksamhet hos ABF i Köping. Den klart störs-
ta deltagarkategorin av de tre ovan nämnda är gruppen som år efter år fort-
sätter att enbart delta i verksamhet klassad som målgrupp invandrare (59 pro-
cent). Den absoluta merparten av dessa deltagare inom enbart målgrupp-
sverksamhet får betraktas som mycket aktiva. 86 procent inom denna delta-
garkategori har deltagit i minst tio studiecirklar (eller annan folkbildnings-
verksamhet) till och med 2015. Av dessa finns flera individer som deltagit i mer 
än 50 cirklar, enligt materialet.

Den tredje och näst största kategorin (37 procent), de som deltagit både i 
verksamhet för målgrupp invandrare och i andra (icke-målgruppsklassade) 
cirklar, har vi ägnat särskild uppmärksamhet. Det är inom denna grupp som 
vi tänker oss kunna skönja den rörelse mot aktivitet även i traditionella arbetar-
rörelseorganisationer som ABF upplever sig ha sett hos invandrade (och per-
soner med invandrarbakgrund) i Köping. 

Vid närmare analys visar det sig att denna kategori i sin tur kan delas in i tre 
tydliga undergrupper. Det handlar för det första om en grupp individer som 
inte bedömts tillhöra målgrupp invandrare, men som på grund av principerna 
för verksamhetsklassificering ändå räknats in i statistiken. För det andra hand-
lar det om individer som deltagit i verksamhet som inte klassats som målgrupp 
invandrare men som organiseras av etniska föreningar. Den tredje, och största 
gruppen, inom denna kategori består av deltagare som deltagit i cirklar eller 
annan folkbildningsverksamhet som organiseras av andra typer av förening-
ar. Det vill säga deltagare vars studiecirkelbana visar en rörelse också till or-
ganisatoriska sammanhang bortom de etniska föreningarna (se Diagram 5).

Ej målgrupp Deltagit i icke-målgrupps-
klassad verksamhet 
men enbart inom  

etniska organisationer

Deltagit i icke-målgrupps-
klassad verksamhet 

hos andra organisationer

DIAGRAM 5.  Indelning av deltagare som även deltagit i  
icke-målgruppsklassad verksamhet
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Om vi tittar närmare på vilka organisatoriska sammanhang som deltagarna 
i den kategori som rört sig bortom de etniska organisationerna (den tredje 
stapeln från vänster i Diagram 5 ovan) visar det sig att flera har deltagit i stu-
diecirklar och annan folkbildningsverksamhet organiserad av traditionella 
arbetarörelseorganisationer (se Diagram 6).

En betydande andel av de unika deltagarna i verksamhet för målgrupp in-
vandrare 2010 har alltså fem år senare någon gång deltagit i icke-invandrar-
klassad verksamhet inom traditionella arbetarrörelseorganisationer. Det bör 
dock understrykas att detta huvudsakligen handlar om deltagande i enstaka 
studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet. Det absoluta flertalet av de 
aktiviteter personerna deltagit i till och med 2015 är invandrarklassad verk-
samhet och verksamhet organiserade av etniska organisationer. Det går inte 
heller att skönja en entydig rörelse i deltagarnas studiecirkelbanor i bemär-
kelsen att ett deltagande i invandrarklassad verksamhet över tid övergår till 
deltagande i icke-målgruppsverksamhet inom traditionella arbetarrörelseor-
ganisationer. Det är istället ofta så att exempelvis en enstaka facklig studiecir-
kel både föregås och följs av deltagande enbart i studiecirklar organiserade av 
en etnisk förening. 

DIAGRAM 6.  Indelning av deltagare som även deltagit i  
icke-målgruppsklassad verksamhet
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Verksamhetens betydelse för deltagarna
Det återkommande mönstret beträffande verksamheten för målgrupp invand-
rare i Köping är att den präglas av en hög grad av självorganisering i bemärkel-
sen att denna folkbildning organiseras inom ramen för olika etniska organi-
sationer. Vilken betydelse detta får för individ, samhälle och föreningsliv är 
inte möjligt att avgöra på basis av anonymiserade registerutdrag ur GUSTAV. 
Därför har vi också genomfört intervjuer med deltagare i verksamheten för 
att bidra med en förståelse för vilken betydelse deltagarna själva ger delta-
gandet och verksamheten.

Vid urval av informanter har vi, som tidigare beskrivits, använt oss av ABF 
som förmedlande länk. Vi har, för att kunna fördjupa bilden av de deltagar-
mönster som den kvantitativa kartläggningen gav vid handen, efterfrågat in-
formanter som deltagit i verksamhet för målgrupp invandrare sedan en läng-
re tid, helst från 2010. Att vi kunnat erbjuda informanterna att genomföra in-
tervjuerna på somaliska eller finska istället för svenska har medfört att en stor 
del av informanterna i vår studie har en sådan språkbakgrund och tillhörighet 
i finska respektive somaliska föreningar. 

Vi har fått informanternas samtycke till att ta del av vilka studiecirklar de 
deltagit i hos ABF. Vår avsikt har varit att på så vis kunna fråga deltagarna om 
mönster i deras deltagande, skäl till olika val och vad cirklarna haft för bety-
delse. Tidigt visade det sig emellertid svårt att få deltagarna att berätta om 
deltagande i enskilda studiecirklar över tid utifrån registerutdrag. I deltagar-
nas berättelser framträder snarare främst att de uppfattar att de kontinuerligt 
deltagit i verksamhet av olika slag inom den förening de varit aktiva i. Folk-
bildningsverksamheten framstår på så vis som starkt integrerad i föreningar-
nas verksamhet. Vi kunde notera en diskrepans mellan det sätt på vilket del-
tagarnas delaktighet struktureras och presenteras i ABFs verksamhetsredo-
visning i GUSTAV och hur de själva berättar om sitt deltagande. I sig är det inte 
särskilt förvånande; det handlar om olika sätt att närma sig och beskriva en 
verksamhet, där redogörelser styrda av systemkrav skiljer sig från dem som 
styrs av individuellt meningsskapande. I och med denna insikt har intervju-
erna fokuserat på hur deltagarna berättat om sitt deltagande. Utdragen ur 
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GUSTAV fungerar mer som bakgrundsmaterial och fick inte den funktion som 
utgångspunkt för intervjun som vi initialt tänkt oss. 

Nedan redogör vi för några iakttagelser ur intervjumaterialet som belyser 
cirkeldeltagandets betydelse för informanterna. Vi valt att lyfta fram tre kate-
gorier av betydelser som vi bedömt som särskilt framträdande. Vi benämner 
dem Studiecirkeln som orientering i samhället; Studiecirkeln som insats för kol-
lektivet och Studiecirkeln som struktur i vardagen. 

Studiecirkeln som orientering i samhället
I informanternas berättelser om cirklarnas betydelse framträder studiecirkeln 
som en mötesplats för att utbyta information för att kunna förhålla sig till sam-
hället. Studiecirkeln upplevs som ett stöd för orientering i samhället, framfö-
rallt hos dem som inte vistats i landet så länge. 

En av de somaliska informanterna beskriver hur gemenskapen i cirklarna 
fungerar som en plattform för att utbyta information och erfarenheter, speci-
ellt gällande hur man ska navigera och förhålla sig till olika offentliga system. 
Detta informationsutbyte kompletterar den ”officiella informationen”. Den 
officiella informationen belyser något för individerna, t.ex. hur man anmäler 
sig till en studiecirkel eller kontaktar en myndighet, men den ger inte kunskap 
eller erfarenheter som innehas av en person som upplevt fenomenet. I och 
med erfarenhetsutbyten inom den egna gruppen kan man få andra perspektiv 
och höra om alternativa vägar att gå och uppnå sina mål. Deltagandet i stu-
diecirklarna erbjuder möjlighet att utbyta information och erfarenheter av att 
bo i Sverige och hur man kan göra för att skapa ett liv i Sverige. Officiell infor-
mation bygger på en annan grund och mottas enligt informanterna inte på 
samma sätt som från någon som delger en egen erfarenhet. Den officiella in-
formationen är dessutom oftast skriven på ett språk som man inte behärskar. 
Att få denna information tolkad och kompletterad på ett språk som man be-
härskar ses alltså som mycket mer givande än att enbart ta del av information 
i en broschyr eller pamflett.  

En somalisk informant påpekar också att deltagandet i studiecirklar och att 
vara aktiv i en förening i sig innebär att man lär sig mycket om det svenska 
samhället, ”att fungera i det svenska samhället”. Ett annat sätt att uttrycka 
meningen med att organisera sig i föreningar tar fasta på hur det är att lära sig 
ett nytt språk. ”Att lära sig svenska i en studiecirkel erbjuder ett tryggt sam-
manhang att göra misstag och inte skämmas eftersom alla är i samma situa-
tion och du lär dig i din egen takt.”

I flera informanters berättelser framgår också att de ser studiecirklarna och 
föreningsverksamheten som viktiga när det gäller att stödja de egna barnen. 
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En betydande del av föreningsverksamheten är aktiviteter som riktar sig till 
den egna gruppens ungdomar. En av de somaliska informanterna säger att 
barnen och ungdomarna är prioritet, ”de är framtiden”. Dessa aktiviteter är 
mångsidiga och väsentliga för medlemmarna och gruppen i stort. Alla soma-
liska informanter är ense om att den huvudsakliga målsättningen med ung-
domsaktiviteterna är att strukturera de ungas liv så att de inte har tid att en-
gagera sig i så kallat anti-socialt beteende. Alla somaliska informanter beto-
nade också att en stor del av den somaliska gruppen är låginkomsttagare och 
att de inte kan anmäla sina barn till fritidsaktiviteter som skulle bli kostsam-
ma. Därför erbjuder föreningarna ungdomsaktiviteter utan kostnad. Utöver 
detta erbjuder föreningarna läxhjälp för både barn, unga och vuxna. En bety-
dande del av gruppen har begränsad utbildningsbakgrund och språkförmåga 
som gör det svårt att hjälpa sina barn med läxor. Föreningarna ordnar också 
modersmålsundervisning för somaliska barn födda i Sverige. 

Studiecirkeln som insats för kollektivet
De flesta av informanterna framstår utifrån vad de berättar i intervjuerna som 
ledarfigurer och kan således sägas handla i roller som gör insatser för den egna 
gruppen eller samhället i stort. Det är bara en informant som inte beskriver 
att hen haft någon som helst ledarroll, alltså inte varit varken cirkelledare eller 
styrelsemedlem i någon av de föreningar som samarbetar med ABF. För dessa 
informanter med ledarroller framträder deltagandet som ett sätt att få erkän-
nande och respekt och att föregå med gott exempel. En av informanterna sam-
manfattar detta med sitt konstaterande: ”jag är social, jag vill dela min kun-
skap och jag vill få bort människor från sin ensamhet”.

Samtliga somaliska informanter betonar att deras respektive föreningar er-
bjuder viktig service till sina medlemmar och till den etniska gruppen. Denna 
service syftar till det möta det tidigare nämnda behovet hos medlemmarna av 
att navigera i det svenska systemet och hantera olika institutionella krav. Ser-
vicen syftar även till att stödja medlemmarna i att bli aktiva medborgare i lokal-
samhället. En informant säger: ”Mitt motiv är att lära mig att vara en del av 
lokalsamhället”. Hen betonar engagemanget i föreningen med att konstatera 
att det är viktigt att vara del av sitt närsamhälle.

Samhällsservicen för medlemmarna handlar också om att informera om 
rättigheter och skyldigheter som medlemmar av det svenska samhället, och 
framför allt att hjälpa dem att uppnå sina drömmar. En informant framhåller 
att deltagandet i föreningens verksamhet handlar om: ”att få kunskap och vä-
sentlig information om att vara en aktiv samhällsmedlem […] vilka är mina 
rättigheter och skyldigheter i Sverige”. Målgruppen för dessa aktiviteter är de 
vuxna medlemmarna.  En av informanterna säger: “Det finns många äldre som 
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knappt kan läsa och som också har svårt med svenska språket”. 
Insatsen för den egna gruppen, som i flera fall också beskrivs som en insats 

för samhället i stort, är knuten till frågor om etnicitet och kultur. ”Det är för 
finskheten som jag har kämpat” säger en informant när hen sammanfattar sin 
presentation av sig själv. I den här informantens berättelse handlar kampen 
om att hålla framme det finska i Sverige och att slå vakt om rätten till det finska 
språket. På frågan om vad det innebär att vara en aktiv medborgare svarade 
en informant att det handlar om att bli en produktiv medborgare – att bidra  
i arbetslivet – men också om att se de goda sidorna av den svenska kulturen. 
Det handlar också om att föra vidare den somaliska kulturen och språket till 
nästa generation. 

En av informanterna som är engagerad både politiskt och inom studiecir-
kelverksamhet är involverad i asylfrågan vid tiden för intervjun. Hen koordi-
nerar cirkelverksamhet som introducerar det svenska språket och vardags-
kunskap om hur man gör i Sverige, t.ex. ”hur man ska bete sig i tvättstugan” 
och ”hur man hälsar på gatan”. Hen framhåller att det inte är lätt att undvika 
misstag i ett nytt samhälle och därför är det viktigt att det omgivande samhäl-
let inte dömer direkt för ett första misstag. 

Flera av de föreningar som våra informanter representerade arrangerar olika 
kulturella aktiviteter men också modersmålsundervisning. I de somaliska in-
formanternas svar fokuserar de kulturella aktiviteterna på den somaliska kul-
turen och den religiösa identiteten. Dessa aktiviteter syftar till att upprätthålla 
den somaliska etno-kulturella identiteten och säkerställa reproduktionen av 
den somaliska identiteten i diasporan. En viktig aspekt av den somaliska kul-
turella identiteten anses handla om att upprätthålla och förstärka den religi-
ösa identiteten som muslim och sunni. En informant, som också är religiöst 
engagerad, beskriver hur hen upplever sig ha en vägledande roll för sina lands-
män i relation till mötet med det svenska samhället:

Jag blir ofta ombedd att ge råd i olika frågor gällande livet i Sverige. De här 
frågorna och den dialog vi har om dem handlar om vad islams lära säger om 
ett visst svenskt fenomen. Det är mitt ansvar att hjälpa de inom min grupp 
att hitta vägar fram och hantera de dilemman som medlemmarna möter i 
deras vardagsliv i Sverige – vad det innebär att vara en god muslim i Sverige. 

Studiecirkeln blir på så vis en arena för vägledning och samtal. Flera infor-
manter uttrycker att de ser ett stort värde i att hjälpa den egna gruppen. I le-
darrollen ser informanterna sig själv som gott exempel och de känner också 
att de blir respekterade av gruppen i denna roll. I beskrivningar av förenings-
engagemang framträder också en bild av att kontakter byggs i relation till öv-
riga samhället. Relationen till ABF, som bland annat består av återkommande 
kontakter med personal inom studieförbundet, blir ett exempel i sig på detta.
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Studiecirkeln som en struktur i vardagen
De fyra informanter som har finländsk bakgrund är alla engagerade i finsk-
språkig verksamhet som riktar sig till pensionärer. Flera deltar i en verksam-
het de kallar för tisdagsträffar då man lagar vardagsmat och äter tillsammans. 
På torsdagar har man en cirkel där man diskuterar fritt eller om något visst 
tema och där kvinnorna dessutom brukar handarbeta. En av informanterna 
leder en hantverkscirkel. 

Deltagandet framstår för dessa pensionärer som en ljusglimt i tillvaron och 
är ett alternativ till att sitta ensam hemma. ”Det är ju de där tisdagarna och 
torsdagarna som man har” konstaterar en informant. Intervjuerna ger inte en 
så detaljrik uppfattning om vad som faktiskt försiggår under de här cirkelträf-
farna. Det som lyfts fram som viktigt för flera informanter är inte heller göran-
det i sig, utan de betonar värdet av att faktiskt ha en rutin som upprepar sig. 
På en fråga om vad de gör eller talar om i cirklarna svarar samma informant 
att det handlar om ”dagsaktuella händelser” och att man ”minns sin ungdom”, 
men ”vi gör egentligen inget sådant speciellt”. Det nuvarande cirkeldeltagan-
det framställs i intervjusvaren ofta i relation till hur det var tidigare i de olika 
finska föreningssammanhangen. Den tidigare verksamheten som dessa finsk-
språkiga varit delaktiga i framträder som mer mångfacetterad och givande än 
den nuvarande. Informanterna berättar till exempel om danser och gemen-
samma resor som företräder en svunnen, mer livfull tidsepok.  

Ett exempel på detta ges av en informant som berättar om att ”det var trev-
ligare förr, då det var mer verksamhet”. Exempelvis sjöng man, ordnade bingo 
och dansade folkdans. En annan informant beskriver hur engagemanget i de 
finska föreningarna växte fram som ett sätt att få odla sina drömmar om Fin-
land och saknaden dit. Deltagandet beskrivs fortfarande ha en viktig samman-
hållande funktion, även om det kanske har ändrat karaktär. ”Ju äldre vi blir 
desto mer bryr vi oss om varandra”, som en informant uttrycker saken. Hen 
säger vidare att deltagandet i cirklarna ger ”mental hälsa och tid för att vara 
borta hemifrån och fundera på sin egna sjuka kropp”.

Cirklarna får således betydelse för deltagarna i att de ger en struktur i var-
dagen. Det är inte innehållet i cirklarna som värderas primärt. Av beskrivning-
arna framgår till och med flera synpunkter som indikerar att ett visst missnöje 
med det innehållsliga; att det kunde vara (och har tidigare varit) mer givande 
än det upplevs som idag. Det är snarare cirklarnas sociala funktion som regel-
bunden gemenskap som framstår som betydelsefull. 
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Folkbildning av och för migranter: 
betydelser för kollektiv och individ 
Den folkbildningsverksamhet som informanterna beskriver framstår som 
starkt integrerad i olika föreningssammanhang. Det är vidare uppenbart att 
deltagande i studiecirklar och annan verksamhet är något som lockar och en-
gagerar dem som börjar delta i målgruppsverksamhet för invandrare. En klar 
majoritet (96 procent) av de deltagare som 2010 gick studiecirklar klassade 
som målgruppsverksamhet för invandrare i Köping har fortsatt att gå studie-
cirklar hos ABF i Köping. Merparten av deltagarna, 59 procent, deltar även 
fortsättningsvis enbart i cirklar som klassats som målgruppsverksamhet för 
invandrare, medan 37 procent även har deltagit i cirklar som inte är målgrupp-
sklassade. Tittar vi lite närmare så ser vi dock att en stor del av den icke-mål-
gruppsklassade verksamheten som vår population deltar i sker inom ramen 
för etniska organisationer. Av de 360 deltagare som deltog i målgruppsverk-
samhet för invandrare 2010 så är det 26 procent (93 personer) som deltagit i 
verksamhet arrangerad av andra organisationer än etniska, däribland de tra-
ditionella arbetarrörelseorganisationerna. Merparten av dessa deltagare, som 
deltagit i cirklar eller annan folkbildningsverksamhet arrangerad av andra än 
etniska föreningar, har dock enbart deltagit i någon eller ett fåtal sådana ak-
tiviteter. 

Utifrån denna bakgrund kan vi alltså säga att den upplevelse som ABF för-
medlade inför genomförandet av denna undersökning – att deltagare inom 
invandrarklassad verksamhet i Köping också söker sig till verksamhet inom 
traditionella arbetarrörelseorganisationer – i någon mån verkar stämma. Det 
handlar dock om drygt en fjärdedel av deltagarna vi följt i verksamhetsstatis-
tiken och deltagandet är av begränsad utsträckning i termer av antal genom-
förda studiecirklar. Eftersom vi saknar jämförelsematerial är det svårt att ut-
tala sig om detta är mycket eller lite i relation till andra grupper och folkbild-
ningsverksamheter. Givet det över tid minskade partipolitiska engagemanget 
i befolkningen generellt framstår emellertid deltagande i partipolitiska studie-
cirklar och annan folkbildningsverksamhet som högt i denna grupp. 
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Av de 360 unika individerna i målgruppsverksamhet för invandrare 2010, vars 
deltagande vi undersökt till och med 2015, så har exempelvis 28 personer (8 
procent) deltagit i verksamhet arrangerad av SAP. Den tillsynes höga siffran 
bör dock sättas i relation till att merparten av deltagandet i SAP:s verksamhet 
inte avser studiecirklar, utan kortare arrangemang (i flera fall bara en dag) 
klassade som annan folkbildningsverksamhet.

*
Genom intervjustudien var vår förhoppning att få en fördjupad bild av de 
mönster som verksamhetsstatistiken visar på. Det visade sig emellertid svårt 
att få deltagarna att tala om sitt cirkeltagande utifrån hur det förmedlas i verk-
samhetsrapportering. Flertalet av dem som intervjuats har deltagit i många 
cirklar över lång tid och deras berättelser hade snarare en övergripande sum-
merande karaktär, som gör det svårt att relatera berättelserna till enskilda 
cirklar. I vår analys av intervjuerna har vi därför, istället för att fokusera på 
deltagarbanor, urskilt centrala kategorier av betydelser:

1. Studiecirkeln som orientering i samhället. 

2. Studiecirkeln som insats för kollektivet.

3. Studiecirkeln som struktur i vardagen.

De två första kategorierna avser båda betydelser kopplade till att cirklarna 
bidrar till lärande och hjälp av olika specifika slag: att navigera i det svenska 
samhället, att läsa läxor för barn, att lära sig språket. Vad som skiljer dessa två 
kategorier (1 och 2) åt är att i den första, är det betydelsen av få hjälp för sin 
egen eller sin familjs del som är det centrala, i den andra så är det betydelsen 
av att själv kunna bidra och ge andra i gruppen hjälp som lyfts fram. Den sista 
kategorin (3) handlar inte om ett specificerat lärande eller innehåll i cirklarna, 
utan om en typ av betydelser kopplade till att få en regelbundenhet i tillvaron 
som inbegriper möten med andra människor. 

*
I intervjuerna förstärks bilden av att studiecirklarna i stor utsträckning är nå-
got som organiseras på eget initiativ av de etniska organisationerna. Verksam-
heten framstår inte som styrd av ABF, utan som starkt sammanflätad med för-
eningarnas verksamhet och agendor. Vi tycker oss i materialet notera en bild 
som skiljer sig från den bild av studieförbundens integrationsverksamhet som 
bland annat Osman (2013) uppmärksammat. Den verksamhet som beskrivs 
av informanterna tycks tydligt vara utformad efter egna behov och intressen, 
snarare än utifrån ett ”kunskapsbristparadigm” – en föreställning om att del-
tagarna måste förses med kunskaper de förmodas sakna – hos ABF. Verksam-
heten framstår som organiserad både av och för de grupper som berörs, vilket 
ju också kan sägas vara en central tanke inom den kollektiva självbildnings-
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traditionen bland annat Oscar Olsson företrädde (jfr Nordvall 2006).  
I relation till de olika typer av sammanhang för skapande av socialt kapital 

(nätverk och tillit) inom studieförbunden, som Håkansson (2015) pekat ut, 
framstår de sammanhang som framträder i intervjuerna som tämligen homo-
gena där deltagarna känner varandra sedan tidigare. Givet Håkanssons resone-
mang är det framför allt ”bonding social capital” som kan förväntas skapas  
i dessa cirklar; nätverken och tilliten inom den egna gruppen stärks, men inte 
nödvändigtvis relationen till andra grupper. Samtidigt framgår att de perso-
ner vi intervjuat (som uppfattar sig ha ledande funktioner i dessa samman-
hang) utvecklar nätverk med det omgivande samhället som de också försöker 
vägleda gruppens medlemmar i. Här verkar det alltså vara ett slags ”bridging 
social capital” som skapas. Även utifrån våra uppgifter från verksamhetssta-
tistiken kan vi förmoda att ”bridging social capital” skapas, exempelvis när 
deltagare söker sig till icke-målgruppsklassad verksamhet organiserad av an-
dra organisationer än de etniska föreningarna.

*
I de fyra finländska informanternas fall framstår föreningslivet och studiecir-
keldeltagandet inte som en direkt väg in i det svenska samhället eller som ett 
sätt att stå i relation till det, varken i nutid eller det förflutna. I stället fokuse-
rar informanternas berättelser på föreningslivets och studiecirklarnas etno -
kulturella funktioner som upprätthållare av finländska seder och bruk och ett 
sammanhang för att umgås på finska. Vikten av det kulturella framstår dess-
utom viktigare i berättelserna om det förflutna medan meningsfullheterna i 
nutid främst är knutna till vardagen och sociala betydelser. Studiecirkeldel-
tagandet framstår således som en fortsättning på ett sedan länge etablerat sätt 
att slå vakt om den egna gruppens särart. Nuförtiden handlar detta främst om 
att umgås på eget språk och upprätthålla ”egen kultur” i vardagen, även om 
en del informanter uttrycker önskningar om att detta upprätthållande inte 
skulle vara så snävt och inrutat som det blivit. 

Möjligen är detta fokus på upprätthållande av finska seder och bruk ett teck-
en på att gruppen förstår sig själv som minoritet snarare än migrantgrupp. 
Som en minoritet är man en del av den etablerade befolkningen och då har 
man en given plats och behöver inte ”integreras” eller ”inkluderas” på samma 
sätt som mer nyanlända migranter som kan anses behöva förhandla om sin 
identitet och position. Som en minoritet med en någorlunda etablerad posi-
tion i samhället kan man förhålla sig till majoriteten och andra samhällsgrup-
per med utgångspunkt i att andra vet vilken den egna gruppens position är. 

Även om värdet av att stödja den egna gruppen och dess etno-kulturella 
identitet framhålls även bland övriga informanter är det tydligt att detta ock-
så sätts i relation till svenska majoritetssamhället. Dessa övriga informanter 



36

har det gemensamt att de dels är yngre (medelålders eller yngre) än de fin-
ländska informanterna, dels har en bakgrund i Somalia eller Mellanöstern. 
Båda dessa aspekter inverkar rimligen på cirklarnas betydelser. De här infor-
manterna är i arbetsför ålder och aspirerar på en plats i arbetslivet och/eller 
har barn som de har ansvar för. Merparten har migrerat i relativ närtid och 
företräder grupper som inte har samma historiska förankring eller status som 
den finländska minoritetsgruppen.

*
Undersökningen har gett särskilt goda inblickar i två grupper av migranter – 
den finska och den somaliska – som i flera avseenden (socialt, kulturellt, ål-
dersmässigt) är olika. På grund av studiens begränsade omfattning vill vi vara 
försiktiga med att dra några generella slutsatser, men vi kan notera att de 
skillnader som framträder mellan grupperna framstår som mer kopplade till 
ålder och relation till arbetsmarknaden än till skillnader beträffande kultu-
rella faktorer inom grupperna. Vi kan konstatera att det framstår som intres-
sant att i vidare forskning närmare undersöka hur folkbildningen används 
som sociala och strategiska arenor av människor som invandrat till Sverige. 
Folkbildningens arenor framstår bland deltagarna i vår studie som betydelse-
fulla i relation till olika andra livssträvanden; att det ska gå bra för en själv och 
för familjen eller att gruppen ska klara sig bättre. De framstår också som värde-
fulla i sig – som rum där man kan mötas och skapa en meningsfull struktur  
i tillvaron.

*
Social gemenskap och möjligheten att fördjupa ett intresse har i tidigare forsk-
ning lyfts fram som de mest framträdande betydelserna i individers berättel-
ser om sitt cirkeldeltagande. En individualisering av studiecirkeldeltagande 
har noterats och denna har satts i kontrast till den betoning på kollektiva nyt-
tigheter och intressen som antas ha präglat deltagandet i folkrörelsernas folk-
bildningsarbete under 1900-talets första hälft (Andersson m fl,1996; Sundgren 
1999; Stenøien & Laginder 2011). Det finns drag som bekräftar den bilden i vår 
undersökning. Den struktur i vardagen som cirklarna erbjuder är en social 
gemenskap. Den orientering i det svenska samhället som deltagarna anser att 
studiecirklarna ger kan förstås som en möjlighet till fördjupning i kunskaps-
områden av personligt intresse (exempelvis det svenska språket och systemet, 
barnuppfostran och religion).  Samtidigt framhålls betydelsen av att göra en 
insats för den egna gruppen tydligt av de vi intervjuat. Den starka kollektiva 
betydelse som tillskrivs cirkeldeltagandet avviker från tidigare studier av sam-
tida studiecirkeldeltagande. Flera av dem vi intervjuat sätter stort värde på 
att de agerar i enlighet med ett kollektivs intresse, som företrädare för en 
grupp som de själva ingår i. 
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I ABFs historia har den primära kollektiva gemenskapen varit arbetarklassen. 
Den typ av kollektiva gemenskaper som lyfts fram i intervjuutsagorna i vår 
studie är av etno-kulturell eller religiös art. Det behöver emellertid inte inne-
bära att det saknas sociala och politiska dimensioner i dessa gemenskaper. De 
uppstår inte i ett socialt vakuum. De finska migranterna förenas inte bara av 
att dela språk och hemland. Merparten har arbetat inom industrin och har ar-
betarklassbakgrund. I den somaliska gruppen delas inte bara erfarenheten av 
att ha lämnat samma land och av vissa gemensamma kulturella referensra-
mar. Gemenskapen inbegriper också delade upplevelser av sociala erfaren-
heter förvärvade i Sverige, där många bor i samma eller liknande bostadsom-
råden och har upplevt svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Ett 
centralt mål för den verksamhet som flera av våra informanter beskriver tycks 
också vara att i olika avseenden förbättra den sociala och ekonomiska positio-
nen för den grupp de själva tillhör. Även om detta inte är något vi haft möjlighet 
att undersöka närmare i denna studie så indikerar det att skillnaden jämfört 
med annan kollektivt orienterad folkbildning, exempelvis inom den fackliga 
rörelsen, inte nödvändigtvis behöver vara så stor. Den verksamhet som flera 
av studiecirkeldeltagarna i vår studie beskriver ligger således nära hur Gus-
tavsson (1995) väljer att definiera folkbildning som företeelse; det vill säga 
som verksamheter ”där människor organiserar sig i grupper och rörelser för 
att söka kunskap och förändra sina livsvillkor […]”(s. 60). 

*
De studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet som denna undersök-
ning behandlar tycks till stor del vara integrerad i föreningarna och dess strä-
van efter att förbättra tillvaron för medlemmarna i olika avseenden. Den fly-
tande gränsen mellan folkrörelse- och folkbildningsbildningsverksamhet för-
svårar i viss mån möjligheten för oss som forskare att uttala oss om just stu-
diecirkelns betydelse för deltagarna. Samtidigt vore det besynnerligt om det 
skulle pekas ut som ett bekymmer inom arbetarrörelsens bildningsverksamhet 
givet dess folkbildningstradition. Utifrån sin läsning av Oscar Olsson, vars 
idéer och vars pionjärinsatser under det tidiga 1900-talet ofta hänvisas till 
inom ABF, lyfter Arvidson (2004, s 27) fram hur tanken om folkbildning och 
folkrörelse som en enhet är dominerande i hans författarskap. Den verksam-
het vi studerat, som till stor del är (själv)organiserad av och för sina deltagar-
grupper samt sammanflätad med i en typ av folkrörelsearbete, framstår i det 
avseendet inte som något i grunden nytt inom ABF – snarare tvärtom.
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Epilog: Bortom Köping – lärdomar och 
forskningsvägar framåt 
I vilken utsträckning kan resultaten i denna undersökning av ABFs verksam-
het i Köping ses som relevant kunskap i relation till andra sammanhang? Som 
vi berörde inledningsvis tänker vi oss att detta är något som läsaren själv bör 
bedöma. De mönster vi funnit i denna huvudsakligen kvalitativt orienterade 
studie kan ses som ett bidrag till en tolkningsreportar hos läsaren (jfr Larsson 
2009). Kan de tre centrala betydelser som vi funnit hos deltagarna i vår studie 
bidra till att begripliggöra vilken betydelse cirklar har för andra människor  
i liknande situationer? Går det att se den kollektivistiska inriktningen, som vi 
tycker oss se i vår undersökning, även i verksamhet organiserad av migranter 
på andra orter? Graden av generaliserbarhet avgörs till stor del av hur läsaren, 
utifrån sina kunskaper och observationer från andra sammanhang, tycker sig 
kunna besvara dessa frågor jakande.  

Vi kan dock redan nu se att vissa av de resultat vi funnit i vår studie liknar dem 
som lyfts fram i annan forskning. Det talar för att mönstren är av mer generell 
karaktär. Framför allt gäller detta cirklarnas betydelse som en återkommande 
social gemenskap (jfr Andersson m fl 1996). Vi kan även se att cirklarnas ses 
som ett sammanhang där stöd och lärdomar kan hämtas, som kan vara till hjälp 
för utrikes födda i mötet med det omgivande samhället (jfr Nordzell m fl 2017).  

När det gäller statistiska undersökningar är frågor om urval och represen-
tativitet centrala för om resultaten från en avgränsad studie ska kunna genera-
liseras till ett större sammanhang. Vanligen eftersträvas exempelvis ett slump-
mässigt urval från en tydligt avgränsad population. I statistisk bemärkelse är 
det inte möjligt att generalisera till andra grupper utifrån den kohort som un-
dersökts av oss. Vi kan visa att 8 procent av dem som deltog i målgruppsverk-
samhet för invandrare hos ABF i Köping 2010 fem år senare har deltagit i någon 
folkbildningsverkshet organiserad av Socialdemokraterna. Detta säger emel-
lertid inget om ur det skulle se ut vid en motsvarande mätning i en annan kom-
mun eller i riket som helhet. 

Utöver problemet med statistisk generaliserbarhet finns det andra begräs-
ningar med studien och datamaterialet från GUSTAV som bör tydliggöras. En 
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sådan är att det är svårt att precisera vad som kännetecknar de individer som 
ingår i kategorin deltagare i målgruppsverksamhet för invandrare.  Även om 
vår bild är att det i huvudsak rör sig om utrikes födda som inkluderas i katego-
rin, har vi utifrån samtal med personal inom ABF fått indikationer på att även 
barn till utrikesfödda ibland kategoriseras som invandrare. Därtill inkluderas 
i vissa fall även svenskfödda utan utländsk bakgrund, om de varit deltagare i 
en cirkel som blivit målgruppsklassad på grund av att majoriteten av deltagar-
na bebedömts vara invandrare.  Vilka verksamheter och individer som inklu-
deras i kategorin är beroende av hur uppgifter registreras lokalt. Vi har under 
vårt arbete funnit indikationer på att det kan finns skillnader mellan avdel-
ningar, möjligen också mellan olika uppgiftshandläggare. Dessa skillnader 
påverkar statistikens tillförlitlighet och användbarhet negativt, givet att vi vill 
kunna säga något om hur folkbildningsdeltagandet ser ut bland personer som 
invandrat till Sverige. 

Det vore därför en klar fördel om vi i stället kunnat utgå ifrån en tydligare 
preciserad kategori. En sådan kategori skulle kunna vara utrikes födda. Det 
går att urskilja vilka deltagare som är utrikes födda utifrån den statistik röran-
de studieförbunden som finns hos Folkbildningsrådet och hos SCB. I denna 
statistik, som bygger på ett urval av uppgifter ur GUSTAV, saknas dock infor-
mation om samverkansorganisationer. Den informationen finns, oss veterli-
gen, bara tillgänglig direkt i GUSTAV hos studieförbunden. I nuläget går det 
alltså inte, så vitt vi kan bedöma, att utifrån registerdata undersöka i vilken 
utsträckning utrikes födda generellt deltar i olika typer av föreningars cirkel-
verksamhet. Om uppgifter om vilka som är utrikesfödda inkluderades i GUS-
TAV, eller om uppgifter om samverkansorganisationer delgavs Folkbildnings-
rådet och SCB, skulle det exempelvis vara praktiskt möjligt att undersöka 
mönster rörande utrikesföddas deltagande i cirklar organiserade av traditio-
nella arbetarrörelseorganisationer.  

När vi inledningsvis i detta forskningsprojekt förde samtal med företrädare 
från ABF utifrån just intresset att utforska relationen mellan studiecirkeldel-
tagande bland invandrargrupper och engagemang i arbetarrörelsens tradi-
tionella organisationer, inklusive partierna, väcktes frågor som: Kan vi se sär-
skilda cirkeldeltagarmönster för personer som med tiden axlar uppdrag i för-
eningar? Finns det ett särskilda deltagarmönster som kännetecknar politiskt 
förtroendevalda? 

Utifrån de uppgifter om förenings- och studiecirkeldeltagande som ABF och 
dess medlemsorganisationer har tillgång till vore det praktiskt möjligt att be-
svara den typen av frågor. Forskningsetiska aspekter och regelverk rörande 
hantering av persondata sätter emellertid gränser för vad som är möjligt för 
oss som forskare att göra. Individdata som är kopplad till politiska och fackli-
ga sammanhang, liksom etniska föreningar, kräver särskilda etiska hänsyn. 
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Det är både rimligt och tvunget att sådana uppgifter hanteras med stor varsamhet.
Vi fann att det inte var möjligt att inom ramen för detta projekt utveckla en 

design som skulle uppfylla de forskningsetiska krav som skulle krävas för ett 
godkännande i en etikprövningsnämnd. Istället valde vi en lösning där vi i be-
gränsad och anonymiserad form fick tillträde till uppgifter om individers cirkel-
deltagande över tid. 

Det finns emellertid uppenbara begränsningar med detta sätt att arbeta. Vi 
har vid vår analys arbetat med manuellt avidentifierade pappersutskrifter för-
varade hos ABF. Eftersom vi av forskningsetiska skäl varit noga med att själva 
inte upprätta någon databas utifrån det individdata vi fått ta del av, har vi hel-
ler inte registrerat individrelaterade uppgifter i filer för bearbetning i analys-
program (så som SPSS). Möjligheten att analysera data ur GUSTAV skulle gi-
vetvis förbättras avsevärt om vi haft tillgång till (anonymiserad) digital indi-
viddata för bearbetning i analysprogram. Så vitt vi förstår har det inte varit 
tekniskt möjligt att skapa sådana anonymiserade filer i GUSTAV.

Vår lärdom utifrån detta projekt är att GUSTAV är en potentiellt mycket in-
tressant källa exempelvis vid studier av hur studiecirkeldeltagande utvecklas 
över tid och av hur människor genom cirkeldeltagande kommer i kontakt med 
verksamheter organiserad av olika delar av föreningslivet. Samtidigt bör det 
klargöras att det ur forskningsperspektiv kan finnas problem med databasen 
som måste hanteras.  De uppgifter som lagras i GUSTAV är ingen självklar åter-
spegling av den faktiska cirkelverksamhet som bedrivs i landet. Vid de inter-
vjuer som gjordes i detta projekt visade det sig att deltagarna hade svårigheter 
med att relatera till de uppgifter om folkbildningsdeltagande som fanns re-
gistrerat om dem i GUSTAV. Det kan, som vi varit inne på, möjligen förklaras 
med att de uppgifter om en verksamhet som rapporteras in och beskrivs i ett 
administrativt system inte är desamma som de uppgifter deltagare själva lägger 
på minnet. De ofta mångtaliga cirklarnas formella namn i systemet fäster in-
formanterna ingen större vikt vid. Snarare är det föreningssammanhang, ak-
tiviteter och sociala relationer som kommer i förgrunder i deras berättelser. 
Vi kan dock inte utesluta att det skulle kunna finnas inslag av överrapporte-
ring av verksamhet i materialet. Det omvända gäller rimligen också, att det 
kan pågå cirkelverksamhet hos medlemsföreningar som av olika anledningar 
inte rapporteras in till ABF.

Oavsett dessa brister i databasen vore det önskvärt att initiera en diskussion 
om hur inrapporteringsrutinerna samt själva den tekniska utformningen av 
GUSTAV kan utvecklas så att det på sikt kan öka kvaliteten i den statistik som 
upprättas. Det är sannolikt inte bara intressant för forskare utan också för stu-
dieförbunden, för att få ett så bra underlag som möjligt för analysarbete i sam-
band med kvalitets- och uppföljningsarbete. 
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I din hand håller du ABFs forskningsrapport, Folkbildning  
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Resultatet blev en lokal studie av deltagarmönster och  
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invandrare.
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folkbildningen utvecklas.

  


