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FÖRORD 
 
Denna uppsats har blivit till utifrån min egen genuina intresse i att förstå vad folkbildning är 

och hur jag ska kunna förklara vad just studieförbunden jobbar med. Jag riktar stor och 

ödmjuk tacksamhet till studiens informanter för den öppenhet och självrannsakan dessa visat i 

intervjuerna, ett för mig stort bevis på deras engagemang och egna intresse för ämnet. 
 
I arbetet med studien har det blivit mycket litteratur jag läst om folkbildning, och jag har efter 

hand även funnit mer litteratur som varit berikande. Jag har i vad jag läst funnit en fras, som 

format min förståelse för hur jag skulle definiera folkbildning. Den biten text återkommer i 

litteraturgenomgången. Kivedo skriver att folkbildning ”is not at phenomenon as such, it is 

not an activity, but rather an idea, a movement of ideas.” (Aldestam et al., 2010, s. 74). 

Kanske är det  så att  folkbildning i  sig inte rör sig om  ett  fenomen,  det  kanske inte är 

aktiviteter, utan idéer som utgör folkbildningen, en rörelse av idéer. 
 
Om jag låter mig använda en metafor och ser studiens titel som två sidor på ett mynt så har 

frasen i ovanstående stycke satt ena prägeln på uppsatsens titel. Det som framkommit för mig 

i arbetet med studien, där jag vill komplettera är att dessa idéer fångas upp av många olika 

ideologier, en röra, vilket präglar andra delen av uppsatsens titel. 
 
Slutligen vill jag rikta tack till mina barn som tålmodigt stått ut med en lång frustration hos 

mig och min fru som stöttat och lyssnat om nätterna när hjärnan varit på högvarv angående 

uppsatsen. Ett tack även till min handledare för intellektuell sparring såväl som tack till 

opponent och examinator som ställt mig mot väggen och tvingat mig vidare. Även om det 

varit deras jobb så vill jag ändå lyfta min tacksamhet för väl utförd tjänst. 
 

 
 
 

Linköping, 11 februari 2016 
 

 
 
 

Samuel Gyllenberg 
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1. INTRODUKTION 
 
När jag säger att jag är folkbildare eller sysslar med folkbildning så är jag osäker på vad andra 

hör eller vad det är jag tror att jag säger. Jag har varit föreningsaktiv i olika sammanhang i 

kanske tjugofem av mina snart trettiofem år i livet. Min medvetenhet om föreningsliv var 

kanske inte så utvecklad för tjugofem år sedan som den är nu, men när jag ser tillbaka ser jag 

mitt  föreningsliv  kantat  av  pedagogiska  miljöer  där  studieförbund  på  något  sätt  varit 

delaktiga. Mina senaste fem till tio år har jag varit mer aktiv som förtroendevald inom mitt 

föreningsliv och mött studieförbunden i olika sammanhang. När denna uppsats skrivs har jag 

dessutom varit både anställd och är förtroendevald inom ett studieförbund. Kort sagt har jag i 

olika sammanhang både träffat och jobbat sida vid sida med individer vars jobb det är att 

förklara vad folkbildning är och möjliggöra att folkbildning sker, men vid eftertanke kan jag 

inte säga att jag förstått vad som egentligen särskiljer folkbildningen från andra verksamheter 

för lärande. Som anställd vid studieförbund har jag, och jag tror andra med mig, upplevt det 

som problematiskt i mötet med andra att försöka förklara vad folkbildning är. Här finns en 

risk att jag som handläggare inte kan agera och kommunicera trovärdigt som möjliggörare av 

folkbildning. 
 
Det verkar dock inte bara vara jag som handläggare eller förtroendevald vid studieförbund 

som har svårt att ge folkbildningen en definition. Under sin professorsinstallationsföreläsning 

den 20 maj 2015 gav Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik, bland annat uttryck för hur 

undanskymd och nedprioriterad vuxenutbildningen är som fält, och då att folkbildningen är 

särskilt eftersatt. Fejes framhöll att begreppet folkbildning är svårt att både förklara och 

översätta då dess innehåll och termer, som exempelvis bildning, sällan existerar i andra språk. 
 
Det har under det gångna seklet kommit såväl statliga utredningar som folkrörelseanknutna 

skrifter och forskning om folkbildningens betydelse och innebörd. Dessa texter har enligt min 

uppfattning inte givit något enhetligt svar på vad folkbildning är eller vari dess särart består. 

Min uppfattning bekräftas till del av Henrik Nordvall, föreståndaren för Mimer – nationellt 

program för folkbildningsforskning som under folkbildningens forskningsdag 15 sep 2015 

gav direkt uttryck för problematiken med att ge en fast definition av vad folkbildning är. 

Begreppet folkbildning tycks således sakna en allmängiltig definition. 
 
Folkbildning, som huvudsakligen återfinns som term i norden inkluderas delvis i diskurser 

som behandlar livslångt lärande och vuxnas lärande. En uppdelning av ordet folkbildning i 

folk  och  bildning  ger  inte  nödvändigtvis  tydligare  avgränsning  eller  innebörd.  Aman, 

Eriksson, Lundberg och Winman (2011) lyfter fram att begreppet folkbildning handlar om 

flera bildningsformer. Dessa bildningsformer återfinns också i andra bildningstraditioner även 

utanför norden. I Sverige hänvisas folkbildning till den statsbidragsfinansierade 

folkbildningen, vilken definieras av staten och Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet är en 

intresseorganisation för folkhögskolorna och studieförbunden i Sverige, och de har en 

myndighetsutövande funktion i att verkställa fördelningen av statens bidrag samt att kritiskt 

granska studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet. Studieförbunden ingår 

tillsammans i intresseorganisationen Studieförbunden vilken är en av tre 

medlemsorganisationer i Folkbildningsrådet. De andra två organisationerna i 

Folkbildningsrådet, Sveriges kommuner och Landsting respektive Rörelsefolkhögskolornas 

riksförbund representerar folkhögskolorna i Sverige. 
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1.1 Folkbildningens utveckling i Sverige 
 
Folkhögskolorna som började uppstå runt mitten av 1800-talet i Sverige har varit en stor och 

viktig del i bildningsarbetet för befolkningen. Dessa var länge en möjlighet för arbetarklassen 

att bilda sig och har sedan skolans etablering i Sverige blivit en alternativ väg till kunskap 

som legat utanför det formella systemet (Arvidson, 1985). Folkhögskolans verksamhet sker 

genom kursverksamhet lik skolans, men som en del av folkbildningen balanserar sin 

verksamhet mellan idealet om kunskap för egen skull och studier för kvalifikationer. 

Folkhögskolan är en väg för individer att komplettera tidigare studier, ett alternativ till 

gymnasium och kommunal vuxenutbildning för att uppnå grundläggande behörighet till högre 

studier. Folkhögskolorna svarade 2013 för över 100 000 studerande och en kvarts miljon 

deltagare vid kulturprogram (Folkbildningsrådet, 2015). 
 
Studieförbunden i Sverige börjar tillkomma och grundas i slutet av 1800- och början av 1900- 

talet. Politisk turbulens, på både borgerliga sidan och i arbetarklassen, gör att organisationer 

startar vidare bildning inom sina fält. Kraven på studieförbund kommer främst från 

ungdomsorganisationer som eftersträvar mer strukturerade organisationer för 

bildningsverksamhet   (Arvidson,   1985).   Folkbildning   utvecklats   under   1900-talet   med 

koppling till olika folkrörelser. Studiecirkeln har stor inverkan för utveckling av individer 

samt hur förändring kommit till uttryck inom folkrörelserna och inte studieförbunden. 

Arvidson (ibid) lyfter in att en stor del av vuxenutbildningen under 1900-talet har sina rötter i 

folkbildningen och att man där särskiljer folkbildningen som någonting utanför det formella 

utbildningssystemet. 
 
Folkbildningens arbetsformer och metodik har, enligt Arvidson (1985) förskjutits från vad de 

varit i början av 1900-talet. En anledning till förskjutningen som framställs hos Arvidson 

(ibid) hör till den maktrelation som uppfattats mellan skola och folkbildningen samt de behov 

som uppfattats finnas hos de lärande. När skolan uppfyller behov som de lärande upplever 

minskar behovet av en annan bildningsform. Läroplaner i skolan uppfattas utgöra en 

maktrelation som inte finns i folkbildningen. Folkbildningen antog istället en fast struktur för 

hur studiecirklar genomförs (Arvidson, 1985). 
 
Arvidson (1985) beskriver en förskjutning av studieämne inom folkbildningen under 1900- 

talet från fokus på föreningskunskap och folkrättsligt innehåll till fritid och hobby. Denna 

förskjutning beskrivs ske i samband med att arbetarrörelsen får igenom stora förändringar i 

samhället vad gäller arbetstider och semester vilket skapar mer utrymme för fritid. Ett andra 

skifte som framställs är grundskolans införande och minskningen av ungdomsorienterad 

cirkelverksamhet där grundskolan fyller upp grundläggande behov av utbildning som tidigare 

varit förlagd inom folkskola och folkbildningsverksamheter. 
 
Det  var  inte  bara  inom  de  politiska  rörelserna  som  möjligheter  till  nya  studieformer 

efterfrågas. Idén, eller rörelsen, att starta studieförbund frodades även i nykterhetsrörelsen, 

bonde- och landsbygdsrörelser samt utifrån livsåskådning och tro inom Svenska kyrkan. Efter 

hand grundade rörelser och organisationer sina respektive studieförbund, gick samman för att 

grunda gemensamt eller gick med i befintliga studieförbund och blev grundar- eller 

medlemsorganisationer (Arvidson, 1985; von Essen & Åberg, 2009). Under 1900-talet och 

vidare in i 2000-talet lägger vissa studieförbund ned sin verksamhet, några går samman och 

nya studieförbund tillkommer genom antingen egen rörelse eller ur etablerade studieförbund 

(von Essen & Åberg, 2009). 
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1.2 Studieförbunden idag 
 
Idag finns det tio studieförbund kopplade till intresse organisationen Studieförbunden och 

Folkbildningsrådet, bestående av Arbetarnas bildningsförbund (ABF), Folkuniversitetet, Ibn 

Rushd studieförbund, Kulturens Bildningsverksamhet, Medborgarskolan, Nykterhetsrörelsens 

Bildningsverksamhet (NBV), Sensus studieförbund, Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda 

och Studieförbundet Vuxenskolan. Studieförbund kan ses som federationer av organisationer 

(von Essen & Åberg, 2009). Studieförbunden har medlemsorganisationer vilka utgör 

studieförbundens demokratiska kärna och består i huvudsak av ideella föreningar. 

Studieförbundens  verksamhet  fylls  till  stor  del  av  de  tre  statsbidragsberättigade 

studieformerna studiecirkel, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet 

(Folkbildningsrådet, 2015). Studieförbunden ska förhålla sig till kriterier för bidrag och från 

medlemsorganisationerna beslut. Pedagogiska frågor hos deltagare, besökare och 

medlemsorganisation är saker att hantera inom varje studieförbund. Varje studiecirkel 

fastställer sina mål och metoder för sitt bildningsarbete. 
 
Under 2013 drog studieförbunden till sig nära 650 000 unika deltagare i olika former av 

cirkelverksamhet, samtidigt som de hade över 19 miljoner icke unika besökare och deltagare 

till olika kulturprogram (Folkbildningsrådet, 2015). Att studieförbunden på så vis engagerar 

och når en publik som är dubbelt så stor som landets befolkning, om än av icke unika 

besökare och deltagare, ger en bild av omfattning och påverkan verksamheten har på 

samhället. 
 
Studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet är närstående i struktur, där annan 

folkbildningsverksamhet är mer flexibel i sina kriterier än vad studiecirkeln är. Studiecirkeln 

följer en uppställning av planlagda studier, där deltagarna ska vara 13 år eller äldre, och ska 

ske  genom  ett  minimum  av  tre  träffar  vilka  ska  omfatta  ett  minst  nio  studietimmar 

tillsammans och inte mer än fyra studietimmar per tillfälle. Båda formerna har en cirkelledare 

vars uppgift är att sköta huvudsaklig dokumentation och kontakt med studieförbunden. 

Cirkelledare ska i någon mening vara till stöd för att föra gruppens lärande vidare och kan, 

men måste inte, ha en pedagogisk funktion. Ledarutveckling av studiecirkelledare ansvars för 

av studieförbunden separat. Studiecirklar, tillsammans med annan folkbildning, förekommer i 

en mängd utföranden baserade på sin grad av strukturering. De kan vara allt från traditionellt 

uppstyrda lärarledda kurser med återkommande träffar varje vecka där intyg ges efter 

genomförd kurs, till löst sammansatta träffar av vänner som tillsammans diskuterar ett ämne 

med träffar utsprida över ett helt år. Kulturprogrammet utgörs huvudsakligen av 

scenframträdanden och åskådarkultur. Ett arrangemang presenteras i form av konsert, teater, 

föreläsning eller utställning på vilken besökare betraktar eller lyssnar till (Folkbildningsrådet, 

2015). 
 
Studieförbundens organisatoriska struktur består generellt sett av olika slags medarbetare som 

alla kan ha olika ingångar för sin förståelse för vad folkbildning är eller kan vara. Dels finns 

utförande led av studiecirkel- och kursledare, generellt ideella, men som kan vara avlönade av 

studieförbundet. Administrativt led av anställda på hos studieförbunden i vilkas uppdrag det 

ligger att ha kontakt med utförande ledet. Inom studieförbunden finns även utvecklare som 

jobbar med medarbetar- och cirkelledarutveckling.  Verksamhetsledare på studieförbunden 

som kan ha kontakter inom sitt studieförbund såväl som mellan studieförbunden. 

Verksamhetsledare har möjlighet att bidra med perspektiv både från sina organisationer och 

från de andra studieförbunden. 
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Utöver det som av Folkbildningsrådet presenteras som folkbildningen finns andra instanser 

som rör sig i folkbildningens periferi. Här återfinns exempelvis bibliotek och muséer vilka har 

något av ett bildande uppdrag, men det finns även organisationer som kallar sig studieförbund 

som inte ingår i gemenskapen under folkbildningsförbundet, exempelvis Studieförbundet 

Näringsliv och Samhälle. 
 
Den statliga utredningen 2003 (SOU 2003:94) om folkbildningens särart har man bland annat 

pekat på att identiteten hos folkbildningen är otydlig då många av de former och ideal som 

folkbildningen länge stått för nu även är inkluderade av andra utbildningsanordnare, inte 

minst den offentliga formella skolan. Samtidigt som folkbildning finns som ett allmänt 

vedertaget begrepp saknar det en enhetlig definition och fast innebörd. Om man inte kan ringa 

in ett begrepp blir det otydlig något som även gäller folkbildning. Tvetydigheten eller bristen 

på särprägel som term gör det svårt att använda folkbildning som språkligt verktyg och 

begrepp. Studieförbundens verksamhet uppfattas här vara präglad av en tydligare särart 

gentemot det formella utbildningssystemet jämfört med folkhögskolan som inkluderar termen 

skola för sin verksamhet. 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
1.3.1 Syfte 

Har olika slags medarbetare och utövare olika eller överensstämmande förståelse av 

folkbildning? Det är en ständigt aktuell fråga då utbildnings- och bildningssektorn är i ständig 

förändring då nya paradigm och förhållanden uppstår. Syftet med studien är att bidra med 

kunskap om folkbildning. Med utgångspunkt i en tolkningstradition undersöks den 

övergripande forskningsfrågan ”Vad är folkbildning” utifrån hur fenomenet folkbildning 

uppfattas av studieförbundens verksamhetsledare. 
 

1.3.2 Frågeställningar 

Den övergripande forskningsfråga ”vad är folkbildning” är i den här uppsatsen uppdelad i 

följande frågeställningar med utgångspunkt i hur fenomenet folkbildning uppfattas av 

verksamhetsledare. 
 

 Hur definieras folkbildning enlig verksamhetsledarna? 

 Vad innebär folkbildning enligt verksamhetsledarna? 

 Hur urskiljs folkbildningen av verksamhetsledarna? 

 Hur särskiljs folkbildningen av verksamhetsledarna? 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Studien är avgränsad i huvudsak i fyra aspekter. Den första aspekten är typ av organisation 

informanterna tillhör i vilken studien avgränsas till studieförbund. Den andra avgränsningen 

ligger i informantens roll i organisationen där en avgränsning ligger i ett ledarskapsskikt med 

informanter i roller som verksamhetsledare. En tredje avgränsning ligger i att 

verksamhetsledarna leder verksamhet på geografiskt bas i regional nivå, och då inte 

verksamhetsledarer baserat på tematisk- eller ämnesbaserad verksamhet. Den fjärde 

avgränsningen berör att informanterna verkar inom samma region. 
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1.  TEORETISK REFERENSRAM 
 
Den teoretiska referensramen i denna uppsats är uppdelad på teoretiska perspektiv samt 

tidigare forskning. I detta kapitel ställer jag upp och redogör innehåll. I diskussionskapitlet 

senare i uppsatsen diskuteras innehållet i den teoretiska referensramen och relateras till 

studiens resultat. Det är genom studiens resultat som den teoretiska referensramen ges 

relevans, varför diskussionen främst sker där. 
 

2.1 Teoretiska perspektiv som tidigare använts inom fältet folkbildning 
 
Detta avsnitt tar upp teorier som förekommit i forskning på området folkbildning. Teorierna 

förekommer i sammanhang om allt från diskurser om begreppsnivå och begrepps innehåll till 

att diskutera forskningsstrategiska eller teoretiska ansatser och ställningstaganden. 
 
Arvidson (1985) ställer upp att det finns en skiljelinje för underliggande syfte mellan vad 

utbildning är och vad folkbildning kan tänktas vara. Utbildning pekas ut som en kulturell 

process för att reproducera funktionella medborgare medan folkbildningen istället presenteras 

att ursprungligen syfta på en självbildning av individen och en folklig självuppfostran. 

Arvidson   (1985)   framlägger   att   termer   som   pedagogik   kommer   till   uttryck   genom 

arbetsformer och metodik inom folkbildning. 
 
Hos Arvidson (1985) har folkbildningen betoning på deltagarinitiativ och deltagarinflytande 

med en historisk utgångspunkt i självlärande och självbildning. Folkbildningen innehåller för 

Arvidson (1985) en samling centrala begrepp. Dessa begrepp överlappar varandra när 

Arvidson (ibid) diskuterar och ger hänvisning till arbetsformer, ledare och deltagare. Dessa tre 

menar Arvidson skiftar i relation till varandra och överlappar till den grad att studiecirkeln 

påverkar vilken roll som är applicerbar. Närvarande individer kan växla mellan ledare och 

deltagare samtidigt som folkbildning kan beskrivas som arbetsformen för studiecirkeln. 
 
Gustavsson (1995) ger uttryck för hur begreppen folkbildning och bildning kan ses som vaga 

och mångtydiga. Enligt Gusstavsson (ibid) hänvisar ord till beteckningar för begrepp där 

synonymer och närliggande ord beskriver dess innebörd. Folkbildning kan då delas upp som 

ord, begrepp och företeelse. Uppdelningen ger att olika språk och kulturer använder olika ord 

för att beskriva begrepp och företeelser. Innebörden av begrepp förändras baserade på 

traditioner. Företeelser har en fast innebörd trots olika ord eller termer för företeelsen. 

Gustavssons  (ibid)  idé  är  att  ta  fasta  på  centrala  delar  av  definitioner  och  göra  dessa 

åtkomliga, tydliga och frikopplade från sina direkta och fasta sammanhang. Definitionernas 

centrala delar skulle då kunna diskuteras och komma till användning utanför sin direkta 

kontext. 
 
Gustavsson  (1995)  pekar  på  att  de  företeelser  som  räknas  in  i  folkbildning  kan  vara 

universella och globala men att terminologin och orden är annorlunda. Kompositionen av 

företeelser ges inte nödvändigtvis samma struktur som i diskurser om det svenska 

folkbildningsbegreppet. Termer och ord bär prägel av traditioner utifrån sin uppkomst och 

etablering. Gustavsson (ibid) lyfter frågan att intresset för företeelsens globala och universella 

etablering pekar på frågor om eventuell frånvaro av folkbildning vilket leder vidare till vilka 

förutsättningar som krävs för att folkbildning ska uppstå, utifrån behov och utrymme. 

Företeelsen avser praktisk verksamhet, det empiriskt iakttagbara. Termerna som används för 

att beskriva fenomenet folkbildning har enligt Gustavsson (ibid) olyckligtvis inte förändrats 
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till vår nutid och tagit plats i vår nutida tankevärld vilket gör att folkbildning och bildning, 

blivit otydliga. 
 
Larsson (1995) sätter begreppet folkbildning i ett resonemang om akademiska discipliner som 

sociala konstruktioner. Larsson (ibid) menar det vore tvivelaktiga att fastställa och definiera i 

fasta innebörder. Istället tillskriver Larsson (ibid) företeelser som att de liknar varandra och 

visar släktskap, därmed inte fastalåsta i en fast definition. Definitioner av begrepp är för 

Larsson (ibid) mer flexibla och består eller byggs upp av de likheter, relationer och släktskap 

som tillskrivs mellan termer för företeelserna. 
 
Larsson (1995) anser att diskurser om folkbildning generellt handla om antingen institution 

eller om process. Uppdelning av termen folkbildning ur ett historiskt perspektiv ses som att 

gälla klasser med folk som skild från de bildade. På så vis har folket av de bildade ansetts 

obildat. Den bildade klassen har tillskrivits vara en elit. Det obildade folket har fått stå i 

motsats till denna bildade elit. Folkbildning har utmanat en rådande maktstruktur och låst upp 

en bildande verksamhet inom folket, och där igenom bildat en elit inom och från folket. 

Folkbildningen har haft stark koppling till folkrörelserna. Länge hade folkbildningen 

tillsammans med folkrörelserna en funktion som förändrade av maktförhållanden genom att 

ge tillgång till bildning och kunskaper som tidigare var avsedda för eliten. Larsson (ibid) 

menar att stora delar av folkbildningens ursprungliga självpåtagna bildningsuppdrag har 

fångats upp av annan utbildning, så som skolsystemet. Folkbildningen har dock behållit 

utrymme genom sin tillgång till annan kunskap och annan bildning än den inom skolan 

Folkbildningen har fyllt ut ett utrymme utifrån humanistiska ideal där människan och 

individens  personliga  behov  fått  stå  i  centrum,  något  som  Larsson  (ibid)  uttrycker  som 

orimligt att legitimera med ekonomiska argument. Här ges uttryck för folkbildning som en 

process för folkliga klasser att kunna skaffa sig kunskap. 
 
Folkbildningen beskrivs av Larsson (1995) även i termer av en folkbildningens grammatik, 

som ett säreget mönster av strategiska handlingar. Här ingår ej stereotypisk kunskap med ett 

rörligt innehåll, lösare ramar och mjukare uppdelning än det som gäller inom andra generella 

skolsystem. Folkbildning ställs även mot begrepp som vardagslärande. Perspektivet utgår 

från att människan inte kan undgå att erfara och genom erfarenhet ständigt lära sig genom 

växelverkan av handlande, reflektion, anpassning och utveckling. Folkbildningen anses av 

Larsson (ibid) vara ett organiserat lärande till skillnad från vardagslärandet. Dock menar 

Larsson (ibid) att folkbildningen kopplar an mer till individens verklighet i sitt lärande än det 

generella skolsystemet. Bildning sker genom att egna subjektiva intryck möter det objektiva, 

det utanför individen i möte med andra, genom att värdera det gemensamma i relation till det 

egna. Andra kan vara såväl andra personer, i gemenskap med andra som litteratur. Argument 

bör enligt Larsson (ibid) värderas kritiskt ur rationalitet inte partiskt och instrumentellt. 

Larsson (ibid) utgår från en teoribildning om kommunikativt handlande, där individer söker 

finna vad som är sant, etiskt riktigt och äkta. Folkbildningen tillskrivs då av Larsson (ibid) 

behöva vara utan tvång. 
 
Onsér-Franzén (1995) ger sina perspektiv på folkbildning med hänvisning om begreppet 

kulturer och delkulturer. Kulturer menas då kunna delas upp i två närmast olika företeelser 

eller begrepp. Kultur kan då antingen ses som finkultur utifrån vad som accepterats av övre 

klasser exempelvis våra klassiska konstarter. Kultur kan då i det andra fallet klassas eller 

beteckna en individs totala livssituation. En människas livssituation inkluderar då 

delkulturerella element som beteenden och handlingsmönster vilka bland annat grundar sig i 

uppfostran, utbildning och yrke. Onsér-Franzén (ibid) diskuterar idealtypifiering av 

delkulturer, och pekar på att delkulturer kan beskrivas som livsstilar nedbrutna i ett system av 
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tre livsstilar: borgerliga traditionalister, folkbildningsaktivister och kulturrelativister. Onsér- 

Franzén (ibid) ger uttryck för begrepp som tankeoperationer vilka namnges av ord och 

kännetecknas av namngivna företeelser. Begrepp ska säga något om den eller de företeelser 

som begreppet berör, begreppet ska vara ett verktyg för att organisera och förstå verkligheten. 

Det är ett sätt att tillämpa och operationalisera genom att säga något om det man ser, empirin. 

På så sätt är ord namn på handlingar och skilda företeelser. 
 
Folkbildning och pedagogisk verksamhet menar Rubenson (1995) påverkas av en yttre och 

inre kontext för den aktuella institutionen. Yttre kontext utgörs av politiska-administrativa 

system som organisationen tillhör, medan inre kontext utgörs av ideologisk-kulturell- och 

strukturell delkontext. Den ideologisk-kulturella delkontexten baserar sig på organisationens 

idévärld, dess föreställningar, tankemönster, värderingar och traditioner, medan den 

strukturella baserar sig på organisationens ramfaktorer som är konsekvenser av systemet, så 

som ekonomisk-administrativa ramar, juridiska ramar och ideologiska ramar. Dessa inre och 

yttre kontexter utgör tillsammans de förutsättningar och förhållanden som den pedagogiska 

verksamheten verkar inom. Rubenson (ibid) skriver att det ”förefaller därför föga fruktbart att 

diskutera folkbildningens pedagogiska karaktär fristående från dess institutionella kontext.” 

(Rubenson, 1995, s. 112). Överensstämmelse med ideal är beroende av strukturella 

förhållanden. Rubenson (ibid) ger utlåtandet om folkbildningen att ”Stelnar den i sina former 

är faran att folkbildningsbegreppet kommer att stå för en högt idealiserad modell som mer 

vilar på optimistiska förhoppningar än på verkligheten.” (Rubenson, 1995, s. 112). 
 
Sjösten (1995) ger uttryck för två varianter att se på folkbildning. Den första är knuten till 

folkrörelserna och har folkbildning som verktyg för en självbildning eller självuppfostran. 

Den andra ser till folkbildning som en form av allmän pedagogisk verksamhet. Sjösten (ibid) 

menar  att  det  är  viktigt  att  inte  glömma  bort  att  begrepp  har  vardagsanvändning  i  det 

vardagliga språkbruket och den allmänna begreppsförståelsen. Det vore, enligt Sjösten (ibid), 

av nytta med ett operationellt och ideologiskt tomt begrepp som kunde vara mer allmängiltigt 

och fritt från ideologiska och politiska konnotationer. Sjösten (ibid) lägger fram ett möjligt 

tillvägagångsätt av att avgränsa begreppet folkbildning till att gälla efter 1800-talets mitt och 

sätta en tidlös aspekt på begreppet och avskilja upplysningen som oviktig för folkbildningens 

framväxt. Folkbildning skulle då kunna breddas till att inkludera ”(…) alla de ansatser och 

kunskapsinnehåll som ämnar ge ett bredare folklager någon form av kunskap (…)” (Sjösten, 

1995, s. 170). Här tillskrivs varje form av bildning, doktrin och fostran av folket, självinitierad 

såväl som påtvingad. Sjösten (ibid) fullföljer inte sin argumentation angående instiftandet av 

ett operationellt begrepp. Istället ställs den vardagliga upplevelsen och kulturarvet i centrum. 

Folkbildningsbegreppet anses av Sjösten (ibid) fullt av innebörd genom ideologier hos de som 

verkar inom fältet. Där finns för Sjösten (ibid) ingen operationell möjlighet att skilja mellan 

vardagsinlärning och bildningsbegreppet. Folkbildningsbegreppet blir därmed knutet till ett 

vardagsbegrepp för företeelsen folkbildning. Sjösten (ibid) menar att det istället går att koppla 

begreppet upplysning till folkbildningsbegreppet och ge en helhetsbild genom ett sådant 

begreppspar. På så vis skulle nya former framträda för folkbildningen. Folkupplysning kunde 

då vara upplysning som kommit folket till del. Det blir då viktigt att få grepp om övergången 

mellan folkbildning av folkupplysande karaktär. Här inkluderar Sjösten (ibid) även folkets 

egen   självupplysning.   Historiskt   tillägger   Sjösten   (ibid)   att   man   inte   ska   glömma 

reformationen som förlöpare till folkbildningens, det som kom före och lade grunden för den 

upplysning och folkbildning som kom från andra hälften av 1800-talet. 
 
När Bergstedt (1995) talar om folkbildning uttrycker han att ”När folkbildning fungerar som 

bäst uppstår det processer där samtal mellan deltagarna präglas av såväl förståelse som kritik, 

inlevelse  såväl  som  motsägelser”  (Bergstedt,  1995,  s.  187).  Bergstedts  (ibid)  perspektiv 
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förutsätter att det inte går att studera det rena fenomenet som sker i det inre. Tillfällen av 

vanligt vardagligt meningsskapande uppstår skjuts åt sidan för att undersöka vilka andra sätt 

som finns för att skapa mening, till exempel om folkbildning. Det innebär att söka efter det 

som är annorlunda jämfört med det vanliga vardagliga meningsskapandet vilket skapar en 

förändring i meningsproduktionen. 
 
Gougoulakis (2008) placerar flera företeelser och begrepp folkbildning tillsammans med vissa 

konstituerande aspekter. I en första del placerar Gougoulakis (ibid) termen folk som en 

definierande faktor. Synen på vad folk är blir viktigt för att definiera vilka som bildas. 

Gougoulakis (ibid) menar att termen folket språkligt får en ny betydels vid folkbildningens 

utbrott och den nya våg av demokrati som sveper in i Europa och Sverige i slutet av 1800- 

och genom 1900-talet. Folk som historiskt eller traditionellt tillskrivits vara den stora massan 

av befolkningen har ofta förknippats med en svag politisk, ekonomisk och kulturell makt, men 

får istället en ny betydelse i stil med medborgare. Folkbildning, skriver Gougoulakis (ibid), är 

det offentliga rummet i vilket samtals förs. Här utgår folkbildning från en bildningstanke som 

är både universalistisk med en tanke på utvecklingen av samhället, civilisation och demokrati 

samtidigt  som  den  var  partikularistisk.  Fokus  ligger  på  individen  som  någon  som  kan 

förändras för att uppnå kulturell bildning nog för att vara deltagare i samhällsutvecklingen. 

Gougoulakis (ibid) definierar folkbildning som en hegemoni och tillskriver hegemoni 

definitionen av sociala gruppers förmåga att utöva moraliskt och politiskt ledarskap utan allt 

för mycket våld. Här beskrivs ett folkbildningsarbete i vilken arbetet med erkänd folkbildning 

utövas. Folkbildning ges en form av social samvaro och/eller som form av kommunikation. 

Gougoulakis (ibid) ställer upp att om folkbildning ska kunna ses som någon form av social 

samvaro eller kommunikation så är den beroende av en rad omständigheter vilket gör att 

folkbildning aldrig kan vara en avgörande eller livsviktig del av ett samhälle. Gougoulakis 

(ibid) placerar folkbildning som en del av Sveriges sociokulturella struktur i form av en 

möjlighet och resurs. Som en grundläggande form för folkbildningen placerar Gougoulakis 

(ibid) studiecirkeln vilken då beskrivs som en ickeformell form av pedagogisk miljö vilken 

ofta inkluderas i diskurser av livslångt lärande. Studiecirkeln, tillskrivs en ickeformell men 

strukturerad umgängeskultur, men det täcker inte nödvändigtvis in hela folkbildningen. 

Gougoulakis (ibid) skriver in studiecirkeln i folkbildning och livslångt lärande tillsammans 

med vad han kallar ”omhuldade vuxenpedagogiska ideal” (Gougoulakis, 2008, s. 175) vilka 

utgörs av sju definierande drag: (1) självbildning, (2) kollaborativt lärande, (3) öppet och 

flexibelt lärande, (4) erfarenhet och individanpassat lärande, (5) kontextualitet, (6) mening 

och sammanhang samt (7) inflytande. 
 

2.2 Tidigare forskning 
 
Avsnittet samlar litteratur kring tidigare forskning på området folkbildning. För att ge en 

referensram för hur en tolkning av begreppet kan se ut och vilket innehåll som tillskrivits 

begreppet folkbildning tidigare har fokus legat på forskares litteratur som presenterar 

argument för definitioner eller som problematiserar folkbildningsbegreppets innehåll och 

ursprung. Litteraturen består främst av fristående böcker och antologier medan regelriktiga 

forskningsrapporter och artiklar varit svåra att finna. Den tidigare forskningen är uppställd i 

en kronologisk indelning av texter för att ge plats för återkommande teman och förändringar i 

hur det talas om folkbildning. Efter den kronologiska uppställningen följer texter som ger 

perspektiv till forskning kopplat till folkbildning med utgångspunkt i norden och utanför 

Sverige samt ett avsnitt om närliggande begrepp och termer som kan överlappa med 

folkbildningsfältet. 
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2.2.1 Folkbildningsforskning under 1990-talet 

Nordberg (1995) skriver om media, radio och tv, som folkbildande konkurrenter i 

informationslandskapet gentemot de erkända folkbildningsorganisationerna. Media har 

fungerat som verktyg för folkbildning men de mer fristående och privata aktörerna, samt en 

förändring av kulturell attityd, har skapat konkurrens gentemot folkbildande agenda i media. 

Nordberg (ibid) lyfter att Sveriges radio så sent som 1992-1996 i sitt avtal haft folkbildning 

som präglande ambition för sin verksamhet.”(…) utan att i första hand syfta till inlärning, 

skall ha en allmänbildande och kunskapsberikande karaktär” (Nordberg, 1995, s. 18). Gamla 

bildningsbehov beskrivs som att de blivit fyllda av skolsystemet och mediaprogram som 

"nyheterna" ger upphov till en kollektiv referensram för 1) samtalsämne, 2) skapande av 

normer samt 3) hålla värderingar vid liv. Folkbildningen blir något utanför innehåll och genre 

vilket omfattar även livsstil, identitet och riter. Underhållande moment inom folkbildning sågs 

tidigare inom "rimlig gräns", som en pedagogisk karaktär, för att ersättas av en mutation 

mellan folkbildning och underhållning. 
 
Nordberg (1995) diskuterar folkbildning utifrån maktaspekter och pekar på emancipatoriska 

moment som axiom för folkbildning vilket Nordberg antyder inte ligger i självklar linje med 

kunskapsbegreppet. Även eftertanke och reflektion presenteras som folkbildande axiom. 

Vidare diskuterar Nordberg (ibid) folkbildningens släktskap med begrepp som "Literacy". 

Literacy hänvisar då till förmågan att kunna använda och kommunicera något. Nordberg 

(ibid)  tillskriver  folkbildningen  ett  perspektiv  som  kollektivt  skapande,  där  dialogen  är 

central. Dialog ställs i motsats till befallning och hierarki. Kopplingen till media ges i att 

media skymmer en tidigare bild av dikotomi dialog och demokrati motsatt befallning och 

hierarki, mot en av dolda befallningar förklädd som demokrati. Termer som uppkommer i 

Nordbergs essä inkluderar ett folkbildningsideal som utgår från samtal och begrundande 

gemenskap,   tillsammans   med   en   folkbildande   praktik,   folkbildare   och   folkbildande. 

Nordbergs (ibid) uppmanar till att låta den praktik som utgör folkbildningen ge begreppet dess 

definition. 
 
I en diskussion om vad folkbildning är hänvisar Gustavsson (1995) till en fenomenologisk 

tradition och ger tolkningsföreträdet av definitioner till individen som upplever fenomenet. 

Begrepp som bildning, vilken hos Gustavsson (ibid) ställs som synonym till folkbildning, har 

en skiftande innebörd präglad av den tid eller sammanhang i vilka de används. Som begrepp 

täcker det av Gustavsson (ibid) in utveckling, såväl med som utan uppsatta mål, vilken beror 

på förändrade behov den som utvecklas. Begreppen uttrycks av Gustavsson (ibid) vara svåra 

att fastställa och definiera då människor formar dem utefter sina behov och sammanhang. 

Bildning blir då beroende av hur ”all klassisk bildning vilar på: tanken om ett autonomt 

subjekt som genom sin självständighet och personliga äkthet förmår möta sin like.” 

(Gustavsson, 1995, s. 75). Gustavsson talar om folkbildning i termer av ”att människor 

organiserar sig i grupper och rörelser för att söka kunskap och förändra sina villkor” 

(Gustavsson, 1995, s. 60). Gustavsson ser folkbildning som något utöver de dagliga behoven 

och problemen för direkt överlevnad. Här ges en utveckling som börjar i spontana behov från 

folkliga rörelser och lokala initiativ. Vidare punkter som Gustavsson (ibid) ger är folkbildning 

som en företeelse i vilken människan av egen aktivitet söker kunskap och i förlängningen 

söker förändra sina livsvillkor. För Gustavsson är aktiviteten bildningens ”A & Ω” det sker 

inte genom ett passivt ”anammande”. 
 
När  Onsér-Franzén  (1995)  diskuterar  folkbildning  framställs  att  operationalisering  och 

böjning   av   ordet   ger   olika   innebörd   utifrån   verbet   folkbilda   gentemot   substantivet 

folkbildning. Verbet och substantivet anse Onsér-Franzén (ibid) bär på olika innehåll ur vilka 

olikheter kring begreppet kan urskiljas. Folkbildning likställs av Onsér-Franzén (ibid) med 
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bildning vilken refereras till flera komplexa historiska och sociala skeenden. Dessa referenser 

pekar mot en ständig rörelse av betydelsen reflekterad genom det sammanhang som anknyts 

till för stunden. Tre utpekade livsstilar beskriver generella livsvärldar baserade på klass och 

kulturell prägel. Den borgerliga traditionalisten hänvisar en kultur som är liktydig med 

bevarande och stärkande av konstarter som tillskrivs utgöra ett nationellt kulturarv. Detta 

kulturarv grundar sig i en liten klassmässig elit som haft möjlighet att diktera vad som är 

konst och kultur. Motpolen placerar Onsér-Franzén (ibid) i folkbildningsaktivisten som ofta 

tillskrivs ha en ”enklare” härkomst och vars syn på kultur är starkare kopplad till folkrörelser 

och deras livsvärld. Kulturbegreppet är för folkbildningsaktivisten bredare och inkluderar 

folkbildning  som  del  av  kulturen  med  ett  intresse  för  att  vidga  kulturbegreppet  och 

deltagandet i kulturproduktionen. Ett fokus ligger i allas möjlighet till deltagande och 

prioritering i att ge missgynnade grupper tillgång till kvantitativt vanlig vardaglig kultur. 

Kulturrelativisten befinner sig mellan de andra två idealtyperna. Generellt representerade av 

välutbildade och socialt intresserade individer som hävdar likaberättigande till andras 

traditioner. Kultur är inte bara ett mål utan även ett medel att överbrygga skilda i åsikter, där 

kultur kan ges i olika former. Kultur blir en fråga om att antingen erbjuda utbud eller 

distribuera information. Onsér-Franzén (ibid) menar på en folkbildning utifrån folkrörelsers 

bildningsarbete som en central faktor. Folkbildning handlade om ”att varje enskild människas 

självständiga tänkande skulle utvecklas och hävdas gentemot omvärlden.” (Onsér-Franzén, 

1995, s. 90). Folkbildning har haft som mål att bryta och rubba den borgerliga normen och ett 

ifrågasättande om varför det behövs en ledande kulturelit som bestämmer över kulturen. 

Istället menar Onsér-Franzén (ibid) att det för folkbildningsaktivisten bör finnas ett aktivt 

bildningsarbete att väcka, fostra, skola och vägleda människor till utbildning, bildning och 

kultur. Folkbildning ses som en nybildande kulturkraft för alternativ kultur med speciell 

utgångspunkt till kunskap och olika förhållningssätt. 
 
Rubenson (1995) menar att en gemensam nordisk folkbildningstradition där kunskap och 

förståelse om denna tradition ger inblick i den svenska samhällsutvecklingen. Befolkningens 

förståelse  för  vad  folkbildning  är  beskriver  Rubenson  (ibid)  som  uppdelad  i  ett  allmänt 

koncept om studieförbund och folkhögskolor, vilka i sig utgör en institutionalisering. Denna 

institutionalisering anges även vara en utgångspunkt för vilken folkbildningsrådet använder 

termen folkbildningen. Rubenson (ibid) ger uttryck för att den folkbildning som står under 

folkbildningsrådet exkluderar två viktiga folkbildningsorgan, radio och bibliotek. Rubenson 

(ibid) hänvisar till att folkbildningsrådet ger folkbildningen rollen att agera som 

folkrörelseorgan, vuxenutbildare och kulturbärare, men att det som utgör folkbildningens 

särart ligger i dess pedagogik och metodik med en dynamisk karaktär som ett grundläggande 

särdrag. Rubenson (ibid) framhåller hur folkbildning då varken är en verksamhetsform eller 

institution, inte heller ett tillstånd. Istället är folkbildning innehållet i en pågående process 

som bör uppmärksammas. Det är en process, inte ett statiskt fenomen, ett skeende av bestämt 

slag som kan finnas i verksamheter av olika slag. Rubenson (ibid) ger en lista över vissa 

slutsatser för hur vad som inkluderades i folkbildningsbegreppet 1995: 
 

  Begreppet omfattar å ena sidan en i hög grad institutionaliserad verksamhet 

och å andra sidan en mer fristående process 

  Folkrörelserna är centrala för verksamheten 

  Verksamheten skall vara fri och frivillig 

  Den  institutionaliserade  folkbildningen  har  en  direkt  koppling till  staten 

genom statsbidragen och formerna för utvärdering 

  Verksamheten skall tillfredsställa behov definierade av deltagaren, rörelsen 

och staten 
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  Stärkandet av demokratin är en huvuduppgift 

  Särarten anses ligga i pedagogik och metodik 

  Det finns en folkbildningsideologi, ett folkbildningens etos. 

(Rubenson, 1995, s. 99) 
 
Rubensons (1995) jämförande analys organiseras kring tre delvis överlappande perspektiv: 1) 

mål och uppgift, 2) pedagogisk filosofi och 3) institutionalisering. Rubenson (ibid) antyder ett 

brett fält av överlappande begrepp och termer vilka delar drag och förväxlas med varandra. 

Att   vi   i   Sverige   har   termen   folkbildning   innebär   inte   att   begreppet   saknas   eller 

överensstämmer med begrepp i andra kulturer eller länder. För att komma åt vad som gör den 

svenska eller nordiska folkbildningen unik måste en söka efter dess kännetecken. Begreppet 

kan delas upp i två plan, idéplanet, ett ideal av hur folkbildning borde vara och ett praktiskt 

plan över hur folkbildning ser ut i verkligheten. 
 
Folkrörelserna ses som ett särdrag för svensk folkbildning. Till skillnad från andra ställen i 

världen så karaktäriseras koppling mellan svensk folkbildning och folkrörelser av att det 

uppstått särskilda organisationer för folkbildning och bildningsarbete. Bildningskomponenter 

inom folkrörelser i Sverige har urskilts ur rörelsens praktik istället för att ligga knutna till 

förverkligandet av rörelsernas mål. Rubenson (ibid) ger utdrag ur folkbildningsutredningen 

1975 vilket antyder vad folkbildning och studiecirklar bör vara oavsett vilket studieförbund 

som  står  som  annordnare.  Studiecirkeln  har  som  grundläggande  drag  en  självständighet. 

Andra kännetecken ges i form av deltagarnas gemensamma arbete. Formerna ska ge verklig 

övning i demokratiskt tänkande och handlande genom ett aktivt deltagande och gemensamt 

sökande. Vidare ses studiecirkeln som arbetsform för ett ständigt kunskapssökande som alla 

deltagare tar gemensamt ansvar för. Aktivitet och samtal ses som nyckelbegrepp för vad en 

studiecirkel kan anses vara. Cirkelarbetet ska ge relevanta kunskaper och färdigheter. 

Cirkelarbetet ska bidra till att deltagarnas insikter vidgas ut över det studerade ämnet. I 

studiecirkeln hör den traditionella lärarrollen inte hemma, inte heller passiva mottagare. 

Studier  bör  anpassas  till  deltagarnas  livsbetingelser,  behov  och  förväntningar.  Dessa 

förväntningar på studiecirkeln stämmer även i hög grad för folkhögskolan där det betonas en 

hög grad av deltagarmedverkan, välutvecklade demokratiska beslutsformer, betoning på 

självverksamhet, översikt snarare än detaljkunskaper samt beaktande av den egna 

livssituationen. (Rubensson, 1995) 
 
Svensson (1995) anger att begreppet folkbildning används i flera olika sammanhang. 

Folkbildning delas in i fyra grenar: 1) folkbibliotek, 2) folkhögskolor, 3) 

föreläsningsföreningar och 4) studieförbund, alternativt med ytterligare en gren 5) radio. 

Vidare anges politisk laddning kring folkbildning med en strävan att öka deltagande genom 

allmänbildning, personlighetsbildning och medborgarbildning. Vad som från början var en 

ungdomsrörelse utvecklades till en demokratifostran inom folkrörelserna genom att minska 

kunskapsklyftan i den vuxna generationen, vad som kallats begåvningsreserven. Den uppgift 

som ställts åt folkbildningen var ”att förmedla kunskap men också att stärka deltagarnas 

förmåga till kommunikation.” (Svensson, 1995, s. 117). Vad folkbildning ska leda till har 

begränsningar i formen och fokus på verksamheten. Verksamhetens form måste ha utrymme 

för djupare tankar än enbart utförande och tillverkning, utrymme för vad som kan kallas 

bildande aktivitet eller studier. Folkbildningen fick sin plats genom studieförbunden som en 

av tre grenar av vuxenutbildning, jämte arbetsmarknadsutbildningar och kommunal 

vuxenutbildning. En faktor i den institutionella folkbildningens identitet har legat i vad 

finansiärer beslutat har för uppdrag. Studieförbunden har ansetts som viktiga kulturaktörer, 

verksamhetens  frihet  betonats  i  att  deltagarna  bestämmer  mål  och  arbetsformer.  Men 
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folkbildningen uttrycks ”omfatta människors hela livstid och rymmer både studier och 

kulturaktiviteter.” (Svensson, 1995, s. 119). Folkbildningen ses som inriktad på allmän 

bildning av medborgarna, vilken antas ge varken betyg eller behörighet. De definitioner som 

ges för folkbildning ses av Svensson som en högst formell bestämning som lagts på 

folkbildningsinstitutionerna. Svensson (ibid) uttrycker att folkbildning formas i värderingar 

och  strävanden  hos  de  rörelser  och  organisationer  som  står  bakom  verksamheten.  För 

Svensson (1995) finns två perspektiv att se folkbildningen: 1) vad utövarna själva menar är 

folkbildning och 2) vad staten har för mål med det ekonomiska stöd staten ger för 

verksamheten. 
 
Svensson (1995) lyfter fram utövarnas perspektiv utifrån sin studie av studieförbunden. 

Svensson (ibid) menar att det finns såväl skilda som delade åsikter om folkbildningens 

innebörd. Studieförbunden ger bilden av folkbildning och bildning som något annat än 

utbildning. Studieförbunden delar åsikten av folkbildning som något annat än en allmän 

vuxenutbildning. Studieförbunden lyfter arbetsformerna, och då främst studiecirkeln, som 

centrala för deras folkbildningsarbete. Studiecirkeln återges som den lilla gruppen som 

samarbetar, skapar ny kunskap tillsammans, där alla kan bidra genom ett gemensamt sökande. 

Folkbildning ses då som en utvecklingsprocess där kunskapen som produkt har ett egenvärde 

bortom formella intyg. Även sociala relationerna ses som betydelsefulla och bärande. 

Folkbildningen uttrycks kräva både kunskap och upplevelse med målet att utvecklas som 

människa genom en ibland inre bildning, eller mognad. Folkbildningen antas leda till att 

människor tar ställning,  upptäcker sina  möjligheter och  utvecklar en  bildningsglädje.  De 

skilda perspektiven återger Svensson (ibid) som i huvudsak bestående av 4 perspektiv 

uppdelade i två dimensioner. Dessa perspektiv och dimensioner anges som sätt ur vilka 

folkbildningen kan ses vilket representeras utifrån studieförbundens syn på sin verksamhet. 

Uppdelningen ligger uppdelat i den kollektiva dimensionen med underliggande perspektiv av 

samhälle respektive organisation, samt den individuella dimensionen med fokus på ämne 

respektive kunskap. Dimensionerna ger antydan till vem studieförbunden i fråga ser som 

folkbildningens objekt, om det är gruppen eller individen, medan perspektiven ger antydan 

om fokusområde för verksamheten i form av samhällspåverkan, organisationspåverkan, 

ämnesutveckling  hos  individen  eller  vilken  kunskap  som  sätts  i  centrum  för  studier. 

Svenssons (ibid) studie visar vidare på en bredd av uppfattningar om vad folkbildning kan 

vara. Svensson (ibid) anger då att även om det går att ta fram en kärna av gemensamma 

nämnare för folkbildningen så kan folkbildningen inte kännas igen utanför sitt ideologiska 

sammanhang. Begreppet som sådant är djupare än arbetssätt och pedagogiska förhållningssätt 

utifrån hur mångtydig folkbildningen kan vara ideologiskt, baserat på de skillnader som finns 

i syn på perspektiv och fokusdimensioner. 
 
Jonsson (1995) skriver om sin intervjustudie om hur anställda och politiker som jobbar med 

folkbiblioteken definierar folkbildning. Av sin analys ställer Jonsson upp förståelsen och 

definitioner av folkbildningsbegreppet i sex kategorier: 1) icke-skola, 2) institutioner, 3) 

historia, 4) motstånd, 5) vuxenutbildning samt 6) förståelse av livet och världen. Den första 

kategorin av icke-skola ställer folkbildning som ett komplement eller alternativ till skolan. 

Icke-skola inkluderar fortsatt kunskapsinhämtning efter skolan. I kategori icke-skola kan alla 

former bildning utanför kan vara folkbildning, inklusive att fortbildning och förkovran i yrket. 

Den andra kategorin, institutioner, definierar folkbildning som inte är reguljär eller 

formaliserad. Lärande syftar inte till behörighet, ett definierande för studieförbund och 

folkhögskolor. Här presenteras studiecirkeln som generell arbetsform vars innehåll främst 

inkluderar ämnen runt kultur, konst och språk. Den historiska kategorin förpassar 

folkbildningen till historien utifrån antagandet att grundskolan introducerats vilket fått 

folkbildningen  att  förlora  sin  aktualitet.  Den  fjärde  kategorin,  motstånd,  uttrycker  att 
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folkbildning agerar eller fungerar som motvikt mot ”neddragande krafter” i samhället främst 

bestående av förslösande och förslöande mediekonsumtion. Den femte kategorin, 

vuxenutbildning, utgörs av en tanke om att den ursprungliga tanken med folkbildning 

försvunnit. Denna förlorade innebörd har ställt krav på nya uppgifter för folkbildningen vilket 

gjort folkbildningen till fortbildare. Vissa klassar då även in den mer reguljära 

vuxenutbildningen under begreppet folkbildning. Den sjätte kategorin av folkbildning som 

förståelse av livet och världen ger folkbildningen en existentiell innebörd. Här tillskrivs 

folkbildningen som ett sätt att ge individer en egen möjlighet att skaffa sig bildning. I denna 

kategori inkluderas även en individuell folkbildarinställning. Där menas även att folkbildning 

inte kan preciseras som ett fast begrepp utan hålls som ett honnörsbegrepp. Bildning beskrivs 

som ett försök att se världen som den är, genom att bredda kunskap. Bildning anges då som ur 

en humanistisk livssyn utifrån individens existentiella situation. Utifrån Jonssons sätt att ställa 

sin studie menar denne att den empiri och de uppfattningar som framkommit framställer en 

folkbildning med mening eller innebörd. Denna mening eller innebörd kan inte skådas eller 

pekas på i den yttre verkligheten utan är i det närmaste något som fastställs och får sin 

innebörd i individen. 
 
Bergstedt (1995) vill presentera en kvalitativ skillnad i sättet att se på världen som skulle 

kunna framstå i folkbildningen. Där skulle då finnas något i folkbildning som saknas på andra 

ställen. Bergstedt (ibid) ger uttryck genom sin argumentation för att det inte finns några lätta 

fasta bestämda begrepp som rymmer folkbildning utan att det gäller att utveckla en 

tolkningsgemenskap för att tillsammans förstå och diskutera begreppet. 
 
2.2.2 Folkbildningsforskning under 2000-talet 

SOU 2003:94 diskuterar vad folkbildning är i form av begreppets särart. Utredningen går 

igenom särart som term och försöker urskilja vad som gör folkbildningen unik. Utredningen 

går in för att definierar den svenska folkbildningen. Rapporten samlar upp sitt material från 

offentliga handlingar och sammanfattar särarten till 5 kategorier: 1) villkor och organisation, 

2) institutionellt, 3) pedagogisk form och process, 4) innehållets karaktär och 5) förväntade 

resultat. Utredningen tar upp att det finns fler områden som kunde ha eller som har fallit inom 

ramen för begreppet folkbildning, men att dessa inte längre är inkluderade då de inte följer 

under folkbildningsrådet. Bland slutsatserna uppges att folkbildningens särart inte är ett 

essentiellt entydigt fenomen. I det närmsta framställs avsaknaden av särart som den främsta 

karaktäristiken för folkbildningens särart. ”Så förstått går det inte att isolera en eller flera 

särartskarakteristika utan ”särarten” skulle, i den mån den existerar, vara resultatet av flera 

sammanfallande faktorer utanför verksamheterna snarare än i dem.” (SOU 2003:94, s. 72). 

Det problemet idag med att definiera folkbildningen menar utredningen är resultat av en 

vidgad utbildningsmarknad och ett eget mandat att styra och definiera sin verksamhet. I sin 

helhet handlar det om att definiera sig i en marknadsdiskurs som tidigare inte varit lika 

framträdande. 
 
Antologin  folkbildning  i  vår  tid:  en  antologi  om  makt  och  demokrati  lyfter  fram  flera 

författare som separat behandlar närliggande men samtidigt skilda aspekter av begreppet 

folkbildning, dess innehåll och dess kopplingar till samhället. Wennström (2008) lyfter i sin 

del fram att folkbildningen förknippas med humanism, demokrati och jämlikhet. Dessa tre 

aspekter genomsyrar eller utgör på något sätt en grund för vad folkbildning syftar till. Där 

hänvisas bland annat till frågor om vad folket är men kanske närmast vad bildning tänks vara i 

begreppet, att det då handlar om att bilda, forma eller skapa någonting av folket. Engman 

(2008) menar att folkbildningen är drivkraften bakom demokratin samtidigt som 

folkbildningen hänvisas vara definierad av folkbildningsrådet och då som den verksamhet 

som bedrivs av studieförbund, folkhögskolor och folkbibliotek. Löfgren (2008) lyfter in en 
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maktaspekt i resonemanget om folkbildning och menar på att det är en bildning fri från andras 

inflytande och därför berör en fri maktfördelning till skillnad från bildning hos skolan. 
 
Bengtsson (2008) ger antydningar om att folket traditionellt likställs med arbetarklassen och 

att förhållandet haft att urskilja eller särskilja folkbildningen från den bildning som varit 

tillskriven borgarklassen. Bengtsson (ibid) antyder att bildning i sammanhanget har likartad 

betydelse som skolning. Samtidigt skriver Bengtsson (ibid) att vi inte kan eller ska förlita oss 

på endast en förklaringsmodell för att beskriva verkligheten. Folkbildning blir i Bengtssons 

(ibid) sammanhang det medel arbetarklassen använt för att erövra den politiska makten. 

Folkbildning tillskrivs uppgiften att binda ihop det lokala med det globala och skapa 

mötesplatser för dialog och erfarenhetsutbyte i en rörelse mellan det för folket kända och det 

okända. Folkbildning rymmer en historisk rörelse från det liberala till det socialistiska i en 

strävan   att   upplysa   och   uppfostra   genom   individers   självhjälp   (Bengtsson,   2008). 

Folkbildning har då stått i ett spänningsfält av att å ena sidan anses vara en medborgarbildning 

ämnad att kvalificera individer för samhällets uppgifter och att å andra sidan vara en 

personlighetsbildning  för  intressen  utanför  och  bortom  arbetet.  För  Bengtsson  (ibid) 

innehåller folkbildning en idé om att verka för jämlikhet och minska ett kunskapsgap i 

samhället. Bengtsson (ibid) pekar på att omfördela ett kulturellt kapital, minska klyftor och 

vara ett motstånd mot orättvisor. 
 
Berge (2008) skriver om folkbildning som ett självbildningsideal där folkbildning likställs 

med en folkstyrning. Berge (ibid) skiljer ut att folkbildningen generellt använder vissa 

arbetsformer, så som studiecirkel och kulturprogram, men att dessa är former för folkbildning 

och inte själva folkbildningen. Berge (ibid) skriver om hur folkbildning varit det sätt på vilken 

demokrati skapats i Sverige och fört makten till demokratiska förhållanden. Där tillskrivs då 

ett dualistiskt synsätt i folkbildningen av en demokrati som skapas varje dag av dugliga 

medborgare, både mellan och under valperioder. Folkbildning tillskrivs vara folkets sätt att 

bilda sig och folkets sätt att ta och behålla makten. Berge (ibid) skriver att folket är de som 

annars inte räknas eller för vilka bildning och kultur annars är förvägrad. Samtidigt är 

folkbildning ett komplement till en vanlig skola som historiskt av folket ansetts undermåligt 

och borgerligt till skillnad från folkligt. Folkbildning utgörs hos Berge (ibid) av självaktivitet, 

tvåvägskommunikation och dialog, meningsutbyten samtidigt som folkbildningen är 

antiauktoritär, frihetlig, demokratisk, dialoginriktad och utan givna svar. 
 
Persson (2008) bidrar med ett perspektiv av folkbildningen som kretsar kring folkbildningens 

syfte att vara utvecklande och fylla gemensamma behov samtidigt som folkbildning ska 

bemöta allas rätt till ett fritt lärande. Spänningen mellan kollektivets och individens nytta och 

vilja berör då främst innehållet eller den bildning som individen är tänkt att formas till. 

Lundberg (2008) lägger betoning på folkbildning i form av samtal och dialog samtidigt som 

folkbildningen placeras som en organisatorisk tillhörighet tillsammans med en term av 

folkbildningsarbete för de som jobbar med eller främja folkbildning. Nordvall (2008) lyfter 

fram att folkbildning inkluderar aspekter av självbildning utifrån egna villkor och individens 

eget ansvar för sin bildning. Samtidigt placerar Nordvall (ibid) folkbildning som en kraft 

vilken skapar mötesplatser för individer att träffa andra och diskutera sina upplevelser och 

vardag utifrån sina egna villkor. 
 
Tøsse (2009) anser att folkbildningen inte är så entydig. Istället finns en mångfald vägar som 

folkbildningen kommit till uttryck både i norden och som ett mer universellt fenomen ute i 

världen. Men är det som händer ute i världen folkbildning och varför heter det då inte samma 

sak som i norden? Att bildning görs eller kommer till på likartade sätt behöver inte 

nödvändigtvis göra att det är samma företeelse. Tøsse (ibid) visar på att det finns mycket 
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historia och mycket politik bakom folkbildningen ute i världen och i norden. Denna historia 

och politik är präglad av olika perspektiv på rättigheter och lärande varav många uppstår med 

upplysningen, där idéer om att människan är en lärande varelse genom hela sitt liv, med ett 

livslångt lärande. 
 
2.2.3 Svensk folkbildning i jämförelse med utomnordiskt perspektiv 

Aldestam, Kivedo, Peterson och Maris (2010) skriver om folkbildning för att förklara 

konceptet för en icke-svensk publik. I det arbetet inkluderas försök att använda engelska som 

språk. Konceptet folkbildning visar sig sakna eller svårt översättning i det engelska språket. 

Aldestam et al. (ibid) skriver att folkbildning utgår från folkrörelsernas och individernas 

behov av att fortsätta utveckla och tillskansa sig kunskap. Den historia Aldestam et al. (ibid) 

skriver ut påpekar att syftet med folkbildning förskjutits över 1900-talet från att handla om 

social frigörelse och demokratisk utveckling till att snarare inrikta sig på fritidsaktiviteter och 

hobby. Folkbildning utgår för Aldestam et al. (ibid) inte på innehållet utan mer på ett syfte 

och förhållningssätt kring människan. Där beskrivs vid sidan av folkbildning en term av 

populär utbildning (popular education). Populär utbildning rör sig i det närmsta om 

befolkningen och inte i en mer modern tolkning som rör vad som uppskattas av den breda 

massan. Termen utgår ideologiskt från en tradition där visionen om ett bättre samhälle utgör 

en grund. Här placeras mäniskan och mänskligheten som huvudsakligt och primärt fokus. 

Underbyggt med en holistisk syn på kunskap som förståelse i ett långsiktigt perspektiv. 

Perspektivet blir då att kunskap är ett verktyg för att förstå den omgivning och den verklighet 

vi lever i. Det är ett perspektiv på lärande som antas utgå från kvalitet och inte kvantitet på 

vad som lärs in och tar in en aspekt av självinsikt med förmåga till självvärdering. När 

Aldestam et al. (ibid) applicerar dessa perspektiv och kopplar samman med konceptet 

folkbildning så framställs även att folkbildning sällan har en lika tydlig definition över hur 

konceptet fungerar. Men Aldestam et al. (ibid) lägger tyngd på att man inte får glömma var 

konceptet folkbildning kommer ifrån, dess historia, och då inte heller glömma 

sammankopplade koncept. Här ställs då upp en samling av dikotomier som pekar åt vilket håll 

folkbildning står. Dessa dikotomier är då 1) Idiocy – Demokrati, 2) Utbildning – Bildning, 3) 

Obligatorisk – Frivillig, 4) Objektiv – Subjektiv, 5) Anpassning – Förändring, 6) Teori – 

Praktik, 7) Individualism – Samarbete samt 8) Ojämlikhet – Jämlikhet. Vissa av dessa termer 

i dikotomierna är självförklarande även i vardagligt tal medan andra termer och dikotomier 

kräver en vidare förklaring. En direkt översättning till Idiocy kan vara idioti på svenska vilket 

i denna dikotomi ställs mot demokrati. Som relation till demokrati ställer Aldestam et al. 

(ibid) Idioti med termen närmare till individualism och individbaserade beslut utanför 

gemenskap och utan samverkan med andra, en avskild despotism. Ett andra begrepp som 

anses svårt att förklara är bildning som kontrast till utbildning. Bildning beskrivs språkligt 

som formgivning, gjutning eller skapande. Som koncept presenteras bildning i Sverige som en 

process eller raffinering av kunskap eller individ. Man jämför i Aldestam et al. (ibid) bildning 

med en forskningsprocess där forskaren saknar förbestämda mål, man vet inte var eller vad 

man kommer komma fram till. Bildning ställs i dikotomi till utbildning som anses ge 

förutbestämda   resultat,   eller   förbestämda   fasta   mål,   med   kvantifierbara   resultat   och 

definierade subjekt. Frivilligheten är kopplad till när och hur lärandeprocessen ska ske, även 

inom vilket område. Här tas viss hänsyn till att denna frivillighet kan vara kantad av bristande 

möjligheter vilket ger ett indirekt tryck eller tvång till en bildningsprocess, utbildning eller 

folkbildningsverksamhet. Men bildning som kontrast till utbildning, genom folkbildning, 

framställs och beskrivs som ett system av parallell och komplementär till det formella 

utbildningssystemet. 
 
Aldestam et al. (2010) ställer upp folkbildning som lik folkrörelser i att vara baserad på en 

idé. Idén är att det är viktigt att se till individernas egna åsikter, att det inte finns några riktigt 
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objektiva sanningar. Ideologiskt placerar Aldestam et al. (ibid) folkbildningen i en idé om 

vikten av utbildning som verktyg för att bryta passivitet, maktlöshet, missbruk och förtryck av 

människor och folket. Det tillskrivs att avsaknaden av utbildning är ett hot mot demokratin 

genom att folket saknar verktyg att förstå och kritiskt granska den information de möter. 

Aldestam et al. (ibid) pekar på vikten av ett aktivt ledarskap inom folkrörelserna och att dessa 

ledare var vältaliga och karismatiska. Det får också konsekvenser för folkbildningen i sin 

begynnelse ur folkrörelse med möten och föreläsningar för att sprida information. 

Resonemanget om vad som kommer ned till individerna i form av bildning och lärande utgår 

från tanken av vikten att lärandeaktiviteter inkluderar en medvetenhet om en framtida 

förändring, och där finns då en aktiv strävan efter förändring och inte bara en anpassning eller 

omedveten förändring. Folkbildningens lärandesituationer ses med humanistiska perspektiv 

som att ske på individens egna initiativ och på individernas egna villkor. Där folkbildningens 

främsta tillvägagångssätt varit studiecirkeln presenteras även denna som svårfångad i sin 

definition då den har varierad form utifrån gruppdynamik och gruppens egna önskemål och 

villkor. Studiecirkeln som folkbildning tar fram ett naturligt samarbete inom kollektivet. Där 

det inom folkrörelser tidigt saknades ekonomiska muskler kom kollektivet och gemenskapen 

till för att täcka upp och se till undervisning, lärande och politiskt arbete. I denna gemenskap 

inom folkrörelserna där folkbildningen uppstår står som en stomme tolerans för andras åsikter 

för att gemenskapen alls ska kunna fungera som folkrörelse. Vidare menar Aldestam et al. 

(ibid) att toleransen bygger på att samhällets problem inte kan lösas på individuell nivå utan är 

en kollektiv process och ett gemensamt problem vilket bär med sig att det behöver diskuteras 

och föras dialog kring. Det som kan ses som kontraintuitivt med folkbildning som gemensamt 

och kollektivt är konceptet med ledaren. 
 
Aldestam et al. (2010) presenterar ledaren som resurs vilken sköter mycket administrativa 

områden men kan även vara en person som fyller en flexibel pedagogisk roll. Där handlar då 

för ledaren om att fånga upp på gruppens gemensamma förmåga och kunskap för att vägleda 

dialog och behov mellan gruppens medlemmar. Ledaren står för mycket förberedelsearbete 

för strukturering och planering som utgångspunkter för gemensam dialog. Här ingår att för 

gruppen  ställa  samman  och  se  vilken  kunskap  som  finns  inom  gruppen  och  sätta 

gemensamma mål. Målformuleringar kan vara kombinationer av mål där mål kan ses som 

uppbrutna i minst tre grader av 1) formell, 2) funktionell samt 3) idealistisk. Ledaren behöver 

agera aktivt i förberedelserna för att balansera och få till ett fungerande första möte mellan 

gruppens medlemmar så att dialog och gemenskap ska kunna infinna sig. Det inkluderar 

faktorer i omgivningen för att skapa ett fördelaktivt lärandeklimat. Ett sådan fördelaktigt 

lärandeklimat tillskriver Aldestam et al. (ibid) vara en säker lärandemiljö som gynnar en 

demokratisk och gemytlig atmosfär för djupare samtal. Meningen för folkbildning på det här 

sättet tillskrivs vara att förflytta individer och grupper från beroende till självständighet, från 

ytlighet  till  djup,  från  det  individuella  till  det  kollektiva  och  från  det  konkreta  till  det 

abstrakta. Målet för ledaren är på sätt och vis att få gruppens medlemmar att nå en nivå av 

självbärande nyfikenhet och förmåga att kritiskt söka kunskap för en sorts självlärande eller 

självundervisning. Den process det bär med sig är likväl både individuell såväl som kollektiv 

menar  Aldestam  et  al.  (ibid).  Ledaren  behöver  tydligt  ta  hänsyn  till  känslomässiga 

orosmoment som kan uppkomma utifrån den blandning av deltagare i gruppen, likväl som 

från  processen  som  sådan  och  vilken  produkt  som  eftersträvas  av  gruppen. 

Självundervisningen hos individerna antyds vara en form av förmåga som får individen att ta 

ett vidare ansvar för sin egen situation som för den hos sin gemenskap av medstuderande. 

Aldestams text och perspektiv på folkbildning reflekteras och sammanfattas av Kivedo där 

folkbildningens funktion uppfattas vara ”to maintain a critical stance towards the state and 

develope democracy.” (Aldestam et al., 2010, s. 72). Kivedo menar vidare att folkbildning ”is 
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not at phenomenon as such, it is not an activity, but rather an idea, a movement of ideas.” 

(Aldestam et al., 2010, s. 74). 
 
2.2.4 Livslångt lärande, vuxnas lärande och andragogik 

Forskningen  om  folkbildning  i  Sverige  delar  beröringspunkter  med  begreppen  livslångt 

lärande och vuxnas lärande. Livslångt lärande är en term eller ett begrepp som allmängiltigt 

började användas runt 1960-talet i samband med att UNESCO etablerade en ny sociokulturell 

uppställning och internationellt samarbete och dialog kring bildningsförfarande och status 

runt  om  på  jorden.  Första  gången  begreppet  används  sker  på  1920-talet  i  England  som 

referens till den vuxenutbildning som skedde i de nordiska länderna under den tiden 

(Tuijnman, 1996). Idén att människan lär under hela livet introducerades i pedagogiska och 

utbildningsvetenskapliga debatter som annars tenderade att domineras av en grundläggande 

och primär skolgång. Begreppet behandlar hur människans frigörelse ligger i möjligheten till 

individens självförverkligande och utveckling. “In pedagogical theory, lifelong learning is 

defined as an imperative and a prerequisite for individual development—that is, for an 

individual’s social emancipation—as well as for the cultural and economic development of 

society as a whole.“ (Milic, 2013, s. 153). När livslångt lärande var en ny ide och ett nytt fält 

för studier inom pedagogik var det inte lika nytt för fält om antropologi och sociologi som 

under lång tid studerat hur människan samverkat och utvecklats. 
 
Vuxnas lärande inkluderas generellt som en naturlig del i resonemang och artiklar i 

sammanhanget som behandlar om livslångt lärande, något som framkommer tydlig i 

exempelvis  rapporter  från  konferenser  om  livslångt  lärande  från  UNESCO  (2009)  där 

livslångt lärande blir som en övergripande kategori och vuxnas lärande ett avgränsat område. 

Det är då inte bara unga som lär utan människan lär livet igenom vilket inkluderar vuxnas 

kunskapsinhämtning. Ett utvecklande perspektiv kan vara att uttrycka livslångt lärande som: 

“learning beyond formal tertiary study programs” (Phelan, 2012, s. 1). Det placerar livslångt 

lärande inte bara utanför primär-, sekundär- och tertiär-, utan utanför de formella 

studiesystemen. Ur ett annars vidgat perspektiv inkluderar livslångt lärande alla typer av 

kontexter, såväl formella, i skolan, yrkesförberedande, tertiära, vuxenutbildningsinstitutioner, 

icke-formella, i hemmet, på jobbet och i samhället (Tuijnman, 1996). Rubenson (1995) ställer 

upp jämförelse mellan andragogik kontra pedagogik, med förteckning över bärande drag ur 

andragogiken. Andragogiken baseras på att vuxna, till skillnad från barn, förväntas ha 

självuppfattning,  erfarenhet,  beredskap,  tidsperspektiv  och  orientering  till  inlärning  som 

ligger bortom barnets kapacitet och förmåga. Här tilläggs problemorientering framför 

ämnesorientering.   Rubenson   (ibid)   menar   att   de   särdrag   och   ideal   som   definierar 

andragogiken ryms inom folkbildningsbegreppets pedagogiska och metodologiska syn men 

att folkbildningen omfattar ytterligare en dimension, den kollektiva. Andragogiken och 

folkbildningens institutionella utveckling följer liknande mönster genom Europa sedan slutet 

av 1700-talet, med söndagsskolor, bibliotek, arbetarinstitut och läsecirklar. 
 
Området vuxnas lärande kan täcka in allt lärande en individ tillägnar sig efter barn och 

ungdomsåren, vilket inkluderar universitet och högre utbildning. Många länder har 

implementerat policys för lärande och utbildning med livslångt lärande på agendan. Livslångt 

lärande som idé har då ofta haft som funktion att ge en mer rättvis fördelning av utbildning. 

Huvudsakligt fokus har då legat på lärande utanför det formella utbildningsväsendet.  Det har 

berört utbildning och lärande inom arbetslivsträning, yrkesutbildning eller olika former av 

fritid- och livsstilsutvecklande aktiviteter, men även kompletterande utbildning för de som 

saknar en primär utbildning. 
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2. METODOLOGI 
 
Detta kapitel redogör för de metodologiska val som gjorts i arbetet med studien. Dessa val 

utgår från studiens syfte övervägda gentemot vetenskapsteoretiska perspektiv och antaganden 

samt ansats vilka tillsammans påverkar forskningsobjekt och fokusområde vilket lägger grund 

för metodologiska antaganden. 
 

3.1 Vetenskapsteoretiska perspektiv och antaganden 
 
Detta avsnitt är ämnade att ta upp och beskriva mer om mina teoretiska antaganden för att 

presentera det perspektiv jag ser som centrala för den här studien. Avsnittet inkluderar därför 

såväl ontologisk, epistemologisk och teoretisk ansats. 
 
3.1.1 Ontologiskt perspektiv 

Mitt ontologiska perspektiv utgår från en idealismen (Patel & Davidson, 2011), men kanske 

närmare vad Bryman (2011) benämner konstruktionism eller konstruktivism. Utifrån 

konstruktivismen (Andersson & Fejes, 2010) landar studiens antaganden inom en 

sociokulturell teoribildning. Upplevelser och uppfattningar om det studerade fenomenet ses då 

som konstruktioner där begrepp blir en bearbetad och jämkad konstruktion mellan individers 

uppfattningar av fenomenet. 
 
3.1.2 Epistemologiskt perspektiv 

Studien utgår utifrån ett antagande om konstruktivism. Andersson och Fejes (2010) inkluderar 

bland annat konstruktivism som en av tre kunskapsteoretiska inriktningar av den teoretiska- 

vetenskapliga  kunskapen  episteme.  Inom  konstruktivism  ses  kunskap  och  förståelse  av 

världen som konstruktioner. Kunskap som sådan är ett genom språket intelligensbaserat 

verktyg vilken ger uttryck för eller innehåller en individs förståelse av världen. I studien har 

jag jobbat utifrån ett tolkningsperspektiv i stort, så som det beskrivs av Bryman (2011). Det 

handlar om att skapa mening och tolka fenomen så som de kommer till uttryck och spänner 

mellan hermeneutik och fenomenologi. Sjöström (1994) skriver bland annat om hur 

hermeneutiken förutsätter ett sociokulturellt perspektiv; en förförståelse där kontexten ses 

som viktigt del för förståelsen av subjektets beteende. 
 
3.1.3 Teoretisk ansats 

Den teoretiska ansatsen utgår från fenomenografi. Patel och Davidson (2011) beskriver 

fenomenografi som en kvalitativ empirinära ansats. Fenomenografi är en möjlig ansats under 

en fenomenologisk teoretisk tradition enligt Alexandersson (1994). Marton och Booth (2000) 

skriver att: ”I den mån fenomenologin definieras genom dess forskningsobjekt – mänsklig 

erfarenhet och medvetande – kan fenomenografin legitimt betraktas som ett barn i den 

fenomenologiska familjen” (Marton & Booth, 2000, s. 154). 
 
Fenomenologin förutsätter att individer ständigt skapar mening och att forskaren ska sätta sin 

egen uppfattning åsido när den jobbar för att beskriva och tolka utsagor om studieobjektet. 

Den  fenomenologiska  filosofin  om  individens  upplevelse  av  fenomen  ligger  som  grund 

genom att tolka individernas utsagor och lyfta fram dels variation och de bitar som 

överensstämmer (Kvale & Brinkmann, 2009). Uppfattningen begränsas av individens mentala 

förmåga att sätta ord på fenomenet. Lindgren (1994) ger fenomenologin en ingång som attityd 

gentemot fenomenet. 
 
Den centrala idén i fenomenografi är att söka förstå fenomenet utifrån hur det erfaras (Marton 

&  Booth,  2000).  Fenomenografin  används  för  att  redovisa  variation  i  sätt  att  uppfatta 
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omvärlden enligt Dahlgren och Johansson (2009). För Marton och Booth (2000) är fenomen 

omgivna av situationer och uppbrutna i flera aspekter. Fenomenografin ser till de aspekter 

individen är medvetenhet om även om fenomenet kan utgöras av fler aspekter. Individer antas 

lägga olika vikt vid olika erfarenheter, vara olika medvetna om olika delar av den verklighet 

och de situationer de är delaktiga i tillika för de fenomen de erfar. ”Eftersom vi aldrig kan 

beskriva ett erfarande i sin helhet, tvingas vi söka efter och beskriva kritiska skillnader i 

människors förmåga att erfara de fenomen vi är intresserade av.” (Marton och Booth, 2000, s. 

161). Medvetenheten hos Marton och Booth (ibid) har en grundläggande struktur som gör att 

vi kan urskilja aspekter av en helhet och att medvetandet kan hantera endast ett fåtal intryck 

av aspekter. 
 
Enligt Alexandersson (1994) ligger det i fenomenografins grundsyn att människan utvecklar 

kunskap bitvis? Kunskapen ges relation av hur den uppfattas avgränsade till omvärlden vilket 

leder vidare till en fråga om vilket innehåll som ges mellan individen och omvärlden. Det 

centrala begreppet uppfattning inom fenomenografin ges som karaktären hos 

meningsskapandet och innebörden, vilket ses som grunden för människans kunskapsbildning. 

Kunskap  tillskrivs  vara  mängden  av  uppfattningar.  Uppfattning  täcker  som  begrepp  in 

aspekter av erfarande, förnimmelse och upplevelse, "att erfara". Fenomenografin söker efter 

vilken innebörd människan tillskriver ett fenomen. Analysen uppmärksammar innebörden 

människan tillskriver samt hur aspekterna av företeelsen relaterar till varandra. Två aspekter 

som ställs som framträdande som relation av företeelse och fenomen är Vad och Hur. Här 

menas att människan alltid agerar i förhållande till något. Detta något tillskrivs ett innehåll, ett 

vad. Aspekten hur ställs då upp som strukturen för aspekten vad. 
 
Fenomenografin söker variation eller olikheter. Antagandet är att uppfattningar är olika för att 

människor  är olika,  för  människor  har olika  erfarenheter, olika relationer,  vilka  ger  olika 

analyser vilket genererar olika kunskap. Som ett led i att systematisera och jämföra utsagor 

inkluderar fenomenografin ett arbete av att bortse från eller frikoppla uppfattningen från 

sammanhanget. 
 
Många perspektiv, metoder och angreppssätt angränsar och överlappar varandra vilket gjort 

att jag har försöka tolka vad andra beskriver och jämka samman till en egen metod och ansats. 

Bell (2006) påpekar är det inte ovanligt att avvika från ett förvalt angreppssätt och anpassa sig 

till den situation som råder.  I denna studie har jag utgått från fenomenografin som den 

beskrivs av Patel och Davidson (2011), Dahlberg och Johansson (2009) och Alexandersson 

(1994). Genomförandet utgår från tre övergripande stadier. I första ledet ingår att 1) avgränsa 

företeelse för forskning, 2) urskilja aspekter. I andra led sker datainsamling vilket tillskrivs 

främst röra sig om olika former av intervjuer, där öppna eller semi-strukturerade intervjuer är 

vanliga. Intervjuer bandas alltid och en nära utskrift av materialet ska följa. Tredje ledet är att 

1) identifiera uppfattningar genom att analysera, 2) redovisa beskrivningskategorier samt 3) 

samordna beskrivningskategorier i ett gemensamt så kallat utfallsrum. För att beskriva vad ett 

utfallsrum är kan hänvisas till Patel och Davidson (2011) som skriver som ”Systemet av 

kategorier kallas för undersökningens utfallsrum och beskriver sålunda uppfattningar om ett 

fenomen och utgör resultatet av analysen.” (Patel och Davidson, 2011, s. 33). 
 

3.2 Design 
 
Inför studien valde jag att utgå från en tradition av kvalitativ metod då studien inriktar sig på 

respondenternas uppfattningar om det studerade fenomenet. Detta val utgår i grunden från ett 

sociokulturellt och konstruktivistiskt perspektiv. Valet av metod har sin grund i en 

hermeneutisk-fenomenologisk tolkningstradition och fenomenografisk ansats. 
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3.2.1 Urval 

Datainsamling kräver ett urval görs. Jag har för studien utgått från ett målstyrt urval till att 

omfatta regionala verksamhetsledare i de olika studieförbunden i en specifik region. Termen 

verksamhetsledare är inte nödvändigtvis en term som används av alla studieförbund. Termen 

används här för att täcka in olika tituleringar med ungefär samma roll. Verksamhetsledare 

illustrerar en person som i sitt jobb agerar som ledare för verksamheten inom ett avgränsat 

geografiskt eller organisatoriskt område. Verksamhetsledaren har en strategisk roll och som 

genom sin position har en tillgång till ett nätverk vilket sträcker sig upp och ned i sin 

organisations struktur samt till personer med liknande befattningar från andra studieförbund. 

För kvalitativa studier hänvisar Bryman (2011) till att det vanligtvis görs ett målstyrt urval 

vilket i korthet innebär att välja ut enheter att samla empiri ifrån. Fördelen är att forskaren 

direkt söker sig till var den antar sig kunna betydelsefull empiri. En nackdel med målstyrt 

urval är bristen på generaliserbarhet som uppstår samt att kvalitativa studier ofta brister i sin 

transparens (Bryman, 2011). Fenomenografiska studier syftar inte till generaliserbarhet eller 

representativitet utan att ge en variation av kvalitativt olika uppfattningar inom en population. 

För att komma åt en övergripande bild var utgångspunkten att täcka in representanter från så 

många studieförbund som möjligt. Samtliga tio studieförbund kontaktades varav nio haft 

möjlighet att delta i studien. Viss avvikelse vad gäller verksamhetsledarnas organisatoriska 

nivå inom studieförbund har skett i de fall då regionala företrädare inte haft möjlighet att 

medverka. Bokning av informanter i urvalet gjordes i första hand via mailkontakt med 

uppföljning över telefon. 
 
3.2.2 Datainsamling 

Som tillvägagångssätt för studien valde jag kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Den 

kvalitativa intervjuns kvaliteter som de ställs upp av Bryman (2011) har varit av intresse för 

studien då det gäller insamling av kvalitativa uppfattningar som data. Då studien söker 

uppfattningar hos informanterna är intervjun ett medel för att komma närmare informanten 

och  få  tillgång  till  en  vidare  variation  av  kommunikation  än  vid  exempelvis  enkäter. 

Intervjuer kan ge tillgång till utsagor och eventuella resonemang hos informanten vilket skulle 

skilja sig från om observationer vore gällande. Att använda kvalitativa intervjuer bygger på en 

intention att söka komplexa och innehållsrika svar (Trost, 2010). Bryman (2011) hänvisar till 

semistrukturerade intervjuer som en lämplig metod för kvalitativ forskning. 
 
Inför intervjuerna skrev jag ett missiv med etiska ställningstaganden och information om 

studien baserad på etiska kriterier. Jag tog fram en intervjuguide att använda som vägledning 

under intervjuerna som bearbetades huvudsakligen utifrån vad Bryman (2011) skriver om 

intervjuguide till kvalitativa intervjuer. Trost (2010) menar att i en kvalitativ intervju ska i 

möjligaste mån ordningsföljd för frågor och innehåll styras av informanten. Därför ska 

intervjuguiden vara kort och luftig för att genom uppföljningsfrågor och sondering istället 

täcka in stora delområden. Jag skickade ut missivbrevet i samband med initial kontakt eller 

inbokning  av  intervjutillfälle.  Intervjuguide  och  missivbrev  finns  bifogade  i  slutet  av 

uppsatsen som bilagor. Intervjuer genomfördes med 9 informanter på arbetsplatsen för 

respektive informant. Intervjuerna varade mellan ca 40 och 80 minuter, vilket inte överskrider 

de 90 minuter Trost (2010) menar att intervjuer ska hålla sig under. Jag gjorde 

ljudupptagningar på alla intervjuer vilket förespråkats av Alexandersson (1994). Jag 

transkriberade ljudupptagningarna löpande mellan och efter intervjuerna från att första 

intervjutillfälle ägt rum. 
 
Intervjuerna inleddes med frågor om informanternas bakgrund genom att informanterna öppet 

fick berätta om sig själva. Bakgrunden behandlade vilken väg deras liv tagit för att ta dem till 

de  positioner  de  har  idag  och  vilken  bakgrund  de  då  har  av  folkbildning,  samt  att 
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informanterna fick beskriva sina organisationer. Denna bakgrundsberättelse från var tänkt att 

skapa kontext som stöd för att förstå och tolka informanternas svar på intervjufrågorna. 

Många av informanterna var generösa och öppna med att beskriva sina bakgrunder vilka ofta 

kom att inkludera beskrivningar av hur informanten såg på folkbildningsfenomenet. 
 
De frågor jag tog upp under intervjun var tänkta att få informanterna att djupgående beskriva 

sina uppfattningar om folkbildning från olika håll. För att komma åt frågeställningarna skrevs 

intervjufrågor utifrån grundläggande pedagogiska frågor som antogs kunna besvara 

frågeställningarna. De frågor som ställdes gällde främst informanternas uppfattningar om när 

folkbildning sker; hur folkbildning sker; vem som utövar folkbildning; var folkbildning sker 

samt vad folkbildning är. Frågorna var även ämnade att vara sonderande om varför 

informanterna uppfattade sina svar på frågorna på det sätt de gjorde. Intervjuguide finns med 

som Bilaga 1. 
 
Intervjuerna avrundades med frågor rörande informanternas uppfattningar om relevansen av 

sina egna organisationer och om det fanns andra organisationer som jobbar i samma eller 

närliggande verksamhet utan att de vid första anblick identifierades som tillhörande samma 

verksamhet. 
 
3.2.3 Databearbetning- och analysmetod 

Databearbetning och analys inom fenomenografiska ansatser beskrivs som att det går igenom 

flera faser vilka ofta överlappar varandra. Patel och Davidson (2011) vilka beskriver 

fenomenografisk analys som snarlik Grounded theory medan fenomenografisk analys och 

tolkning för Alexandersson (1994) tillskrivs börja ske intuitivt redan under eller i samband 

med  intervjusituationen.  En  uppdelning  av  analysprocessen  kan  ställas  upp  som:  1)  att 

bekanta sig med datamaterialet, 2) uppmärksammande av likheter och skillnader inom och 

mellan utsagor, 3) att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier samt 4) att studera 

underliggande struktur i kategorisystem (Alexandersson, 1994; Dahlberg & Johansson 2009; 

Patel & Davidson, 2011). Dessa punkter har av Dahlberg och Johansson (2009) kompletterats 

eller nyanserats genom överlappande punkter så som att kondensera materialet genom att ta ut 

betydelsefulla uttalanden efter att ha bekantat sig med materialet. Arbetet med att 

uppmärksamma likheter och skillnader kan även brytas ut i två punkter av att jämföra för att 

finna dessa samt att gruppera för att se relationer mellan likheter och skillnader. Även punkt 3 

kan brytas ned till att artikulera kategorier genom essensen i likheterna samt att namnge 

kategorier utifrån en känsla i uppfattning av innehållet av kategorierna. 
 
Informanterna uttalanden har löpande tolkats för att sättas i perspektiv och ställa adekvata 

uppföljande frågor i en strävan att få djupare reflektioner i uppfattningar hos informanterna. 

Under transkription av intervjumaterialet har tankar och anteckningar förts angående 

meningsinnehållet som informanterna uppgivit i ett pågående intuitivt analysarbete och tillika 

bekantande av materialet. Då intervjuerna skett med viss tid mellan sig har transkriptioner 

skett löpande vilket gjort visst intervjumaterial tillgängligt för vidare analys. Ambitionen har 

legat i att föra en nära transkription till ljudinspelningar med viss diskrepans baserad på 

mänskliga faktorer som förförståelse och tolkning av språk spelat in. 
 
Utifrån ansatsen har jag uttolkat kategorier ur textunderlaget, vad som inom fenomenografi 

kallas ett utfallsrum, som speglar en uppdelning av uppfattningar hos informanterna av vad 

fenomenet i fråga kan innebär. Varje transkription har lästs ett antal gånger för att göra 

materialet bekanta, anteckningar har gjorts och färgmarkeringar har gjorts i olika färger för att 

påbörja olika tankar om kodning som tyckts spänna mellan utsagor. Vissa delar av utsagor 

skiljts ut som mer betydelsefulla, varav vissa då hamnat som citat i resultatkapitel. Här har jag 
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uppmärksammat likheter och skillnader mellan utsagorna. Kategorierna har sakta formats 

utifrån informanternas utsagor för att sedan mer formaliseras till beskrivande eller namngivna 

kategorier. Vissa jämförelser har gjorts för att se om olika passager passar in mellan flera 

kategorier i ett sökande efter om kategorierna är tydligt avskilda eller om de är överlappande. 
 
Den uppdelning jag gjort i resultatredovisningen baserar sig på att först visa på en 

övergripande redogörelse för svar givna av informanterna utifrån intervjufrågorna. Det 

efterföljande analysavsnittet är ämnat att ge en redogörelse över de kategorier som uttolkats 

och artikulerat utifrån det transkriberade intervjuunderlaget. Kategoriernas innebörd förklaras 

i analyskapitlet med vissa medföljande utdrag ur intervjuunderlaget. 
 
3.2.4 Kvalitetsaspekter 

Kvalitetskriterier för fenomenografin (Alexandersson, 1994) betonas genom att utomstående 

bör kunna identifiera samma upptäckter som forskaren genom datamaterialet, och där igenom 

anse att tolkning av datamaterial kan ses som "riktig". I övrigt använder Alexandersson (ibid) 

termer som trovärdighet, noggrannhet och giltighet. Trovärdigheten för denna studie har jag 

baserat i stort på dess noggrannhet. Noggrannheten för studien ligger i så väl de teoretiska 

utgångspunkter som bearbetning av data vilka lägger grunden för analysarbetet. Noggrannhet 

byggs även upp i diskussion och relation mellan studiens analys och tidigare forskning. 

Giltighet kunde ha uppnåtts genom medbedömare. Det närmast en medbedömare som funnits 

för denna studie vore handledaren som haft möjlighet att läsa mycket av det jag i studien 

lägger fram. En medbedömare skulle även stärka och säkerställa interbedömarreliabilitet. 
 
Vidare kvalitetskriterer kan utgå från Bryman (2011) där kvalitativa studier anses skilja sig i 

begrepp mot kvantitativa studier genom att använda tillförlitlighet och äkthet till skillnad från 

reliabilitet och validitet. Tillförlitligheten bryts då ned i 4 underkategorier av trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och bekräfta medan äkthetskriteriet byggs 

upp  av  underkategorier  som  rättvis  bild,  ontologisk  autencitet,  pedagogisk  autencitet, 

katalytisk autencitet samt taktisk autencitet. 
 
Trovärdighet för tillförlitligheten hos Bryman (2011)inbegriper att säkerställa att forskningen 

utförts i enighet med de regler som finns och att rapportera resultaten till de personer som är 

en del av den sociala verklighet som studerats för att bekräfta forskarens uppfattat denna 

verklighet på rätt sätt. I arbetet med studien har jag erbjudit informanterna möjlighet att 

återkoppla på informanternas egna utsagor för att validera dessa. Jag har vidare uttryckt för 

informanterna möjligheten att se och ge respons på uppsatsen i färdigt skick, vilket förutsätter 

att uppsatsen är färdig nog att läggas fram innan respondentvalidering kan ske. 
 
Överförbarhet kan för tillförlitligheten hos Bryman (2011)omfatta hur väl kontexten för en 

ofta liten grupp individer sammanfaller med andra grupper, med vilka nog med egenskaper är 

överensstämmande eller gemensamma. Utifrån fenomenografiska perspektiv går det inte att 

applicera tendenser om överförbarhet då individens uppfattning är fullständigt unik för 

individen. Mina resultat i studien ger däremot en bild av en mindre grupps varierade 

uppfattningar kring ett begrepp eller fenomen vilka ger utrymme för överförbarhet nog att 

jämföra resultaten till liknande konstellationer av informanter. 
 
Pålitlighet handlar om att skapa en nog så fullständig och tillgänglig redogörelse för alla faser 

i forskningsprocessen och då stärka tillförlitligheten enligt Bryman (2011). Här inkluderas då 

problemformulering, val av undersökningspersoner, underlag för som anteckningar och 

intervjuutskrifter och beslut rörande analys. Jag har i denna studie ställt problemformulering i 

inledning och syfte, val av intervjupersoner redovisas med förbehåll av konfidentiellt för att 
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skydda informanternas integritet. Underlag har framställts i form av att intervjuerunderlag 

vilka redogjorts för genom utdrag i resultaten. Mina beslut om analys beskrivs i samband med 

ansats och analysavsnitt i metodkapitel, samt behandlas och redogörs för i en egen del av 

resultatkapitlet i uppsatsen. 
 
För tillförlitligheten betyder möjlighet att styrka att forskaren inte medvetet låtit värderingar 

och teoretisk inriktning färga och påverka studien och resultaten (Bryman, 2011). Att 

perspektiv och utgångspunkter lägger grunden för hur forskaren ser på resultaten är rimliga 

antaganden. Mitt arbete med studien och framställande av uppsats har kantats av ett genuint 

intresse och ödmjuk inför innehållet med ambition att fjärma studien från förutfattade 

meningar utifrån tidigare erfarenheter. Detta har av mig krävt ett öppet förhållningsätt till nya 

intryck. En strävan har legat i att tolka informanternas utsagor som egna resultaten bortom 

egna personliga värderingar och tidigare forskning. 
 
För äkthet hos Byrman (2011) innebär rättvis bild om undersökningen ger tillräckligt rättvis 

bild av de olika åsikter och uppfattningar som finns i den grupp som studerats. Jag har sökt ge 

en bild av vad ett skikt av verksamhetsledare har för uppfattning om fältet de arbetar inom. 

Som sådant har jag gjort avgränsningar för att kunna mäkta med en studie. Gruppen har haft 

en spridning som representerar 9 av 10 verksamhetsledare vars utsagor jag försökt presentera i 

uppsatsen på så vis att alla kommer till tals med relativ jämvikt. 
 
Ontologisk autencitet i äkthet berör för Bryman (2011) om undersökningen kan anses hjälpa 

undersökningens medverkande personer att komma fram till en bättre förståelse av sin sociala 

situation eller den miljö de verkar inom. Mitt intryck är att informanterna, bara genom att 

delta vid intervjuerna, fick utrymme att konstituera och konstruera en förståelse för fältet de 

verkar inom. Intervjuerna som samt gav utrymme för reflektion och förhoppningen är att 

innehållet  i  uppsatsen  kan  ge  medverkande  informanter  vidare  förhållningssätt  för  sin 

situation och sin sociala miljö. 
 
Äkthetens pedagogiska autencitet ifrågasätter om medverkande deltagare får en bättre bild av 

hur andra personer i deras miljö upplever denna (Bryman, 2011). Jag uppfattar att den färdiga 

uppsatsen  kan  ge  möjlighet  för  informanterna  att  reflektera  och  förstå  mer  om  de 

uppfattningar de som i grupp ger uttryck för samt att reflektera över sin roll i gruppen och 

sammanhanget dessa ingår i. 
 
Katalytisk autencitet tillför äkthet genom att ifrågasätta om undersökningen gjort att de 

medverkande kan förändra sin situation (Bryman, 2011). Som sådan är deras situation kanske 

svår att förändra. Jag syftar med studien att tillföra teoretiska perspektiv om sociala 

verkligheter. Som sådan kan det vara svårt att direkt applicera förändring av individuell 

situation. Ändå finns det utrymme för deltagarna att, genom den ontologiska och pedagogiska 

autencitet som studien prövar och ger uttryck för, komma vidare i sin sociala verklighet och 

därigenom förändra sin situation. 
 
Brymans (2011) taktiska autencitet för äkthet behandlar om en studies deltagare fått bättre 

möjlighet att vidta åtgärder som krävs för att förändra sin verklighet. Som med de ovan 

stående kriterier så är det teoretiska perspektiv som i mångt och mycket ges utrymme för i 

denna studie. Som sådana reflekterade och givna till deltagarna kan tänkas att dessa deltagare 

får bättre möjlighet att vidta åtgärder som gäller sina perspektiv om det fält som dessa 

teoretiska perspektiv rymmer. 



24  

3.2.5 Etiska överväganden 

För att diskutera etiska problem återgår jag till Bryman (2011) vilken listar Informationskrav, 

Samtyckeskrav, Konfidentialitetskrav samt Nyttjandekrav. Vetenskapsrådet hänvisar etik för 

samhällsvetare till akademikerförbundet SSR vilka har givit ut broschyr 2011 för området. 

Broschyren från SSR ger hänvisningar om en normbildning för yrkesverksamma 

samhällsvetare som ingår är anslutna till SSR. Etiska ställningstaganden ställs då upp mot 

bakgrund av individens inriktning av samhällsvetenskapen i gemenskap med dess funktion för 

kunskapsutveckling. Det blir då viktigt att fundera över vad det är viktigt att utveckla kunskap 

om och vilken kunskap som då bör utvecklas. SSR (2011) har stället upp en kontrast mellan 

varför kunskap utvecklas i att förstå samhället kontra att förändra samhället. Genom sådana 

ställningstaganden ställs förslag till etiska värden och normer för samhällsvetare vilket måste 

ställas i relation till den aktuella samhällsvetarens tillhörighet vad gäller yrke och intressesfär. 

Då broschyren (ibid) som sådant riktar sig till en mångfald av yrkesgrupper som alla behöver 

ta egen ställning för sina etiska överväganden är broschyren inte heltäckande. Broschyren 

(ibid) ställer ändå upp 6 punkter som generella riktlinjer vilka bör gälla för samhällsvetare 

oberoende av yrke eller yrkesområde vilka jag har prövat mot mitt arbete med studien: 
 

Profession och personlighet 

 
1) Samhällsvetaren ska i sitt arbete och i sin livsföring i övrigt respektera varje människas lika och 

höga värde 

Professionell kompetens 

 
2) Samhällsvetaren ska vara medveten om den egna kunskapens gränser och vara öppen för kritisk 

granskning av sin yrkesutövning. 

3) Samhällsvetaren ska vara angelägen om sin kunskapsutveckling för det egna ansvarsområdet. 

4) Samhällsvetaren ska ha engagemang, integritet och saklighet i sitt agerande, sträva efter att ge en 

rättvisande bild av en samhällsfråga och skilja mellan klara sakfrågor och ideologiska 

bedömningar. 

5) Samhällsvetaren ska agera så att förtroende skapas för samhällsvetenskapliga bedömningar och för 

samhällsvetarens professionella kompetens. 

(Akademikerförbundet SSR, 2011, s. 14) 

 
Jag har informerat informanter om etiska överväganden och ställningstaganden dels via 

utskickat missiv via epost, samt medtaget till intervjutillfälle. Missivbrevet (Bilaga 2) jag 

skickade  ut  innehöll  information  om  studiens  syfte,  att  deltagande  var  frivillig  och  om 

moment av intervju, transkription, analys och resultatredovisning studien inkluderar. 

Deltagarna äger rätt att besluta om sitt deltagande och har deltagit av fri vilja. Vidare äger 

informanterna rätten att avbryta eller begära sitt material destruerat under och efter studien. 

Personuppgifter har behandlats med försiktighet och hänsyn. Material tillhörande studien har i 

alla lägen varit förvarande i rimlig säkerhet. Fysiskt material har aldrig lämnats framme på 

allmän plats eller där personer rör sig. Elektroniskt material har endast befunnit sig på en låst 

dator. Personuppgifter har separerats från datamaterial, samt att ljudfiler har förvarats så 

säkert jag kunnat förmå. Jag kan här inte ges fullständiga garantier för vad som kan ha hänt 

med  dator  på  vilken  huvudsakliga  arbetet  med  studien  bearbetas,  dokumenteras  och 

redovisats, men jag har inte upptäckts några intrång eller problem med virus under arbetets 

gång. Vad gäller nyttjandekrav så har jag ingen direkt anledning att bevara ljudfiler eller 

transkriptioner av samtal efter studien annat än som underlag för granskning. Det har lämnats 

upp till informanterna att besluta om de vill ha sitt material förstört eller om det inte spelar 

någon roll. 
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3. RESULTAT 
 
I detta kapitel presenteras först en sammanställande redogörelse och nedbrytning av 

intervjumaterialet.  Båda  delarna  ämnar  ge  perspektiv  över  hur  informanterna  resonerar 

kring fenomenet folkbildning och nyansera definitioner, innebörd, urskiljning och särskiljning 

av fenomenet folkbildning. Vardera del avslutas med en sammanfattning. Först redogörs för 

en analys direkt kopplad till de frågor som utgjort intervjuguide. Efter sammanfattning av 

första delen följer resultat av den analys jag uttolkat till utfallrummets kategorier i andra 

delen. 
 

4.1 Intervjuunderlag och analys 
 
Denna del av resultatet går igenom hur intervjuunderlaget tolkats och analyserats. 

Uppställningen utgår från de frågor som ställdes vid intervjuerna. Underliggande till 

intervjufrågorna ligger studiens forskningsfråga ”vad är folkbildning” och frågeställningar 

om folkbildningens definition, innebörd, hur folkbildning urskiljs samt hur folkbildning 

särskiljs enligt de intervjuade verksamhetsledarna. Uppställningen i uppsatsen går igenom 

intervjuunderlaget uppställt på intervjufrågorna. Intervjufrågorna bygger upp innebörden 

genom att urskilja och särskilja vad folkbildning är och inte är för informanterna. 

Informanternas definitioner byggs upp utifrån vilken innebörd som tillskrivs utifrån hur 

fenomenet urskiljs och särskiljs av informanterna. 
 
4.1.1 Informanternas bakgrund 

Informanternas bakgrund visar på en bred variation varifrån dessa ledare inom 

folkbildningsverksamhet hämtats från. Informanterna erfarenheter av folkbildning spänner för 

vissa informanter över stora delar av livet. Erfarenheterna av folkbildning berör allt från 

föreningsliv och kursverksamhet vid studieförbund redan i från ålder eller vid folkhögskolor 

till familjemedlemmar och informanter själva som engagerad mer direkt i studieförbundens 

verksamhet som ledare vid kurser eller cirklar. Alla informanterna har någon erfarenhet av 

högre utbildning eller eftergymnasial utbildning, vissa utan fullständig examen, de flesta med 

grundläggande eller avancerad examen, vissa nära flera examen. Informanternas högre 

utbildningar spänner över ett brett fält från pedagogik och lärande till ekonomi, statsvetenskap 

och systemutveckling. Utöver högre utbildningarna har flera informanter erfarenhet av kurser 

och utbildning från andra områden. Vissa informanter har facklig och/eller politisk bakgrund 

och erfarenhet. Flera av informanterna har även bakgrund eller erfarenhet av 

utbildningsväsendet, högre utbildning, vuxenutbildning och inom folkbildning som 

undervisare, utbildare, lärare och rektorer. Vissa informanter ger uttryck för det explicita 

mötet med folkbildningen och studieförbunden som en helt ny upplevelse. 
 
4.1.2 När sker… När sker inte… 

Den här frågan var ämnad att få fram nyanser om när något övergick till att vara folkbildning, 

eller när folkbildning uppstod. När informanterna närmar sig området för aspekten när 

folkbildning uppstår, när någonting är eller blir folkbildning, så har de flera uppfattningar. 

Flera informanter beskrev att folkbildning sker när människor möts, i grupper och i samtal. 
 

I möten mellan människor. I möten i gruppen. I möten, i samtal. Vi tror ju på det att det är genom 

att utbyta erfarenheter som det sker utveckling och det är det som är själva folkbildningens 

grundkärna i pedagogiken. (Informant 1) 

 
Informanterna pekar på att det finns ett utbyte av erfarenheter och perspektiv, att utvecklingen 

sker samt att dessa faktorer är själva grunden i folkbildningens pedagogik. Utvecklingen är 
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här inte nödvändigtvis en aktivitet endast för individen. Det är inte bara individen som är i 

fokus. Dessa möten och samtal ger ett lärande för alla närvarande och att de närvarande lär 

tillsammans genom dialog. Det här mötet behöver vara öppet nog för att olikheter ska få plats, 

att deltagare med olika åsikter och bakgrund, olika perspektiv kan få ingå och komma till tals 

i den aktivitet eller det samtal som förs. Olikheterna antas leda till en djupare folkbildning 

ifall deltagarna är öppna för att lyssna på varandras olikheter. Dessa olikheter kan med fördel 

vara mötet med nya människor, nya möten, personer som individen inte känner sedan tidigare. 
 

(…) egentligen i möten där olikheter får plats så att säga. Inte det här att man sitter likasinnade och 

bekräftar varandra hela tiden, det kan säkert vara där också, men just det att den djupare 

folkbildningen kan jag tycka, den sker när olikheter möts och man får faktisk tid och möjlighet, 

och en ram att kanske gå i, stå i, som gör att man kan samtala eller berätta sina berättelser eller 

lyssna på den andre med någon slags förståelse. (Informant 3) 

 
Mötet och samtalet ska även ske av varje individs egna fria vilja både vad gäller deltagande 

och i val av ämnet där dialog är verktyg att komma överens om inom gruppen. 

Folkbildningsandan har mycket att göra med att varje individ ska ha möjlighet att påverka 

innehållet i gruppen och kunna få komma till tals i samtalet. 
 

(…) framför allt att det inte ska vara för stor grupp, alla ska kunna komma till tals, alla ska kunna 

komma med ett inlägg. Man ska kunna påverka själva kursen och innehållet i kursen. Deltagarna 

ska kunna vara med och påverka det. (Informant 2) 

 
Folkbildning beskrivs av några informanter som ett ständigt pågående arbete, något som inte 

tar slut och som inte slutar så länge individerna i gruppen behåller ett öppet sinne och lyssnar 

till övriga individer. Folkbildningen kan då ses som att det sker hela tiden, att det handlar om 

ett lärande och så länge individer lär sig något kan det sägas vara en sorts folkbildning. 
 

Men för mig är folkbildningen ett sätt att vara. Jag menar om jag åker iväg på möte och träffar 

folk, även om jag åker på ett föreningsmöte, och så har vi ett tema som vi diskuterar på 

föreningsmötet, det är väl folkbildning, vi lär oss ju någonting som vi inte kunde när vi kom dit. 

(Informant 4) 

 
Samtidigt kommer folkbildning till uttryck i att det finns ett regelverk som reglerar eller 

fungerar som ramverk för folkbildning. Men det är heller inte så enkelt, för regelverket i sig 

säger inte om verksamheten eller aktiviteten är folkbildning utan den utgör ramverket för vad 

staten ger bidrag för. 
 

Regelverket säger ju vad folkbildning är, nej det gör inte det. Regelverket säger vad som är 

folkbildning som vi kan rapportera i statsbidragssystemet. (Informant 6) 

 
Regelverket beskrivs av en informant lite som spelregler för den arena som studieförbunden 

utgör för deltagarna. Det är en arena där deltagarna kan verka och lära utifrån egna koncept 

och av egen fri vilja, där de väljer egna ämnen men inom en ram som staten anser vara värd 

att skjuta till medel för. 
 

(…) det konceptet kallas för folkbildning och det är det som är fritt, ingen som säger att du ska 

göra såhär och såhär. Vi skapar arenan, men dom som spelar, det kan vara olika personer, olika 

intressen. (Intressent 7) 

 
Det är inte bara studieförbunden som utgör en arena för folkbildning. Att människor lär hela 

tiden genom möten och samtal utgör en del av folkbildningen. Att denna typ av folkbildning 

sker inom regelverk gör den rapporteringsbar, men folkbildning uppfattas även ske utanför 
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denna organiserade arena. Detta med när folkbildning sker breddas av informanternas 

uppfattning till ett vidare fält av informationsspridning och lyssnande. 
 

Alltså, man lär sig ju alltid, hela tiden nya saker. Du blir ju matad med information dygnet runt i 

dagens läge. Och det är ju en typ av folkbildning, även fast den inte är i organiserad form. (…) i 

dagens läge finns det ju så många andra former där man får information och kan utbyta 

information. Digitalt, media, ja allt som olika och det är ju en form av folkbildning det också. 

(Informant 5) 

 
Olika perspektiv av när-aspektens begreppsnivå framkommer vid en sammanställning av vad 

informanternas gemensamma bild om när folkbildning sker. Dels finns en avgränsning i form 

av när en aktivitet följer eller håller sig inom det regelverk som gör att det är rapporteringsbart 

i statsbidragssystemet. Denna avgränsning gör heller inte att aktiviteten tvunget måste ske 

inom verksamheten för ett studieförbund utan reglerar bara formen, hur folkbildning sker, 

men där finns även ett när som inte är beroende av regelverket. Folkbildningens när kunde då 

ställas upp till att vara 1) när en individ frivilligt ingår i ett sammanhang där individen lär, 2) 

generellt sett tillsammans, men kan även vara individuellt, 3) i mötet med olikheter och nya 

perspektiv. I en kanske minsta nämnare att folkbildning sker när det uppstår någon form av 

bildning. 
 
I intervjuerna har även efterfrågats vilka avgränsningar informanterna ger för när någonting 

inte längre är folkbildning eller när folkbildning inte sker. En av de starkaste kontrasterna 

informanterna drar är att folkbildning inte är när det är skola, eller snarare att när det är skola 

så är det inte folkbildning. 
 

Skola är inte folkbildning för mig. Alltså den är, det är någonting annat som man behöver. (…) [i 

skolan] minsta lilla kursmål är ju förbestämt så att säga, och man mäter på ett annat sätt. Däremot 

så är det ju, bildning bidrar det ju till, fast inte folkbildning skulle jag inte vilja säga. Jag vill 

nästan särskilja på något sätt. (Informant 9) 

 
Balansen mellan strikta kursmål och löst socialiserande för respektive inom gruppen. 

Överlappningen från när någonting är eller inte är folkbildning som spiller över till hur 

någonting är eller inte är folkbildning antyder formmässiga antaganden. Formmässiga 

antaganden kan då utgå från att något är folkbildning om aktiviteten har kursplan fastställd av 

gruppen men att denna kursplan är vägledande och inte ett dokument ämnat som 

bedömningskriterier vid en validering av deltagarnas förmåga eller kunskap i ämnet. Det ska 

dock finnas någon form av fastare syfte. En sammankomst utan lärandesyfte, bara för att 

umgås med vänner kan ges uttryck för att inte vara en folkbildningsaktivitet 
 

Det är väl inte folkbildning om det har en tydligt fastställd kursplan som strikt måste följas och som 

man värderar utifrån på något sätt. Alltså så att om du har en kursplan och sen sätter du betyg 

utifrån den kursplanen, då är vi väl kanske inte riktigt inne i folkbildning tycker jag. Och sen så får 

det väl inte bli att man bara träffas och snackar skit med sina kompisar heller, för då, alltså känns 

ju ändå som att man måste lära sig någonting. (Informant 8) 

 
Vem som sätter agenda och mål ses som viktiga delaspekter för aspekten när något kan vara 

folkbildning. Någonting kan vara folkbildning när det råder ett jämnt maktförhållande inom 

gruppen och de närvarande har makt över sin situation. 
 
4.1.3 Hur sker… Hur sker inte… 

Frågan  om  hur  överlappar  mycket  med  frågan  om  när.  Många  av  de  faktorer  och 

uppfattningar om när överensstämmer även med hur. Gränsdragningarna mellan aspekterna 

när och hur är inte så tydliga i svaren från informanterna. Som jag visat under frågan om när 

så förekommer uppfattningar om folkbildningens när i form av regler som till stor del reglerar 
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hur. Hur utgör formen för den eller de aktiviteter informanterna klassar som folkbildning 

vilket påverkas av regler. De typiska formerna för hur utgörs av de former som definieras av 

folkbildningsrådet vilka bekräftas av informanterna för hur folkbildning kan gå till, men 

informanterna erkänner att de former som reglerar om statsbidrag ges inte utgör hela formen 

för hur folkbildning kan ske. 
 

Alltså det kan ju ske på många sätt. Jag skulle kunna tänka mig, det håller ju inte heller enligt 

statsbidragssystemet, men jag kan tänka mig det samtal som du och jag för där kommer vi båda 

tvingas tänka efter. Jag tror vi kommer att lära oss någonting. Så just nu hävdar jag att det uppstår 

en folkbildningsaktivitet. Dock bara med två deltagare. (Informant 6) 

 
Informanterna ger prov på olika formgivande faktorer för hur folkbildning går till. 

Folkbildning ger här uttryck av någon sorts aktivitet. En del av hur folkbildning går till 

beskrivs av informanterna att det sker i samtal inom en grupp. De flesta av informanterna 

håller med om denna form samtidigt som flera även ger alternativa uppfattningar i andra hur 

former så som föreläsningar eller framträdanden där lärandet antas uppstå endast hos en 

mottagande part och utan ett tydligt möte och utan samtal. Informanterna lyfter även fram 

andra media som olika former av public service vilka kan fungera som folkbildande genom 

vad som sänds över dessa media i form av information. Hur kommunikationen ser ut i 

folkbildning kan då beskrivas som antingen 1) i dialog eller samtal, 2) (mer eller mindre) 

envägs från scen till mottagare eller 3) envägs via annat media så som tv, dator, radio. Några 

informanter resonerar kring mötet som något mer än att individer träffas fysiskt. 
 

(…) det måste vara ett utbyte av tankar. Jag tänker att det kan till och med vara i skriftlig form. Jag 

tänker att det kan vara alltså digitalt, det vi talar om hela den biten självklart, det kan också vara, det 

behöver inte alltid vara i ord, möten. (…) Det kan vara i tystnad, det kan vara att man bara lyssnar 

på musik tillsammans och kanske bara dansar tillsammans, alltså det händer saker. 

(Informant 1) 

 
Något mer som vi ser om hur folkbildning sker är att det håller sig inom ett ramverk av regler 

fastställda av folkbildningsrådet för att säkerställa kvalitet i folkbildningen för att uppfylla de 

mål som staten satt för de bidrag som ges till folkbildningsrådet att fördela. Men som några 

informanter uttrycker så är inte regelverket synonymt med vad folkbildning är utan just för 

vad som ger statsbidrag. Frågan om hur är mindre fastställd än de annars fastställda reglerna, 

eller kriterier som det egentligen är. 
 

Jag tänker nog att folkbildningen är fri, det är så centralt i det att man gör det, att man har, man vill 

göra på sitt eget sätt och man vill kanske hitta sina egna mötesformer. (Informant 9) 

 
Den frihet som omnämns täcker då inte bara mötesformer utan hur, både inom och utanför det 

statliga regelverket, ger fria händer åt gruppen att även välja vilket ämne som ska studieras 

utan överinsyn av myndighetsutövande av studieförbund eller stat. 
 

(…) att man gör nåt som säger att fri och frivillig, vad är det frivilliga? Du kan lära vad du vill. Du 

bara kommer och kör på konceptet med någon annan och säger att vi ska starta dom här 

matlagningarna. Och det finns inga begränsningar, det finns ingen som säger ”ni kan laga 

köttbullar, ni kan laga er pasta”, nej du kan göra vad du vill. (Informant 7) 

 
Som i skolan tillskrivs av informanterna som exempel på hur folkbildning inte går till. Vad 

som då menas har dels att göra med själva kurs- eller studieplanen som framkommit under 

frågan när folkbildning sker. Men det finns även formmässiga inslag i själva aktiviteten. Flera 

informanter närmar sig att det ligger en relation mellan folkbildning och skola. Utbildning 

landar ofta i en beteckning av skola, men dessa verkar varken vara synonyma då olika delar 

av folkbildning också tenderar att kunna inkluderas i uppfattningar av utbildning. 
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Utbildning för mig det är ju mer det traditionella skolsystemet där man får betyg och så. 

Folkbildning är ju den gemensamma lilla gruppen där man lär sig tillsammans där man lär sig 

tillsammans, att man inte får, har en, alltså en lärare som står och hela tiden, utan man lär sig 

tillsammans, man har en cirkelledare men att man också har kunskap man förmedlar för varandra. 

För mig är det folkbildning. (Informant 4) 

 
Synen på skolan är dock tvetydig hos informanterna. Det finns en dubbeltydighet där 

informanterna vill särskilja sin verksamhet i studieförbunden, och folkbildningen, från det vad 

skolan  är  och  det  som  görs  i  skolan.  Bland  det  formmässiga  så  syns  kursplaner  och 

bedömning som en del där skolan skiljer sig från folkbildningen, men det pedagogiska arbetet 

uppfattas ligga i en mer historisk motsättning. Att det som ses som mer traditionell 

undervisning tillskrivs skola, men vissa informanter lyfter fram att skolan inte är så längre 

utan att mycket av det som utgör pedagogiken i folkbildning idag även förekommer inom det 

pedagogiska arbetet i skolan. 
 

Jag skulle säga att det som sker i skolan. Fast skolan har förändrats så mycket tycker jag så att det 

är ju mer (…) När jag tänker på skolan som det var förr, när det stod en magister framme och talar 

om hur saker och ting är och man inte får ifrågasätta, det är ju inte folkbildning. Men skolan idag 

har ju förändrats, det är ju elevinflytande på ett helt annat sätt, och då är ju det en form av 

folkbildning, tycker jag. När det handlar om att alla får komma till tals på något vis. Så jag vet inte 

riktigt. (Informant 2) 

 
4.1.4 Vem utövar… Vem utövar inte… 

Kring frågan om vem som utövar folkbildning berättar informanterna att det enligt regelverket 

finns vissa begränsningar vad gäller yngre ålder på deltagare. Vidare finns för formerna inom 

vad som ger statsbidrag för hur många deltagare som ska och får delta i vardera form av 

verksamhet. Dessa kriterier säger i det närmaste vem som inte får delta i den statligt 

finansierade folkbildningen genom att exkludera barn yngre än tonåringar eller barn som ännu 

inte börjat grundskola. 
 

Vem som helst skulle ju kunna vara med som deltagare i folkbildning oavsett bakgrund eller ålder. 

Nu finns det ju formella saker som säger att det är vissa åldersgränser. (Informant 3) 

 
Alla informanter påtalar att de som utövar folkbildning kan vara vem som helst. Vissa 

informanter sätter begränsningen att de utövande ska vara beredda, öppna eller närvarande 

mer explicit, att delta i ett lärande. 
 

Den som vill lära sig något nytt och den sin vill träffa andra människor. För jag tycker att 

folkbildning handlar till väldigt stor del om det sociala, det ger också. (Informant 2) 

 
Det går här att utveckla i fråga om vem genom att uppdelning av producent och konsument 

samt  utövare  och  deltagare.  Utövare  och  deltagare  är  rimligen  nära  men  kunde  tänkas 

innehålla något av en nyansskillnad vad gäller den aktivitet som åsyftas, och då skulle 

uppdelningen kanske kunna kopplas till inflytande över initiativet av själva aktiviteten. När 

det kommer till producent och konsument handlar det främst om kulturarrangemangen där 

olika former av framträdanden är framstående som form. Framträdanden har då två uppdelade 

vem, ena parten är mer producerande medan den andra generellt är mer konsumerande. 
 

Folkbildning sker när människor kommer samman och kommunicerar eller, det är ett fult ord, men 

konsumerar, men det kan man väl till viss del göra när det gäller kultur till exempel. 

(Informant 6) 

 
Att vem som helst ska ha utrymme att få vara med och ges tillfälle att delta lyfts fram som 

någon sorts ideal för folkbildningen, men informanterna lyfter även fram att verkligheten inte 
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inkluderar alla och att alla inte deltar, i alla fall inte i den statsbidragsberättigade 

folkbildningen.  Flera  informanter  lyfter  fram  en  uppfattning  om  att  den 

statsbidragsberättigade folkbildningen främst träffar en socioekonomisk medelklass. Ser man 

på musikområdet för folkbildningen påtalar några att det främst rör sig om män, och då inte 

heller direkt ungdomar eller ens unga vuxna. 
 
Till den här problematiken hör då, som flera lyfter, att syftet med folkbildningen är att ge en 

arena för utveckling för de som inte haft möjlighet eller fått plats att delta i annan kunskaps 

eller färdighetsutvecklande verksamhet. Till denna grupp kan höra de som migrerat av någon 

anledning, och flera pekar på att man skulle vilja bli bättre på att nå och ge mer åt denna 

grupp. Migranter är uppdelat i olika grupper naturligtvis och de grupper man skulle vilja nå 

och göra mer för är då just de som kommer från områden där utbildning inte är framträdande 

eller helt frånvarande. Det kan röra sig om språkliga eller kulturella barriärer och misstro för 

systemet och statsmakten där studieförbunden då kan ses som tredje part. Informanterna ger 

uttryck för en uppfattning att de, studieförbunden, har denna målgrupp att ge stöd och verktyg 

åt för att kunna integrera målgruppen i samhället. Man ser på så vis vissa grupper som utsatta 

och uttrycker att folkbildningen har något av ett syfte att utjämna kunskapsklyftor. 

Informanterna uttrycker att målgruppen ofta saknar kunskap om det svenska systemet och de 

institutioner, till vilka studieförbunden tillhör, som dessa grupper har möjlighet och rätt att ta 

del av. 
 

Vi kan guida dom folk som kommer. (…) Vi jobbar med samhällsfrågorna. (…) Det betyder att du 

deltagit i flera diskussioner med samhällsfrågor och du har fått idéer, olika idéer genom 

diskussionerna, att du kommer få lite begrepp vad det är, det är integrationsfrågor. 

(Informant 7) 

 
Uppfattningen av de som inte deltar har att göra med att dessa inte mött på folkbildningen av 

någon anledning. Någon form av kommunikativt tillkortakommande i att nå ut och förklara 

möjligheter och nytta uppfattas. Samtidigt så får alla delta och utöva, eller bör kunna få, och 

vidare utövar alla folkbildning men utanför former som är statbidragsgrundande. 
 
4.1.5 Var sker… Var sker inte… 

Frågan  om  var  fyller  ut  och  ger  perspektiv  både  på  den  folkbildning  som  faller  inom 

gränserna för det statsbidragsberättigade och den folkbildning som sker utanför regelverket 

men även en folkbildning som sker utanför studieförbundens närvaro. Flera informanter 

nämner sina specifika studielokaler som en plats för var folkbildning sker. Studielokaler 

presenteras dels som att det tidigare främst haft att göra med mer undervisningsliknande salar 

med bord och bänkar. Studielokalerna hos studieförbunden kan vara av andra uppsättningar 

mer anpassade till den verksamhet som studiegrupperna har behov av och det kan exempelvis 

röra sig om ateljéer och hantverksanpassade lokaler eller musikstudior och replokaler. Även 

olika former av framträdandemiljöer kan vara platser där folkbildning sker utifrån att 

studieförbunden har former för kulturarrangemang och en informant uttrycker det som att 

folkbildning tar plats i det publika rummet. Men folkbildning behöver ske på någon specifik 

plats. Att alla situationer sker på någon sorts plats är förståeligt, men det behöver inte vara 

dedikerade,   explicita   studielokaler   eller   lokaler   för   framträdanden.   Platsen   för   var 

folkbildning sker, eller kan ska, inkluderar även andra fysiska platser som kaféer, i hem eller 

ute i naturen. 
 

Ja man kan väl säga att det sker i det publika rummet på något sätt. Att ja dels har vi ju kurser hos 

oss, eller så har vi cirklar, men de är antingen i någon form av lokal, eller dom här föreläsningarna 

som är öppna för allmänheten. Ja visst folkbildning kan väl ske hemma också… 

(Informant 8) 
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Platsen för var folkbildning sker omfattar för informanterna heller inte bara fysiska platser. 

Informanterna ger uttryck för att även det digitala rummet. Några ger uttryck för att det 

digitala rummet kan fungera som nästan vilket rum som helst men att det trots att formen i sig 

är accepterad så är det en annan typ av möte än det fysiska vilket påverkar kommunikationen 

mellan deltagarna. Uppfattningen från informanterna är att det finns en osäkerhet om hur 

digital folkbildning bör gå till och en informant ger uttryck för att det kan ha med 

studieförbundens upplevelse av hur den digitala folkbildningen ska kvalitetssäkras och 

rapporteras. 
 

(…) det är ju ingen fysisk plats egentligen, eller ja det är det ju, skogen är ju en fysisk plats (…) 

(Informant 4) 

 
Det finns även en uppfattning om att det kan vara svårt för vissa typer av studier att fungera 

väl över det digitala mediet, just vad gäller kulturell framträdande verksamhet. Den digitala 

formen passar inte alla typer av verksamhet, utan är en form som kan passa vissa typer av 

människor och studier. Däremot finns det utrymme i digital form för informationshantering, 

ledarskapsutveckling och administrativa utbildningar. 
 

Precis, det är nog där egentligen som skon klämmer, att själva kvalitetskravet trots allt (…) 

egentligen handlar det nog mer om att det är en känsla av att man har mer kontroll om dom sitter i 

vår egen lokal. (Informant 9) 

 
Frågan om var folkbildning kan ske verkar då i det närmaste påverkas av platsens lämplighet 

för gruppen och individernas utveckling. var ger uttryck för en plats. Som beskrivits av 

informanterna så behöver platsen inte vara fysisk utan kan vara digital. Informanterna ger 

uttryck för att alla folkbildning sker på någon form av plats där människor kan mötas. Att 

platsen för folkbildning inte är någon explicit plats. Istället är platsen relativ till behovet och 

möjligheterna för de som ingår i mötet. 
 

(…) vissa delar kan göra det. Ledarutbildningar, administrativa utbildningar kan mycket väl gå via 

flexibelt lärande, man måste inte träffas där. Däremot spela ihop och dansa ihop och sjunga ihop 

där måste man träffas fortfarande. (Informant 5) 

 
Platsen kan vara gemensamma ytor som föreningslokaler, lokaler tillhanda hållna av 

studieförbund, lokaler genom samarbeten, på allmän plats, i hem, på digitala mötesplatser, på 

sociala medier eller i spelvärldar. Här finns därför två perspektiv på plats, dels synen på plats 

som  planerad  för  ändamålet  och  då  syftesrelaterad,  och  dels  en  plats  som  tillmötesgår 

gruppens behov nog för att folkbildning tar vid och uppstår. 
 
4.1.6 Vad är… Vad är inte… 

Vid intervjutillfällena fungerade frågan om folkbildningens vad, eller vad är folkbildning som 

en slags uppsamlingsfråga. Frågan gav informanterna möjlighet att på något vis summera sina 

uppfattningar av fenomenet folkbildning. Informanternas uppfattningar är i huvudsak 

överensstämmande samtidigt som det finns både interna motsägelser inom informanternas 

utsagor och nyanser mellan informanternas utsagor. Uppfattningen om vad folkbildning är ges 

uttryck genom svaren i de övriga frågorna. När frågan ställs mer explicit så framkommer viss 

tvetydighet  då uppfattningen  av  att  folkbildning  är som  koncept  eller  begrepp  har  olika 

innehåll beroende på vilken situation eller kontext som fenomenet diskuteras utifrån. 
 

Alltså det jag tycker är viktigt att säga också här, när man ska definiera vad är folkbildning så är 

det precis som det är situationsbundet, det här med vad är aktiviteter och så som man kallar. Så är 

det ju också bundet till den kontext man verkar i. (Informant 1) 
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4.1.7 Olika organisationers betydelse för folkbildningen 

Samtliga informanter har en tillhörighet hos studieförbunden som får statsbidrag fördelat från 

folkbildningsrådet. Informanternas uppfattningar mynnar ut i att studieförbunden jobbar med 

att försöka främja och formera grupper till att lära sig inom de former fastställda som 

statsbidragsgrundande. Här lyfts åter perspektiv på dels det frivilliga deltagandet, att 

deltagande i studieförbundens verksamhet inte är applicerat med någon form av externt tvång 

över deltagarna, men också att studieförbunden står för en arena inom vilken statsbidrag kan 

ges för att individer och grupper kan komma samman och studera ämnen som är viktiga för 

den egna gruppen. Informanterna markerar skillnaden mellan studieförbundens verksamhet 

och det som sker inom skolan. 
 

Och studieförbunden, just det här fria frivilliga, det är inget tvång. Du är tvingad att gå så många år i 

skolan, grundskolan, du är tvingad att gå i gymnasiet, du är i princip i dagens läge tvingad att gå på 

högskola för annars får du inget jobb (…) Och du blir där matad med vissa saker, vissa ämnen, ja i 

högskolan kan du välja [ämne], men annars är du matad med vissa ämnen. 

(Informant 5) 

 
Studieförbunden och folkhögskolorna uppfattas fylla en funktion av att vara ett alternativ och 

komplement till den formella skolan. Folkhögskolarna ger en form av utbildningsplattform för 

dem som inte platsar eller för vilka den formella skolan inte lämpar sig. Studieförbunden i sin 

tur uttrycks vara mer flexibla i sin form och kan anpassa sig till snabbare förändringar i 

samhället. Studieförbunden har möjlighet och utrymme i sitt regelverk och sin struktur att de: 
 

(…) kan nå ut till olika grupper i samhället, och man kan nå ut till olika platser i samhället. 

(Informant 8) 

 
Med rollen som folkbildare tillskrivs inte uteslutande till individer och aktörer inom eller med 

koppling till studieförbunden och folkhögskolorna. Informanterna ger uttryck för att 

folkbildning kan ske i olika konstellationer utanför studieförbunden och lyfter fram föreningar 

så som studieförbundens medlemsorganisationer som exempel. 
 
4.1.8 Andra uppfattningar att ta i beaktan 

Något som bör lyftas fram är att folkbildning kopplas samman med en mängd andra termer 

och ord vilka kan vara uttryck för vidare innehåll. Flera informanter ger uttryck för en 

mångfald uppfattningar kring folkbildningen i form av andra termer. Bland dessa återfinns 

först Folkbildningen i bestämd form som antyder någon form av tillhörighet, men även många 

andra termer förekommer i underlaget från informanterna som ger vidare antydningar och 

fördjupningar om perspektiv över informanternas svar på övriga frågor. Ett vidare perspektiv 

av  de  termerna  som  inte  framkommer  så  tydligt  i  övriga  svar  är  att  där  finns  ett 

förhållningssätt individer kan anta som kan ses som folkbildande. 
 
Ett område att beakta som informanterna också samlar upp är att folkbildning kan 

kategoriseras på flera olika sätt och att det skiljer sig från begreppet bildning. 

Bildningsbegreppet kopplas av vissa informanter till en sorts övergripande kategori eller nivå 

där kategorin folkbildning är mer underliggande och kanske snarare vid sidan om utbildning. 

Vissa menar att dessa två begrepp går lite i varandra men att utbildning och folkbildning som 

två vägar till bildning. 
 

Det beror ju på hur man kategoriserar folkbildning och hur nära det ligger bildning kan jag tänka. 

På så sätt skulle man ju säga att allting som gör att människor går vidare eller lär sig något mer, 

eller utvecklas, att grupper kan ta tag i saker. Det skulle ju vara, man skulle ju kunna säga att det är 

folkbildning, oavsett om det sker inom studieförbunden eller inte. 

(Informant 3) 
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På det stora hela tolkar jag nyanser i informanternas svar som väger an till en viss 

kategorisering av vad folkbildning kan tänkas vara. Folkbildning kan då uppfattas som en 

form för hur en aktivitet genomförs. Form kan innehålla både attityder hos deltagarna men 

likväl beteenden. Men folkbildning kan även uppfattas som något som uppstår när en aktivitet 

följer en viss form eller uppfyller vissa kriterier för viss form. Detta när kan uppdelas till två 

enheter, dels ett resultat och dels ett tillstånd som leder till resultat. Vidare ges en tillhörighet 

utifrån folkbildningen till olika parter och aktörer som har koppling till folkbildning. Det talas 

då exempelvis om Folkbildningen eller folkbildare. Dessa fyra kategorier som berör 

folkbildning kommer utforskas vidare i nästa del. 
 
4.1.9 sammanfattning 

Informanter har genom intervjusamtal utforskat och formerat sina uppfattningar kring 

folkbildning.  Informanterna  har  under  samtal  fört  dialog  som  berört  folkbildning  utifrån 

frågor när, var och hur folkbildning sker, vem som utövar samt vad folkbildning är. Innehållet 

från svaren på frågorna har tolkats och artikulerats i form av kategorier som definierar 

perspektiv över hur informanterna gjort mening av sina intryck från alla de fenomen och 

begrepp som tillskrivits folkbildning. 
 
Folkbildning ges uttryck av att kunna ske var som helst. Platser anses antingen planerade för 

ändamålet, ändamålsanpassade eller så är aktiviteten anpassad för ändamålet. Platsen kan vara 

högst oplanerad och istället uppfylla nog av en facilitet att vara tillräckligt lämpad för att 

folkbildning ska kunna uppstå eller ska på platsen. 
 
Folkbildning ges uttryck av att kunna ske när som helst. Det finns inga specifika tider för när 

folkbildning kan eller inte kan äga rum. Folkbildning kan ses som att det sker hela tiden. Det 

finns tillfällen av planerad folkbildning och tillfällen av spontan folkbildning. Istället för att 

när skulle vara en temporal aspekt kan det vara en aspekt baserat på tillstånd. Tillståndet kan 

vara förlagt i enskilda individer, i gruppen av de som närvarar och deltar eller ett tillstånd 

utifrån formen på den aktivitet som utgör kontexten. För de involverade deltagarna kan 

tillståndet vara en attityd som kan komma till uttryck genom olika beteende. Attityden som 

ligger till grund är ett öppet sinne och ett strävande för nya intryck. De beteenden som blir 

bärande för tillståndet är då en närvaro genom att lyssna och delta i de uttryck som kommer 

från utanför den egna individen. Det yttre beteendet från gruppens deltagare i aktiviteten 

genererar den form som kan beskrivas av hur folkbildning sker. Centralt är ett tillstånd av 

jämn makt mellan närvarande deltagare där individerna tillsammans avgör innehåll och 

deltagande. Tillståndet i individen utgörs även av en medveten eller omedveten utvecklings- 

eller förändringsprocess, ett lärande. 
 
Hur folkbildning sker utgör det huvudsakliga perspektivet av hur aktiviteter identifieras och 

definieras som folkbildning. Hur aspekter utgörs av en samling beteenden, handlingar och 

omständigheter som utgör en kontext för aktiviteten. Denna samling faktorer som avgör om 

en aktivitet kan inkluderas som folkbildning utgörs av både formella faktorer som ligger till 

grund för regelverk under statsbidraget men även mer grundläggande faktorer som lägger 

grunden för en folkbildning utanför regelverket för statsbidrag. De faktorer som utgör hur 

folkbildningen går till utgår från att tillmötesgå de tillstånd som ska infinna sig för att 

folkbildning ska äga rum. 
 
Vem som helst kan vara deltagande eller utövande av folkbildning. Det som avgör är 

omständigheterna för den situation som individen befinner sig i och den attityd individen har 

till situationen och innehåll individen möter. Individen behöver inte vara medvetenhet om 

eventuell utveckling för att folkbildning ska äga rum. Något som är viktigt är makt över 
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situationen. Ett tillstånd av jämn fördelning av makt mellan deltagarna behöver infinna sig. 

Det innefattar inte bara en påtalad makt utan en explicit, faktisk och av individerna upplevd 

makt över sitt deltagande av aktiviteten och aktivitetens innehåll. Denna makt är vad som 

konstituerar individens fria och frivilliga deltagande. 
 
Vad folkbildning är, utifrån de frågor som besvarats kan presenteras genom en handfull 

kategorier något beroende på perspektiv på lärande kunskapsanspråk. Folkbildning kan ses 

som knuten till identitet som folkbildare eller tillhörighet till folkbildningen. Folkbildning kan 

ses som en form på verksamhet. Folkbildning kan ses som resultatet av en verksamhet. 

Folkbildning kan ses som tillståndet eller processen som uppstår av verksamhet av viss 

utformning vilken leder vidare till en förändring. 
 

4.2 Resulterande kategorier och utfallsrum 
 
Utifrån det sammanställda materialet från intervjuerna har jag uppmärksammat likheter och 

skillnader i utsagorna vilka kategoriserats genom en process av artikulering av 

beskrivningskategorier som beskrivit under metodikkapitlet som rör fenomenografisk ansats. 

Dessa kategorier har jag tolkat fram ur empirin för vad folkbildning uppfattas vara av 

informanterna. Utifrån min analys skulle dessa kategorier vara: 1) en identitet eller 

tillhörighet, 2) en metodisk eller pedagogisk form på en aktivitet, 3) ett resultat eller produkt 

av en process eller 4) något i spännvidden och stoffet mellan ett sätt att göra något på och ett 

resultat. Dessa fyra kategorier kommer jag presentera något djupare nedan och illuminera 

genom citerade från intervjumaterialet. 
 
4.2.1 Folkbildning som identitet 

Folkbildning som identitet eller tillhörighet handlar om hur individer och grupper antingen 

erkänner sig själv som, eller tillskrivs vara, folkbildare eller del av folkbildningen. Från 

intervjuerna kommer fram att informanterna talar om folkbildningen i bestämd form, 

folkbildningen. Denna bestämda form, folkbildningen, blir ett sätt för informanterna att tala 

om de aktörer som de själva tillskriver tillhöra någon form av mer eller mindre bekräftad 

gruppering. Denna gruppering tillskrivs en funktion av att upprätthålla trovärdighet för 

verksamhet staten ger bidrag till. Till den här kategorin inkluderas även en annan bestämd 

form, folkbildare. Vilka denna underkategori folkbildare inkluderar är återigen dels de som 

tillskriver sig själva identiteten, och dels dem som andra tillskriver identiteten eller 

tillhörigheten folkbildare. Folkbildare tillskrivs vara någon som verkar eller jobbar med 

folkbildning. 
 
Folkbildning som tillhörighet kan appliceras på både en organisatorisk formell nivå, samt på 

en individuell nivå, som roll. Den individuella nivån skulle då inkludera aktörer inom den 

organisatoriska strukturen. Individerna som verkar eller jobbar med folkbildning kan verka 

inom den organisatoriska tillhörigheten av folkbildningen, men så måste inte vara fallet, de 

kan även vara folkbildare utanför folkbildningen. 
 

Biblioteken har väl en stor folkbildande roll (…) även public service har väl en ganska stor 

folkbildande roll genom att man har det här ansvaret att informera. (Informant 8) 

 
Den organisatoriska folkbildningen agerar en form av grindvakt för trovärdighet och uppfylla 

kvalitet statens syfte med det bidrag som delas ut till folkbildningen. Folkbildningen har på så 

vis ett uppdrag vilket upprätthålls genom ett system eller regelverk. 
 

Studieförbunden finns av historiska skäl, det är ett sätt att organisera för att kunna hantera anslag 

egentligen, pengar, att ha regler, att ha några som säkerställer kvalitet. (Informant 1) 
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Men  det  tycker  jag  är  vår  huvudroll,  att  vara  någon  sorts  kvalitetsgarant  för  att  det  sker 

folkbildningsmässigt. (Informant 6) 

 
I folkbildningen syns både ett uppdrag och ett regelverk. Här finns även vissa motsägelser i 

form av att ha ett av staten tillskrivet syfte och ett syfte informanterna själva tillskriver sin 

organisations uppdrag. Informanterna ger vissa antydningar om vad de menar att staten har 

för syften, men motsättningen tycks ligga i att de menar sig ha ett uppdrag och syfte utöver 

det som staten ger bidrag för. 
 

Folkbildning är så mycket mer än en rapporteringsmall. (Informant 4) 

 
Jag skulle säga att det är kanske lite större koncept än bara det som går på statsanslag 

(Informant 2) 

 
Informanterna visar på att folkbildningen sträcker sig utöver och inkluderar mer än det 

formella regelverket som utgörs av den statsbidragsberättigade folkbildning. De formella 

reglerna definierar varför men även inom vilka ramar eller avgränsningar som gäller för den 

verksamhet statsbidraget är ämnat för. 
 
Folkbildare i sin tur kan vara något vidare än endast det som har en tillhörighet till de formella 

organisationerna för folkbildning. Informanterna lyfter fram föreningar organisationer där 

folkbildning  kan  ta  plats  men  det  verkar  inte  gör  att  verksamheten  automatiskt  är 

folkbildande.  Istället  finns  det  aktörer  som  agerar  för  att  underlätta  folkbildning  i  de 

situationer de verkar genom en attityd eller ett sätt att vara och agera. Informanterna talar här 

om folkbildningsanda eller att bedriva verksamhet med en folkbildningstanke, ett 

folkbildningskoncept. Det skulle göra att aktiviteten, även om den inte skulle behöva klassas 

som en folkbildningsaktivitet skulle kunna vara av folkbildningskaraktär eller vara 

folkbildningsliknande. 
 
4.2.2 Folkbildning som form 

Folkbildning som form har att göra med att tillskriva ett sätt att göra saker på, en metod eller 

pedagogik. Informanterna ger flera perspektiv på olika former av aktiviteter som är 

folkbildning, eller som är folkbildande. Främst framkommer folkbildning som någon form av 

aktivitet utifrån frågorna när eller hur folkbildning går till. Många av de faktorer eller kriterier 

som informanterna tillskriver folkbildning som aktivitet har att göra med det regelverk som 

utgör grunden för statsbidraget. De former som då ställs upp är de fastställda former för 

studiecirkel, kulturprogram och annan folkbildning. Men som framkommit i första delen av 

resultatkapitlet så är inte folkbildningsaktiviteter bundna till att uppfylla just och endast 

kriterierna i dessa tre former. På så vis handlar varken frågor om när och hur om regelverket 

för informanterna. 
 

Rent formellt är det väl att man tar det steget och gör nått av det. Det är väl kanske det som är det 

medvetet folkbildande i så fall. Men å andra sidan så är ju möjligheten, det potentiella, ryms ju 

egentligen om man tänker folkbildningsmässigt nästan i vad som helst. (Informant 3) 

 
Regelverket har en roll som spelar in men främst verkar det avgörande handla om något av en 

attitydfråga hos gruppen, ett sätt att jobba på, och informanterna närmar sig antaganden och 

uppfattningar om att där finns en metodik och pedagogik för eller i folkbildning. Något som 

inte är helt lätt att uttyda är om metodik och pedagogik här är en eller två enheter. Flera av 

informanterna  nämner  pedagogik  medan  några  använder  metodik  och  pedagogik,  ofta  i 

samma mening. Ser vi dessa som en enhet så borde denna metodik och pedagogik utgöra 

folkbildningens hur. Detta hur som vore folkbildning lyfter fram vad som kunde tänkas vara 
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externa   handlingar   hos   gruppen   och   interna   handlingar   hos   deltagarna.   De   interna 

handlingarna hos deltagarna kunde här vara olika former av attityder medan de externa 

handlingarna vore mer explicita och synliga beteenden av olika slag. Informanterna ger flera 

perspektiv även på området medvetenhet hos individ och grupp för dessa attityder och 

beteenden. Frågan om attityder och beteendens medvetenhet bryggar över till andra aspekter 

eller uppfattningar om vad folkbildning är. Informanterna uppfattar generellt att folkbildning 

som aktivitet är en aktivitet där attityder och beteende är medvetna. Det innebär att gruppen 

medvetet agerar på ett visst sätt, samt att det finns en medveten attityd hos deltagarna. Det 

uppstår då ytterligare en fråga som berör om beteendet stipulerar attityd hos deltagarna eller 

om attityderna utgör beteendet, ger beteendet attityden eller ger attityden beteendet. Vidare 

tvetydighet utgörs av om aktiviteten är folkbildning på bas om att både beteende och attityd är 

närvarande eller om det räcker med endast en av dessa. 
 
Informanterna uttrycker att aktiviteter som är folkbildning kan ha flera aktörer med skilda 

roller. Ofta finns det någon form av administrativ part som sköter själva 

rapporteringsförfarandet gentemot studieförbunden. Denna roll finns endast vid den mer 

formella och regelunderställda folkbildningen som genererar underlag för statsbidrag. Vid 

studiecirklar och annan folkbildning kan denna roll innehas av cirkelledaren, men den kan 

även ligga hos någon annan. Vid kulturprogram finns ingen cirkelledare men rollen som 

administratör kvarstår. Rollen som administratör kan finnas hos samma person som har en roll 

som är undervisande eller förevisande och framställande. Även den undervisande rollen kan 

innehas av cirkelledaren men det kan även vara någon annan i gruppen eller extern expert. 

Rollen som förevisande kan även rotera och det framställs av informanterna att en grund för 

folkbildningen är det gemensamma lärandet där deltagarna lär av och med varandra. En poäng 

som informanterna gör i tillskrivandet och urskiljandet av rollen förevisande framför en mer 

traditionell  roll  som  lärare  är  att  skillnaden  i  makt  där  den  förevisande  rollen  inom 

folkbildning menas ska ha en mer diskuterande funktion som processledare, dock med 

möjlighet att vara expert på område, medan lärare innehar en auktoritet och makt att döma 

underställda mötesdeltagare. Funktionen av processledare behöver dock inte ligga i rollen 

som förevisande utan dessa båda bör separeras och ses som två roller i aktiviteten. 
 
Flera informanter menar att rollen som lärare i utbildningsväsendet idag snarast har sin 

auktoritet och makt vad gäller bedömning av kunskap i relation till kursplan, medan formatet i 

folkbildning förespråkas utesluta sådan validering. Här bör tilläggas att det finns folkbildning 

där bedömning och validering förekommer. Rollen som förevisande kan innehas av en 

föreläsare och framträdande så som musiker eller skådespelare som framträder vid 

kulturprogram eller kulturarrangemang. Samtidigt är det möjlighet för studiecirklar och annan 

folkbildning att besöka framträdanden som del i sin egen cirkelverksamhet. Den förevisande 

rollen kan då pedagogiskt vara både aktiv eller passiv, alltså att den är medveten eller 

omedveten om att den ingår i en folkbildande aktivitet. Framträdanden kan då även inkludera 

andra media än det fysiska rummet med den fysiska scenen. Andra media kunde vara tv och 

radio, men även andra format kunde inkluderas. Folkbildningen som aktivitet innehåller även 

aktörer deltagare. Deltagaren åtar sig olika roller baserat på gruppen och den form som 

aktiviteten håller. Deltagare vid kulturprogram antas i det närmsta vara någon form av mer 

passiv konsument där aktiviteten för deltagaren främst är något av en intern process. Några 

informanter ger uttryck för att kulturprogrammen bör innehålla utrymme för deltagare att 

bilda dialog kring arrangemanget för att upphöja sin process genom samtal med övriga 

deltagare. Deltagaren vid studiecirkel och annan folkbildning innehar roller av delvis 

konsument och delvis förevisande. 
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För studiecirkeln och annan folkbildning kan det mycket väl vara så att aktörerna skiftar 

mellan roller. Cirkelledaren som av informanter tillskrivs ha rollen som processledare kan ofta 

utstå föreskrivna förväntningar från deltagarna att vara förevisande och då vara mer kunnig på 

ämnet. Detta perspektiv på processledare och förevisande expert men vad som informanterna 

uttrycker kring cirkelledaren är att denna ska dela makten över aktiviteten med deltagarna 

samt att även cirkelledaren kan växla till rollen som konsument av förevisat innehåll för 

kunskap från andra aktörer. Deltagarna vid en studiecirkel och annan folkbildning belyses av 

informanterna gärna som växlande mellan förevisande och konsumerande. Även uttryck för 

att deltagarna kan inneha en form av processledande funktion uttrycks av informanterna 

genom att tillskriva deltagarna en förväntad egenskap av eget ansvar, vilket också ges uttryck 

i form av delad makt över aktiviteten. Vid kulturprogram utgår främst den förevisande rollen 

från experten på scen och experten växlar generellt sett inte till rollen konsument. Deltagande 

aktörer föreskrivs vara mer av konsumenter av den framträdandes förevisade innehåll. För 

kulturprogrammet behöver även rollen av administratör fyllas och kan då tillskrivas experten, 

eller någon av experterna vid flera, en deltagare eller en extern administrativ aktör. 
 
Informanterna uppfattningar flera formgivande faktorer för att en aktivitet ska vara 

folkbildning. Det ideala formatet för folkbildning uttrycks vara studiecirkeln där den lilla 

gruppen ingår i formatet. Gruppens storlek är av betydelse för att tillmötesgå en möjlighet till 

dialog och samtal mellan deltagarna. Här ges uttryck av monologen och individuellt 

kommando  över  gruppen  som  en  maktaspekt  som  för  aktiviteten  bort  från  att  vara 

folkbildning. Deltagandet i aktiviteten och en jämn fördelning av makten ges en hög betydelse 

för att aktiviteten ska ses som folkbildning. Deltagande vid aktiviteten kan ges flera innehåll. 

Vid aktiviteter av mer teoretisk eller samtalande karaktär ges uppfattning från informanterna 

att deltagare ska ha utrymme att komma till uttryck. Det ges även perspektiv av deltagande 

som närvaro utan verbala uttryck från individuella deltagare och att deltagare därför inte 

själva behöver säga någonting. Den här till synes paradoxala uppställningen av möjlighet och 

utrymme i dialog och samtal utan individens tillskott till det verbala eller teoretiska i samtalet 

uttrycks i form av att lyssnande i sig kan vara en aktiv handling. Informanterna talar bland 

annat om mötet mellan människor och jag tolkar det som att mötet kan ses ur minst två 

perspektiv. Första perspektivet ser mötet som ren tillfälligheten av två eller flera personer som 

råkar beträda samma plats. Denna plats behöver inte vara en rent fysisk plats utan kan även 

vara en digital plats. Olika individer kan då uppta samma utrymme vad gäller uppvisande av 

olika externa beteenden så som tal eller skrift utan att dessa beteenden interagerar. Det andra 

perspektivet ger uttryck av mötet som ett internt beteende i form av närvaro. Denna närvaro 

kan påverka det externa rummet genom att parten interagerar med andra parter i rummet och 

ge  respons  genom  tillförande  beteenden  som  gensvar  på  andra  parters  beteende  vilket 

förändrar rummet till ett mer gemensamt utrymme. Den interna närvaron kan då även komma 

till uttryck i beteenden av mer eller mindre aktivt lyssnande på de andra parterna. På så vis 

kan parter i möten vara tysta samtidigt som de delar ett gemensamt möte i ett gemensamt rum. 
 
4.2.3 Folkbildning som resultat 

Folkbildning som resultat av att vissa handlingar producerar en effekt, ett resultat eller en 

förändring, något bestående i en individ, och att denna förändring, denna produkt är vad som 

är folkbildning. Termen folkbildning jämställs med detta perspektiv likt begreppet bildning. 

Jämställs med innebär här inte nödvändigtvis likställs med. Flera informanter antyder att 

termerna och begreppen är lika men ger fortfarande uttryck för uppfattningar att de inte är 

direkta synonymer. Hit tillskrivs då kunskaper och färdigheter, attityder och beteenden hos 

individerna som tillkommit och gemensamt formar eller ger bild av individen genom 

aktiviteter som haft en viss form. Formen på aktiviteten är fortfarande viktig, precis som 

diskuterats tidigare för det är utifrån att aktiviteten haft den formen som produkten får sin 
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status av folkbildning. Informanterna bygger tillsammans upp något av en struktur kring 

bildningsbegreppet som en övergripande kategori under vilken folkbildning är en typ av 

bildning. Kategorin bildning inkluderar då andra begrepp i vilken termen bildning blir 

inkluderad. Informanterna ger uttryck för allmänbildning och utbildning som ytterligare två 

sorters bildning. Dessa former av bildning är i sig inte avgränsade från varandra utan 

överlappar i innehåll. Vissa informanter särskiljer termernas innehåll och ställer utbildning 

och folkbildning mot varandra genom att sätta utbildning som en term anknuten till skolan 

eller ett mer formellt utbildningsväsende. Samtidigt som utbildning har stark anknytning till 

utbildningsväsendet så inkluderar informanterna utbildning som term för resultat och aktivitet 

i delar av sin egen verksamhet. Även termen allmänbildning kommer fram hos informanterna 

i sammanhang av vad folkbildning är för produkt. Allmänbildning antyder i sammanhanget 

något av en riktning utifrån allmänbildningens relation till utbildning. Informanterna menar då 

att folkbildning ofta står närmare allmänbildning än utbildning. 
 
4.2.4 Folkbildning som process 

Att se folkbildning som något mellan form och resultat har att göra med perspektivet på en 

inre process som sker hos individer. I likhet med perspektiv på folkbildning som resultat så 

handlar det här om att aktiviteten och situationen som individerna befinner sig i konstituerar 

en sådan form att en process uppstår i individerna vilket leder till ett resultat eller produkt i 

form av bildning eller kunskap. Det är åter frågan om var begrepp som utbildning, bildning 

och allmänbildning placeras i sammanhanget men ur det här perspektivet är folkbildning då 

processen som bryggar över mellan aktiviteten och resultatet. Perspektivet ger då uttryck för 

den växt, det tillskott som ges till individen vilket resulterar i en förändrad person, en 

förändring eller ökad kunskap. Mellan form och resultat kan även ses som ett tillstånd som 

uppstår när formen är rätt, ett tillstånd som genererar en speciell typ av lärandeprocess vilken 

då ger ett tillskott av bildning. 
 
4.2.5 Sammanfattning 

Som ett utfallsrum för studien har kondenserats fyra kategorier för vad folkbildning kan 

uppfattats vara: 1) folkbildning som identitet och tillhörighet, 2) folkbildning som form, metod 

eller pedagogik, 3) folkbildning som resultat eller produkt samt 4) folkbildning mellan form 

och resultat. 
 
Folkbildning som identitet, en medveten eller omedveten attityd hos en individ vilket kan föra 

denne till en självskriven eller tillskriven identitet som folkbildare eller tillhörande 

folkbildningen. Folkbildning kan då vara en verksamhet som anordnas av organisationer och 

aktörer som är tillskrivna eller möjligen självskrivna som tillhörande folkbildningen. 
 
Folkbildning som form kan ges uttryck av metod eller pedagogik, ett sätt att utöva en 

verksamhet på. Hit hör alla regler och beskrivningar över hur folkbildning går till eller utövas 

inom de organisationer som har statligabidrag och uppdrag att jobba med folkbildning. 

Reglerna anger mer form än vad som utgör en grundläggande folkbildning. 
 
Folkbildning som resultat ger uttryck för att verksamhet av en viss form ger upphov till ett 

resultat  av  viss  form.  Här  ställs  begrepp  som  bildning  som  resultat,  likt  kunskap  eller 

färdighet, och folkbildning tillskrivs vara den typ av bildning som utgör resultatet. 
 
Folkbildning som process utgår från perspektiv på lärande som ett skeende som leder till ett 

resultat, snarare än resultatet. Folkbildning är då det skeende som uppnås genom en viss form 

på verksamhet.  Skeendet  i  sig förväntas  påverka eller utgöra den  process  som  leder till 

resultat. 
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4. DISKUSSION 
 
Diskussionen är uppdelad i två delar. Den första delen utgår från studiens resultat om 

fenomenet folkbildning för att utifrån dessa diskutera begreppet folkbildning från den 

teoretiska referensramen. Resultaten är på så vis överordnade och leder in i en vidare 

diskussion om resultatens relevans i relation till teori och tidigare forskning. Den andra delen 

behandlar diskussion om metoden och vägarna som lett fram till den tolkning jag gjort. 
 

5.1 Resultatdiskussion 
 
De resultat som kommit fram genom fenomenografisk analys, av att kondensera uttalanden 

om fenomenet folkbildning, har givet ett utfallsrum om i huvudsak fyra kategorier. 

Kategorierna ger en bild av hur fenomenet folkbildning uppfattats och vilka aspekter som kan 

ingå. Utifrån Larsson (1995) bör folkbildning ses som likt andra fenomen i att det inte kan stå 

för sig själv utan behöver ställas i relation till någonting, först då får det mening och kan 

förstås. Denna studie har sökt svara på vad folkbildning är. Utifrån att vi alla är individer och 

uppfattar världen har utforskats vad folkbildning som fenomen uppfattas vara. För att ge svar 

har eftersökts hur folkbildning kan definieras utifrån de som jobbar inom organisationer 

tillskrivna att tillhöra och jobba med folkbildning. Gougoulakis (2008) påpekar att diskurser 

om folkbildning bör betänka att det kan finnas olika konkurerande definitioner av 

folkbildningsbegreppet. Definitionen utgår från den innebörd folkbildning har för 

informanterna samt hur folkbildning både urskiljs och särskiljs. 
 
Resultaten i denna studie visar på folkbildning som uttryck och variation inom fyra kategorier 

som definierats under arbetet med studien. De fyra kategorier som ges är 1) identitet eller 

tillhörighet, 2) form på verksamhet, 3) resultat av verksamhet av given form eller 4) process 

utifrån verksamhet av given form. Denna studie är inte den enda som ger någon form av 

kategorisering   på   perspektiv,   begreppsnivåer   eller   innehåll   (Aldestam   et   al.,   2010; 

Gustavsson,  1995;  Larsson,  1995;  Onsér-Franzén,  1995;  Rubensson,  1995;  Gougoulakis, 

2008). Problemet som uppstår i jämförelse mellan uppdelning i kategorier ser jag som att 

olika forskare utgått från olika perspektiv. Att utgå från olika perspektiv är ett måste för att 

nyansera och komma vidare i forskningen, problemet blir att forskningen ibland tvingas 

jämföra äpplen och päron för att perspektiv inte överensstämmer. Även om så är fallet att 

perspektiv inte överensstämmer, eller är fullt kompatibla, ger det fortfarande nyansering att 

jämföra kategoriseringar där det går att se både likheter och skillnader. 
 
Vid jämförelse av denna studies resultat i kategorier med SOU 2003:94 framträder skillnader i 

uppställningen av kategorisering men samtidigt överlappning och likhet inom kategoriernas 

innehåll.   SOU   2003:94   utforskar   och   kategoriserar   hur   folkbildning   kan   beskrivas 

tillsammans med vad folkbildning innehåller när det gäller hur folkbildning skiljer sig från 

andra närliggande fenomen. I sin analys utgår SOU 2003:94 från att folkbildningens särart 

existerar exklusivt i de organisationer som tillskrivs folkbildningen, det vill säga 

studieförbunden   och   folkhögskolorna   med   sina   respektive   verksamhetsformer.   Detta 

antagande görs trots att SOU 2003:94 för en diskussion om att folkbildning finns även utanför 

institutionerna.  I SOU  2003:94  tillskrivs  innehållet  till  en  essentiell  diskurs  om 

folkbildningens särart. Den första delen av SOU 2003:94 drar slutsatsen att folkbildning är en 

social och språklig konstruktion. 
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5.1.1 Folkbildning som identitet 

Att se folkbildning som identitet eller tillhörighet får direkt betydelse i jämförelse mellan hur 

olika parter inte erkänner sig som del av folkbildning medan andra gör det. Svensson (1995) 

och Jonsson (1995) beskriver egna intervjustudier av vad folkbildning kan vara. I dessa 

tidigare studier har en första grupp informanter ansett sig vara folkbildare eller jobba inom 

folkbildande organisationer, en andra grupp informanter har inte ansett sig ingå inom ramen 

för folkbildningen, men tillskrivs en folkbildningstillhörighet, medan en tredje grupp 

informanter ställts mer utanför folkbildningens direkta institutionella verksamhet med en mer 

beställande eller finansiär roll som politiker. Folkbildning uppfattas där olika av de olika 

grupperna. 
 
Kategori om identitet och tillhörighet stämmer överens med frågor om ideologisk tillhörighet, 

folkbildnings ideologi och folkbildningsetos vilket lyfts fram av Rubensson (1995). Frågan 

om att identifiera sig som folkbildare eller hålla på en folkbildande ideologi vore att se till att 

här inte finns endast EN identitet eller ideologi som folkbildare. Hos Svensson (1995) finns 

två perspektiv över folkbildningen: 1) vad utövarna själva menar är folkbildning och 2) vad 

staten har för mål med det ekonomiska stöd staten ger för verksamheten. Svensson (ibid) delar 

även upp folkbildningen i två dimensioner, kollektiv respektive individuell, av 

folkbildningsideologi vardera fördelat på ytterligare två perspektiv, samhälle och organisation 

respektive ämne och kunskap. Dessa perspektiv ställer Svensson (ibid) samman med viss 

kulturell tillhörighet, eller praktikgemenskap inom de olika studieförbunden. Tar man då i 

beaktan Onsér-Franzén (1995) om kulturella livsstilar byggs en ideologisk bakgrund och 

uppdelning av folkbildningsbegreppet baserat på identitet och tillhörighet. Livsstilarna kan ses 

som en ideologiskt-kulturell delkontext, en av aktören inre kontext som utgörs av dess 

livsvärld och förståelse. Flera vitt skilda ideologier och kulturellt betingade 

praktikgemenskaper gör då anspråk på sina egna versioner av folkbildning. Dessa kan 

fortfarande presenteras som att de har närliggande essens till sitt folkbildningsbegrepp med en 

egen ideologisk prägel. Att söka efter denna essens, de mer gemensamma nämnarna för 

folkbildningen   för   diskursen   närmare   Sjöstens   (1995)   operationella   begrepp   bortom 

ideologier. Ett operationellt begrepp skulle närma sig mer formmässiga bestämmelser för vad 

folkbildning kan vara samtidigt som det kvarstår yttre och inre delkontexter som påverkar, så 

som påvisats av Rubensson (1995). En möjlig uppställning kunde vara i form av: 

institutionaliserad eller organiserad, utanför formell skol, med pedagogisk form, process, 

innehåll eller till innehållets karaktär, med fokus på självbildning, kollaborativt, öppet och 

flexibelt lärande baserat på kontextuell-, erfarenhets- och individanpassat lärande, där alla 

deltagare har samma rätt, och inflytande, för processen och kunskapsinnehållet (Aldestam et 

al., 2010; Gougoulakis, 2008; Jonsson, 1995; Rubensson, 1995; SOU 2003:94). 
 
Tillhörigheten kan förstås i termer av folkbildningstillhörighet hos de organisationer som av 

samhället tillskrivs tillhöra folkbildningen i form av institutioner som det beskrivs exempelvis 

hos SOU 2003:94 i bestämd form. I SOU 2003:94 beskrivs folkbildningen som ett ideal 

utifrån en mångfacetterad verksamhet. Underlaget i denna studie tillskriver istället 

folkbildningen som två ting, dels en mångfacetterad verksamhet i form av institutioner och 

organisationer som är erkända, men även som ett ideal utanför dessa verksamheter. 

Folkbildningen och folkbildare kan tillskrivas eller självskrivas som identitet eller tillhörighet. 

På så vis vilar essensen av folkbildning inte bara i denna mångfacetterade verksamhet utan i 

ett vidare ideal. Idealet i sin tur är vad som utgör grunden för en medveten attityd och för ett 

medvetet beteende vilket kan medföra att verka och uppträda folkbildningsmässigt med en 

folkbildningsanda. 
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SOU 2003:94 ställer folkbildning till den breda massans kollektiva strävan för att legitimera 

en viss typ av bildning. Tøsse (2009) visar att folkbildning kan ses som folkets sätt att bilda 

sig eller ett sätt att bilda folket på. SOU 2003:94 ger uttryck för ett perspektiv av legitimitet 

för en bildningsform. Denna studie ifrågasätter att det rör sig om endast en form. Skulle man 

se folkbildning som alla sätt folket kan bilda sig på framkommer en ytterst mångfacetterad 

företeelse och högst individuell då det är sättet på vilken var individ bildar sig genom sitt egna 

initiativ och sin egen vilja, om individers möjlighet till egen upplysning och självhjälp, om 

deltagarinfluerad   och   deltagarinitierad,   men   också   om   självhjälp,   självbildning   och 

självlärande (Arvidsson, 1985; Bengtsson, 2008). Detta kommer till uttryck även hos 

informanterna till denna studie: 
 

(…) men folkbildning sker ju hela tiden. Det sker när du växer upp, som barn, när du leker med 

dina kompisar, när du har rollekar. Folkbildning är ju ingenting, en påhittad metod, folkbildning är 

det mest naturliga vi människor kan hålla på med och så har vi satt namnet folkbildning. 

Folkbildning handlar om att leka sig fram, eller prova sig fram, experimentera sig fram. Prova den 

existentiella verkligheten i olika situationer. (Informant 1) 

 
Vad som hänt i Sverige är att vi har haft en folkskola och sedan en grundskola. Grundskolan 

verkar för hos Jonsson (1995) och Svensson (1995) täcka det anspråk på begreppet 

folkbildning som SOU 2003:94 gör men skola ställs inte som tillhörande folkbildningen. En 

viktig beståndsdel i den särskillnad från att vara skola kan ges utifrån maktaspekten som 

exempelvis Löfgren (2008) hänvisar till där folkbildning är bildning fri från andras inflytande 

som berör en fri maktfördelning till skillnad från bildning i just skolan. Skolan utgör snarare 

antingen en brygga mellan sättet att bilda folket på och folkets sätt att bilda sig på eller att 

skola och folkbildning kompletterar varandra (Berge, 2008). Grundskolan och andra 

utbildningsinstanser som yrkesutbildningar och kommunal vuxenutbildning har hjälpt till att 

förskjuta folkbildningens roll och plats i samhället (Larsson, 1995). 
 
Om folkbildning är det naturliga sättet att lära förflyttas diskussionen om vad som särskiljer 

folkbildning till att handla om vad andra former av bildning är och hur dessa särskiljer sig. 

Folkbildning blir sättet på vilka vi människor lär vad vi finner för behov att lära, fritt och 

frivilligt, när vi vill och vad vi vill. Folkbildningen syftar då till att vara utvecklande och fylla 

gemensamma behov samtidigt som folkbildning ska bemöta allas rätt till ett fritt lärande 

(Persson,  2008).  Folkbildning  för  Larsson  (1995)  är  ett  organiserat  lärande  och  att 

folkbildning rör sig om en aktiv handling till skillnad från vardagslärande som ses som ett 

passivt mottagande eller anammande. Nordvall (2008) tillägger att folkbildning, och 

studiecirkeln i synerhet, inkluderar aspekter av självbildning utifrån individens egna villkor 

och eget ansvar för sin bildning. Det statsbidrag som ges till folkbildningen utgör ett stöd från 

staten för att stötta folket, utöka möjligheter för alla att förkovra sig och utvecklas inom de 

fält individer och grupper finner viktiga. Folkbildningen som då uppbär statsbidrag jobbar för 

att ge stöd och struktur för individers möjligheter att lära sig. 
 
Diskurser om särart landar i flera olika former att lära och utvecklas. Utifrån antaganden om 

att vi alla är individer och att vi alla konstruerar vår förståelse av verkligheten med de verktyg 

vi förstår så lär vi oss olika saker på olika sätt. Då är det snarare pedagogiken i stort, och 

bildning, som är frågan vad som särskiljer folkbildningen. Skolan hamnar åter i centrum, 

tillsammans med andra bildningsinstitutioner, och behöver förklara hur de skiljer sig från 

folkbildning i vad de gör. Sådana ställningstaganden kan göra att folkbildning ses som en 

odefinierad slasktratt av former för lärande, men jag skulle hävda motsatsen. Om folkbildning 

inkluderar alla de sätt som vi alla kan lär oss på, på det vis som informanterna beskrivit, då är 

det också den arena på vilken våra antaganden för pedagogik och lärande vilar, både om vi 

vill manipulera och forma folket och om vi vill få folket att uppfylla sig själva. 
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5.1.2 Folkbildning som form 

Vad informanterna lyfter fram är att det finns perspektiv att ta hänsyn till. De lyfter fram 

vikten av den lilla gruppen och att alla ska ha makt och möjlighet att komma till tals. Det 

landar också i en form av självförverkligande. Den lilla gruppen ger möjlighet för samtal om 

vad som är viktigt för individen vilket överensstämmer med Lundberg (2008) som tillskriver 

studiecirkeln och folkbildning att utgå från samtal och dialog i. Studiecirkeln ger utrymme för 

självreflektion med perspektiv från utanför individen. Utifrån hur både informanter och 

tidigare forskning diskuterar studiecirkeln för det tankar till ett sociokulturellt perspektiv där 

studiecirkeln blir något närliggande till en praktikgemenskap eller en utökad utvecklinszon 

(Säljö, 2009). Formerna är där som definitioner för hur vi hjälper varandra vidare, hur vi 

skapar en situation där alla utvecklas på sättet de vill utvecklas. För Gougoulakis (2008) är 

studiecirkeln en icke-formell strukturerad umgängeskultur. Studiecirkeln är för både studiens 

informanter och från tidigare forskning en framträdande och typiskt verksamhetsform för vad 

folkbildning är eller kan vara. Studiecirkeln ger en tydlighet över struktur och form kopplat 

till ideal som både är överenskommen och som kan konceptualiseras med ord. Den exakta 

strukturen eller formen på studiecirkeln kategoriseras av teoretiker och informanter med viss 

variation  men  är  i  huvudsak  överensstämmande  vilket  kanske  grundar  sig  i 

folkbildningsrådets regelverk. 
 
Relationen mellan formen på en verksamhet och folkbildningens essens är svårare att 

begreppsliggöras. Informanterna har gett uttryck för att folkbildning kan ses som formen på 

den aktivitet som deltagare genomför, men informanterna har även gett uttryck för att 

folkbildning är något mer eller något annat. Om folkbildning skulle vara knutet till en fast och 

specifik form är frågan om den kunde ge utrymme för var individs optimala pedagogiska 

miljöer eller metoder för bildning. 
 
Gougoulakis (2008) placerar folkbildningen inom fältet vuxenpedagogik. Vuxenpedagogiken 

delar flera drag med folkbildningen. Även om inte alla dessa drag nödvändigtvis omfattar just 

folkbildningen  så  framträder  överensstämmelse  mellan  dragen  och  folkbildningsidealen. 

Dessa drag hamnar lätt i en fråga om form för studiecirkeln, men likväl ligger de inom ett 

område som rör ideal. Precis som informanterna och tidigare forskning beskrivit stämmer inte 

alltid praktik och ideal överens. Även Rubensson (1995) trancenderar gränsen från 

folkbildning  till  att  behandla  vuxnas  lärande  med  hänseende  till  andragogiken.  Gränsen 

mellan vuxnas lärande och folkbildningen är inte heller klart definierade även om de båda 

fälten uppvisar skillnader. För vår omvärld kanske vuxnas lärande är ett lättare fält att förstå. 

De forskningsområden och termer som fyller ut det vuxenpedagogiska fältet går igen både i 

svensk diskurs om livslångt lärande, vuxnas lärande men även genom folkbildning. Här 

återkommer ideal om individers sociala frigörelse (Milic, 2013) eller lärande som sker utanför 

formella utbildningsinstitutioner (Phelan, 2012; Tuijnman, 1996). 
 
5.1.3 Folkbildning som resultat 

Folkbildning som resultat går även att bryta itu dessa ännu mer. Väljer vi att se bildning som 

resultatet, den färdiga förändrade identitet och det nya beteende individen nu utgör är det en 

sak och då får folkbildning innebörden att om att bilda, forma eller skapa någonting av folket 

(Wennström, 2008). Larsson (1995) ställer upp att folkbildning i ett process-perspektiv. 

Process-perspektiv ställas mot ett perspektiv av folkbildning som institution vilket då har 

efterföljare hos Engman (2008) som ser folkbildning som den verksamhet som bedrivs av 

studieförbund,  folkhögskolor  och  folkbibliotek.  Även  Rubenson  (1995)  knyter  an 

folkbildning som en process och inte ett fenomen som sådant, med tillskottet att processen är 

ett skeende av väldigt bestämd karaktär. Är folkbildning ett resultat, en process eller ett 

tillstånd har båda perspektiv av att det ligger en grund i aktiviteten som deltas i. Ett problem 
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med både fråga om resultat och tillstånd är att dessa främst skiljer sig åt i fråga om perspektiv 

på vad lärande och bildning är. 
 
5.1.4 Folkbildning som process 

Som process kanske det går att se ytterligare en uppdelning mellan två aspekter, beroende på 

vad vi vill klassar en process till. Ett sätt att se en process är som det indirekt påverkbart 

tillstånd en person mentalt kan befinner sig i medan ett annat kan vara att se process som en 

aktiv serie av handlingar. En individ kan befinna sig i ett tillstånd som är följden av en 

tillräcklig form på verksamhet, där tillståndet som process leder till ett ändrat sätt att bete sig. 

Som variant är då frågan om formen ger handlingsutrymme för ett mentalt handlande som 

process där individen kan omförhandla sin mentala konstruktion och därigenom åstadkomma 

ett förändrat beteende. Här finns en fråga om relationen mellan handlingar och mer mentalt 

tillstånd och vad som förorsakar vad. Utgör aktiviteten en del av processen, eller är dessa 

skilda? Leder aktiviteten till processen? Leder processen till tillstånd eller leder tillstånd till 

process? Dessa relationer har inte utforskats i denna studie. Det finns begreppslig förvirring 

eller tvetydighet i vad som utgör folkbildning. Förvirringen kan grunda sig i skilda 

grundantaganden vad gäller ontologi, epistemologi eller kanske främst ideologi hos 

informanterna. Dessa antaganden behöver inte ligga hos enskilda individer utan kan ingå i 

diskurser om folkbildning eller diskurser som ställer folkbildning i relation till någonting 

annat. 
 
En tolkning av SOU 2003:94 kan ge att dess kategorier och särarter inte är unika för 

folkbildningen, i alla fall inte längre. Framförallt uppfattar jag att det som vi säger är 

folkbildning idag, den särart som tilldelas ur ett brett perspektiv, inte behöver vara synonymt 

med vad folkbildning varit. 
 
Att som SOU 2003:94 definiera folkbildningen som enbart det som är statsbidragsberättigat 

begränsar definitionen och de inslag man vill tilldela genom sin kritiska hållning försvinner då 

man inte behandlar hela folkbildningen. Att avgränsa och försöka skåda delar av folkbildning 

som man gör uttalanden om är nödvändigheten då man måste hitta ingångar in i 

forskningsområdet på något sätt. Rubensson (1995) ger kontrast till SOU 2003:94 genom att 

nyansera institutionerna som ett område eller perspektiv med andra perspektiv i mål och 

uppgift  respektive  pedagogisk  filosofi.  Att  vissa  forskare  ger  uttryckt  att 

folkbildningsbegreppet bör definieras av praktikerna (Nordberg, 1995) ställs så på ända. 

Frågan återkommer till en fråga om tillhörighet och identitet. Vilka tillskriver vi och vilka 

tillåter vi vara folkbildningspraktiker, samt vilka är det som identifierar sig som folkbildare. 

Vem blir grindvaktare för att avgöra vem som är praktiker och vem som inte är praktiker när 

det är den utövande som avgör tillhörighet för sin verksamhet. Här i hamnar därför 

diskussioner om vilka eller vems mål och uppgift är det som gäller, eller vems pedagogiska 

filosofi det är som har tolkningsföreträde över folkbildningen. Likt Gougoulakis (2008) bör 

betänkas att det kan finnas olika konkurerande definitioner av folkbildningsbegreppet. Kanske 

ligger en lösning i att bilda en tolkningsgemenskap som Bergstedt (1995) föreslår för att tolka 

folkbildning och då begreppet är svårbestämt och utifrån de perspektiv som ges inte kan 

fastställas till ett begrepp. 
 

5.2 Metoddiskussion 
 
5.2.1 Val av litteratur 

Valet av litteratur för tidigare forskning att använda som referenspunkt och 

diskussionsunderlag borde för en magisteruppsats öppna upp för ett vidare perspektiv av både 

ny och internationell forskning. Folkbildning är ett i huvudsak nordiskt begrepp vilket gör att 
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det i stort saknas internationell forskning som behandlar just folkbildningsbegreppet. 

Folkbildning har en tendens att placeras inom ett fält som täcker in så väl livslångt lärande 

som vuxnas lärande, vilka är internationellt vedertagna begrepp så är det där beröringspunkten 

med internationell forskning ligger. Viss problematik har funnits i att hitta just 

forskningsartiklar eller uppsatser som behandlar folkbildning och speciellt folkbildning med 

koppling till studieförbunden. Det har gjort att arbetet med uppsatsen tagit stöd av det 

nyhetsbrev som kommer ut från Mimer- nationellt program för folkbildningsforskning. I 

nyhetsbrevet har jag funnit förstahandskällor att använda för tidigare forskning och litteratur 

för studien.  Urval av litteratur har då landat i att försöka ge uttryck för hur folkbildning 

förklarats under en inte allt för avlägsen tid men som ändå kommit med perspektiv om 

fenomenet eller begreppet. Det är min uppfattning att det inte finns allt för mycket ny 

forskning som utforskar just fenomenet och begreppet folkbildning varför 

litteraturgenomgången av tidigare forskning fångar upp källor som för andra studier kan ses 

som föråldrade. 
 
5.2.2 Vetenskapsteoretiska perspektiv 

Skillnaden mellan vetenskapsteoretiska perspektiv, reflekterade mellan olika teoretiker är 

varken uppenbara eller självklara. Effekten av antagande gör att studien inte kan ses som en 

allomfattande sanning utan som ett tidssatt påstående om hur verkligheten kan tolkas baserat 

på empiriskt underlag satt i en specifik kontext. Inte heller tidigare forskning eller teori är 

sanningar utan snarare verktyg och utsagor som stöd att placera och skapa en gemensam eller 

förhandlad förståelse av vad som behandlas. Kontexten studien skrivs inom påverkar 

undersökningens  utformning,  likaså  påverkar  empirins  kontext  dess  verklighet  liksom 

läsarens kontext påverkar förståelsen av den bild som en undersökning strävar att förmedla. 
 
5.2.3 Ansats 

Mina reflektioner över valen av ansats är att jag i efterhand är mindre säker på vad de olika 

innebär och därför vad egentligen hade varit bäst. I det striktaste har utfallet gått från ett 

fenomenografiskt till ett fenomenologiskt då jag ändå gått vidare från en ren redogörelse till 

att täcka in även filosofiska antaganden och jämförelse med tidigare forskning. Inför studien 

fanns intresse att söka efter en essens till begreppet folkbildning, en minsta nämnare, men 

genom ett fenomenografiskt förhållningssätt har jag funnit en spridning. Ansatsen blir 

avgörande för vilken del av resultat och analys som senare presenteras eller fokuseras på i 

redogörelser. 
 
5.2.4 Design och metod 

En kvalitativ inriktning har fungerat väl för att få ut en djup och komplex bild av vad 

informanterna uppfattar vad gäller fenomenet i fråga. 
 
Jämförandet mellan utsagor har varit en fundamental del av att söka efter både variation och 

essens då jämförelsen gör att jag kunnat söka efter likheter och skillnader. Om detta 

jämförande behövt utgå från ansats i fenomenografi och tradition i tolkningsperspektiv där 

hermeneutik och fenomenologi sägs vara framträdande är oklart (Bryman, 2011). Ansats och 

tradition har verkat rimligen överensstämmande med hur jag tänkt och därför givit perspektiv 

över hur jag kunnat tänka vidare. 
 
Valet att använda kvalitativa semistrukturerade intervjuer kändes väl avvägt och det gav 

utrymme att ställa frågor som kunde leda till djupare resonerande och reflekterade svar. Trost 

(2010) vänder sig dock mot användandet av termen semistrukturerad och förespråkar i stället 

användandet  av  strukturerad,  kvalitativ  eller  informell  intervju.  Dahlberg  och  Johansson 

(2009)  väljer  att  använda  termerna  halvstrukturerad  och  tematiska  intervjuer  för  samma 
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tillvägagångssätt. Även Patel och Davidson (2011) använder kvalitativa eller öppna intervjuer 

som term medan Kvale och Brinkman (2009) hänvisar den kvalitativa intervjun till att vara 

ostrukturerade eller icke-standardiserad. Min uppfattning är att dessa beskrivningar är att de 

egentligen rör sig om lika eller snarlika praktiker, men beskrivna i olika termer. Jag tolkar 

likheter i att flera tar uttryck i kvalitativa intervjuer, och vissa knyter an till någon form av 

strukturell eller formell problematik för intervjun eller tillfället där man menar att det djupa 

samtalet är vad som är det viktiga och att intervjuaren inte ska låsa sig till en formmässigt. 
 
5.2.5 Urval 

Urvalet av informanter var väl avvägt. Informanterna som hade möjlighet att delta hade stor 

kunskap och gav av sig själva i fråga om innehåll och livsvärld. Att det fanns viss diskrepans 

från urvalskriteriet har må hända sänkt generaliserbarheten vad gäller att uttala sig om 

informanterna som grupp utifrån deras roller. Studier med mer kvalitativ ansats ämnar inte 

generalisera eller pröva utan snarast inducera och ta fram hypoteser eller teorier (Bryman, 

2011). Dessutom är diskrepansen i urvalskriteriet överkomlig då alla informanterna ändå 

tillhörde någon form av ledande skikt som gav dem en viss distans från den direkta 

verksamheten och kunde bidra med något av ett överblickande perspektiv. 
 
5.2.6 Datainsamlingsmetod 

Arbetet med att samla in data fungerade väl. Den mer informella semi-strukturerade eller 

kvalitativa intervjun framställs av flera som bra val för studier som söker utforska 

uppfattningar  och  upplevelser  då  intervjutillfället  kan  leda  till  förtydligande  av 

frågeställningar (Kvale & Brinkman, 2009; Trost, 2010; Bryman, 2011). Möten och samtal 

var avslappnade och den relativt informella stämningen i samtalen tillsammans med frågornas 

filosofiska och öppna karaktär gav reflekterade svar. Intervjutillfällena har uppfattats som var 

uppskattade av informanterna då samtalen lätt drog ut på tiden. 
 
Inspelning av materialet var inga problem utan ljudupptagningsenheten fungerade väl. Över 

lag var inte heller arbete med transkriptioner ett problem. I undantagsfall var det svårt att 

uttyda ljud i inspelningarna men dessa problem var generellt sett överkomliga genom att 

lyssna flera gånger. 
 
En problematik att bära med sig i arbete med att ställa frågor är att frågan i sig, dess 

ordalydelse och sättet frågan ställs på kan påverka svarets innehåll enligt Bryman (2011). Att 

ställa frågor som när sker eller hur sker ger uttryck för antaganden att det är något som sker 

på samma sätt som var sker ger uttryck för plats. Frågan om var sker har utrymme att tolkas 

utifrån var som fysisk plats eller var som tillhörighet i utövande eller annordnarskap, 

exempelvis hos grupper eller organisationer. Var kan även vara av mer filosofisk karaktär vid 

beskrivningar om var som i individen, eller var som i mötet. Den här problematiken med 

frågornas som ställs och hur frågorna ställs gör att svaren på de frågor som sökts utforska 

överlappar varandra. Frågorna ger även upphov till att ge de svar som efterfrågas frågar, 

vilket blir problematiskt ur validitetssynpunkt. Men finns något sätt att ställa en fråga på som 

är förutsättningslös eller som saknar underliggande antaganden? Som forskare borde vi söka 

efter sanningen, problemet med sanningen är att den inte är entydig utan går att tolka. De svar 

vi får ger uttryck för sanningen, men kanske vore det bättre att tala om sanningar eller att 

fråga om en sann bild från de som frågorna ställs till (Fejes & Thornberg, 2009). På samma 

sätt som svaren på frågorna behöver tolkas av forskaren så tolkas frågorna av de frågorna 

ställs till. I arbetet med studie har frågorna tillåtits vara öppna på det sättet att de går att tolka 

för att de intervjuade själva ska komma med reflekterande svar. Intervjuguiden har fungerat 

vägledande men har inte följts slaviskt, istället har sökts att få informanter att själva utforska 

och utveckla sina uppfattningar om det som efterfrågas. Intervjuguiden ger därför inte hela 
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bilden över de frågor som faktiskt ställts, frågor har även nyanserats under intervjuer för att 

täcka termer som uppstår eller liknande, mycket utefter flödet i intervjutillfället. 
 
5.2.7 Analysmetod 

Arbetet med att analysera har inte ställt till några direkta problem. Däremot inte sagt att det 

inte varit svårt. Att läsa in, tolka och analysera utsagors innehåll samt att kategorisera detta 

innehåll har varit knepigt utifrån den problematik som beskrivits vad gäller intervjufrågor. Att 

söka efter livsvärldar och uppfattningar utan att 1) veta exakt vad som frågas då frågan är 

mångbottnad och 2) inte vet vad informanten uppfattar eller upplever ur frågan gör att svaret 

som kommer som respons i utsagan inte blir självklar att kategorisera. 
 
Baserat på vad som framkommit för studier på magister och kandidatnivå om annan kvalitativ 

analys vad gäller just metoder för analys inom fenomenologi och fenomenografi kan dessa 

uppfattas så snarlika att det inte är värt att ställa analysmetoder mot varandra. Metoderna är så 

snarlika att det snarare är ansatser som skiljer sig och vad jag som forskare söker efter som 

utgör resultat, inte själva analysmetoden. Det blir alltså en fråga om vad som söks i analysen 

framför hur analysen genomförs. 
 
5.2.8 Kvalitet och etik 

Etik- och kvalitetsaspekter har varit underliggande punkter i arbetet. De har inte varit en 

explicit del av det huvudsakliga genomförandet men ändå varit ett underliggande inslag i 

arbetet. En balansgång om vad jag vill producera för kunskap, hur jag vill få fram denna 

kunskap, hur denna kunskap kan prövas eller hur studien kan replikeras samtidigt som etiska 

perspektiv  över  att  skydda  informanters  integritet  och  etiska  överväganden  om  att  ge 

tillräcklig information om studien. I arbetet med studien kan anses att kvaliteten håller och att 

studien kan återskapas genom att metod är återgiven. Att metoden i princip följer en mall för 

hur kvalitativa studier ”brukar” genomföras gör att frågor om kvalitet kan verka vanskliga. I 

det närmaste är frågan om etik kopplad till replikerbarhet något som kan diskuteras då det inte 

går att återskapa samma studie utifrån att hålla på någon form av konfidentialitetskrav och 

skydda informanters integritet, vilket kan ses som problematiskt som så påtalas om studier 

baserad på kvalitativ data (Bryman, 2011). 
 

5.3 Slutsatser 
 
5.3.1 Koppling till syfte och frågeställningar 

De resultat som åstadkommits i studien är kategorier som strukturerar definitioner av 

folkbildning. Innehållet i kategorierna påverkas av såväl teoretiska perspektiv över vad 

kunskap är som av ideologiska perspektiv. Innehållet påverkas även av hur en väljer att tolka 

de termer som sätts samman i ordet folkbildning. 
 

Den här uppsatsen har studerat vad som är folkbildning enligt verksamhetsledare inom 

studieförbunden. Vad som är folkbildning har brutits ned till frågeställningarna vad 

folkbildning innebär, hur folkbildning definieras, hur folkbildning urskiljs samt hur 

folkbildning  särskiljs.     Det  resulterande  utfallsrummet  tillsammans  med  den  tidigare 

forskning ger bilden av ett brokigt begrepp som inte går att ge ett enhetligt svar på vad det är. 

Folkbildning får olika betydelse beroende på vilket sammanhang det ingår i och i vilken 

kontext det diskuteras utifrån. Indelningen i kategorier ger i sig en bild av hur informanter 

lyckats prestera att förklara ett komplext, mångfacetterat, högst ideologiskt och kulturellt 

betingat, teoretiskt begrepp. Frågeställningar kan då bäst besvaras genom som att definitionen 

av folkbildning är en överenskommelse vars grund ligger i uppfattning om fenomenet, dess 

innebörd så som den ses för inblandade parter. Folkbildningen urskiljs och särskiljs från andra 
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fenomen utifrån identitet och tillhörighet hos inblandade, utifrån form, metod och pedagogik i 

verksamheten, utifrån resultaten eller produkten av verksamheten eller utifrån inre processer 

hos inblandade individer. Genom diskussionen med tidigare forskning kopplad till studiens 

empiri och resultat vilar att varje praktiker och teoretiker behöver fundera över sina egna 

perspektiv och sina ståndpunkter för hur de tolkar och förstår folkbildning. Hur 

verksamhetsledare för studieförbunden förklarar sin verksamhet, och folkbildningen i stort, 

ger en ideologisk bild av en pedagogisk verksamhet med en optimistisk människosyn grundad 

i en humanistisk anda om individens möjligheter till utveckling. 
 

Resultat stämmer till viss del överens med Rubenson (1995) som ställer upp tre perspektiv att 

utgå ifrån när en ser på folkbildning. Då gäller att inte se på folkbildning som ett fenomen 

eller en företeelse utan som en idé, eller en rörelse av idéer och ideologier som hos Kivedo 

(Aldestam et al., 2010). Folkbildning som idé, såväl som begrepp, inhyser många synsätt, 

perspektiv och ideologier för en diffus mängd verksamheter och idéer. 
 
Om jag skulle ge mig på några övriga observationer, med stöd från tidigare forskning skulle 

det vara att begreppet folkbildning behöver kompletteras med tillhörande kulturella 

delkontexter, exempelvis uppdelat i studieförbund eller ämne, för att förklara enskillda typer 

av folkbildning. Folkbildning fortsätter vara ett för komplext och odefinierat begrepp för att 

använda allmängiltigt som Sjösten (1995) framhåller. 
 
Vidare tror jag det vore av nytta att plocka isär folkbildningsbegreppet och komplettera eller 

ersätta med mer operativa termer för att sätta ord på vad folkbildning är. Det är otroligt svårt 

att  prata  om   folkbildnings   metodik   och   folkbildnings   pedagogik   när  dessa  inte   är 

allmängiltiga eller unika utan både skiljer sig inom olika former av folkbildningsverksamhet 

och delas av andra utbildningsverksamheter, att de inte är tillhörande någon verksamhet utan 

snarare kan ses som universella. Folkbildning kunde då gynnas av att exempelvis tala om 

separata studieförbunds eller folkhögskolors folkbildning. Men så fort det sker är frågan om 

termen folkbildning fortfarande är adekvat eller om det folkbildning fortfarandet kan ses som 

ETT fenomen. 
 
5.3.2 Förslag till vidare forskning 

Mitt förslag till vidare forskning är att jämföra den bild jag tagit fram om folkbildning med 

andra delar av folkbildningen eller andra områden där lärande sker och att sätta dessa 

jämförelser i ett mer longitudinell perspektiv, att se på hur förändring skett över tid. Att åter 

göra  en  genomgång  av  forskningsläget  och  utförliga  intervjustudier  på  hela 

folkbildningsfältet, att göra vidare utredning och genomgående litteraturstudier. 
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE 
 
Demografiska inledningsfrågor för att ge kontextuell förståelse av informanter. 

 
1.   Hur skulle du beskriva din utbildningsbakgrund? 

2.   Hur skulle du beskriva vad du gjorde innan du började jobba inom folkbildning? 

3.   Hur gick det till när du började jobba med folkbildning? 

a.   Hur länge har du arbetat inom folkbildning? 

4.   Har du haft tidigare positioner inom folkbildning 

a.   Hur skulle du beskriva tidigare positioner, vad har de inneburit för aktiviteter? 

5.   Hur skulle du beskriva din nuvarande position 

a.   Hur länge har du haft den position du har nu? 

6.   Hur skulle du beskriva ditt studieförbunds organisation och verksamhet? 

a.   Hur skulle du beskriva det folkbildningsarbete och utbud ni tillhandahåller? 
 

Tematiska frågeområden om folkbildning. 
 
Enligt din uppfattning… 

 
1.   När… 

a.   …sker folkbildning? 

i.  Varför… 

b.   …sker inte folkbildning? 

i.  Varför… 

c.   …är en aktivitet folkbildning? 

i.  Varför… 

d.   …är en aktivitet inte folkbildning? 

i.  Varför… 

 
1.   Inledande frågor 

2.   Uppföljningsfrågor 

3.   Sonderingsfrågor 

a.   Varför 

b.   Berätta mer 

c.   Kan du utveckla 

4.   Preciserande frågor 

5.   Direkta frågor 

6.   Indirekta frågor 

7.   Strukturerade frågor 

8.   Tystnad 

9.   Tolkande frågor 

2.   Hur… 

a.   …sker folkbildning? 

i.  Varför… 

ii.   Vad gör man… 
b.   …sker inte folkbildning? 

i.  Varför… 

ii.   Vad gör man inte… 

3.   Vem… 

a.   …utövar folkbildning? 

i.  Varför… 

b.   …utövar inte folkbildning? 

i.  Varför… 

4.   Var… 

a.   …sker folkbildning? 

i.  Varför… 

b.   …sker inte folkbildning? 

i.  Varför… 

 
 
 
 

Följdfrågor 
 

 Vad fyller 

studieförbunden för roll i 

folkbildningen? 

 Finns det andra 

organisationer som jobbar 

med folkbildning och 

vilken roll fyller dessa? 

 Finns det någon fråga, 

område eller tema som vi 

inte diskuterat som du 

tycker är viktig och vill 

definiera och prata om? 

5.   Vad… 

a.   …är folkbildning? 

i.  Varför… 

b.   …är inte folkbildning? 

i.  Varför… 
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BILAGA 2: MISSIVBREV TILL INFORMANTER 
 
Detta dokument innehåller en bearbetning av etiska ställningstagande för en studie med en 

magisteruppsats om folkbildningens särart. 
 
Forskningsetiska principer – Summerat utgår de forskningsetiska principerna från fyra 

huvudkrav: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet går ut på att forskaren skall informera de som berörs av forskningen om 

forskningens syfte. Samtyckeskravet utgår ifrån att deltagaren i en undersökning har rätt att 

själv  bestämma  om  sin  medverkan.  Konfidentialitetskravet  handlar  om  att  deltagande 

personer ska ges största konfidentialitet och att personuppgifter om dessa ska förvaras på så 

vis att obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet utgår från att de insamlade 

uppgifterna endast får användas i forskningsändamål. 
 
För att tillmötesgå dessa övergripande kriterier har jag följt upp med nedstående punkter. 

 
Bakgrund och syfte - Idag är inte (ut)bildning vad det en gång var. Det svenska samhället har 

idag en bred marknad av bildande organisationer och verksamhet. Hur passar folkbildningen 

in på denna marknad? Syftet med studien är att utforska vad folkbildning uppfattas vara, hur 

folkbildning kan förklaras och avgränsas mot andra (ut)bildande verksamheter och fält. 
 
Varför just informanten - Informanterna är utvalda utifrån att dessa utgör verkställande leder 

inom den regionala verksamheten för studieförbunden, där studieförbunden enligt 

folkbildningsrådet företräder en av folkbildningens två ben. Avgränsningen i regionala 

verkställande ledare utgår ifrån att få en mer grundad än allmän bild, samtidigt som att lyfta 

frågan från gräsrot till mer strategisk syn på forskningsfrågan. 
 
Hur går studien till - Studien baseras på kvalitativa och öppna intervjusamtal. Dessa samtal 

kommer att transkriberas. Analyser kommer ske löpande i takt med att intervjumaterial blivit 

färdigtranskriberat. Analysresultaten kommer även dessa jämföras löpande utifrån att fler 

analyser blir färdiga. Resultaten av studien presenteras i en magisteruppsats. Resultaten är 

tänkt att visa på vilken samstämmighet och spridning av uppfattning som finns kring det 

forskade området. 
 
Hantering av data och sekretess - Vad gäller sekretess av data så kommer ljudfiler sparas till 

dess att dessa är transkriberade för att sedan raderas. Under tiden kommer ljudfilerna befinna 

sig först på inspelningsenheten och sedan på hårddisk vid en dator. Transkriptioner kommer 

under arbetet med studien finnas enbart på hårddisk, med säkerhetskopia på usb-sticka (flash- 

drive), samt i utskrivna format för analysbearbetning. Efter studien kommer ljudfiler raderas 

från hårddisk. Transkriptioner kommer på begäran att förstöras från hårddisk och usb-sticka, 

och kommer i annat fall att arkiveras på hårddisk. Arkiverat material kan, om godkännande 

ges, komma att av forskaren användas till vidare studier inom området. Transkriptioner och 

ljudfiler kommer inte lämnas vidare till annan än forskaren annat än för 

uppspelning/uppvisning för forskarens handledare. Personuppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt så att personidentitet ska gå att skydda, dock är urvalsgruppen liten och specifik 

vilket gör att informanter som grupp är relativt utpekad. Personeruppgifter kommer vara 

kodade under studien. Skulle personuppgifter baserade på demografi kan komma att spela in i 

vidare analysarbete, kommer dessa plockas fram och jämföras till analys, men 

personuppgifterna kommer fortsatt vara belagda med sekretess och behandlas konfidentiellt. 
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Hur får du som informanten information om studiens resultat - Informanter har rätt att ta 

del av transkriptionsmaterial, enskild analys och analys utifrån studiens fullständiga material, 

såväl som resultaten av studien. Om informanterna önskar kan studien skickas till informanten 

för remis, eller när studien är publicerad. 
 
Ersättning, kompensation - Studien innehåller inget utrymme för ersättning eller 

kompensation. Den kompensation forskaren har att erbjuda är genomförande av studien och 

en kopia på det färdiga resultatet. Forskaren ställer sig även till förfogande att genomföra 

presentera av studiens resultat på informanternas begäran om dessa skulle önska. 
 
Frivilligt att delta - Deltagande i studien är frivillig och informanten har rätt att avbryta sitt 

deltagande  i  studien  så  länge  arbete  med  studien  fortgår.  Detta  inkluderar  att  avbryta 

påbörjade eller pågående intervju, att dra tillbaka uttalanden i form av ljudfiler och 

transkriptionsmaterial och att få analysarbete grundat på informanten bortreviderat. Kontakt 

för att ändra sitt deltagande i studien görs till forskaren på dennes epostadress vilken använts 

vid kontakt med informanten. 
 
Ansvariga - Studien genomföras som en magisteruppsats vid Linköpings universitet, 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för pedagogik och sociologi. 
 
Samtycke                                                                                                                                      - 

Här ska tydliggöras att forskningspersonen har informerats, fått tillfälle att ställa frågor, fått 

dem besvarade och samtyckt till: dels deltagande i studien, dels - i förekommande fall - till 

behandling av personuppgifter. 


