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Förord  

Följande rapport har kommit till utifrån ett initiativ av Dalarnas Bildningsförbund i samarbete med 

Högskolan Dalarnas forskningsprofil Interkulturella studier (ISTUD)  och en inledande kontakt med 

Jonas Stier. Efter diskussion mellan bildningsförbundets dåvarande ordförande, Karin Örjes och 

verksamhetsledaren för Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD), Tomas Axelson, fastlades 

förutsättningarna för projektet och avtal skrevs i oktober 2017. Projektet startade i januari 2018 och 

rapporten färdigställdes i september 2019. Således är föreliggande rapport resultatet av ett tvåårigt 

följeforskningsprojekt med stöd från ISTUD och Dalarnas Bildningsförbund, även om merparten av 

arbetet har bedrivits under hösten 2018 och vår/sommar 2019. 

 

Rapportens huvuddel består av fallstudier av tre sammanhang där folkbildningen genom studieförbunden 

på olika sätt arbetar med integration i relation med nyanlända. Arbetet har till stor del fokuserat på att 

lyfta upp och analysera de mindre självklara aspekterna av studieförbundens arbete, det som handlar om 

annat än enbart språkstudier. Vi har avsett att belysa hur till exempel berättande och musikaliska 

verksamheter kan fungera som integrerande processer. Vi har också genom studier av tidigare forskning 

i relation till våra egna undersökningar avsett problematisera centrala begrepp i sammanhanget, så som 

integration, medborgarskap och demokratisering. Det finns också i rapporten en betydande del som 

behandlar frågan om när ett integrationsprojekt anses vara lyckat, samt diskussioner kring förtjänster och 

konskevenser av att fokusera på skillnader respektive likheter inom sådana projekt. Analysen visar att 

integration kan ske på en mängd olika sätt vilken i sin tur resulter i ibland avsedda och ibland oavsedda 

integrerande effekter. Bilden som framträder är att integration av nyanlända måste försås som en komplex 

interkulturell process vilken kräver ömsesidighet, lyhördhet, respekt och förståelse från både studiförbund 

och nyanlända, en process vilken dessutom äger rum i en föränderlig samhällskontext. Eldsjälar, 

engagemang och frivillighet är det som skapar förutsättningar för denna process, en process i vilken 

studieförbunden spelar en avgörande roll.  

 

Med hopp om givande läsning! 

 

 

Daniel Fredriksson, Thomas Florén, Fredrik Karlsson 

 

Falun 28:e november 2019 
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Sammanfattning 

Syftet med projektet var att undersöka vad som händer i  studieförbundens arbete med nyanlända 

individer, vilka värderingar och normer det bygger på och vilka värden som skapas genom 

arbetet. Projektet utgick från två huvudsakliga frågeställningar: 

 

Fråga 1. Under vilka omständigheter stärker nyanländas kontakter med studieförbunden deras 

kunskap om och förståelse för det nya landet de befinner sig i?  
 

Fråga 2. Under vilka omständigheter stärker nyanländas möte med studieförbunden deras 

kontaktytor i samhället på ett sätt som positivt bidrar till inkludering och social delaktighet?  

 

Tre fallstudier som byggde på intervjuer genomfördes. En undersökning innefattade två 

studieförbunds arbete med språkundervisning respektive språkcaféer. Den andra undersökningen 

behandlade ett musiksamarbete mellan en somalisk studiecirkel och studenter vid Ljud- och 

musikproduktionsutbildningen vid Högskolan Dalarna. En tredje undersökning var om 

berättarprojekten ”Älskade Barn” och ”Låt mig berätta”. Utöver dessa mer empiriska 

beskrivningar förs ett filosofiskt/teoretisk resonemang delvis utifrån fältstudiernas resultat  men 

också utifrån tidigare forskning. Fallstudierna och slutsatser som kan dras ifrån dessa belyses 

främst med hjälp av folkbildningsbegreppet och integrationsbegreppet, samt den bakomliggande 

problematiken kring detta begrepp. 

Vad gäller projektets resultat kan sammanfattningsvis sägas att positiv inkludering och social 

delaktighet har bäst förutsättningar att skapas i de fall  där verksamheten genomförs så att det 

finns möjligheter till ömsesidigt perspektivtagande. Eldsjälar är av största vikt för att driva 

sådana frågor och studieförbundens verksamheter är goda grogrunder för sådana individer. 

Samtidigt behövs verksamheter som opererar långsiktigt, eftersom integration och kulturmöten 

är processer som tar tid och resurser i anspråk. Från de olika projekten kan vi, med hjälp av teori, 

också notera att integration i betydelsen ömsesidig anpassning ofta uppnås. Det förekommer 

också ibland blockeringar av integrationsprocessen då oväntade eller okända detaljer i kulturella 

skillnaderna försvårar ömsesidigheten i anpassningen. Genom studien av vissa projekt 

förtydligades också kulturella skillnader där svensk lag hindrar ömsesidig anpassning.  
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Tio rekommendationer 

Följande rekommendationer riktar sig framför allt till folkbildare som arbetar med frågor om 
integration, språkundervisning, kulturmöten med mera.  
 

• Rekommendation 1:  Var medveten om att språkundervisning är mer än ord och meningar. 
Vardagskunnandet och de sociala kontakterna kan vara lika viktiga som språkkunskapen. 
 

• Rekommendation 2: I de sociala kontaktytor som studieförbundens verksamheter möjliggör 
finns möjligheter till ömsesidigt perspektivtagande. Ta vara på det. 
 

• Rekommendation 3: Att skapa tillsammans – musik, film, gemensamt berättande o.s.v. – kan 
ses som ännu en ”nivå” i perspektivtagande, där man inte bara uppmärksammar utan också 
återspeglar den andres uttryck. 
 

• Rekommendation 4: Förankra som utgångspunkt de normer och värderingar som verksamheten 
lär ut i svensk lag och grundläggande mänskliga rättigheter. 
 

• Rekommendation 5: Var tydlig när dina privata, eller din folkbildningsorganisations, politiska 
eller ideologiska ställningstaganden gör sig gällande.  
 

• Rekommendation 6: Reflektera kring vilka normer och värderingar som verksamheten 
reproducerar, och var vaksam på dubbla måttstockar. 
 

• Rekommendation 7: Då du startar kulturmötesprojekt, var medveten om att kulturmöten är 
utmanande mellanmänskliga processer som tar tid och resurser i anspråk. Alltför kortsiktig 
planering kan skapa svåröverstigliga problem. 
 

• Rekommendation 8: Men var samtidigt flexibel och lyhörd. Förbered dig själv och deltagare på 
att oförväntade situationer kan uppkomma där det blir nödvändigt att ändra projektets 
utformning eller förutsättningar. 
 

• Rekommendation 9: Tänk på att integration skapas i en komplex process som inte till fullo går 
att styra, förutsäga och mäta. I ett integrationsprojekts dagliga verksamhet utvecklas och 
framträder oförutsedda integrerande effekter. Detta gör det svårt att definiera specifika 
indikatorer på lyckad integration. 
 

• Rekommendation 10: Sträva därför efter att uteckla verksamheter där folkbildningen kan driva 
egna idéer utifrån dess specifika och kontextuella förutsättningar och den specifika grupp 
nyanlända som berörs. Om folkbildningen inte garanteras en viss autonomi finns risken att 
många av de integrerande effekter som beskrivs i rapporten hämmas och med otur omintetgörs 
till följd av för hård styrning och krav på mätbarhet.  
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1. Inledning 

I samband med att det kom en stor mängd flyktingar till Sverige under 2015 föreslog regeringen, 

efter påtryckningar från Folkbildningsrådet och alla tio studieförbund (Svenska från dag ett, 

2016: 7), en satsning p å verksamheter för nyanlända. Inför hösten 2015 satsades 30 miljoner, 

nästa helår 50 miljoner, som Folkbildningsrådet skulle fördela.  

Folkbildningsrådets styrelse kommer vid sammanträdet den 28–29 maj med stöd av 

studieförbundens ansökningar att preliminärt fördela 30 miljoner kronor till studieförbunden 

baserat på hur många asylsökande som kan nås med riktade folkbildningsinsatser av 

studieförbunden under perioden. Fördelningen gäller under förutsättning att riksdagen 

fastställer regeringens vårändringsbudget för 2015 samt att regeringen därefter fastställer 

särskild förordning för insatsen (Wiktorin, 2016: 8). 

Initiativet har undersökts bland annat i rapporten ”Folkbildning med asylsökande 2016” 

(Folkbildningsrådet, 2017). Det som pengarna kom att användas till var till största delen 

svenskaundervisning, men det satte också frågor kring det som projekten förväntades leda till - 

integration - på folkbildningens agenda ännu tydligare än tidigare. I det forskningsprojekt som 

ligger till grund för den här rapporten har syftet inte varit att utvärdera vad det initiativet ledde 

till, snarare har det övergripande syftet varit att studera studieförbundens arbete med nyanlända 

ur ett brett perspektiv, men genom att fokusera smalt på specifika  projekt och upplevelser.  

 

Vid ett första möte med Dalarnas Bildningsförbund diskuterades frågor om integration, 

demokratisering och nyanländas situation. Det föreföll finnas en uppfattning både inom och 

utanför studieförbunden om att deras arbete med nyanlända och integration i första hand handlar 

om just språkstudier, en bild som de närvarande på mötet tyckte skulle nyanseras. En tydlig 

uppfattning som flera gånger luftades var alltså behovet av att uppmärksamma och analysera 

andra typer av integrationsarbete än det så kallade ”asyluppdraget” som alltså redan har 

behandlats i tidigare studier, samt att fokusera på beskrivningar av faktiska situationer - 

situerade  upplevelser - snarare än statistisk data. Det bestämdes därför att vi i det här 

forskningsprojektet skulle undersöka språkstudier som en aspekt av studieförbundens arbete, 

men att även studera andra sätt som man arbetar med den här gruppen individer och dessa frågor. 

Det framkom i diskussionen att det ses som något bra och positivt att det för nyanlända i 

kontakten med studieförbunden skapas kontaktytor som kan ligga till grund för integrering i 

samhället. Det saknas dock kunskap om hur dessa kontaktytor bidrar till inkludering och social 
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delaktighet, samt kunskap och förståelse om  sitt nya hemland. Utifrån detta formulerades ett 

antal frågeställningar.  

1.1 Frågeställningar 

Den övergripande forskningsfrågan i studien handlar därmed om vad som händer i  

studieförbundens arbete med denna målgrupp, vilka värderingar och normer det bygger på och 

vilka värden som skapas genom arbetet. Två huvudsakliga frågeställningar har formulerats och 

har legat till grund för de tre fallstudierna.   

 

Fråga 1. Under vilka omständigheter stärker nyanländas kontakter med studieförbunden deras 

kunskap om och förståelse för det nya landet de befinner sig i?  
 

Fråga 2. Under vilka omständigheter stärker nyanländas möte med studieförbunden deras 

kontaktytor i samhället på ett sätt som positivt bidrar till inkludering och social delaktighet?  

 

Vi har utgått från dessa frågor, men i varje fallstudie tillåtit oss att ställa nya frågor och att notera 

intressanta aspekter av sammanhangen. Vi intresserar oss för hur studieförbunden laddar 

begreppet integration med mening och när integrationen anses vara lyckad. Vi funderar kring 

betydelsen av konst och kreativitet och landar i en diskussion om normskapande, oförutsägbara 

konsekvenser och anpassning. Det förekommer på olika ställen i rapporten tolkningar och 

analyser av materialet som kan uppfattas som motsägelsefulla. Det ska poängteras att vår avsikt 

har inte varit att definiera ”best practice” eller ge binära svar på vilka metoder eller praktiker som 

fungerar bäst. Ansatsen har snarare varit att lyfta komplexiteten i studieförbundens arbete samt 

att belysa de många olika aspekterna av frågor som berör integration, inkludering, 

medborgarskap och demokrati. En målsättning har också varit att lyfta fram empiriska exempel 

på och beskrivningar av specifika praktiker för att förtydliga de många olika sätt som 

integrationsarbete sker på.  

1.2  Metod 

Forskningsprojektet har genomförts av tre forskare med anställning vid Högskolan Dalarna. 

Forskarna har olika disciplinär och metodisk bakgrund, varvid arbetet har genomförts på ett 

tvärvetenskapligt sätt. Trots de skilda disciplinärna bakgrunderna så kan sägas att de olika 
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fallstudierna har gemensamt att det är tolkande och kvalitativ metodik1 som ligger till grund för 

dem. De metodiska ramar som dragits upp har berört varje fallstudies empiri, vilket sammanhang 

som ska studeras samt de huvudsakliga frågeställningarna. Därefter har vi genomfört studierna 

och skrivit texterna utifrån våra respektive disciplinära bakgrunder. Vi har läst varandras texter 

och föreslagit korsreferenser samt utveckling av idéer. Därefter har denna rapport satts ihop.  

Materialinsamling och urval 

De områden som studeras – studieförbund/folkbildning och integrationsarbete - är stora 

överlappande områden som inte med självklarhet nås genom en  typ av material. Vi har  därför 

under insamlingsperioderna arbetat med flera olika materialkategorier (Kaijser & Öhlander, 

2011:18,39). Den huvudsakliga materialinsamlingen har skett genom djupintervjuer med 

individer som på olika sätt relaterar till de processer som undersöks i forskningsprojektet. Delar 

av undersökningarna har skett genom deltagande observation. Data och information har utöver 

detta också samlats in från flera olika typer av källor, exempelvis från hemsidor, interna rapporter 

om projekt och i något fall deltagares egna anteckningar, externa forskningsstudier, 

reklammaterial och pilotintervjuer.  

 

Vad gäller intervjupersonerna har ett ändamålsenligt urval gjorts där vi har valt ut nyckelpersoner 

att intervjua baserat på vår uppfattning om deras erfarenheter i relation till de studerade 

verksamheterna (Denscombe, 2014:54). I vissa fall har urvalsmetoden närmat sig 

snöbollsmetoden, där vi har fått förslag från tidigare intervjupersoner om vem vi ska tala med. 

Detta gäller specifikt intervjuer med deltagarna i studiecirklarna. Det kan sägas finnas vissa 

metodiska problem med detta. En problematik med att intervjua nyanlända deltagare i 

verksamheterna, är att det lätt blir ett urval som per automatik bekräftar verksamhetens 

förträfflighet. De som föreslagits av projektens ledare har varit individer som åtminstone kan 

tillräckligt bra svenska för att kunna delta i intervjun, och har också i någon mån varit de som 

det ”gått bra för” (i oerhört bred bemärkelse) och därmed också sannolikt tycker att verksamheten 

fungerar bra. I någon mån kan studierna beskyllas för detta, åtminstone den första studien om 

svenskaundervisning och språkcafé då vissa mer kritiska perspektiv kan riskeras ha förlorats 

genom detta. Samtidigt strävar inte undersökningarna efter att ge en komplett bild av fördelar 

och nackdelar med dessa verksamheter, utan letar specifikt, i samklang med fallstudiernas syfte, 

 
1 I den mån paradigmet kvalitativt/kvantitativ kan anses vara relevant (jfr Åsberg, 2001) 



 

 

7 

efter de omständigheter som möjliggör stärkta kunskaper, förståelse, inkludering och social 

delaktighet.  

 

Vi har haft som ambition att delge så många perspektiv som möjligt av de olika aktörer som ingår 

i de här sammanhangen. Därför kan i fallstudierna återfinnas intervjumaterial med såväl svenskt 

som utländskt ursprung på olika hierarkiska och organisatoriska nivåer i verksamheterna, såsom 

verksamhetsledare, utbildningsledare, cirkelledare och deltagare. Studierna skiftar i sitt fokus 

mellan olika nivåer.  

Fallstudier  

Fallstudien har valts som metod på grund av dess potential att ge rika skildringar av ett eller flera 

fall (Merriam and Nilsson, 1994). Urvalet av fallstudier har gjorts med grund  i projektets 

övergripande frågeställningar. Analysenheten definierades som integrationsverksamheter inom 

Dalarnas Bildningsförbunds studieförbund. Vissa gränsdragningsproblem (Merriam, 1994: 59) 

har kunnat noteras, i det att avgränsande begrepp som integration (som beskriver en målsättning) 

eller nyanlända (som beskriver en målgrupp) inte har självklara och tydliga definitioner som 

delas av samtliga aktörer. En del av resultatet av den här studien består också i att diskutera de 

här begreppens meningsinnehåll. Fallstudierna har valts utifrån två huvudsakliga kriterier:  

 

1) Att inblandade i den studerade verksamheten definierar den som att det har med integration 

att göra (inte nödvändigtvis av samtliga aktörer).  
 

2) Att verksamheterna sinsemellan representerar olika sätt att närma sig integration av nya 

svenskar.  

 

Fallstudier brukar kritiseras för att det inte går att dra generella slutsatser (Jensen & Sandström, 

2016). Även om man kan argumentera mot detta beroende på hur fallen valts ut utgör denna 

potentiella brist inte ett problem i detta sammanhang. Ambitionen med projektet är 

överhuvudtaget inte att ge en representativ bild av hela verksamheterna utan istället att göra ett 

antal nedslag i några valda delar av dem. Det finns således ingen generaliserande ambition utan 

fokus riktas mot de valda fallen och informanternas upplevelser och tolkningar. Informanternas 

perspektiv och röster har inte enbart varit viktiga för analysen i kapitlen utan har även varit 

vägledande vid uppstarten av projektet.  
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1.3  Etiska övervägningar 

Vi har i arbetet beaktat de fyra huvudkraven i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002). Vi har valt att anonymisera de medverkande intervjupersonerna i den mån det är möjligt. 

Det är ju i vissa fall lätt att ta reda på vem till exempel verksamhetsledaren vid en specifik 

studieförbund är, men samtliga intervjupersoner har givit sin tillåtelse till att medverka i 

rapporten, varpå de etiska problemen med detta bör ses som försumbara. Eftersom 

studieförbundens respektive profiler, ideologier och inriktning är så framträdande i texterna, och 

ibland nödvändiga för analyserna, har vi dock valt att skriva  ut deras namn. 

1.4  Rapportens upplägg 

Rapporten är upplagd i kapitelformat. Vi vill poängtera att kapitlen är relativt fristående från 

varandra – för den som vill går det exempelvis bra att hoppa direkt till någon av fallstudierna i 

kapitel 4 innan man tar sig an de teoretiska perspektiven i kapitel 3 och 6, eller tvärtom.  

 

Kapitel 1 innehåller inledning, frågeställningar samt metodiska och etiska övervägningar. 
Texten är författad av Daniel Fredriksson och Thomas Florén. 
 
Kapitel 2 är författad av Daniel Fredriksson och utgörs av en kort översikt kring folkbildningen 
i Dalarna och de olika studieförbund som verkar i regionen.  
 
Kapitel 3 är en text författad av Fredrik Karlsson om teoretiska övervägningar med utgångspunkt 
i ett antal olika begrepp: integration, folkbildning, demokrati och medborgarskap.  
 
Kapitel 4 innehåller de tre fallstudierna, som är helt fristående från varandra. Den första texten 
författad av Daniel Fredriksson undersöker ett typiskt sammanhang för folkbildningens 
integrationsarbeten, men ur ett otypiskt perspektiv, nämligen språkstudier genom 
kursverksamhet respektive språkcafé. Detta undersöks genom deltagande observation och 
intervjuer.  
 
Den andra studien, också av Daniel Fredriksson, behandlar ett samarbetsprojekt mellan 
högskolan Dalarna och en studiecirkel vid Folkuniversitetet, där man har försökt skapa ett 
musikaliskt kulturmöte. Texten berör bland annat frågor om kulturell identitet och musikalisk 
hybriditet. Materialet har skapats genom autoetnografiska beskrivningar och intervjuer. 
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Den tredje studien är genomförd av Thomas Florén i vilken två fall studeras, Älskade barn och 
Låt mig berätta. I kapitelt studeras hur studieförbunden arbetar med demokratisering och 
integration med folkbildningen som verktyg. I fokus står mötet mellan nyanlända och 
studieförbunden och det svenska samhället. Data har primärt samlats in genom djupintervjuer 
och andra källor som exempelvis presentationsmaterial på hemsidor, rapporter och studier gjorda 
om de båda fallen.  
 
Kapitel 5 utgörs av korta tematiska diskussioner där de tre fallstudierna jämförs. De teman som 
diskuteras är ”Konst, kreativitet och narrative imagination”, ”Normskapande”, ”Ett politiskt 
sammanhang”, ”Vad är integration för studieförbunden” samt ”När är integration lyckad”. 
Författare är Daniel Fredriksson och Thomas Florén.  
 
Kapitel 6 är en avslutning författat av Fredrik Karlsson som undersöker önskade och oönskade 
konsekvenser av de undersökta praktikerna, samt avslutar med en diskussion om ensidig eller 
ömsesidig anpassning.  
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2. Bakgrund  

Daniel Fredriksson 

2.1 Folkbildningens fyra syften  

När man beskriver folkbildningens uppdrag brukar man referera till dess ”fyra syften”. Med detta 

åsyftas de motiv för verksamheternas statsbidrag som preciserades i samband med 

folkbildningspropositionen ”Om folkbildning” (Carlsson & Persson, 1991) och förtydligades och 

vidareutvecklades i ”Allas kunskap – allas bildning” (Björklund & Arnholm, 2014). De 

nuvarande formuleringarna lyder:  

 

1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 

2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation 

och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen 

3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i 

samhället 

4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 

(Statens Författningsordning 2015: 26) 

 

Formuleringen om ”ökad mångfald” lades till 2015 då texten senast uppdaterades. Detta 

sammanfaller alltså med att folkbildningen gavs extra medel för att möta flyktingsströmmen 

2015.  

2.2 Dalarnas bildningsförbund 

Dalarnas Bildningsförbund är ett samverkansorgan för folkbildningen i Dalarna. Detta innebär 

att de fungerar som ett gemensamt forum för studieförbund, folkhögskolor och kulturinstitutioner 

i länet. Dalarnas Bildningsförbund har tre övergripande målsättningar:  

 

• Att stärka folkbildningens roll som utvecklingskraft i länet. 

• Främja tolerans, integration och demokratiutveckling 

• Att utveckla en samsyn kring etik- och kvalitetsfrågor 
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Dessa målsättningar kan tydligt relateras till folkbildningens fyra syften, och kan också sägas 

vara berörda av, och berör, studieförbundens arbete med nyanlända vilket är det som studerats i 

det här forskningsprojektet.  

 

De studieförbund som ingår i Dalarnas Bildningsförbund presenteras här tillsammans med en 

kort beskrivning. Beskrivningarna är direkt citerade från studieförbundens utåtriktade material 

som hemsidor, policydokument och verksamhetsbeskrivningar.   

ABF 

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) är Sveriges ledande studieförbund. Vi erbjuder 

studiecirklar, kurser, föreläsningar samt kulturarrangemang i alla landets kommuner. /…/ ABF 

kämpar fortfarande för att utjämna klasskillnaderna, och för att ge alla samma möjligheter, 

oberoende av kulturell bakgrund, bostadsort eller ekonomisk situation. Övertygelsen om att 

demokratin ständigt måste återerövras är alltjämt en av grundtankarna inom organisationen. 

(ABF, 2019) 

Bilda 

Ett studieförbund för kultur, kyrka och samhälle. Vi har erfarenhet, kunskap och nätverk kopplat 

till kultur, samhällsfrågor, tro, religion och existentiella frågor. Medskapande, delaktighet och 

livstolkning är centralt i vår bildnings- och kulturverksamhet. (Bilda, 2019) 

Folkuniversitetet 

Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse och skapande ger människor förutsättningar för 

ett rikare liv. Vårt omfattande kursutbud vänder sig till en bred allmänhet. Vi utgår från ett 

vetenskapligt förhållningssätt och belyser ämnena så allsidigt som möjligt. Folkuniversitetet 

tillkom på initiativ av studenter och lärare vid universiteten. (Folkuniversitetet, 2019) 

Ibn Rushd 

Studieförbundet Ibn Rushd är en folkbildningsresurs i framkanten av samhällsutvecklingen och 

har fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning. Ibn Rushd är en ideell organisation, som 

är partipolitiskt obunden. Inom det fria och frivilliga folkbildningsarbetets ram organiserar vi 

studiecirklar och kulturarrangemang. Ibn Rushd verkar utifrån muslimska värderingar om att 

sprida rättvisa, uttrycka solidaritet, säkra människans frihet, bejaka mångfald, förorda 

rådgivning och förespråka möten. (Ibn Rushd, 2019) 
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Medborgarskolan 

Medborgarskolan har en humanistisk värdegrund. Humanismen bejakar hela människan och 

menar att varje människa har förmåga att ta till sig nya insikter och utvecklas till större mognad. 

Humanismen har en tydlig etisk grundsyn: allt som gynnar och stärker människan i hennes 

utveckling är positivt, allt som förminskar henne är negativt. (Medborgarskolan, 2019) 

NBV  

NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, får människor och idéer att växa. Vår 

verksamhet bygger på fritt och frivilligt folkbildningsarbete och vilar sedan 120 år tillbaka på 

idéerna om nykterhet, demokrati och föreningsliv.  (NBV 2019) 

Sensus 

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. 

Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi lyfter 

fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning. (Sensus 

studieförbund, 2019) 

Studiefrämjandet 

Studiefrämjandet ska vara en progressiv kraft i samhället. Som ett av de största studieförbunden 

vill vi verka för frigörelse och utveckling i människors liv. Utifrån vår profil – natur, djur, miljö 

och kultur – och med stark förankring i våra medlemsorganisationer, möter vi människors behov 

av lärande och gemenskap. (Studiefrämjandet, 2019) 

Studieförbundet Vuxenskolan  

Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, 

insikt och delaktighet. Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, 

humanism och hållbarhet. Studieförbundet Vuxenskolans värdegrund och vision bidrar till att 

frigöra människors kraft, engagemang och utveckla sin kreativa förmåga. (Studieförbundet 

Vuxenskolan, 2019) 

De tre fallstudier som utgör merparten av den här studien är i huvudsak kopplade till fyra av 

dessa studieförbund. Ett antal andra studieförbund nämns i texten och kan också kopplas till 

verksamheterna. Det ska dock nämnas att fallstudierna inte är utvalda utifrån de studieförbund 

som de är kopplade till, utan utifrån övriga tidigare nämnda kriterium. Även om delar av de 

tankegångar som tas upp i materialet kan relateras till studieförbundens historik och deras 

ideologiska och politiska sammanhang, anser vi dock att materialet framför allt pekar på aspekter 

som är relaterade till folkbildningen och studieförbundsformen som ett generellt fenomen.   
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2.3 Material från det initierande mötet 

Som  nämndes i inledningen inleddes projektet med ett möte mellan två av förtfattarna och 

Dalarnas Bildningsförbunds styrelse då frågor kring integration och nyanlända diskuterades. 

Som en första insamling av material ombads studieförbunden att skicka svar på några olika 

frågor. Följande meddelande skickades ut:  

1) Framför allt vill vi ha listor på aktiviteter som görs med och för nyanlända (i bred bemärkelse) 

från varje studieförbund utefter det vi pratade om på mötet. Det här blir en utgångspunkt för oss 

att få en uppfattning om hur mycket som görs. 

2) Ge oss tips! Är det några speciella projekt, aktiviteter eller frågeställningar/problemområden 

som du tycker att vi borde titta närmare på? Är det nån person som du tycker att vi borde prata 

med? 

3) Vad görs övergripande inom studieförbunden vad gäller nyanlända? Specifika policys, 

målformuleringar och så vidare? 

4) Tipsa om eventuell forskning (pågående eller publicerad) som ni känner  till på området ‐ 

det blir en viktig utgångspunkt i kunskapsöversikten. 

 

Vi fick in ett relativt begränsat material i direkt anslutning till detta upprop. Vad som var tydligt 

vid en genomgång av materialet var att det rådde stora skillnader i hur man uppfattade exempelvis 

fråga nummer ett: vad studieförbunden gör för och med nyanlända. Möjligen kunde vårt utskick 

ha formulerats tydligare, men det spretiga svaren vi fick säger också något om det berörda 

områdets komplexitet – vad ”aktiviteter för nyanlända” innebär och hur det kan avläsas i 

förbundens aktivitetslistor är oklart. Ett studieförbund svarade på fråga ett med en lista på elva 

olika kyrkor utan vidare förklaring, medan ett annat skickade en lista på samtliga huvudområden 

specificerat med hur stor andel som innefattade ”nyanlända och övriga invandrarföreningar”. 

Ytterligare ett annat förbund listade sju studiecirklar med svenskaundervisning, medan ett annat 

listade de riktade projekt som drivits för nyanlända i bred bemärkelse. Den kvantitiva 

utgångspunkt som vi hade hoppas på att kunna formulera utifrån det här materialet fick utgå, men 

från svaren på frågelistan kom flera uppslag till de kommande fallstudierna.  
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3. Teoretiska perspektiv: Folkbildning och kulturell integration 

Fredrik Karlsson 
 

Följande text innehåller teoretiska perspektiv på begreppen integration, folkbildning, demokrati 

och medborgarskap. 

3.1 Integration 

Ordet integration har blivit använt på så många olika sätt och av så många i så olika syften att 

ordet ibland är svårt att förstå. Även inom forskning finns olika betydelser. Några anser att 

integration syftar till att det finns många relationer i samhället, andra att relationerna balanseras 

till att bevara samhällsordningen, eller att relationerna motsvarar samhällets värdegrund, eller 

bara att medborgarna mår bra i någon betydelse, eller att medborgarna är jämlika och aktiva. 

Man kan konstatera att dessa olika förståelser bygger på fler otydliga begrepp och därför inte 

tydliggör vad som menas med integration (Beckman, 2011: 30-34). 

Bokstavligen syftar ordet integration på att relationerna mellan olika delar som bygger upp en 

helhet fungerar. Som statsvetaren Ludvig Beckman påpekar innebär ju det att det aldrig kan vara 

någon enstaka individ eller grupp som är dåligt integrerad. Bristande integration beror på alla 

delar som har relationer med varandra. Det är alltså inte bara nyanlända som ska integreras 

(Beckman, 2011: 30). Den bokstavliga betydelsen går att skönja, med lite god vilja, i hur 

begreppet används i partipolitiken. Där finns en strid huvudsakligen mellan två sätt att förstå 

integration. Den ena innebär att integration uppnås när nya grupper kan komma in i samhället 

utan att samhällsordningen störs (Beckman, 2011: 33). Nya ansikten, samma Sverige, så att säga. 

Den anpassning som svenska institutioner skulle stå för kan t.ex. vara att erbjuda utbildning i hur 

den önskvärda ordningen ser ut och hur man bidrar till den eller en stärkt polismakt för att 

upprätthålla ordningen. 

Den andra förståelsen innebär att integration innebär att medborgarna, gamla som nya, delar en 

värdegrund och att Sverige blir det det borde vara för att alla ska kunna dela värdegrunden 

(Beckman, 2011: 34-35). Den nuvarande ordningen ses då inte som något som måste vara. Ett 

exempel på tänkbar åtgärd utifrån denna inställning till integration är att kollektivavtal tydligare 

skulle reglera pauser under arbetstid för religiöst utövande (t.ex. bön). En betydligt extremare 

variant är att Regeringsformen, vilken kan förstås som att ange Sveriges formella tolkning av 

innebörden av mänsklig värdighet, skulle tas upp till revision. 
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Även om det är lätt att avfärda extremformerna av båda förståelser av integration aktualiseras 

frågor i spänningen mellan dem. Hur lika värdegrund ska vi ha eller hur lika ska vi vara för att 

kunna bli integrerade? Vad innebär det att behandlas som jämlik (Beckman, 2011:58)?  

En särskilt central aspekt av att behandlas jämlikt när det kommer till integrationsprocesser är att 

det inte ska finnas någon förförståelse om vem som ska anpassa sig till vem. Oavsett om det är 

en samhällsordning som ska konserveras eller en ideal värdegrund som ska premieras har, 

teoretiskt sett, majoritetskulturen ingen självklar roll som centrum. Om samhällets ordning, eller 

en gemensam värdegrund, bäst uppnås genom att majoriteten anpassar sig så ska det göras. Det 

kan också vara bra att här påminna om att en konstitutionell demokrati inte enkomt är 

majoritetens domän. Enligt rättsfilosofen Ronald Dworkin innebär demokrati majoritetens löfte 

att inte förtrycka minoriteter (Dworkin, 1978: xi). Dworkin menar att mänskliga rättigheter 

trumfar majoritetsbeslut. Majoriteten får i en konstitutionell demokrati finna sig i att det finns 

tillfällen då t.ex. minoriteters kulturella rättigheter trumfar majoritetens vilja. När sådana 

situationer verkligen uppkommer är det förstås viktigt att ta till diskussion innan slutsatser dras, 

men att sådana situationer kan uppkomma är viktigt att inse för att förstå hur svåra 

integrationsprocesser kan te sig. 

Integration är alltså ömsesidig anpassning. Det kan kontrasteras mot den ensidiga anpassningen 

som brukar kallas assimilation. Assimilationspolitikens mål är kulturell status quo oavsett vilka 

nya grupper som invandrar till landet (Beckman, 2011: 67-69). Kulturell assimilation brukar 

förläggas till historien. Samtidigt förväntas förstås nya medborgare anpassa sig till svensk lag, 

vilket kan ha en viss kulturell assmilering som konsekvens. Som exempel kan nämnas månggifte, 

ofrivilligt äktenskap och kvinnlig omskärelse. Detta är viktigt att komma ihåg för att förstå varför 

begreppet assimilation är teoretiskt användbart för att beskriva en viss typ av anpassning, även 

om termen inte är retoriskt gångbar i partipolitisk debatt. 

Integration kan ske på olika områden, till olika grad och på olika sätt. En kommunikativ 

integration sker till exempel genom att invandrare tillägnar sig svenska, men också genom att 

svensktalande tar till sig låneord från invandrade språk eller lär sig en ny grupp av främmande 

språk. När invandraren förstår hur man till exempel väljer skola åt sina barn i Sverige samtidigt 

som institutionerna informerar om skolval på ett för invandraren tillgängligt sätt kan man tala 

om en strukturell integration. Politisk integration kan uppnås genom att vara aktiv i politiska 

organisationer eller delta i val. Den sociala integrationen, att man utvecklar nya vänskaper i 

Sverige, underlättas antagligen av tidigare nämnda typer av integration. Det gäller kanske också 
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den personliga integrationen – att man upplever en övergripande tillfredsställelse över att vara i 

Sverige (Diaz, 1993). 

3.2  Folkbildning 

I Sverige har traditionellt sett folkbildningsrörelserna, vanligen studieförbund och folkhögskolor, 

bidragit till integrationen. Den ursprungliga folkbildningsidén är att kurser och studiecirklar 

skapas på initiativ av deltagarna och innehållet anpassas efter deltagarnas intresse och 

förutsättningar (Gustavsson, u.d.). 

Ett huvudsakligt syfte med folkbildning är att stärka det kulturella såväl som det politiska kittet 

och därigenom grunda för att demokratin kan fortleva. Folkbildning kan alltså förstås som 

processer som medskapar den lokala kulturen genom att erbjuda möjligheter att fördjupa sina 

kunskaper om den. Genom förankring i det lokala är meningen att deltagarna också ska utvecklas 

som medborgare. Det har ofta inneburit att fånga upp marginaliserade grupper eller de utan 

akademisk utbildning och genom bildning ge dem möjligheter till makt och en mer jämlik 

position (Korsgaard, 2002). 

Tanken är alltså att få demokratin att fungera. Demokrati förstås här som att kräva vissa statliga 

institutioner och mänskliga rättigheter som möjliggör grundläggande friheter såsom 

yttrandefrihet och rösträtt, sociala nyttigheter som att kunna utöva sin kultur och religion, 

rättssäkerhet, granskande mediakanaler, ledare som kan ställas till svars och, dessutom, ett 

levande och aktivt civilsamhälle (Diamond, 2008, s. 22). Det är i den sista punkten som 

folkbildningsrörelserna har sin roll. För att ett civilsamhälle ska uppstå behöver man en särskild 

typ av politisk sammanhållning som skapar folket som ska styra. Enligt den danska 

pedagogikforskaren Ole Korsgaard har folkbildning i Norden historiskt bidragit till att skapa ett 

folk i politisk och demokratisk betydelse som överbrygger upplevda etniska och sociala gränser 

(Korsgaard, 2002). 

Med andra ord är det meningen att folkbildning bidrar till upprätthållandet av demokratin genom 

framförallt social och politisk integration och därmed en stärkt känsla av medborgarskap. Men 

en risk med skapandet av ett politiskt folk är att processen misstas för skapandet av ett etniskt 

folk (Korsgaard, 2002). Då tror man att gemensamt medborgarskap har något att göra med 

kulturell enighet. Med en sådan missuppfattning kan man lätt börja tro att de som tar en bönepaus 

under arbetstid (istället för en rökpaus eller fikapaus t.ex.) på något sätt skulle vara mindre 

svensk.  
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Folkbildning i Sverige har inte helt gått fri från den missuppfattningen. När 

Folkbildningsförbundet kallar svenskar för ”världens mest vetgiriga, engagerade och upplysta 

folk” (Folkbildningsförbundet, 2007) ligger det nära att lyfta en etnisk identitet in i ett svenskt 

medborgarskap. Även föreställningen att ’svenskar’ skulle kännetecknas av ett demokratiskt 

sinnelag bygger på samma missuppfattning (Nordvall & Dahlstedt, 2009). 

Ali Osman, forskare inom organisationspedagogik, intervjuade ledare inom traditionella 

folkbildningsrörelser och analyserade policydokument om hur dessa rörelser ska bidra till 

integration. Enligt Osman finns problem i synnerhet vad gäller samarbeten med föreningar för 

relativt nya invandrargrupper (Osman, 2013). 

Osman menar att samarbetena går ut på att överföra värderingar och praktiker kring demokrati 

som uppfattas som essentiellt svenska till invandrargrupper som i sin tur ses som demokratiskt 

oupplysta. Det önskvärda vore istället att mobilisera marginaliserade grupper så att de själva kan 

kräva sina rättigheter (Osman, 2013). 

Från Osmans undersökning kan man inte säga hur vanligt den här typen av misstag är, bara att 

det förekommer hos en del ledare och i vissa policydokument. Ändå ger analysen stöd för att det 

är klokt att noga beakta Korsgaards observation om risken att blanda ihop det politiska och det 

etniska folket. 

I förlängningen kan misslyckandet att särskilja etnisk identitet från medborgarskap också 

omforma det demokratiska projektet till en etniskt baserad aristokrati. Därför är det viktigt att 

understryka att folkbildningsprocesser, till skillnad från att vara ett gemensamt kulturellt tillstånd 

eller en identitetsmarkör, är ett sätt att gemensamt hantera att ett demokratiskt samhälle alltid 

innefattar många olika kulturella uttryck och grupperingar. Det politiska folket kännetecknas av 

svenskt medborgarskap och inget annat, men innefattar samtidigt många olika kulturer. 

Men problemet att den politiska gemenskapen alltid innefattar en mängd olika kulturella 

egenheter kan förstås på olika sätt. Ett sätt är att fokusera på skillnaderna mellan olika identiteter 

och kulturella uttryck. Ett annat är att snarare fokusera på de likheter mellan individer och 

grupper som man kan urskilja. Valet av fokus påverkar hur man förstår bildning och därmed 

också folkbildningsrörelsernas roll i samhället. 

Att fokusera på skillnaderna hör till identitetspolitik, vilken har gjort ett starkt intåg på tidningars 

kultursidor såväl som i cafédiskussioner. Naturligtvis har begreppet en uppsjö olika betydelser, 
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men det viktiga här är att det är ett sätt att tala om skillnader i samhället som är av kulturell, 

symbolisk och psykologisk karaktär. Ursprungligen kontrasteras den mot klasspolitiken som 

talar om skillnader som har socioekonomisk karaktär (Bernstein, 2005). Idag inkluderas ofta 

klass som en typ av identitetsmarkör. 

Gert Biesta, nederländsk professor, är idag en av de mest lästa forskarna i pedagogik i Sverige. 

Han noterar att skillnader mellan olika grupperingar blir viktigare i dagens samhälle, alltså att 

fler förstår samhället identitetspolitiskt. I högre grad än tidigare uppmuntras vi till att orientera 

oss själva i samhället med hjälp av sådant som gör oss annorlunda än andra – till exempel genom 

könsroll, sexualitet, religiös tillhörighet, klasstillhörighet och så vidare. Då blir det också svårare 

att försvara ett ’objektivt’ recept för det perfekta samhället.  Tanken på det opartiska perspektivet 

som kan formulera regler som är bra för ’alla’ är inte möjlig då alla ses som part i målet (Bildung 

and modernity: The future of Bildung in a world of difference, 2002). 

Identitetspolitiken har fördelen att förtydliga hur identitetsmarkörer som könsroll eller sexualitet 

är kopplade till fördomar och förtryck. När det klargörs att vissa grupper systematiskt tjänar på 

hur till exempel det ekonomiska systemet är uppbyggt, medan andra grupper hela tiden förlorar, 

blir det svårt att se ett sådant system som ’opartiskt’. 

Enligt detta perspektiv bidrar det till förtryck, snarare än politisk sammanhållning, att de som 

levt i Sverige under lång tid vill fostra de som levt i Sverige under kort tid till att bli mer 

’svenska’. Det förutsätter felaktigt att den kulturella etiketten ’svenskhet’ (vars enighet man 

också kan ifrågasätta) är nödvändig för att uppfylla sin politiska roll som god medborgare.  

Istället måste alla få vara och växa till människa på sitt eget sätt. 

Biesta påpekar att spänningen mellan politisk sammanhållning och kulturell splittring inte är 

något nytt problem. Det har funnits så länge det funnits samhällen och dessutom har bildning 

historiskt ofta använts som ett sätt att hantera problemet (Bildung and modernity: The future of 

Bildung in a world of difference, 2002).  

Men Biesta är inte beredd att gå hela vägen in i identitetspolitikens anspråk. Fokuset på skillnader 

mellan individer och grupper har sina begränsningar. Idag står vi till exempel inför en gemensam 

klimatkris, vilken påverkar ens liv och ens barns framtid oavsett vilken identitet man har. 

Dessutom delar de allra flesta av oss förmågor som empati och kommunikation, vilka har visat 

sig kunna överbrygga kulturella skillnader. Vi vill gärna leva tillsammans (Biesta, 2002). 
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Bildning skapas, enligt Biesta, just ur spänningen mellan att å ena sidan skilja sig från andra och, 

å andra sidan, behovet av att leva tillsammans med andra. Genom att direkt erfara de skillnader 

som finns i samhället lär man sig att hantera sådana skillnader utan att bli som ’de andra’ eller 

att kräva att ’de andra’ blir som en själv (Biesta, 2002). Det är det som är bildat enligt honom. 

Från att vi, trots våra skillnader, har gemensamma problem, färdigheter eller behov, kan man dra 

andra slutsatser vad gäller människans natur och bildning. Martha C. Nussbaum, en framstående 

amerikansk forskare och debattör, vill fokusera på likheter mellan människor och grupper, 

snarare än skillnader. Likheterna kan sammanfattas som vår ’mänsklighet’. 

Nussbaum anser att bildning innebär att kunna delta i ett förnuftigt samtal om hur vi ska leva 

tillsammans. Det kräver, enligt henne, att man ska kunna etablera en kritisk distans till sig själv 

och sin kultur, förstå strukturen på argument, förstå sig själv som en del av mänskligheten snarare 

än av sin grupp och dessutom kunna leva sig in i hur det är att ha en annan identitet än den man 

har (Nussbaum, 2002). Det sista kriteriet är särskilt viktigt när man betraktar bildning som att 

grunda för medborgarskap och är dessutom anspråksfullt. Tanken är att man ska kunna föreställa 

sig andras, främmande perspektiv utan att de andra är närvarande (von Wright, 2002). 

Kan människor verkligen göra allt detta så ska det inte spela någon roll att vi har olika identiteter 

– det viktigaste med oss är inte att vi är olika utan att vi kan överbrygga dessa olikheter. Med 

andra ord håller inte Nussbaum med om identitetspolitikens syn på samhället. 

Biestas och Nussbaums syn på bildning liknar varandra. För båda forskarna framstår bildning 

som något som aktivt måste utvecklas och som något som gör att vi blir bättre på att hantera 

andra människor och kulturer. Men vissa skillnader finns. För folkbildningsrörelser är kanske 

den viktigaste skillnaden att medan Biesta åberopar den direkta erfarenheten som källa till 

bildning, vill Nussbaum istället tala om klassiska filosofiska grepp som argumentationsanalys 

och kritisk distans. Vem som helst kan prata med folk från andra kulturer och få de direkta 

erfarenheter Biesta talar om. Filosofiska metoder, däremot, är något som inte är tillgängligt för 

alla. Eftersom en av kärnidéerna inom folkbildningsrörelsen är att den ska vara tillgänglig för 

alla är Biestas syn att föredra. 

Samtidigt kan fokuset på skillnader vara mer känsligt för misstaget att blanda ihop svenskt 

medborgarskap med etnicitet. Enligt Ali Osmans forskning, som nämndes ovan, riskerar också 

ett sådant fokus att informeras av ett så kallat paradigm för kulturellt underskott (Popular 
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education in the service of integration, 2013). Osman menar att åtminstone några delar av de 

traditionella folkbildningsrörelserna påverkats av en kolonial syn på icke-europeiska invandrare.  

Svenskar antas med en sådan syn vara ett folk som kulturellt förenas av att vara demokratiska. 

Nyanlända invandrargrupper antas också, lika felaktigt, att vara kulturellt homogena, men sakna 

det demokratiska sinnelaget. Invandrarna måste, med sådana felaktiga antaganden, därmed 

fostras in i det demokratiska sinnelaget snarare än att ges verktyg för att hävda sina rättigheter. 

Man kan förstå kritiken som att säga att folkbildningen i detta fall frångått principen om att utgå 

från den enskildes situation och kultur. Vi har, som sagt, inte hittat något som säger att svenska 

folkbildningsrörelser generellt karakteriseras av detta. Snarare ska det ses som en risk att beakta. 

I fallstudierna som beskrivs i denna rapport verkar folkbildning och integration generellt gå väl 

samman. I den avslutande diskussionen belyses dock några problem med hjälp av den teori som 

presenterats ovan.  
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4.  Fallstudier 

Nedan följer  de tre fallstudier som har genomförts inom projektet. De tre förstudierna är skrivna 

ur olika forskningstraditioner, men samtliga har fokus på empiriska framställningar av de 

skeenden och praktiker som undersöks. Kapitel 4.1 och 4.2 är skrivna av Daniel Fredriksson, 

kapitel 4.3 av Thomas Florén.  

4.1 Svenskaundervisning och språkcaféer  

Daniel Fredriksson  
 

När jag kommer fram till lokalen Gamla Elverket är jag ett par minuter tidig, och uppenbarligen 

först på plats. Snart dyker det upp tre äldre svenska damer som verkar vara där av samma 

anledning som jag. ”Visst är det här språkcafét ska vara?” frågar jag, och blir genast välkomnad 

med  glada miner. Vi hjälps åt att ställa i ordning bord och stolar och pratar under tiden. De 

kommer hit varje vecka berättar dem, och flera av dem har drivit egna språkcaféer, hållit i 

språkkurser eller gjort andra insatser. Och man går även på språkcafé på biblioteket och på 

flera av de andra studieförbunden. Efter ett tag dyker det upp fler – ett tiotal män och några 

kvinnor, de flesta visar sig ha kurdisk eller arabisk bakgrund. Vi fikar och pratar i någon timme 

– från högt till lågt. Vi talar om hur länge elefanter är dräktiga (22 månader) och jag får hjälpa 

en ung kurdisk kille med att ta reda på hur han skulle gå vidare för att validera sin doktorsexamen 

i civilrätt från Iran. Vi talar också om helnykterhet, vad det innebär och om olika alkoholfria 

viner. Detta eftersom det råkar vara ”Helnykterhetens dag”, och språkcaféet hålls i 

studieförbundet NBV:s lokaler och regi. Vid slutet av caféet delar en kvinna från Syrien ut 

prydnader, träskivor som hon har målat vackert. Träskivorna som hon målade på hade hon fått 

av den kvinna som initierat och driver just det här språkcaféet. De kom från ett träd som hon 

fällt på sin gård.  

Fältanteckningar från Språkcafé, 2019-05-29  

 

Det här kapitlet handlar om den kanske tydligaste förväntning som finns på studieförbunden när 

det gäller integration av asylsökande, nyanlända och invandrare, nämligen olika typer av insatser 

för språkundervisning. Som nämndes i rapportens inledning ledde flyktingsströmmen 2015 till 

att regeringen efter påtryckningar från Folkbildningsrådet och studieförbunden, i synnerhet ABF 

och Vuxenskolan (Svenska från dag ett, 2016: 7), sköt till  80 miljoner kronor under två år, till 

satsningar för nyanlända. Det som pengarna kom att användas till var, som tidigare konstaterats, 
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till största delen svenskaundervisning. En mängd språkkurser drogs igång. Det handlade främst 

om undervisning i svenska för personer som inte har tillgång till kommunala 

introduktionsprogram eller Svenska För Invandrare (SFI), alltså de som ännu inte har fått 

uppehållstillstånd. Studieförbunden har också kurser, ofta i form av uppdragsutbildning, för 

individer som har gått igenom de timmar som erbjuds för  SFI men ändå inte lärt sig  nog bra 

svenska för att klara sig i samhället. Flera studieförbund och även andra organisationer har, ofta 

på olika sätt relaterat till svenskakurserna, startat språkcaféer. Detta är träffar där man fikar och 

övar svenska på helt frivillig basis. Caféerna har olika grader av organisering och formalisering 

vad gäller språkstudierna, från helt informella möten till väl planerade ”kurser” med gäster, 

studiematerial och tydligt ledar/lärarskap. I samband med dessa satsningar och även andra civila 

kampanjer för nyanlända och flyktingar aktualiserades en mängd eldsjälar med såväl svensk som 

utländsk bakgrund, som på olika sätt engagerar sig i dessa frågor.  

 

Materialet till kapitlet består av en deltagande observation vid ett språkcafé i studieförbundet 

NBV:s regi, intervjuer med ledaren för och initiativtagaren till caféet, två av de nyanlända 

deltagarna vid språkcaféet och en av dess svenska deltagare, deltagande vid språkundervisning 

vid Medborgarskolan i Ludvika samt två intervjuer med verksamhetschefen för 

Medborgarskolan i Ludvika. I alla dessa sammanhang tydliggjordes att både kurserna och 

caféerna utöver bara språkkunskapen var förmedlare av andra värden och kunskaper. Det är dessa 

funktioner som kommer att belysas i den följande texten. Först en kortfattat presentation av de 

som intervjuats. 

Tre deltagare vid språkcaféet 

Två av deltagarna var nyanlända. Deltagare 1 var en kvinna som definierade sig som (muslimsk) 

arab från Syrien. Deltagare 2 var en man som presenterade sig som (sekulär) kurd från Iran. Båda 

har bott här i några år och har deltagit i flera av studieförbundens verksamheter, både 

språkundervisning och språkcaféer. Vid intervjun med mannen medföljde Deltagare 3, en svensk 

kvinna med samiskt ursprung som också brukade delta i språkcaféerna. Intervjuerna 

genomfördes på ett café i Falun där alla tre bor.  

Ledaren för språkcaféet 

Ledaren och initativtagaren för det språkcafé som jag medverkade vid berättade för mig att hon 

från början ville leda keramikkurser för nyanlända, men i samband med asyluppdraget behövde 

studieförbunden personal som tog tag i språkfrågor, och då valde hon att rikta in sin verksamhet 
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åt det hållet. Från början fick hon betalt, men sedan hon bytte jobb anordnar hon språkcaféerna 

på sin fritid nästan varje vecka, även om hon själv inte alltid är med.  

Verksamhetschefen 

Verksamhetschefen för Medborgarskolan i Ludvika mötte mig för intervjuer på sitt kontor i 

Ludvika vid två skilda tillfällen. Hon berättade att hon har lett verksamheten i Ludvika i många 

år, och att de arbetat med flyktingar under hela den tiden, åtminstone sedan mitten på nittiotalet, 

med flyktingar från dåvarande Jugoslavien.  

Demokratiskola, vardagsfrågor och byråkrati 

Något som alla de som jag intervjuat, och som jag också själv erfor under de deltagande 

observationerna, var att det i dessa sammanhang förutom språkstudier fanns ett mer eller mindre 

uttalat fokus på att förmedla och inhämta samhällskunskap. Verksamhetschefen för 

Medborgarskolan i Ludvika framhöll samhällskunskap som en viktig del av 

språkundervisningen, där man förmedlar, som man uppfattar det, demokratiska normer. 

Samtidigt så är det ju en demokratiskola också. Att man måste ta hänsyn till andra och man 

måste låta andra få prata och vara öppen för nyheter. Det hade vi ju väldigt mycket att kvinnorna 

skulle sitta långt bak i klassrummet och männen skulle ta mat först och sånt här. Då är jag lite 

burdus och säger "nej kom nu tjejer nu tar vi först idag, för att så får vi göra i vårt land” 

Hon förde också fram uppfattningen att detta fokus på demokratisering var något som skilde 

studieförbundens metodik från den kommunala SFI-undervisningen:  

Nu säger jag nånting kritiskt. Kommunal SFI, jag har bara erfarenhet av den här [i Ludvika], 

fokuserar oerhört mycket på att skriva och att läsa men man fokuserar inte på att människorna 

som skriver och läser förstår vad dom gör. /…/ 

Det är ju ett signum för studieförbunden att vi har någonstans mellan 3 och 8-10 personer är det 

vanligaste. /…/ Kommunal SFI dom har väl det dubbla, dom kan ha 25 personer från hela 

världen med olika bakgrund. /…/ 

DF: Så det blir lite mer fabrik i den så att säga? 

Jag tror det, jag kan ingenting om SFI utan jag ser ju bara dom som kommer hit, dom kan 

bokstäver och dom kan skriva litegrann och så, men dom vet inte hur dom ska använda det. 

Även på språkcaféerna diskuteras frågor om samhället, ofta med fokus på demokrati och 

yttrandefrihet. Initiativtagaren till språkcafét berättar att de i samband med språkcaféerna gjort 

mängder av olika insatser som fokuserar på vardagskunskap och samhällsfrågor. 
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Vi gjorde studiebesök på polisstationen. För det var jätteläskigt det här med polisen. Vi kan gå 

in där och prata, här kan du säga när du tappat bort dina nycklar.  Det är inte nån du behöver 

vara rädd för. /…/ Vi visste att de skulle vara nån typ av demonstration, vi kan gå dit och vara 

där. Det är inget farligt. För det här med att demonstrera för många var…livsfarligt, och vi sa 

”nej det är det inte. Vi kan gå dit, och vi kan stå där. ”Vad är demokrati och vad är 

yttrandefrihet.” Och det var det, att vi kan faktiskt stå där och såga ”vi håller inte med dig Stefan 

Löfven.” Vad får vi säga och inte säga? 

På samma sätt tyckte en av deltagarna vid språkcafét, Deltagare 1, att frågor om demokrati och 

yttrandefrihet var de absolut viktigaste delarna av dessa träffar. Han ville framföra att det var för 

lite utlärning kring dessa frågor och att det borde vara ännu mer fokus på samhällsinformation 

på språkcaféerna.  

 

Som synes lyfts ofta specifikt demokratifrågor och värderingsfrågor fram av intervjupersonerna. 

Men det är också tydligt att de mindre, vardagliga, frågorna har stor betydelse. På Gamla Elverket 

handlade det mycket om ”alfabet blandat med busstidtabeller, fixa kort på biblioteket” och 

initiativtagaren för språkcafét berättade om en speciell vardaglighet som fungerade som 

katalysator för integration: sin hund. 

Strax efter att jag startat undervisningen här så köpte vi en hundvalp. Den blir ju så klart ett stort 

samtalsämne, och den där hunden är ju ett otroligt integrationsprojekt! ”Hur är det med din 

hund, hur gammal är han nu, hur stor är den nu, får jag se den?” Och så är det nån som då dyker 

upp och säger ”Kan jag få gå ut med din hund?” /…/ Det var en sån lyckogrej att få gå ut med 

en hund. Så den där hunden har vart sådär ett jätteprojekt. Ibland är vi less på den, men den har 

betytt mycket. 

Även Medborgarskolans verksamhetschef berättade om det vardagliga sammanhanget som 

viktigt för att förmedla kunskaper. De hade ordnat speciella teman med matlagning, musik och 

skogsutflykter för sina deltagare. Hon upplevde att dessa speciella aktiviteter var viktiga inte bara 

för språkkunskap, utan också att de fungerar som ett utrymme där värderingar och 

vardagskunskaper förmedlas. Under språkkursen i Ludvika delades det ut ett papper som vi 

diskuterade kring, en tidningssida med dagsaktuella nyhetsartiklar. Texterna var hämtade från en 

prenumerationstjänst som fokuserar just på att leverera nyhetstexter och övningsuppgifter på 

enkel svenska. Större nyheter som rörde svensk politik blandades med ”roliga” nyheter som att 

västermalmsgallerian evakuerats under misstänkt gasläcka – men det var någon som tagit med 

en durianfrukt till jobbet. Det föreföll handla mer om att lära sig läsa nyheter än att veta det 

viktigaste som hänt, det var som jag uppfattade det en övning i ”genren” nyhetstexter. Under 
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lektionen talades också om högtider, detta var i slutet av den muslimska fastan och många av 

deltagarna var trötta men glada att det snart var dags för fest. Man förberedde sig för Eid Al Fitr, 

festen som bryter fastemånaden Ramadan. Detta kopplades samman med att man talade om 

festligheterna inför Sveriges nationaldag som skulle vara ett par dagar senare. Flera hade planerat 

att fira bägge två. 

 

Deltagare 3 berättade hur hon blev volontär just för att kunna hjälpa till med de mer vardagliga 

sakerna: 

Själv tänkte jag liksom inte på det att lära ut språket, utan det var ju mera det där att vi skulle 

ha nånstans där vi kunde samlas och hjälpa till med olika [saker]. Och det var ju då läxhjälp och 

sådär. /…/   

På senare tid, berättade hon, så tycker hon dock att språkundervisningen är jätteviktigt och hon 

uppfattar den som nära förknippad med samhällsinformation och kunskap om exempelvis 

demokratiska värderingar.  

 

En annan viktig funktion för studieförbundens verksamheter verkar vara att hantera och förklara 

byråkratiska frågor. Som nämndes i inledningen fick jag under språkcafét hjälpa Deltagare 1, en 

ung kurdisk iranier, att ta reda på hur han skulle göra för att validera sin universitetsexamen. De 

byråkratiska svårigheter som möter många människor som kommer från andra länder och ännu 

inte kan språket förefaller vara otaliga. Studieförbundens verksamheter med språkundervisning 

och språkcaféer framstår som mycket viktiga för att hjälpa människor navigera dessa 

byråkratiska rågångar. Verksamhetschefen för medborgarskolan i Ludvika berättar:  

Det blev ju också så att jag blev någon sorts asylkontor. Du vet det är mycket när man söker 

uppehållstillstånd och man ska skriva hit och dit och fram och tillbaka och jag hjälpte många att 

skriva om sådana saker. Då får dom ju skriva under en fullmakt att jag har rätt att göra då sådana 

saker. 

Hon berättade vidare att hon ”bråkat mycket” med Migrationsverket och Länsstyrelsen som hade 

infört vad som uppfattades som överdrivet krångliga regler för att de asylsökande skulle få ett 

busskort för att ta sig till språkundervisningen. På samma sätt hade även flera av de svenskar som 

brukade gå till språkcaféerna hjälpt till med att skriva blanketter, CVn och ansökningar. Speciellt 

telefonkontakt, att ringa till myndigheter, är något som uppfattas som extra svårt och som de 

brukar hjälpa till med. Initiativtagaren till språkcafét berättade också att hon brukade hjälpa till 

med moment 22-likande situationer då deltagare på cafeerna hade fått jobberbjudanden. 
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De som är asylsökande har LMA kort, och det är inget ID-kort, det gäller bara tillsammans med 

ett ID. Men på det kan du se om personen har rätt att jobba. För som asylsökande kan du ha rätt 

att arbeta utan arbetstillstånd, då kan de hitta en arbetsgivare, men för att kunna jobba måste du 

ändå ha ett samordningsnummer, vilket är motsvarande ett personnummer, och det kan du få 

från skatteverket om du har ett anställningskontrakt. Men ofta får du inget anställningskontrakt 

förrän du har ett samordningsnummer. Och ska du ha en anställning måste du ha ett bankkonto, 

för du måste ett skattekonto. Det är en sån otrolig härva! 

Sammanfattningsvis är språkundervisningen och språkinlärningen en viktig del av kurserna och 

caféerna, men förtjänsterna för dessa verksamheter sträcker sig långt bortom att bara lära sig tala 

svenska.  

Skillnader och likheter 

Det som händer i det vardagliga samtalet och mötet mellan svenskar och asylsökande i 

språkcaféerna kan förstås som övningar i den typen av perspektivtagande som Biesta (2002) talar  

om, som beskrevs i inledningskapitlet. Även om man inte som Nussbaum  (2002) förespråkar 

kan kräva kunskaper i klassiska filosofiska metoder, kan det även inom folkbildningen vara av 

vikt att reflektera över hur man ser på värderingsfrågor och likheter och skillnader mellan 

kulturella uttryck. Von Wright skriver att det är lätt att uppfatta mono-kulturella 

majoritetskulturer som utanför värde- och normsystem, att ideologier och värderingar är något 

som andra håller på med, medan majoritetskulturen agerar på ett ”naturligt” och självklart sätt. 

”The impression may be gained that the other is more different than oneself” (Nussbaum 2002: 

414). Genom perspektivtagande samtal och andra aktiviteter, menar hon att vi kan öva oss i att 

se  varandras skillnader men också likheter och närma oss vad hon kallar för ett demokratiskt 

medborgarskap (von Wright, 2002, p. 414-415). 

 

Det lyfts också fram i båda de studerade sammanhangen, språkkurserna i Ludvika och 

språkcaféer på Gamla Elverket, att dessa verksamheter inte handlar om ett envägslärande. Att 

även de svenskar som deltar i verksamheterna vinner på att lära sig om andra kulturer och 

sammanhang, och att det är en förutsättning för att kunna lära ut på ett bra sätt. Initiativtagaren 

till språkcafét på Gamla elverket reflekterade över detta: 

Det krävs ju mycket kunskap för att man ska trivas tillsammans, och jag säger inte att det som 

jag vet och kan är det rätta, det är ju så kul när man lär sig nya saker om hur det är i andra världar 

som man inte är van att vistas i. (Verksamhetschef, Medborgarskolan) 
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Jag känner ju inte bara att de behöver veta hur vi fungerar, för det hjälper inte om inte jag förstår 

deras traditioner också…om just kultur och så. Via NBV hade vi en grupp i Hedemora som var 

asylsökande, det  var bara kvinnor. Då kunde vi ta upp andra teman. Hur tänker ni kring er roll 

och kring barn och vi kom in på sex och samlevnad till exempel.  

Samtidigt noterades under de deltagande observationerna att studieförbunden på ett ibland 

oreflekterat sätt gör sig till uttolkare och företrädare för majoritetssamhällets normer och 

praktiker. Ibland handlar det om regelbundna och tydliga praktiker, som vilka lagrum som är 

aktuella, eller helt enkelt vilka språkliga överenskommelser som är nu rådande. Men ofta handlar 

det också om ”hur man gör här”, en slags bondförnuft bortom frågor om demokrati och 

yttrandefrihet, till exempel frågor om att ha på sig jacka inomhus eller ej. Den typen av 

bondförnuft är ju ofta kontextberoende. Exempelvis noterades under en språklektion hur läraren 

berättade om hur dåligt det var med sötningsmedlet aspartam i mat. Detta är en vanlig åsikt som 

ofta framförs i exempelvis sociala medier, medan Livsmedelsverkets och den flesta tillgängliga 

forskningen framhåller att det inte finns några kända risker med sötningsmedlet om man inte har 

vissa specifika sjukdomar2. Vilken kunskap är då den ”svenska värderingen” – det som många 

privatpersoner anser är rätt, eller det som myndigheter och forskning fastslagit? Frågan går 

naturligtvis att föra över på andra områden också. De verkar finnas lite olika strategier för att 

handskas med det tolkningsföreträde som det innebär att företräda ”majoritetssamhället” i 

språkkurser och språkcaféer. Ett sätt är att göra det allmänna personligt. Man tar de normer som 

man själv upplever som rätt som de rådande utan att reflektera så mycket kring det. 

Medborgarskolan i Ludvikas verksamhetsledare uttryckte en sådan hållning:  

Jag tror att vi som samhällsmedborgare ska vara mer bestämda om vad vi ska göra, och kunna 

säga att ”Nej! Så här gör vi inte”. Istället för att titta på varann och himla med ögona så går man 

fram och säger ”Nej, så gör man inte.”. Det tror jag att alla är betjänta av. /…/ Vi försöker 

förklara det för våra elever här att det måste vara ungefär som svenskarna gör, för annars tittar 

ju människorna ute på stan på våra elever och tycker att de är dumma. Och då säger vi att det 

vill inte vi, för det är ni inte.   

Detta kan tänkas leda till stabilitet, där man inte himlar med ögonen utan berättar på ett tydligt 

och bestämt sätt hur det är. Samtidigt finns naturligtvis en viss risk att man förhöjer sin egen 

 
2https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillsatser-e-

nummer/sotningsmedel/aspartam 
 

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillsatser-e-nummer/sotningsmedel/aspartam
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillsatser-e-nummer/sotningsmedel/aspartam
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känsla för moral och rättrådighet på ett sätt där man inte ser att det också är en typ av ”special 

interest” (von Wright, 2002). Ett sådant förhållningssätt går alltså inte i linje med det sokratiska 

ideal om att ifrågasätta sina egna traditioner och normer som Nussbaum (2002) ser som en 

beståndsdel i begreppet narrative imagination. En annan strategi, som initiativtagaren till 

språkcafét på Gamla Elverket lyfte fram, var att istället försöka gå till fakta och lagtexter, och att 

så långt som möjligt tala i generella ordalag, till exempel när det var valtider: 

Jag brukar säga ”nu pratar jag generellt”, och ”det är inte så med alla”.  /…/ Jag försökte förklara 

vad de olika partierna står för, utan att det skulle synas vad jag röstar på. Jag tycker ändå att jag 

mycket medvetet försökte säga att ”Du får rösta på vad du vill, bara du vet var de står för….”. 

När det gäller mina värderingar kring sånt som kan vara lite känsligt, kring till exempel 

homosexualitet så försöker jag hänvisa till lagstiftning. Jag behöver inte ta upp vad jag tycker. 

/…/ Du får också genomföra ett könsbyte. Du får tycka vad du vill om det, men det fortfarande 

så att det är lagligt. /…/ Jag har det i mitt medvetande, och min tanke är att jag ska vinkla så lite 

som möjligt. Snarare att jag är den som är den lilla uppslagsboken, ”jamen du, det är faktiskt så 

här”. /…/ Jag kan lite om väldigt mycket, så kan  man säga. Det spelar ingen roll om nån har 

intresse för musik, eller mat, eller vård. Jag har alltid något att hänga upp det på.  

Ett sådant förhållningssätt lämnar tolkningsmöjligheter öppna och skapar utrymme för att ta 

varandras perspektiv, utan att för den skull närma sig ett kulturrelativistiskt förhållningssätt. 

Samtidigt kan hävdas att det också skapar viss otydlighet kring handlandet – man får göra så  här, 

men bör man? Man kan i alla fall fastslå att det är ett stort ansvar att göra sig till uttolkare av hur 

man gör i Sverige, och för de som driver och verkar inom folkbildningens språkkurser och 

språkcaféer kan det vara av vikt att fundera just på hur man ser på frågor om tolkningsföreträde, 

normskapande och normbrytande.  

Politiska och ideologiska sammanhang 

Studieförbunden är organisationer som på olika sätt har förankring i civilsamhället, ofta genom 

att de har sprungit ur politiska partier eller folkrörelser. Historiska kopplingar finns mellan 

Medborgarskolan och Moderaterna, ABF och arbetarrörelsen och Socialdemokraterna, NBV och 

nykterhetsrörelsen och så vidare.  Som nämndes i inledningen blev det under deltagande 

observationen på språkcafét tydligt att det fanns en koppling till studieförbundet NBV, eftersom 

tillfället sammanföll med ”Helnykterhetens dag” som firades anordnat av NBV utanför Gamla 

Elverket. Samtidigt menar intervjupersonerna att dessa kopplingar inte alls, eller bara i marginell 

grad, färgar verksamheterna. Verksamhetsledaren förklarade sin syn på saken: 
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För att vara riktigt krass nu så ska jag säga att, det där skiter vi i. Du får tro vad du vill, du får 

rösta på vad du vill, huvudsaken är att du är en alldeles vanlig människa, om du ska jobba här 

som ledare. Vi bryr oss inte om vad du har för politisk uppfattning, men det kanske ska vara så 

då att du ska åtminstone känna dig bekväm i en hyfsat borgelig miljö. Vi diskuterar inte 

partipolitik /…/ men under dom år jag har jobbat så har ju jag många gånger hört det här med 

"Medborgarskolan, dom jävla moderaterna", det har jag hört. /…/ Vi får inga pengar av dom, vi 

är inte styrda av dom, men dom är vår medlemsorganisation. 

Man kan dock ändå hävda att det finns symboliska spår av åtminstone vissa av organisationernas 

politiska och ideologiska bakgrunder, exempelvis i dess grafiska profiler. Medborgarskolan 

använder samma ljusblå färgkombinationer som moderaterna, ABF är socialdemokratiskt rött 

och så vidare. I mina intervjuer har framkommit några olika tillfällen då de deltagande har antagit 

att de olika studieförbundens ideologiska hemvist på mer subtila sätt förefaller ha färgat 

verksamheterna. En av deltagarna vid språkcafét berättade för mig i intervjun att de andra 

deltagarna hade blivit, som han upplevde det, orimligt arga på honom då han deltog i ett språkcafé 

anordnat av ABF. Han hade på en fråga om vart han ville resa på semester berättat att han tyckte 

om landet Israel. Den svenskfödda volontär som var med på intervjun tolkade den aggressiva 

reaktionen som ett ställningstagande som var relaterat till arbetarrörelsens historiska koppling till 

den pro-Palestinska rörelsen. Själv är jag självklart mycket försiktig med att göra sådana 

analyser. Samtidigt talar deltagarnas stora rörlighet mellan de olika studieförbundens 

verksamheter om att dessa eventuella ideologiska färgningar är tillräckligt små för att vara 

överbryggbara. Både deltagare och svenska volontärer berättade för mig hur de gick på många 

olika språkcaféer, ibland flera om dagen. Eftersom man i viss utsträckning träffar samma 

människor på de olika verksamheterna, får det också formen av ett nätverk och blir ”nästan som 

en familj” som en deltagare sa. En avdeltagarna vid språkcaféet (Deltagare 1) berättade hur han 

hade formaliserat detta nätverk genom att han gjorde ett excel-dokument över alla olika 

möjligheter till språkcaféer som finns.  

Många folk dom bara vilar hemma, och jag vet inte varför! Varför de inte ler och vaknar? Jag 

är så social och vill kämpa. Jag kan inte gå och vänta. Så jag skrev ett schema och skickade till 

alla. Varsågoda! Det finns så mycket språkcaféer och svenskakurser här. Ni kan gå, ni kan läsa, 

ni kan bli bättre! 
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Figur 1Språkkurser och caféer i Falun, sammanställt av en av deltagarna 

Folkbildningens förtjänster och utmaningar I 

Skapar då dessa sammanhang kontaktytor för de medverkande? I materialet är det tydligt att 

studieförbundens verksamheter med språkkurser och språkcaféer fyller en viktig funktion som 

saknas hos den kommunala språkundervisningen och kommunala, regionala och statliga initiativ 

för samhällsinformation och integration. Detta vittnar samtliga intervjupersoner om.  

 

En stor förtjänst med språkcaféer är att de nyanlända träffar svenska människor både att öva 

språket med, men också som kan hjälpa till med vardagsproblem samt att navigera i krångliga 

byråkratiska processer. I folkbildningens språkundervisning finns också  möjligheter att kunna 

arbeta i mindre klasser för att möjliggöra ett fokus på vardagsfrågor och att använda sina 

kunskaper praktiskt.  

 

Det samtalsklimat som skapas då människor träffas i språkcaféernas informella och icke 

målstyrda format, möjliggör för ett ömsesidigt utbyte av idéer och perspektiv. Genom 

perspektivtagande samtal, att se sig själv genom andra, är detta ett led till mot vad Nussbaum 

kallar demokratiskt medborgarskap – både för invandrare och för infödda svenskar.  
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För de som driver och deltar i dessa verksamheter kan det vara av vikt att fundera kring frågor 

om tolkningsföreträde och normer. Vems perspektiv är det som gäller, och vilka värderingar är 

viktiga? I riksdagens läroplan LPO94, fastslogs ett antal grundläggande demokratiska 

värderingar som förväntas genomsyra samhället: ”Människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta” (LPO94: 3). Detta kommunicerar väl med de riktlinjer som 

folkbildningen huvudsakligen har att förhålla sig till, statens syften med folkbildningen (Statens 

Författningsordning 2015: 26).  Finns det utöver detta sätt att bete sig som inte är lagbundna men 

ändå kan ses som konsensus, och därmed vara rimliga för studieförbunden att lära ut till de 

nyanlända? Finns det andra normer som kanske kan behöva förändras även hos svenskar?   

 

Avslutningsvis kan noteras att man i materialet om språkkurser och språkcaféer kan utläsa 

samtliga de tankemönster som tas upp i inledningskapitlet. Det är verksamheter som kan fokusera 

på skillnader och kulturkrockar, som tolkas väldigt olika av de inblandade människorna. En av 

de intervjuade nyanlända ser det som mycket viktigt att folkbildningen är tydligare med de 

värderingar som förmedlas och att de ska beskrivas som annorlunda än hemlandets. Andra vill 

att man ska fokusera på de likheter som uppkommer i ett samtal om vardagslivet, om musik och 

litteratur. Folkbildningen förefaller på ett plan se som sitt främsta uppdrag att förmedla goda och 

demokratiska värderingar och drar implicita likheter mellan svenskhet och demokrati. Samtidigt 

kan man, från samma intervjupersoner, utläsa en öppen syn på etnicitet där man menar att ”vi är 

ju alla människor”. Alla dessa sätt att se på svenskhet, demokrati, likheter och skillnader kan 

rymmas i ett klassrum i Ludvika eller runt ett fikabord på Gamla Elverket i Falun. 

4.2  Projekt Somalia EDM: inkompatibla beats? 

Daniel Fredriksson 
 

Ett av de sätt som folkbildning och studieförbund förväntas skapa kontaktytor och möjligheter 

till integration på, är genom kulturmötesprojekt. Under våren 2019 genomfördes ett 

samarbetsprojekt mellan Högskolan Dalarna och Folkuniversitetet, samt organisationen 

Songlines, där studenter vid högskolans Ljud- och musikproduktionprogram skapade musik 

tillsammans med en musikinriktad studiecirkel vars deltagare har bakgrund från Somalien. Ur 

vissa aspekter kan projektet beskrivas som misslyckat, då deltagarna var överens om att det 

konstnärliga resultatet och delar av samarbetet inte var till belåtenhet. Samtidigt uppfattade flera 
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av deltagarna och studieförbundets utbildningsledare projektet som lyckat ur andra aspekter, 

främst vad gäller de lärdomar som projektet genererat. I det här kapitlet kommer projektet att 

redogöras för och analyseras med fokus på några av de omständigheter som tycks ha orsakat 

delar av svårigheterna i projektet.  

 

Författaren själv (Daniel Fredriksson) var högskolans part i det här projektet och kommer att 

refereras till i jag-form. Övriga personer kommer att anonymiseras och benämns 

utbildningsledaren, studenterna, cirkelledaren eller cirkeldeltagarna. Materialet består av mina 

egna anteckningar och delar av studenternas dokumentation från projektet, intervjuer med 

cirkelledaren och några av deltagarna samt intervju med studieförbundets utbildningsledare. 

Studenterna 

Studenterna gick under projektet fjärde terminen på Ljud- och musikproduktionprogrammet vid 

Högskolan Dalarna. Projektet var ur studenternas perspektiv en del av en 7,5 poängs 

högskolekurs med inriktning på agil projekthantering. Via utbildningen har studenterna tillgång 

till professionella musikprogramvara och ljudteknik, samt välutrustade lokaler och musikstudios 

på regementsområdet i Falun. 

Utbildningsledaren 

Folkuniversitets utbildningsledare var under projektets gång samtidigt vikarierande projektledare 

för Songlines Dalarna. Songlines är en förening finansierad bland annat av Allmänna Arvsfondet 

och som ägs av organisationen Jeuness Musicales Sverige. Songlines arbetar för att ungdomar 

som flytt till Sverige ska få möjlighet att uttrycka sig med kultur och musik. Samarbete med 

musikskapande aktörer är centralt för föreningen. Organisationen är fristående från 

folkbildningen, men hade tidigare studieförbundet  NBV representerat i sin styrelse. För 

utbildningsledaren kunde projektet motiveras utifrån båda dessa positioner.  

Cirkelledaren och cirkeldeltagarna 

Studiecirkeln ”Spela DJ-musik” är en del av den ungdomskulturförening som cirkelledaren och 

cirkeldeltagarna var aktiva inom. De har alla bakgrund från Somalia och bor i området Tjärna 

Ängar i Borlänge. Genom Folkuniversitetets studiecirkel hade de möjlighet att hyra en lägenhet 

i området för att ha som föreningslokal och enkel musikstudio. Intervjun genomfördes i den 

lokalen.  
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Mellan folkbildning och akademi 

I flera studieförbunds uppdrag finns ett fokus på att samverka med universitet och högskolor. 

Studieförbundet Folkuniversitetet har sådana samarbeten som en tydlig och uttalad målsättning, 

delvis på grund av att studieförbundet växte fram ur universitetsvärldens studieledarföreningar 

(Folkuniversitetet 2019).  Högskolan Dalarna har samskapande som ett ledord, uttalat i dess 

vision:  

Vi ska driva utbildning och forskning i nära samverkan med vår omvärld. Relationen mellan 

studenter och personal och samverkan med företag och organisationer bygger på att vi är 

medaktörer, inte bara producent och konsument eller uppdragsgivare och uppdragstagare. Vi 

syns i samhället och skapar aktivt möten för att gemensamt identifiera och formulera behov och 

lösningar. Vi gör mer än samverkar, vi samskapar.  

Det är alltså uppmuntrat från högskoleledningens håll att skapa samarbeten med omvärlden och 

civilsamhället, däribland folkbildningen. Som en del av samskapandet drev jag och en kollega 

initiativet DAVA Intercultural Sessions, inom vilket vi försökte skapa samarbeten mellan 

högskolans utbildning i Ljud- och musikproduktion och nyanlända musiker och dansare på lite 

olika sätt3.  

 

Under projektets planering och genomförande innehades positionen som projektledare för 

Songlines Dalarna och utbildningsledare vid Folkuniversitet av samma person. Jag hade kontakt 

med henne i ett annat ärende då vi kom att diskutera möjligheten att samverka mellan våra 

respektive initiativ. Hon hade i rollen som folkbildare kontakt med en ungdomskulturförening i 

Borlänge, där deltagarna har bakgrund från Somalia. Från både folkbildningens och högskolans 

håll fanns intresse av att nå just den Somaliska minoriteten. Det bor cirka 83000 personer av 

somaliskt ursprung i sverige, ofta bosatta i segregerade förorter med en högre arbetslöshet än hos 

någon annan migrantgrupp (Mohme, 2016; Carlson et al., 2012; Salat, 2010). Det är också den 

grupp som infödda svenskar upplever sig stå längst ifrån kulturellt (Mohme, 2016: 108; Mella et 

al., 2014). Genom den studiecirkel de hade på Folkuniversitetet hade föreningen möjlighet att 

hyra en lokal i det område i Borlänge där de flesta av dem bodde, Tjärna Ängar. De var 

intresserade av musik och hade ofta samlingar då de sjöng själva till förinspelad musik. Några 

av medlemmarna var duktiga sångare och några var nybörjare med stort intresse.  

 
3 Detta projekt diskuteras mer ingående i en separat text som kommer att ingå i en antologi om Audiovisuell 

produktion (tbp) 
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Från högskolans håll hade vi möjlighet att rigga intressanta samarbeten inom vår kursverksamhet, 

i det här fallet en kurs i projektledning där högskolans lärare agerar beställare, och studenterna 

är projektledare och genomförare. Tillsammans med Folkuniversitetet och Songlines föreslogs 

att planera ett projekt där studiecirkeln i Borlänge skulle arbeta tillsammans med studenter i 

musikproduktion för att skapa någon typ av elektronisk dansmusik som blir en blandning mellan 

deras respektive traditioner. Detta presenterades för föreningen som tyckte att det lät spännande 

och tackade ja till att vara med. Två studenter vid Ljud- och musikproduktionsutbildningen 

visade sig också intresserade, varpå projektet startade och genomfördes under kursperioden.  

 

Eftersom högskolekursen hade fokus på projektledning lades mycket vikt åt att formulera 

målbeskrivningar, eller så kallade ”user stories” (Hallin & Gustavsson, 2015) från beställarna. 

Både Folkuniversitets och högskolans motivation för att detta skulle genomföras handlade om 

kulturmöten, kontaktytor och nyskapande, men förankrat i dess respektive bakgrund. 

Utbildningsledaren beskrev projektet som viktigt ur ett folkbildningsperspektiv för att:  

skapa samverkan mellan musikgenrer och människor som i annat fall inte hade mötts för att 

uppnå innovativa musikaliska verk och möten mellan människor i skapandeprocess.  

Studenterna uttryckte framför allt en önskan att skapa spännande och intressant musik, medan 

studiecirkeln var relativt vaga kring sina motivationer, och såg det i första hand som något som 

var kul att prova på. Cirkelledaren fokuserade på musiken och den nya upplevelsen under 

intervjun:  

Det handlar om musik och sånt där, Avicii-mix. Att testa med musik liksom. Det är alltid kul 

att testa nånting nytt, så därför provade vi på det här. 

Det var alltså inte uttalat i projektbeskrivningar och målsättningar att projektet handlade om 

integration.  Däremot var det ömsesidiga kulturmötet, och tanken om att mötas i ett gemensamt 

intresse en bärande logik i projektet. 

Genomförande av projektet  

Projektet genomfördes under en tidsperiod av cirka två månader under våren 2019. Upplägget 

var relativt enkelt: efter en första träff då respektive musikinriktning presenterades skulle 

studenterna producera musikaliska grunder, beats, som studiecirkeldeltagarna kunde skriva 

sångmelodier och texter till. Därefter skulle inspelning av låtarna, produktion och mixning starta. 

En löst hållet målsättning var att musiken skulle publiceras på nätet, till exempel youtube och 
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Spotify, och planer fanns också på att musiken skulle premiärspelas vid en offentlig tillställning 

(nattklub eller liknande) i slutet av projektperioden.  

 

Den första träffen genomfördes med lyckat resultat. Studenterna höll i mötet och de spelade upp 

musik för varandra. Man skapade en chatgrupp på facebook för att hålla öppna 

kommunikationskanaler. Man enades efter ett tag om två beats som cirkeldeltagarna skulle jobba 

vidare med.  

 

En träff genomfördes i cirkelns lokal där man arbetade fram melodier och sångtexter samt ”lade 

slasksång”. Detta innebär att man spelade in sång med enkla medel med avsikten att senare 

förbättra sångspåret med en ”riktig” sånginspelning. Mötet i lokalen på Tjärna Ängar beskrevs 

av alla medverkande som mycket positivt. Ur studenternas projektrapport:  

Under denna kväll arbetade vi med låtarna och försökte öva samt strukturera dem med 

musikerna för att ha en stabil grund att utgå från inför inspelnings tillfället. Det gick väldigt bra 

under denna session vi hade med dem och man märkte att de kände sig väldigt bekväma när de 

fick uppträda på hemmaplan  

Även cirkelledaren såg denna stund som projektets höjdpunkt:  

Jag tycker det var jättekul faktiskt. [Cirkeldeltagarna] har inte spelat in förut, så det var väldigt 

bra för dem. De var lite blyga från början, sen började de komma in i matchen. De tyckte det 

var bra.  

Efter denna träff började dock projektet att gå mindre bra. Vid slutet av projektperioden visade 

det sig att ingen av de medverkande, vare sig studenterna eller studiecirkeldeltagarna, var nöjda 

med det konstnärliga resultatet. Det bestämdes att man inte skulle publicera låtarna och inte heller 

spela upp dem offentligt. Nedan diskuterar jag några av de omständigheter som tycks ha bidragit 

till det konstnärligt misslyckade resultatet.  

Inkompatibla beats? 

Grundidén för projektet var att ett möte mellan olika musikkulturer skulle ske. Detta föreföll alla 

ha varit överens om vid starten av projektperioden. Däremot tydliggjordes aldrig vad detta 

egentligen innebär. En möjlig tolkning är att det skulle innebära ett slags musikaliskt givande 

och tagande, att musikaliska klingande aspekter från respektive musikgenre eller musikstil 

anammas i den musik som skapas. Men ur en annan tolkningsram kan man betrakta ett möte 
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mellan musikkulturer som ett möte mellan människor, där detta mellanmänskliga möte i sig utgör 

kulturmötet, även om detta inte märks i musiken som skapas.  

 

I det här fallet kan man på ett sätt säga att båda typerna av kulturmöte har skett, samtidigt som 

man kan hävda att det inte har skett tillräckligt bra, eftersom ingen av de inblandade var helt 

nöjda med resultatet. 

 

En anledning till detta förefaller vara att de beats som studenterna producerade för 

cirkeldeltagarna att sjunga och rappa över, inte egentligen uppskattades av studiecirkeln. 

Cirkelledaren:  

Det är grunden. Det är reggaemusik som [vi] kör. De här [studenternas beats] var ganska bra, 

men det är inte de här beatsen [cirkeldeltagarna] ville ha. När du sjunger, du måste vara nöjd 

med beatsen, så du vet att det passar bra och att du känner lite mer tryck.  

Det är musikaliskt intressant att beatsen upplevdes som så inkompatibla mellan studenterna och 

studiecirkeln. Vid uppstartsmötet spelades olika musikförslag upp från båda grupperna. Min 

uppfattning som utomstående och inte insatt i de respektive musiktraditionerna, men ändå med 

viss praktisk och teoretisk musikkännedom, var att musiken åtminstone i någon mån rörde sig i 

samma genremässiga territorium. De flesta låtar som studiecirkeln spelade upp var en slags 

reggae, ofta med lättare influenser från hip hop och elektronisk dansmusik. Studenterna, som väl 

får sägas ha en något större musikalisk bredd, försökte hitta exempel bland ”sina” referenser på 

låtar som påminde om studiecirkelns. De flesta exempel närmade sig musikstilen reggaeton, som 

även om den påminner om reggae med ett stadigt backbeat, har mycket tydligare influenser från 

hip hop och ofta ett något långsammare tempo. Jag uppfattade dessa ”refraktiva likheter” 

(Alexander, 1984) som tillräckligt för att skapa förutsättningar för ett lyckat kulturmöte, men 

uppenbarligen var detta tillräckligt problematiskt för att cirkeldeltagarna skulle få betydande 

svårigheter att sjunga till musiken. Det framkom också i intervjun med cirkelledaren att delar av 

svårigheten att sjunga till låtarna framför allt var kopplat till en rädsla om att det skulle ge negativ 

uppmärksamhet i sociala medier: 

Den här musiken, egentligen använder vi inte sån här musik. Därför ville vi inte att ni ska släppa 

den på Youtube. Det blir mycket kommentarer och de kommer att förstöra. De kommer skratta 

”den här musiken är nånting annat, de sjunger på det här sättet”. Om [studenterna] kunde göra 

likadan musik som vi har, så skulle det funkat jättebra. Det är två olika sätt.  /…/ Vi trodde att 

de skulle vara nästan likadana, de här beatsen vi skulle sjunga till. Vi sökte nånting annat. De 
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ville inte känna att man skäms när man lägger upp på youtube, du vet det är många som 

kommenterar där.  

Enligt studier av den somaliska online-diasporan är nationellt identitetskapande och 

beskrivningar av Somalisk kultur en betydande gratifikationsfaktor (Sheikh Yusuf Dhaha & 

Barqadle Igale, 2013). Detta är något som ofta kan ses i diasporiska onlinesammanhang, där 

expressiva specialister får en viktig roll som förmedlare och uttolkare av kulturell identitet (jfr 

Lundberg, Malm & Ronström 2000: 294). I någon mån kan man alltså i detta fall se det som att 

en rädsla för negativa reaktioner och förlöjligande från den somaliska diasporakulturen på nätet 

skapade en osäkerhet hos studiecirkeldeltagarna och gjorde att den initiala entusiasmen för 

projektet minskade. 

To capture these novel diasporic formations, the concept transglocalization is introduced. This 

is defined as the dynamic state of migration, traceable online, in which national networked 

formations exist alongside the local as well as the transnational, each operating with knowledge 

and awareness of the other yet acting separately. Future research should therefore take into 

account that the study of contemporary diasporic behaviour on the web fosters more complex 

multi-territorial formations and relationships between place and belonging. (Kok & Rogers 

2016) 

Kok och Rogers beskriver diasporan genom begreppet transglokalisering, i betydelsen att 

diasporor på nätet är på en gång lokala, nationella och  globala – de existerar inte bara på nätet, 

utan är verkliga nätverk som har stor betydelse för identitetsskapande. Det nyskapande som ur 

ett lokalt folkbildningsperspektiv såg som en viktig motivation för och ett värdefullt förväntat 

resultat av det här projektet, uppfattades av studiecirkeldeltagarna alltså snarare som en risk – för 

förlöjligande i kommentarsfälten online - ur ett transglokalt perspektiv.  

Upphovsrättsfrågor 

En problematik som minskade entusiasmen för projektet för studenternas räkning var de olika 

syn på upphovsrättsfrågor som uppdagades under arbetets gång. Vid den lyckade inspelningen 

av ”slasksång” i studiecirkelns lokal, så lade en av studiecirkelns medlemmar en, som alla tyckte, 

väldigt snygg och medryckande refräng till ett av beatsen. Medan sången lades, började flera 

andra av cirkeldeltagarna sjunga med. Det föreföll också som att sångaren blev påmind om texten 

av de andra deltagarna. Eftersom sången hade en lite ramsliknande uppräckning i sig, funderade 

jag på om det handlade om en traditionell sång eller möjligen någon barnramsa som de adapterat 

för att sjunga till beatet. Efter sökning på nätet framkom dock att sångslingan var direkt hämtad 
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från en välkänd ”hit” inom somalisk kultur, ”After Party” av Setwad Studio / Fj Xabiip4. 

Studenterna vid Ljud- och musikproduktionprogrammet får mycket undervisning i 

entreprenörsskap där det bland annat ingår att lära sig om den västerländska musikindustrins 

villkor och regler för upphovsrätt och avtalsskrivande. Då de upptäckte att låten som 

cirkeldeltagaren sjöng in var, ur deras synvinkel, ”stulen”, började studenterna fundera på 

möjliga lösningar – att skriva en egen melodi och text, eller att ändra i den befintliga melodin så 

att den inte är så lik. När jag frågade cirkelledaren om hur de såg på lånet av melodi och text, såg 

han inte det som något problem eller något konstigt: 

Ja den finns, de har tagit bara en bit. Bara refrängen, men inte texten och alltihopa. Inte all 

raptext eller sådär. /…/ Dem tog bara refrängen, och vi känner också killen som sjunger 

originalet. Han slutade sjunga och han bor i Stockholm nu och har lagt ner.  

Musiketnologen Anthony Seeger har diskuterat upphovsrätt och ”music law” ur ett globalt 

perspektiv, och menar att det finns problematik med att påtvinga västerländska lagar på 

musikkulturer som har helt andra system för immateriellt ägande. 

I think we need to recognize that in many traditions musicians take existing musical ideas and 

transform them. Almost every performance is a creative event. In this area I am concerned about 

the effects of existing or intended laws that might inhibit live performances and restrict the 

exchange of musical ideas. (Seeger, 1992: 356) 

I det här fallet är musiken och musikerna alla delar av ett västerländskt musiksammanhang, men 

med rötter i en annan kultur som, möjligen, har andra sätt att se på upphovsrättsfrågor. I slutändan 

blev det, av andra anledningar (se avsnittet om Ramadan nedan) inte den sången som sjöngs 

ändå, men det var tydligt att dessa inkompatibla synsätt på upphovsrätt blev ett slags ”rött flagg” 

för studenterna som minskade deras entusiasm inför slutförandet av projektet. 

Språkliga svårigheter: enskild kunskap som barriär? 

Ett annat område som blev relativt problematiskt var språket. Ingen av cirkeldeltagarna talade 

mer än några ord svenska, och det var osäkert hur mycket de förstod. Studenterna talade flytande 

svenska och är födda i sverige. Cirkelledaren, också boende i Tjärna Ängar med bakgrund från 

Somalia men som bott lite längre i Sverige, talade relativt god svenska och fick därför fungera 

som tolk. Initialt verkade detta fungera bra, men det blev mot slutet tydligt att det fanns 

 
4 https://www.youtube.com/watch?v=26b6-eBu--A 
 

https://www.youtube.com/watch?v=26b6-eBu--A
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problematik i hans dubbla roller som cirkelledare och tolk. Som välvillig ledare ville han att 

projektet skulle gå bra och att alla inblandade skulle vara nöjda. Detta föreföll ha gjort att viss 

information hamnade ”mellan stolarna”. Exempelvis informationen om att de beats som 

studenterna producerade gjorde att cirkeldeltagarna inte ville stå för musiken offentligt.  

 

En händelse som kan ses som kopplad till samma problematik är att en av cirkeldeltagarna – den 

individ som sjöng den låt som visade sig ha upphovsrättsproblematik – inte dök upp då de skulle 

spela in sång i studion. Det visade sig att den muslimska fastan, Ramadan, hade inletts samma 

dag och därmed kunde sångaren som var religiös inte längre delta i projektet. Cirkelledaren, som 

uppfattade sig som mer sekulariserad, uppgav att han inte förstått detta förrän det var försent. 

Cirkelledaren berättade dock att han övertalade några av de andra medlemmarna som bara var 

lite religiösa, att åka dit och sjunga ändå: 

Under ramadan man får inte sjunga, man får inte göra nånting annat. Man ska bara ta det lugnt. 

De får egentligen inte göra nånting. Men det gjorde det i alla fall.  

Enligt studenterna gick luften ur projektet i och med detta tillfälle, då de uppfattade det som att 

cirkeldeltagarna inte tog projektet seriöst. Låtarna gjordes ändå färdigt och projektet kunde 

avslutas, om än med något annat resultat än förväntat.  

Spets och bredd 

En aspekt som studenterna tog upp som en svårighet var skiftande nivåer av musikalisk färdighet. 

Några av deltagarna var som sagt duktiga sångare, men andra hade aldrig sjungit offentligt förut. 

Osäkerheten kring vem som skulle sjunga, och hur kunnig den personen skulle vara blev svår att 

hantera för studenterna. De beskrev detta i sin projektrapport:  

Personerna hade inte övat på låtarna samt att dem båda speciellt sångaren hade problem med att 

sjunga i takt till rytmen samt att sjunga i rätt ton till melodin vilket tog en del tid då vi fick jobba 

mer som lärare för att hjälpa honom som till slut efter ett tag fungerade.  

Här kan vi alltså tala om olika förväntningar på kunskapen hos de inblandade aktörerna. Som 

studenter i en akademisk utbildning uppgav studenterna att de förväntade sig att cirkeldeltagarna 

skulle hålla en viss kunskapsnivå. Då det visade sig att cirkeldeltagarna var amatörer där vissa 

aldrig sjungit förut skapades krav på studenterna att axla rollen som utbildare. Kombinerat med 

den övriga problematiken blev detta svårt för studenterna att hantera och bidrog till att de 

upplevde ett avståndstagande till projektet. Folkuniversitets Utbildningsledare föreslog att dessa 

avstånd hade kunnat minska om ett gemensamt arbetssätt hade etablerats tidigare.  
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Där kanske det skulle funkat bättre om /…/ de skulle sitta tillsammans och producera. Då skulle 

det kanske blivit deras gemensamma. Att ”det här trumbeatet gillar vi”, båda gillar det då tar vi 

det. Och ”den här gitarrslingan, nått sånt”./../ Annars blir det ”min bebis” och ”deras bebis”. 

Istället blev projektet mer skillnadsskapande – studenterna fick rollen som producenter och 

utbildare, medan studiecirkeldeltagarna hade roller av elever och sångare/rappare. Man kan ur 

ett folkbildningsperspektiv se denna problematik som ett resultat av den spänning mellan 

konstnärlig kvalitet och personlig emancipation som musikpedagogerna Brändström, Söderman 

och Thorgerssen (2012; Söderman, 2007) diskuterar. De har identifierat två spår inom 

folkbildningen, där en strävan efter emancipation och öppenhet samexisterar med elitistiska 

tendenser och konservativa ideal om vad kvalitativ, “god”, kultur innebär. Detta kopplas av 

Brändström, Söderman, och Thorgerssen till folkbildningens historiska bakgrund i 

arbetarrörelsen, vilken adopterade vissa ideal från det borgerliga samhället. Denna spänning 

mellan spets och bredd (jfr Fredriksson, 2018: 122) är också tydlig i Folkuniversitets själva profil, 

som sprungen ur universitet och högskolors pedagogiska uppdrag. Man kan dra paralleller mellan 

dessa folkbildningens två ben och det spänningsfält mellan ett fokus på skapande av likheter och 

skillnader som beskrivs i kapitel 3.  

Folkbildningens förtjänster och utmaningar II 

Har då projektet skapat några kontaktytor för de invandrade ungdomar som var deltagare i 

studiecirkeln? På ett sätt kan svaret på frågan vara ett nej utifrån det faktum att det klingande 

resultatet inte var något som någon av deltagarna ville stå för. Den förhoppning som fanns för 

fortsatt samarbete mellan studenterna och cirkeldeltagarna förverkligades aldrig, och det blev 

heller inget offentligt framförande av låtarna. Samtidigt har flera av deltagarna tagit betydande 

steg vad gäller att våga sjunga i en studiomiljö, och också gett upphov till en önskan hos 

cirkelledaren att lära sig mer om ljudteknik och musikproduktion.  

Det var bra att börja sjunga…och pröva lite. Det var ingen konstighet. Det var lite svårt från 

början hur man började med musiken. Men till slut funkade det jättebra. 

Även Folkuniversitets utbildningsledare menade att man ändå kunde se projektet som lyckat ur 

ett folkbildningsperspektiv.  

På ett sätt så tycker jag att det gick väldigt bra, som vi har pratat om tidigare. Det blev ju 

intressanta lärdomar. Du och jag blev också en del av det här. Och jag tycker att jag har lärt mig 

mycket, och du har lärt dig mycket. /…/ Men frågan är om dem som  var mest aktiva, 

producenterna och studiecirkeln ser det på samma sätt. Eller om det fastnade i att det inte 
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blev…låtar? /…/ Jag tror ändå att de har lärt sig nånting. Att, det var inte så svårt. Det går att 

göra på det sättet också. De kanske inte kan producera musik än, men de har ändå lärt sig att så 

här kan man spela in. Och de har lärt sig att det finns en högskoleutbildning som tydligen är så 

här! 

Musiketnologen Beverly Diamond har argumenterat för att ”alliance studies” borde ersätta 

fokuset på identitet i forskning om etniska grupperingar. Hon menar alltså att forskare istället för 

att diskutera urfolk, minoriteters och andra grupperingars kulturella innehåll, borde sätta fokus 

på vad hon kallar allianser: kopplingar och kontakter till individer, nätverk, platser, praktiker och 

taktiker i relation med andra grupper. Allianserna är det som skapar identiteten (Diamond, 2006). 

Samtidigt kan man notera att projektet också verkar ha gett studiecirkeln möjlighet att knyta an 

till andra somalier. En somalisk rappare som numera är bosatt i Norge besökte Borlänge i slutet 

av projektet och rappade över ett av beatsen, och han var imponerad av studenternas 

produktioner. Cirkelledaren hade därefter planerat att undersöka möjligheter att själv lära sig mer 

vad gäller musikproduktion, för att kunna jobba mer med rapparen.  

. /…/ Grabben, han från Norge han var där och sugen på att göra nånting mer faktiskt. Jag sa till 

honom att jag ska se om jag kan göra mer i Logic Pro5 också. [Utbildningsledaren] hon är bra 

på Logic också så då kan hon komma nån gång och hjälpa till. 

Detta kan ses som att kontaktytor inte bara handlar om att få kontakt med det svenska 

majoritetssamhället – cirkelledaren identifierade under projektet ljudteknisk kunskap som ett 

slags kulturellt kapital som kan leda till kontakter inom ett transglokalt somaliskt nätverk. Att 

studiecirklar och folkbildning ger ett socialt sammanhållande kapital inom den egna gruppen har 

diskuterats bland annat i Folkbildningsrådets rapport ”Cirkeldeltagare från andra länder” (2017). 

Författarna öppnar också upp för att, även om de inte hade direkt empiri för det i sin studie, sådan 

sammanhållning också kan verka begränsande. 

Med dessa beskrivningar ses socialt kapital ofta som något positivt. Det är dock möjligt att 

beskriva sammanbindande socialt kapital som begränsande, i det att människor med ”lika” 

intressen stärker sin identitet i ”likheten” och reducerar sitt samröre med individer utanför den 

”inre” kretsen. (Folkbildningsrådet, 2017: 94). 

Diamond menar i sin artikel att det i studiet av musikaliska allianser är givande att undersöka 

musiken som kommer av en allians utifrån motpolerna distinctiveness  och mainstreamness. Hon 

lyfter fram begreppet ”mecenatdiskurser” (patron discourses), system uppbyggda kring 

 
5 Ett inspelningsprogram i datorn 
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finansiering av minoriteters musik såsom exempelvis de kulturpolitiska programmens 

horisontella mål, eller folkbildningens kulturmötesprojekt, och menar att de ofta fokuserar på 

skillnader snarare än likheter. Musiketnologen Mark Slobin har skrivit om eklektisism och 

hybriditet, blandning av musikstilar, som inherent, implicit, imposed eller restricted. Musik är 

inneboende eklektisk, där ny musik skapas genom naturliga möten mellan människor och genom 

den ljudkontext man befinner sig i. Den är implicit i vissa kontexter – Slobin tar upp Eurovision 

Song Contest som ett exempel – där en blandning av stilar är inbyggt i själva genren. Men 

eklektisism kan också vara påtvingad, genom statliga direktiv eller ideologiska konstruktioner, 

och den kan genom samma mekanismer också vara begränsad eller förbjuden (Slobin, 2007: 

115).  

 

Folkbildningens och akademins insatser i det här projektet kan därmed på ett sätt ses som en 

självklar praktik, ett möjliggörande av ett helt naturligt förhållningssätt till musik. Samtidigt kan 

det förstås som en imposed eklekticism, då det varken för studenterna eller studiecirkeln föll sig 

naturligt att göra några större förändringar i sitt sätt att musicera, något som förstärktes genom 

de språkliga svårigheterna. Studiecirkelns ledare och deltagares inkluderande i den somaliska 

onlinediasporan kan å andra sidan utifrån intervjumaterialet ses som bidragande till en slags 

gränsdragning mot eklektiska sammanhang, där man upplever ett krav att i onlinesammanhang 

stå för en somalisk identitet. Den norska antropologen Fredrik Barth har beskrivit hur kulturell 

tillhörighet inte bara kan ses som de kulturella särdragen hos en grupp utan bör betraktas som en 

pågående relationell process. Där, menar han, är gränsdragningar av extra intresse att studera, de 

regler och förutsättningar som finns för att interagera med andra grupper. Han menar att gränser 

inte enbart är skillnadsskapande, utan kan också utgöra kreativa möjligheter och möten, det är 

vid gränser man möter andra grupperingar (Barth, 1969). Religionsvetarna Ruth Illman och Peter 

Nynäs menar att kulturmöten handlar om gränsöverskridanden – gränser för likhet och olikhet; 

gränser som handlar om utbildning, intressen och värderingar eller om etnicitet och nation 

(Illman & Nynäs 2015: 82).  

 

I det här projektet blev vissa gränser tydliggjorda genom de svårigheter som deltagarna mötte - 

framför allt gränser som berör estetik och musikproduktion, symboliska ljudande markörer som 

visade sig svåra att överskrida när det kom till det handgripliga skapandet. Andra gränser, som 

att befinna sig på varandras faktiska geografiska platser och symboliska territorium, att trots vissa 

språkliga svårigheter ändå kommunicera med varandra både musikaliskt och med tal och skrift, 
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kunde däremot överskridas. Även gränser mellan skilda typer av kunskapssyn – akademisk 

kunskap och folkbildning – överskreds, vilket kan sägas ha skapat nya gränsproblem. 

Kulturmöten beskrivs av Illman och Nynäs (2015) som en i första hand mellanmänsklig 

utmaning. Flera av projektets deltagare får sägas ha genomfört ett gränsöverskridande kulturmöte 

ur den aspekten. De skillnader och problem som deltagarna upplevde mellan varandra, 

motiverades och beskrevs inte som resulterande av oöverstigliga kulturkrockar, vare sig i 

intervjuer eller under arbetets gång. Snarare sågs problemen, ofta rättvist, som grundade i 

bristande planering och avsaknad av tid och resurser för att exempelvis hinna med att lära känna 

varandra ordentligt eller att ha med en oberoende tolk i de konstnärliga och praktiska momenten 

av projektet. Detta är också en viktig lärdom som kan dras av det här projektet: Att korsa gränser, 

att genomföra kulturmöten, är utmanande mellanmänskliga processer som tar tid och resurser i 

anspråk.  

 

Högskolans fokus på genomförande av kurser och examinationer inom utsatt tid, var i det här 

projektet något som de facto satte gränser för hur djuplodande kulturmötet kunde bli. 

Folkbildningens kunskapssyn där man ser bildningsprocessen som en livslång resa av personlig 

utveckling, ett lärande som relateras till människans hela livssituation, har däremot stora 

möjligheter att hantera sådana utmaningar.  

4.3  Älskade barn & Låt mig berätta, integration på olika sätt 

Thomas Florén 
 

I detta kapitel studeras två fall, Älskade barn och Låt mig berätta vid studiefrämjandet i Falun. 

Båda fallen beskrivs av involverade som mycket framgångsrika vilket vid en första anblick kan 

uppfattas något förvånande. Den ena cirkelns framgång, Älskade barn, är uppenbar. Cirkeln går 

att spåra tillbaka till 2011 då somaliska flyktingar kom med förslag till teman för ett antal cirklar 

som de själva upplevde angelägna (Mohme, 2017). Från och med 2013 utvecklades konceptet 

och är idag en cirkel med ett material på 12 olika språk som bedrivs över hela Sverige. Under 

2016 deltog 3500 föräldrar i cirkeln och konceptet har även ådragit sig internationellt intresse 

(a.a.), framgången är således uppenbar. Men det andra fallet, Låt mig berätta som också beskrivs 

som framgångsrikt, till och med som ”superlyckat”6, ser helt annorlunda ut. Det var ett projekt 

som hade en genomförandefas på ca fyra månader, som enbart genomfördes i Falun och som 

 
6 Uttryck använt av informant under intervju 
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sedan inte fick någon fortsättning, uppskattningsvis hade cirkeln mellan 14-20 deltagare 

(Enquist, 2015).  

 

Vid en första anblick framstår det ena exemplet som uppenbart framgångsrikt medan det andra 

nästan som misslyckat. Frågan kan ställas hur båda dessa fall kan bedömas som framgångsrika 

och på vilken grund sådana bedömningar görs? Vidare, hur förhåller sig dessa bedömningar till 

målsättningen om demokratisering och integration, två begrepp som är vägledande för allt arbete 

med nyanlända? Två övergripande frågor har formulerats som strukturerar den kommande 

framställningen:  

 

• På vilka sätt stärker de nyanländas kontakter med studieförbunden deras kunskap om det nya 
landet och deras förutsättningar till samhällelig inkludering och delaktighet?  

• Med vilka mått mäts framgång, misslyckande och kvalitet?   

För att kunna besvara dessa frågor måste samtidigt frågor ställas om flera av de grundläggande 

begrepp som är vägledande för studieförbundens verksamhet. Det är framför allt tre begrepp som 

ligger till grund för analysen vilka är folkbildning, demokratisering och integration. Speciellt 

intressanta och problematiska är begreppen demokratisering och integration som är viktiga för 

verksamheten men som samtidigt är diffusa och bär på en stark positiv värdeladdning, något som 

tidigare diskuterats i kapitel 3. Tidigare definitioner av begreppen står dock inte i fokus i detta 

kapitel utan istället är ambitionen att låta de intervjuades röster och förståelse komma fram och 

därmed fylla begreppen med den innebörd som de har i den dagliga verksamheten. I syfte att 

skapa en djupare förståelse för dessa begrepp och ovanstående frågor kontextualiseras dessa även 

utifrån aspekter som hur projekten initierades, hur de utvecklades, vad främjade respektive 

motverkade utvecklingen och vilka lärdomar cirklar och projekt givit upphov till. Det handlar 

således inte enbart om att besvara frågorna utan även om att, inom ramarna för projektet, ge en 

så rik och beskrivande skildring som möjligt som i sin tur syftar till att ge en djupare förståelse 

för hur det strategiska och operativa arbetet i studieförbund genomförs och hur det på olika sätt 

bidrar till integration av nyanlända.   

Några ord om metoden 

Informanternas perspektiv och röster har inte enbart varit viktiga för analysen i kapitlet utan har 

även varit vägledande vid uppstarten av projektet. En första, explorativ pilotintervju genomfördes 

hösten 2018 i syfte att identifiera centrala teman, frågor och specifika cirklar och projekt (Yin & 

Nilsson, 2007). Det har även varit viktigt att inkludera informanterna i denna process, det vill 
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säga att låta deras röster komma till tals och inkludera deras upplevelser av vilka frågor, teman 

och delar av verksamheten som är angelägna. Det var även utifrån denna pilotintervju som de två 

fallen, Älskade barn och Låt mig berätta valdes ut. 

 

Det som initialt fångade mitt intresse var de båda cirklarnas olikhet i kombination med att de 

beskrevs som mycket framgångsrika. De två fallen är således inte valda utifrån dess likhet utan 

snarare tvärtom, dess olikhet. Även om de båda fallen vid en första anblick kan förefalla mycket 

olika visar analysen att det finns en mängd likheter som sammantaget gör att projekten kan 

uppfattas och beskrivas som framgångsrika. Men de adresserar olika typer av problem som 

nyanlända konfronteras med och som studieförbunden måste hantera vilket i sin tur även belyser 

att integration sker i en större och föränderlig kontext som påverkar förutsättningarna för vilken 

typ av verksamhet som är möjlig. 

 

De genomförda intervjuerna var strukturerade i tre delar, en första öppen del i vilken 

verksamheten diskuterades allmänt och förutsättningslöst. Informanterna fick själva ta upp teman 

och aspekter de upplevde angelägna. Sedan följde två teman med mer riktade frågor om de valda 

fallen, det vill säga Älskade barn och Låt mig berätta. Men informanterna tilläts att själva föra 

upp tankar och aspekter om fallen till diskussion. Syftet med detta var att inte styra informanterna 

och diskussionen utan låta de intervjuades röster, passioner och intressen kommer fram. Dock 

fanns begreppen folkbildning, demokratisering och integration med som en genomgående 

dimension i samtliga intervjuer. De tre begreppen är vägledande för folkbildningen men är 

samtidigt komplexa och svårtydbara. Därför har det varit av speciellt intresse att lyfta fram 

informanternas uppfattning om begreppens innebörd och dess relation till varandra. Intervjuerna 

pågick under ungefär en timma vilka spelades in och sedan transkriberades. Data kategoriserades 

sedan utifrån begreppen integration, demokratisering och folkbildning. I nästa steg användes de 

två övergripande frågorna för att urskilja likheter och skillnader i det empiriska materialet vilket 

i sin tur har legat till grund för analysen. 

 

I fallstudien har tre djupintervjuer genomförts. De tre personer som intervjuats är en handläggare 

och en länschef vid Studiefrämjandet i Falun samt en etik-, kvalitets- och internkontrollansvarig 

vid Studieförbundet Vuxenskolan. De två första informanterna, handläggaren och länschefen, 

har varit involverade i arbetet med både Älskade Barn och Låt mig berätta. Handläggaren har 

arbetat nära det operativa och utvecklande arbetet medan länschefen arbetat på en mer strategisk 
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nivå. Ambitionen med urvalet var att ge kompletterande bilder av de valda fallen. Den tredje 

informanten som är etik-, kvalitets- och internkontrollansvarig7 vid Studieförbundet 

Vuxenskolan har valts då hon under lång tid arbetat med kvalitetsfrågor på en strategisk nivå. 

Syftet med detta urval var att kontextualisera den regional verksamheten i Falun och därmed sätta 

det i ett större sammanhang, fortfarande med fokus på demokratisering, folkbildning och 

integration. Nedan följer en kort beskrivning av de tre informanterna.  

Handläggaren 

Hon har arbetat som verksamhetsutvecklare med sektion Samhälle, vilket innebär folkbildning 

för utsatta målgrupper. Hon har jobbat på Studiefrämjandet sedan 2008 då hon började som 

projektsamordnare. De främsta uppgifterna för en projektsamordnare är att söka externa medel 

för projekt och sedan genomföra dem. Hon har genomfört en mängd olika typer av projekt i olika 

länder i Europa men ett genomgående tema har varit hållbarhetsfrågor samt att verka för ett 

inkluderande samhälle. 

Länschefen 

Han är länschef och vice ordförande i Dalarnas Bildningsförbund och har tillbringat större delen 

av sitt liv inom folkbildningen. Han började sin bana för cirka 40 års sedan då han drev 

studiecirklar i musik. Studiefrämjandet annonserade 1995 efter en verksamhetsutvecklare med 

inriktning mot natur och miljö som han sökte och fick. Han fick 2002 förfrågan om att bli 

verksamhetschef vilket han tackade ja till och blev slutligen 2016 länschef i Dalarna.  

Kvalitetsansvariga 

Hon är ansvarig för etik och kvalitet och internkontroll på Studieförbundet Vuxenskolan och 

även ledamot i Folkbildningsrådets referensgrupp. Yrkesbanan startade i grundskolan men hon 

upplevde orättvisor för dem som hade svårt att tillgodogöra sig undervisningen. Detta resulterade 

i ett intresse för folkbildningen som pedagogisk metod vilket ledde till att hon sökte sig till 

Vuxenskolan där hon nu varit verksam i 30 år. Hon började först på en lokalavdelning och arbetet 

var till övervägande del operativt. Senare började hon arbeta på förbundskansliet vilket medförde 

att hennes arbetsuppgifter blev av mer strategisk art. De senaste 10 åren har hon framför allt 

arbetat med etik- och kvalitetsfrågor samt internkontroll.  

 

 
7 Kommer i den fortsatta framställningen refereras till som ”den kvalitetsansvariga”.  
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Tillgången till information om de båda fallen skiljer sig avsevärt åt. Ifråga om Älskade barn finns 

ett rikt material att tillgå i form av presentationsmaterial från studiefrämjandet, flera rapporter 

(se exempelvis Studiefrämjandet, 2019; Lindström, 2016; Mohme, 2017, 2016; Östlund, 2019). 

Konceptet Älskade barns spridning och varaktighet har resulterat i att det ackumulerats en 

omfattande information om konceptet.  

 

Men ifråga om Låt mig berätta är situation den omvända. Den enda skriftliga källan om projektet 

utgörs av en summerande rapport skriven vid projektets slut (Enquist, F., 2015). Det har heller 

inte varit möjligt att få kontakt med den person som initierade projektet. Men de två personerna 

på Studiefrämjandet som intervjuats har båda varit involverade i projektet, handläggaren var 

djupt involverad. Det föreligger således en asymmetrisk tillgång på information om de båda 

projekten. Av den anledningen används intervjumaterial redan i beskrivningen av projektet Låt 

mig berätta medan redogörelsen för Älskade barn primärt grundar sig på skriftliga källor. Nedan 

följer två presentationer av det båda fallen, efter det analyseras projekten utifrån de två 

övergripande frågorna och begreppen folkbildning, demokratisering och integration.  

Älskade barn 

Studiefrämjandet har under en lång tid arbetat med studiecirklar för nyanlända med fokus på 

föräldraskap. Det har både genomförts i egen regi men även i samarbete med andra aktörer. I 

början av 2000-talet ökade intresset för olika typer av stöd till nyanlända föräldrar, inte bara på 

olika studieförbund utan även hos kommuner och regioner. Under denna period började 

kommuner, regioner och studieförbund i allt större utsträckning samarbeta, ett samarbete som 

sedan utvecklats vidare. Under 2002 utvecklades i samarbete med Rädda Barnen ett 

studiematerial med namnet Barnen i våra hjärtan vilket sedan inspirerade ett antal liknande 

initiativ.  

 

Under 2011 togs ett nytt initiativ som skulle lägga grunden för Älskade barn. Initiativet kom från 

en somalisk förening som tog kontakt med Studiefrämjandet och presenterade en lista på ämnen 

och frågor som de ville starta cirklar om (Mohme, 2017). Det resulterade i projektet Samordnat 

föräldrastöd i Järva, det hade således vid tidpunkten en lokal förankring i Järvafältet men som 

inkluderade områden som Tensta och Rinkeby. Men projektet avvek något från hur projekt och 

cirklar initierades vid tidpunkten. I rapporten Att veta sin plats (Lindström, 2016) framgår att det 

i Rinkeby och Tensta vid tidpunkten rådde en form av trötthet på projekt. Men i och med att det 



 

 

48 

vara lokala föreningar i området som tog de första initiativen fick projektet ett tydligt 

underifrånperspektiv. Detta beskrivs som en förklaring till framgången. Ytterligare en förklaring 

till framgången var att projektledarna hade lokal kännedom och tidigare varit aktiva i de etniska 

föreningarna (Lindström, 2016; Mohme, 2017). Projektet fick ca 4,5 miljoner i stöd av Allmänna 

Arvsfonden och sammantaget har över 4000 föräldrar deltagit. Allmänna Arvsfonden bedömde 

projektet som framgångsrikt både pga. av det stora antal deltagare men även för att förvånansvärt 

många män deltog. Det var ca 60 % män och 40 % kvinnor, som deltog vilket var ovanligt vid 

tidpunkten (Lindström, 2016).  

 

Inom ramen för projektet uppkommer 2013 ett nytt projekt som kommer att få namnet 2013 

Älskade Barn. Ambitionen var att framställa ett material som skulle spridas över hela landet. 

Materialet skulle både handla om vardagen i det svenska samhället och i familjen men även utgå 

från föräldrarnas önskemål, en målsättning som utvecklats till följd av lärdomarna från 

Samordnat föräldrastöd i Järva. Med start 2014 arrangerade Studieförbundets riksförbund 

konferenser för kommuner, länsstyrelser, och andra potentiella samarbetspartners i landet i syfte 

att sprida konceptet nationellt (Mohme, 2017). Även föreläsningar för nyanlända anordnades för 

att rekrytera både deltagare och i förlängningen även cirkelledare. Det vara således ett projekt 

som utvecklades och stöttades på bred front av flera aktörer med förhållandevis stort ekonomiskt 

stöd. I och med den stora flyktingströmmen 2015 expanderade projektet ytterligare. 

Studiefrämjandet fick då i uppdrag av regeringen att sysselsätta de nyanlända då 

migrationsverket inte mäktade med att hantera alla nyanlända tillräckligt snabbt. Därmed blev 

Älskade barn, inte enbart ett projekt för sysselsättning i väntan på asyl utan även ett verktyg för 

demokratisering och integration.  

 

I och med Älskade barns expansion skapades även strukturer och relationer mellan olika aktörer. 

Älskade barn genomförs både i samarbete med etniska föreningar vilka bl.a. är viktiga för 

rekrytering av deltagare och framtida cirkelledare. Men det genomförs även i samarbete med 

kommuner, ideella föreningar och andra aktörer som på olika sätt kan bidra, exempelvis med 

finansiering, utrustning och lokaler. För kommuner och regioner medför samarbete kring Älskade 

Barn låga kostnader då Studieförbundet står för studiematerial, utbildade ledare, seminarier för 

föräldrar, inspirationsföreläsningar för personal inom kommun och regioner samt 

informationsmaterial och affischer något som självklart varit gynnsamt för konceptets spridning 

(Studiefrämjandet 2019). 
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Form och material 

Älskade barn omfattar sex studiecirklar vilka omfattar tre träffar med olika teman. Deltagarna 

har möjlighet att själva välja vilka cirklar de vill delta i. Följande upplägg föreslås i materialet:  

 

Cirkel 1: Barnen och vi 

• Barns behov 
• Familj i Sverige 
• Barns rättigheter 

Cirkel 2: Barn i familj 

• Växa upp i Sverige 
• Leva tillsammans 
• Flera språk – blandspråk 

Cirkel 3: Barns vardag 

• Barnomsorg 0–6 år 
• Grundskolan 6–12 år 
• Fritiden 

Cirkel 4: Tonåringar i familjen 
• Växa upp i Sverige 
• Leva tillsammans 
• Dubbla liv – blandliv 

Cirkel 5: Tonåringens vardag 
• Högstadiet och gymnasiet 
• Fritiden 
• Framtiden 

Cirkel 6: Normer och värderingar 
• Att må bra 
• Heder och skam 
• Bryta mot lagen 

(Östlund, 2019) 

 

Materialet är utarbetat på riksnivå och finns att tillgå på 12 språk. Det kan även anpassas efter 

den specifika gruppen av deltagare eller olika platsspecifika förutsättningar. Materialet består 

både av bilder med tillhörande frågor som diskuteras av deltagarna under cirkelledarens guidning 

men det finns inget rätt eller fel utan diskussionen, utbyte av erfarenheter och kunskap står i 

fokus. Vidare har cirkelledaren har även stöd av en handledare under cirkelns genomförande. I 



 

 

50 

rapporten Älskade barn – Folkbildning med föräldrar i nytt land (Mohme, 2017) framgår det att 

flera teman kan vara problematiska att diskutera i vissa grupper. En av de intervjuade i studien 

menar exempelvis att det är ytterst svårt att tala om ämnen som sex med föräldrar som kommer 

från en kultur där det är tabu att prata om sådant (a.a.). Detta visar på att det finns gränser för vad 

som är möjligt att tala om då det frivilliga deltagandet kräver ömsesidig respekt. Materialet måste 

därför anpassas efter de specifika förutsättningarna för cirkeln och gruppen. Mot bakgrund av 

detta kan frågan ställas om det finns gränser för hur etniskt och kulturellt blandade 

deltagargrupperna kan vara, i denna fråga förekommer det olika uppfattning bland informanterna.  

Låt mig berätta 

Studiefrämjandet i Falun arbetar både med projekt som har tydligt definierade mål men även med 

projekt som är målsökande, det vill säga att man initialt inte vet vilka effekter eller resultat 

projektet kommer att utmynna i. Låt mig berätta var ett sådant projekt som initierades 2015. 

Studiefrämjandet har under många år haft olika typer av samarbeten med Högskolan Dalarna, 

bland annat genom att erbjuda verksamhetsförlagd utbildning för studenter. En sådan student 

med intresse för film kom med förslag till ett projekt som handlade om att skapa möjligheter för 

utlandsfödda kvinnor att ta plats i det offentliga rummet genom att spela in korta filmer i vilka 

de kunde dokumentera och sprida sina berättelser. Till skillnad från Älskade barn var Låt mig 

berätta direkt riktat mot kvinnor. Detta berodde på tidigare erfarenheter med blandade cirklar 

där kvinnorna ibland hamnade i skymundan eller inte ens kunde deltaga på grund av att 

barnpassning. Vidare fanns det en farhåga från studieförbundet att det tekniska inslaget framför 

allt skulle attrahera män. Även om den primära målgruppen var utlandsfödda kvinnor och deras 

döttrar fanns det en ambition att under projektet nå och inkludera en bredare målgrupp, detta som 

ett sätt att skapa kontaktytor för inrikes- och utlandsfödda, en ambition som man inte lyckades 

nå under projektets genomförande. Det övergripande målet med projektet var att främja 

integration genom självpresentation. Enligt länschefen var en central idé att skapa en cirkel som 

inte krävde ett gemensamt verbalt språk utan att istället att skapa kommunikation genom teknik 

och kreativitet. Projektet genomfördes i samarbete med Region Dalarna8, Competens och 

Dalarnas Museum. Men det var förhållandevis kort, det pågick under ett års tid och hade en 

genomförandefas på cirka fyra månader. Det kan även nämnas att i jämförelse med Älskade barn 

hade projektet en ytterst blygsam budget som totalt uppgick till 2956 kr (Enquist, 2015).  

 
8 Tidigare Landstinget Dalarna 
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Cirkelns form var att deltagarna först skulle genomgå en kort utbildning för att lära sig hantera 

den tekniska utrustningen som krävdes för att spela in filmerna men efter det skulle de själva 

vara ansvariga över det kreativa innehållet. Avslutningsvis visades filmerna upp på Dalarnas 

Museum. Under projektet testades tre olika former av workshops.  

 

Den första var en mobil workshop som skulle placeras på platser där målgruppen vistades, detta 

som ett sätt att engagera deltagare och skapa intresse för projektet. Det fanns två olika 

uppsättningar av teknik och rekvisita som användes. Den mindre uppsättningen kunde 

transporteras och demonstreras av en person utan transport med bil. Den bestod av iPad, en 

docka, ett par mindre saker till rekvisita och ett informationsblad om projektet. Den större 

uppsättningen krävde två personer och transport med bil. I den större uppsättning fanns förutom 

iPad även golvstativ, flera dockor, en låda full med rekvisita, olika typer av kläder, modellera, 

ståltråd, maskeringstejp, olika verktyg och informationsblad. Deltagarna fick först börja arbeta 

med dockorna, detta för att ge största möjliga kreativa frihet. Efter det introducerades tekniken, 

det vill säga en iPad, med demonstration av hur man använder programmet samt hur stativ kan 

flyttas runt för att få olika vinklar och bildsnitt. Sedan deltagarna förstått tekniken skulle ledarna 

kliva åt sidan och låta deltagarna på egen hand fortsätta sitt skapande. Avslutningsvis bjöds 

deltagare in till att besöka den studio som byggts upp för en fördjupande workshop.  

 

Den andra formen var att arrangera studioworkshop i den animationsstudio som iordningställts 

för projektet. Förutom den utrustning som följde med den större mobila uppsättningen fanns även 

lampor för ljussättning, bord för att skapa miljöer, vinkelväggar som kunde placeras på bord för 

att skapa miljöer, exempelvis landskap, hus eller rum. Som hjälp fanns även miniatyrmöbler, 

miniatyrkulisser, målarfärg, kartong, papper, lim och övrigt hobbymaterial. Även i denna 

workshop var det viktigt att ledarna inte styrde deltagarnas kreativitet. Deras funktion var framför 

allt att visa vilket material som fanns att tillgå samt hjälpa till med tekniken, i övrigt skulle de 

hålla en låg profil.  

 

Den tredje formen var en prova-på-workshop vilken även skulle vara öppen för deltagare utanför 

målgruppen. Den anordnades sist och hade till syfte att dels marknadsföra projektet för 

potentiella samarbetspartners i hopp om en fortsättning av projektet. Dels hade den till syfte att 

väcka intresse kring de filmer som deltagarna dittills hade skapat och de som skulle komma att 
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skapas. Den gav även intresserade möjlighet att prova på olika sorters rörlig bild så som GoPro-

kameror och stop motion-animation9. Det visade sig dock tidigt att det framför allt var stop 

motion-tekniken som var mest uppskattad vilket ledde till att hela projektet centrerades kring 

denna teknik.  

 

Mellan 2015-01-13 och 2015-04-10 anordnades 5 mobila workshops, 10 studieworkshops och 5 

prova-på-workshops. Projektet resulterade i 14 animerade filmer varav tre finns fritt tillgängliga 

på Youtube (Stopmotion workshop med Competens i Falun, n.d.). Högst var deltagandet under 

mobila workshops men däremot var det mycket kortvarigt vilket bland annat ledde till att 

animeringarna blev mycket korta och inte speciellt avancerade. Detta motverkade i viss 

utsträckning projektets syfte då tanken var att skapa möjlighet till kommunikation över tid utan 

gemensamt språk. Kommunikation blev därmed något fragmentarisk vid mobila workshops. De 

bästa resultaten uppnåddes vid animeringar i studion då mer tid, engagemang och utrustning 

fanns att tillgå. Avslutningsvis visades filmerna upp offentligt på Magasinet i Falun där 

deltagarna själva medverkade och höll en egen workshop om hur man kan arbeta med stop 

motion. Projektet avrapporterades troligtvis i slutet av 2015, det finns ingen datering i rapporten 

men enligt en informant bör det ha skett i slutet av 2015 eller i början av 2016. Förutom rapporten, 

animeringarna på Youtube spreds ingen vidare information om projektet, det avslutades i tysthet. 

Det finns flera förklaringar till att projektet inte fick någon fortsättning vilket redogörs för mer 

utförligt längre fram.  

Tankar om demokratisering, folkbildning och integration 

I samtliga intervjuer har frågan ställts om hur informanterna definierar och uppfattar begreppen 

demokratisering, folkbildning och integration och hur dessa är relaterade till varandra. Samtliga 

uppfattar begreppen demokratisering och integration som ”fluffiga” och svåra att tydligt definiera 

men samtidigt uppfattas det som grundläggande för folkbildningens verksamhet och som är tätt 

sammanflätade med varandra. I beskrivningarna av vad folkbildning är kommer exempelvis både 

demokratisering och integration fram som förklarande och centrala begrepp.  

 
9 Stop motion är en animationsteknik som bygger på enbildstagningar av figurer eller miljöer som successivt 

förflyttas eller förändras mellan tagningarna. 
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Folkbildning 

Frågan om hur folkbildnings betydelse och roll i samhället beskrivs av samtliga med hjälp av 

begreppen demokrati och demokratisering samtidigt som det framför allt är demokratisering som 

upplevs som svårdefinierat. I beskrivningar av vad folkbildning är ges referenser till dess 

framväxt och samhällsutvecklingen i början av 1900-talet och efter andra världskriget, detta som 

ett sätt att förklara folkbildningens roll och funktion i samhället och vad den är idag. 

 

Folkbildningen har gamla anor och går att spåra tillbaka till 1860-talet då det första 

folkhögskolorna bildades medan de första studieförbunden först uppstod i början av 1900-talet. 

I detta sammanhang nämns den sociala situation som rådde i Sverige i slutet av 1800-talet och 

början av 1900-talet med hög alkoholkonsumtion hos befolkningen vilket både drabbade 

individerna själva men även samhällsbygget. Länschefen beskriver folkbildningens uppkomst 

och roll på följande sätt:  

Alltså om man säger såhär, varför finns folkbildning? Jo i slutet av 1800 talet skapades en 

folkbildningsliknande rörelse IOGT-NTO. En stor del av den manliga befolkningen var i slutet 

av 1800-talet på väg att supa ihjäl sig. För att motverka detta behövde man informera och utbilda 

om alkoholens skadliga effekter. Senare i början av 1900 talet bildades arbetarnas 

bildningsförbund, ABF. När rösträtten infördes behövde arbetarklassen utbildas för att de skulle 

förstå vad demokrati var och därmed kunna vara delaktiga och bidra. Efter andra världskrigets 

fasor ansåg staten att medborgarna måste fortbilda sig som ett sätt att stärka demokratin… så 

vårt uppdrag är att värna och vårda demokratin.  

Beskrivningen av folkbildningens roll kopplas således direkt till det demokratiska 

samhällsprojektet i vilket aspekterna kunskap och delaktighet är grundläggande. Flera ger även 

uttryck för att demokratisering är det överordnade begreppet vilket utgör grunden för 

folkbildningen. Den bild som framkommer är folkbildningen som ett verktyg för att 

demokratisera, det vill säga för att värna och vårda demokratin. Länschefen formulerar detta på 

följande sätt: ”För mig är demokratisering överordnad folkbildning. Jag arbetar med 

demokratisering och folkbildningen är mitt verktyg”. Det förefaller som om det råder en tydlig 

konsensus hos informanterna om vad folkbildningen är och vilken roll den har i samhället, att 

den är till för att stärka demokratin.  

 

En rimlig förklaring till denna konsensus är att folkbildningens pedagogik och den demokratiska 

värdegrund som verksamheten vilar på både är uttryckt i en mängd dokument och som sprids 



 

 

54 

internt genom exempelvis i utbildning av cirkelledare men även för att det är något som nya 

deltagare direkt kommer i kontakt med vid de första mötena med studieförbunden.  

Men när det gäller nyanlända har det oftast ingen kunskap och föreställning om vad folkbildning 

är. Att lära sig vad den innebär och dess värdegrund blir på det sättet ett första steg i en 

integrationsprocess. Vi ska nu lämna folkbildningen och skifta fokus mot begreppet 

demokratisering.  

Demokratisering 

Det är tydligt att informanterna har en tydlig och samstämmig bild av vad folkbildning är för 

något och dess roll i samhället. Men ifråga om demokratisering upplever flera att det är ett 

svårfångat om än viktigt begrepp för folkbildningen och studieförbunden. Den kvalitetsansvariga 

illustrerar detta tydligt när hon svarar på frågan:  

Jag tycker demokratisering är ett knepigt ord. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det betyder i det 

här sammanhanget. Men om vi tänker så här. Det finns fyra anledningar till att studieförbunden 

får statliga bidrag och det som står högst upp är att värna och vårda demokratin. Det är någon 

form av portalmotiv eller det övergripande motivet. Alla som arbetar inom folkbildningen har 

hela tiden det i bakhuvudet, alltså vi kan se att vårt arbete stärker demokratin. Sedan finns det 

ju många olika sätt att arbeta på vilket även kan ske på flera olika nivåer. En grundläggande 

aspekt handlar om att alla är med och bestämmer. Målen och arbetssättet är ju ngn form av 

demokratisk skola. Vi som jobbar inom fortbildningen brukar säga att varje studiecirkel är en 

skola i demokrati.  

Liknande uppfattningar kommer fram hos de övriga informanterna. Men även om det finns 

många olika sätt att arbeta med demokratisering återkommer informanterna till den demokratiska 

arbetsprocessen i studiecirklarna som central, oavsett vilket ämne cirkeln handlar om. 

Handläggaren formulerar denna tanke på följande sätt:  

Vi arbetar ju mycket med föreningar och där måste man ha en styrelse, alla måste får vara med 

och bestämma, man blir liksom tvungen att förstå vad demokrati handlar om för att kunna vara 

med.  

I den kritiska debatt som uppstått om de etniska föreningarna lyfts av försvararna  

studiecirklarna fram som en demokratisk skola och ett verktyg för att demokratisera tveksamma 

föreningar. I debatten förekommer åsikter om att de etniska föreningarna bidrar till ökad 

segregation istället för integration, att en del föreningar antar formen av etniska enklaver vilket 

leder till utanförskap (Alice Bha Kuhnke, 2018; Löwenmark, 2019). Vissa etniska föreningar 

beskrevs som direkt antidemokratiska och till och med extremistiska varpå fler vill se en ökad 
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kontroll av vilka föreningar som får ekonomiskt stöd. Problemet med de etniska föreningarna tas 

även upp av informanterna med exempel där föreningen i praktiken blivit kapad av extremister. 

Det förekommer även skildringar av hur informanterna blivit hotade av representanter för 

antidemokratiska föreningar. Men den helt samstämmiga uppfattningen är att även om en 

förening utvecklats i antidemokratisk riktning bör studieförbunden i möjligaste mån försöka 

bibehålla kontakten då det är det enda sättet att påverka i positiv riktning. Den kvalitetsansvariga 

utvecklar sina tankar om detta på följande sätt:  

Jag ser både och. Jag kan tänka mig att det inom vissa föreningar blir ett självuppfyllande sätt, 

det vill säga att kunna behålla den egna etniska och kulturella identiteten och där det därför inte 

uppstår en integrerande effekt medan det i andra föreningar gör det. Men oavsett hur föreningen 

är så är det som så att om man jobbar tillsammans med ett studieförbund tvingas man göra olika 

saker. Vill man ha den kontakten, vill man ha studiecirklar, vill man ha del av stadsbidraget då 

måste man arbete utifrån ett demokratiskt synsätt, då kan man inte jobba på ett annat sätt, man 

måste vara en demokratisk organisation, man måste arbeta med studiecirklar där det finns ett 

gemensamt lärande, man kan inte ha en social samvaro i största allmänhet. Och vidare måste 

föreningens verksamhet dokumenteras… Men det här gäller sällan nyanlända då de oftast inte 

är med i någon förening utan det sker först efter man fått uppehållstillstånd och blivit 

kommunplacerad, då kanske man exempelvis tar kontakt med den somaliska föreningen.  

Handläggaren formulerar en liknande tankegång på följande sätt:  

Det gäller att vara delaktig annars går det inte. Vi kan säkert bli lurade ändå men det är det enda 

sättet. Vi har ju nu haft en förening som i grund och botten var en jättebra mångkulturell förening 

med säkert 20 nationaliteter men som i princip vart kapad av extremister. Man inkluderade inte 

kvinnor, alla vara inte röstberättigade, man var hotfull och det blev verkligen inte bra… Om vi 

ser att en förening som på något sätt är olaglig kan vi ju anmäla den, men då har det gått långt 

och vi kan självklart inte ställa oss bakom en förening som gör fel. Däremot jobbar vi med 

föreningar som vi tycker är tveksamma för om vi slutar att arbeta med föreningarna blir det ännu 

värre. Så, våran roll, som vi ser det, är att stärka föreningarna i sitt arbete för att skapa en 

demokratisk inkluderande förening, det finns inget annat sätt.  

Den bild som framträder är synsättet om samarbete med föreningar som en metod för att både 

identifiera tveksamma verksamheter men även som ett sätt att påverka och demokratisera 

föreningar, ”det finns inget annat sätt”. Således erkänns att det finns problem eller utmaningar 

med vissa etniska föreningar men att studieförbundens samarbete med dessa föreningar är 

avgörande för att kunna påverka i positiv riktning och stärka de demokratiska processerna. 
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Integration 

Om demokratisering med den ovan nämnda innebörden framställs som ett ”portalmotiv” som 

alla har i bakhuvudet, folkbildningen som ett verktyg så framställs integrationen som en effekt 

av folkbildning och demokratisering. Men det handlar inte enbart om integration av nyanlända 

utan av hela samhället med fokus på grupper som av någon anledning inte kan delta på samma 

sätt som majoriteten. Det kan exempelvis handla om grupper med funktionsnedsättningar, 

kvinnor eller män som kan behöva stöd för att kunna och vilja vara delaktiga i samhället. 

Länschefen uttrycker det på följande sätt:  

Det är viktigt att få dem delaktiga i samhällets ordinarie processer. Man behöver stärka 

människor i deras att vilja att vara delaktiga i civilsamhället och på arbetsmarknaden. 

Integration handlar således inte enbart om integration av nyanlända och utrikesfödda utan har en 

betydligt bredare innebörd för studieförbunden. Vidare framkommer det att integrerande effekter 

både kan vara avsedda, oavsedda, parallella och olika till sin karaktär. Detta är sannolikt några 

av orsakerna till att begreppet och dess effekter uppfattas som svåra att tydligt definiera och 

fixera, det vill säga att det kan betyda olika saker för olika grupper under olika kontextuella 

förutsättningar och ske samtidigt samt på olika plan. Nedan kommer ett antal sådana exempel 

redovisas i syfte att skapa en förståelse för integrationens olika betydelser, gestaltningar och 

komplexitet. Det är även värt att notera att begreppet integration inte enbart uppfattas svårfångat 

inom folkbildningen utan även inom forskarvärlden (se exempelvis Ager & Strang, 2008; 

Beckman, 2011). Några centrala tvistefrågor är huruvida integration innebär att det är minoriteten 

som ska anpassa sig till en majoritet och därigenom kunna uppfattas som integrerade eller om 

integration handlar om ömsesidig anpassning. En annan fråga handlar om huruvida integration 

kan motverka mångfald. Kräver mångfald en viss grad av segregation och i sådana fall i vilka 

avseende? I vilken utsträckning kan en nyanländ behålla sin kultur utan att hamna i utanförskap? 

Även om dessa frågor inte diskuteras explicit av informanterna framkommer sådana nyanseringar 

implicit i intervjuerna. 

 

Ett av Älskade barns styrkor är att den behandlar ett ämne som är angeläget för de allra flesta 

föräldrar. Det är angeläget för att de flesta föräldrar vill stödja och hjälpa sina barn genom 

uppväxten till att bli självständiga lyckliga individer, vilket i någon utsträckning innebär att vara 

en integrerade del av social gemenskap, ett samhälle. När föräldrar kommer till ett nytt land 

förlorar deras tidigare kunskaper och erfarenheter i vissa avseenden sitt värde, de ställs inför stora 

utmaningar. Det kan både handla om att de inte känner till eller förstår kulturen men det kan 
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också handla om att de inte känner till hur barnomsorgen, skolan, sjukvården fungerar eller vilka 

rättigheter och skyldigheter barn och föräldrar har. Omställningen kan leda till en känsla av 

otrygghet och förlorad självkänsla. I intervjuerna framkommer flera skildringar av hur männen 

ofta drabbas av en form av mindervärdskomplex. Handläggaren beskriver sina erfarenheter på 

följande sätt:  

De (männen, reds. anm.) har ju i sitt hemland ofta fokuserat på att ta hand om kvinnorna och 

försörja familjen, det här blir lite av en krock med våra tankar om jämställdhet i Sverige. I flera 

länder har de ju även lagen på sin sida om man slår sin fru eller sitt barn. Det resulterade i att vi 

blev tvungna att starta en mansgrupp där cirkelledarna fick hjälpa till att diskutera de här 

frågorna. Vi förstod ju inte hur illa de mådde så det var en mycket viktig lärdom. 

Citatet illustrerar dels hur man från studieförbundet inte förstod deltagarnas kulturella bakgrund 

och hur mötet med den svenska kulturen påverkade deras självkänsla. Dels visar den även på det 

ömsesidiga kunskapsutbytet som förefaller pågå dagligen i studieförbundens verksamhet. Det 

handlar inte enbart om att informera och upplysa de nyanlända hur det svenska samhället ser ut 

och fungerar utan även om att lyssna, lära och förstå de nyanländas situation. Men en viktig del 

av arbetet handlar ytterst om att lära de nyanlända hur det svenska samhället fungerar, vad 

demokrati är och vilka värderingar som det svenska samhället vilar på. Det framkommer även 

att det finns en stor vilja hos nyanlända att få lära sig detta. Länschefen uttrycker detta:  

Jag har faktiskt sällan upplevt att det inte finns en vilja att lära utan det handlar snarare om 

okunskap, att inte veta hur. Sedan finns det olika traditioner, ofta är det männen som når ut 

medan kvinnorna bli kvar. 

Detta gör sammantaget att det är lätt att attrahera deltagare till Älskade barn, deltagarna är både 

intresserade å sina barns vägnar men även för egen del i syfte skapa sig de bästa förutsättningarna 

i det nya landet. Men samtidigt kan den kultur de nyanlända kommer ifrån försvåra möjligheten 

att nå deltagare, exempelvis för att det i många cirklar, som citatet illustrerar, framför allt är 

männen som kommer. Detta var i själva verket en av anledningarna till att man valde att enbart 

rikta sig till kvinnor i projektet Låt mig berätta.  

 

Men återkommande uppstår det missförstånd och ”krockar” mellan olika kulturer, något som 

skulle kunna beskrivas som en form av interkulturell friktion. Ett sådant exempel var när 

Studiefrämjandet i samarbete med kommunen skulle genomföra Älskade barn. Det bestämdes att 

kommunen skulle skicka ut inbjudningar men få svar kom in och intresset verkade vara 

obefintligt. Handläggaren beskriver sin syn på situationen:  
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Vad det gäller det här projektet gjorde vi en utvärdering under ett år och till att börja med gick 

det inte alls bra, vi nådde inte familjerna och vi förstod inte varför, ’varför kommer dom inte?’ 

Men det visade sig att avsändaren på det här inbjudningarna var Falu Kommun, och det är 

detsamma som Socialen för dem. Vi insåg att det fanns ett problem. I många länder som barnen 

kommer ifrån är det tillåtet med aga, men slår du ditt barn i Sverige så blir du fråntagen barnet. 

Det är ju väldigt många som blivit anmälda till Socialen och förknippar därför Socialen med att 

bli fråntagen sitt barn.  

Därför uppfattades inbjudan från Falu Kommun som synonym med en inbjudan från 

Socialtjänsten vilket avskräckte de potentiella deltagarna. Det framkommer i intervjuerna att det 

ofta finns en misstänksamhet mot olika typer av myndigheter i målgruppen som måste 

övervinnas, ur det perspektivet är det en styrka att cirklarna bedrivs av studieförbunden även om 

det sker i samarbete med andra aktörer. I rapporten Älskade barn – Fortbildning med föräldrar i 

nytt land (Mohme, 2017) framgår det att många av de nyanlända kommer från länder med 

korrupta myndigheter vilket gör att förtroendet för myndigheter är lågt, vilket även spiller över 

svenska myndigheter i allmänhet och Socialtjänsten i synnerhet. Det framgår i rapporten att 

deltagare tror att socialtjänsten på nästan obefintliga grunder kan ta deras barn. Det ges exempel 

på hur föräldrar tror att skolan rapporterar till Socialtjänsten ifall barnen har fel kläder eller om 

någon i en butik reagerar på att föräldrarna nekar sina barn något dyrbart (a.a.). Den här typen av 

missförstånd leder till att det kan vara svårt att nå målgruppen, något som är avgörande för 

studieförbundens verksamhet. Även om denna typ av problem förekommer beskrivs det inte som 

ett stort problem. Men det finns andra orsaker till att det blivit svårare att nå målgruppen. Den 

kvalitetsansvariga beskriver utvecklingen på följande sätt:  

Det har inte varit något större problem alls (att nå målgruppen, reds. anm.). Men på ett sätt har 

det nog blivit svårare, pga. av att förläggningar läggs ned. Det är allt fler som bor i eget boende, 

kanske hos släktingar eller vänner och då försvinner det naturliga kanalerna att nå personerna. 

Men man kan säga så här, finns det stora asylförläggningar blir det enkelt att nå deltagare, är de 

utspridda blir det svårare. Och nu läggs de stora förläggningarna ned, människor flyttas med 

kort varsel och bor här och där. Men jag förstår helt och hållet intentionen vilken är jättebra men 

det blir på vissa sätt samtidigt problematiskt. 

I intervjuerna förekommer vidare beskrivningar av hur interkulturell friktion kan skapa 

asymmetriska relationer i familjen, grundad på okunskap. Barn har hotat sina föräldrar med att 

ringa Socialtjänsten om de inte får sin vilja igenom, det kan exempelvis handla om att de vill han 

en mobiltelefon eller något annat. Denna asymmetri kan vidare förstärkas ifall exempelvis 

föräldrarnas självkänsla och identitet urholkas i mötet med den svenska kulturen. Allt detta 
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minskar förutsättningarna för en framgångsrik integration och måste övervinnas men samtidigt 

vittnar informanterna om att det inte alltid är helt lätt att förstå orsakerna till hur och varför sådana 

situationer uppkommer.   

 

Vidare förekommer det beskrivningar av mera subtila former av integration som studieförbunden 

bidrar med. Den kvalitetsansvariga ger följande exempel på en form av kulturell kunskap som 

nyanlända förvärvar i mötet med studieförbunden och som kan beskrivas som en form av tyst 

kunskap då den inte uttömmande går att förmedla verbalt (Rolf, 1991). Den kvalitetsansvariga 

beskriver detta på följande sätt:  

En styrka är ju att man använder studieförbundens lokaler, för där pågår det ju en mängd 

aktiviteter samtidigt vilket gör att människor möts och etablerar kontakter. Det här medför en 

anpassning för nyanlända, alltså att de får se hur det funkar i det gemensamma fikarummet, de 

får på det här sättet lära sig allt möjligt, typ om man får ta med sig sockret hem varje dag eller 

om man kan ta med sig en rulle med toalettpapper om man behöver. Det är ju en mängd sådana 

här saker de lär sig, typ, hur gör man med ytterkläderna, kan man gå ut och in i vilka rum som 

helst, vilken ljudnivå passar egentligen och så vidare. Det finns massor av sådana aspekter som 

vi kanske inte alltid tänker på men som bidrar till integration. Det är ju en form av kulturell 

kunskap de förvärvar i mötet med andra.  

Redan nu kan vi se hur integrationen verkar på en mängd olika sätt, på olika nivåer, implicit och 

explicit och att det inte ensidigt handlar om de nyanländas anpassning till svenska förutsättning 

utan hur det i själva verket sker ett interkulturellt möte och kunskapsutbyte. Det uppenbarliga 

incitamentet för föräldrarnas deltagande är kanske ämnet för cirkeln, det vill säga barnen och 

deras framtid i Sverige. Men samtidigt, för att förstå föräldraskapets och barnens förutsättning 

måste de lära sig förstå den svenska kulturen och det svenska samhället. Vidare medför cirklarna, 

även om materialet finns på deras modersmål, ett tillfälle att börja lära sig svenska. Slutligen 

utgör även folkbildningens pedagogik, om det fria och frivilliga deltagandet samt den 

demokratiska form som alla cirklar bedrivs i en utbildning i demokrati, en form av 

samhällsutbildning även om cirkeln har ett helt annat ämne i fokus. Vi ska nu titta lite närmare 

på projektet Låt mig berätta ur ett integrationsperspektiv.  

 

I projektet Låt mig berätta uppstod det både problem och utmaningar men även flera oväntade 

integrerande positiva effekter. Som tidigare nämnts var en bärande idé att skapa ett projekt vilket 

inte krävde ett gemensamt verbalt språk, kommunikationen skulle ske med hjälp av teknik och 

kreativitet. Det hade en svaghet i jämförelse med Älskade barn, ämnet var inte lika uppenbart 
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angeläget. Det visade sig även vara svårare än förväntat att både attrahera deltagare och 

volontärer. Som tidigare nämnts blev även projektet fokuserat på stop motion då det var den 

tekniken som väckte störst intresse, vilket förvisso inte var en motgång då projektet var 

målsökande. Det handlade snarare om en anpassning efter förutsättningarna. Snabbt visade det 

sig att tanken om att kommunicera utan gemensamt språk öppnade upp för nya kommunikativa 

möjligheter. Det framstod som att deltagarna med hjälp av sina händer, tekniken och sin 

kreativitet fick möjlighet att med bild berätta om sina erfarenheter som i flera fall var traumatiska. 

Detta ledde till att cirkelledaren och andra involverade snabbt fick en inblick i de hemska 

erfarenheter som många nyanlända gått igenom. Länschefen berättar om sin upplevelse av en 

sådan situation:  

Ofta kom det fram saker som låg bakom men som de kanske inte kunde eller ville uttrycka med 

ord, med det verkade ändå som att de ville berätta. Det fanns en film som hette Festen. Den 

handlade om en fest som plötsligt tar slut i och med att huset sprängs. Jag vet inte hur många 

som dog eller vilka som överlevde med den här erfarenheten kom fram i filmen… Man får inte 

glömma att berätta inte enbart handlar om att kunna språket utan även att våga och vilja berätta.  

Den här aspekten var inte tydlig från början, det vill säga att det utan språk kunde vara enklare 

att ”berätta” om svåra och kanske traumatiska upplevelser än med ord. Samtidigt blev man från 

studiefrämjandets sida medveten om en potentiell risk:  

Men sedan vet man aldrig vad sånt här kan dra igång för processer, det har vi lärt oss sedan 

tidigare. Jag hade ett projekt som hette Vart femte barn för några år sedan. Det handlade om att 

vart femte barn lever i en familj som på något sätt är dysfunktionell. Då tog vi in unga vuxna 

som fick berätta, vi åkte ut till skolklasser och så. Och det gick inte alltid bra. Vi trodde att de 

var beredda, men de var de inte och vi är inte experter på att hantera trauman.  

Hur hanterar ni en sådan situation, när det inte går bra?  

Det är något vi pratar väldigt mycket om. Men vi samarbetar med andra ideella organisationer 

som också har kontakter med experter som kan vara behjälpliga när det händer något… Tyvärr 

har det hänt tråkiga saker med människor som vi försökt hjälpa men det har inte slutat bra, inte 

på grund av oss utan för att traumat, såren har varit för djupa.  

I en annan beskrivning av projektet skildras det hur cirkelledaren och handläggaren blev allt mer 

medvetna om olika deltagares behov på ett nytt sätt. Flera vittnar om att ”det hände mycket” 

under cirkelns gång. Handläggarens skildring ger en inblick i hur denna process såg ut:  

Vi fick ju hjälpa fler deltagare med saker som kanske inte låg inom cirkeln, att komma till rätt 

personer för att få hjälp på olika sätt, för att vi har ju inte alla redskapen som alltid krävs. Vi 
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hjälptes åt att försöka hjälpa dem med allt möjligt, kanske att få dom att komma i kontakt med 

någon som kunde hjälpa dem på deras eget språk. I något fall handlade det om att göra en 

anmälan och då hjälpte vi till med det. Det här är ju ur ett avseende nästan ett bättre sätt att 

integrera nyanlända på än Älskade barn för att det blev så påtagligt vad olika personer behövde. 

Vad det gäller Älskade barn är det så mycket, så många att det inte går att följa varje person på 

samma sätt. Men det som var så roligt med Låt mig berätta var att de var så få deltagare vilket 

gjorde att vi kunde följa alla på ett helt annat sätt. Jag brinner ju för Älskade barn men just det 

här med att ha mer tid med en grupp människor, det är så fantastiskt att kunna följa med hur de 

utvecklas. 

Även i detta citat kan vi se hur deltagarnas olika behov i kombination med de involverades 

engagemang ledde till en form av integration då deltagarna indirekt fick lära sig sina rättigheter 

och skyldigheter och komma i kontakt med personer och funktioner i samhället som var direkt 

relevant utifrån deras behov. Även detta hade en integrerande effekt vilken ingen hade förutsett. 

Men denna typ av integration förutsatte en liten grupp av deltagare som de lärde känna över tid, 

något som inte alltid är möjligt med nyanlända då de plötsligt kan bli förflyttade. Även om 

projektet hade en blygsam budget var det ändå resurskrävande för de involverade då det tog tid 

att engagera sig och hantera de olika situationer som uppstod, något som flera vittnar om inte 

vore möjligt i Älskade barn på grund av omfattningen. Delvis med lärdomarna från Låt mig 

berätta utvecklade man en form av strategi för att hantera nyanländas trauma och den var att 

aldrig prata om deras färd till Sverige. Handläggaren skildrar tankarna bakom denna strategi:  

När flyktingströmmen kom blev det ju mycket fokus på att göra praktiska saker, att t.ex. sitta 

och sticka eller göra något annat, inte att sitta ned och berätta vad man varit med om. Du kan ju 

tänka dig vilka trauman som skulle kunnat komma upp. En regel var att: prata aldrig om deras 

resa hit. Det var endast av den anledningen att vi inte visste hur de skulle reagera, att de kunde 

bli ledsna var en sak men de kunde lika gärna blivit extremt aggressiva och hotfulla. Många av 

de nyanlända har ju varit hotade hela vägen hit men lyckats överleva. Ur deras perspektiv finns 

det väl inget som säger att en volontär inte skulle kunna utgöra ett hot. Man får inte glömma 

bort att en del av dem har fått utstå mycket svåra omständigheter under sin flykt där de fått ta 

beslut om liv och död. Av någon anledning pratade man inte om det, och gör det fortfarande 

inte. Men det var så det var.  

Återigen framgår det i citatet dels hur Älskade barn och Låt mig berätta ägde rum under mycket 

olika förutsättningar som både skapade möjligheter men som samtidigt även utgjorde 

begräsningar för vad som var möjligt. Citatet illustrerar även vikten av att de som arbetar med 

nyanlända har förmågan att föreställa sig och läsa av de nyanländas behov utifrån vad de kan ha 
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varit med om på vägen till Sverige, något som kräver både kunskap, empati, engagemang, tid 

och medmänsklighet. Som nämndes ovan fanns det även problem med att engagera volontärer 

till projektet vilket är en av flera förklaringar till att projektet Låt mig berätta inte fick en 

fortsättning. Volontärerna hade svårt att förstå syftet med projektet. Handläggaren menar att:  

Volontärer var ju inte alls intresserade av att göra något sånt här. De ville ju hjälpa till, men det 

handlade mycket om att se till att de hade kläder, mat och boende som för övrigt ofta var 

fruktansvärt.  

Även detta citat illustrerar hur studieförbunden bara delvis kan kontrollera och styra 

verksamheten då medverkan bygger på att den är fri och frivillig10, det går inte att tvinga vare 

sig volontärer, cirkelledare eller deltagare.  

 

Avslutningsvis hade projektet Låt mig berätta ett sista inslag där deltagarna fick ta del av och 

erövra en del av det offentliga rummet i och med att de fick visa upp sina filmer och själva hålla 

i en workshop om stop motion på Magasinet i Falun. Handläggaren berättar med tillfredställelse 

att hon kunde se hur de växte som individer under utställningen, hur de tog plats och kände 

stolthet över vad de åstadkommit. Även detta måste uppfattas som en integrerande aspekt 

eftersom integration inte enbart handlar om att kunna förstå och ha förmågan att interagera i en 

social och kulturell gemenskap, det kräver även att man får möjlighet, har viljan och modet att 

göra det. 

 

Det svenska språket är såklart även en viktig nyckel för att lyckas med integrationen. Även om 

det inte står som uttalat fokus i vare sig Älskade barn eller Låt mig berätta ingår det som viktigt 

mål. Men det bör nämnas att det finns andra koncept för nyanlända som har undervisning i 

svenska som uttalat mål som Svenska från dag 1 och Vardagssvenska. Det övergripande syftet 

med dessa var dels att ge de asylsökande en meningsfull sysselsättning i väntan på 

uppehållstillstånd. Dels var syftet att korta tiden för etablering i samhälle och på arbetsmarknaden 

för de som senare fick uppehållstillstånd (Folkbildningsrådet 2019). Vi ska nu återvända till den 

andra frågan som ställdes inledningsvis i kapitlet, det vill säga med vilka mått mäts framgång, 

misslyckande och kvalitet? 

 
10 Formuleringen ”fritt och frivilligt” har blivit en grundsten för folkbildningen och myntades av 1944 års 

folkbildningsutredning.  
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Med vilka mått mäts framgång, misslyckande och kvalitet?   

När frågan om framgång, misslyckande och kvalitet har diskuterats i intervjuerna framkommer 

en palett av indikatorer som kan, men inte nödvändigtvis indikerar framgång och kvalitet. Det 

förefaller som om framgång kan mätas på olika sätt, ur olika perspektiv och så även kvalitet. Men 

det framgår att bedömningar av framgång, misslyckande och kvalitet är tydligt sammanflätade 

med de tre teman och begrepp som hittills diskuterats i detta kapitel, det vill säga. folkbildningens 

roll och funktion i samhället samt demokratisering och integration.  

 

Det finns några indikatorer på framgång som direkt nämns i intervjuerna och det är antal 

deltagare och positiva resultat från utvärderingarna som görs av alla studiecirklar. 

Utvärderingsverktyget består av en enkät som alla deltagare får fylla i efter cirkelns slut. Den 

finns i digitalt format men ifråga om nyanlända används ofta pappersformat då alla inte har 

tillgång till internet, de kanske inte vet hur man fyller i en enkät eller helt enkelt inte vill av olika 

anledningar. Enkäterna sammanställs sedan och avrapporteras vidare till Folkbildningsrådet. 

Utvärderingsverktyget beskrivs som viktigt av informanterna men samtidigt finns en viss skepsis 

kring vad som egentligen mäts och om det är pålitligt, det handlar således om reliabilitet och 

validitet. Som en av informanterna uttrycker det: ”Det är ju inte alltid enkäter egentligen ger så 

mycket”. Den kvalitetsansvariga utvecklar sina tankar om indikatorer och dess effekter på 

följande sätt:  

Man mäter det som går att mäta, så är det. Men det finns ju inklusive mig själv flera som är 

något skeptiska till att man ska försöker hitta indikatorer som är statiska och som används för 

avstämning. För det första är det ju faktiskt inte allt som går att mäta. Men sedan är det så att 

när du börjar använda indikatorer anpassar sig verksamheten efter indikatorerna. Och det som 

jag tycker är så spännande med folkbildningen är ju att, vad ska man säga, att den blommar, den 

är olik, den går inte alltid att jämföra och att den når väldigt många människor som aldrig annars 

skulle gå i andra typer av studiecirklar än just den cirkel som det specifika studieförbundet 

anordnar. Olikheten gör att det blir svårt att mäta och jämföra. 

Även om det finns viss skepsis utgör goda utvärderingar en indikator på framgång och antagen 

kvalitet. Länschefen betonar vikten av att prata med de involverade som ett komplement till 

utvärderingarna, något som han menar är det mest effektiva sättet. Det handlar både om att prata 

med cirkelledarna om deras uppfattning om hur cirkeln fungerat, uppstod det problem, var 

deltagarna engagerade och aktiva, finns det något som kan förbättras och så vidare. Men det 
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handlar även om att intervjua beställare, exempelvis kommunen om deras uppfattning av 

projektet eller cirkeln.  

 

Den andra indikatorn som alla nämner är antalet deltagare. Ur det perspektivet är Älskade barn 

en mycket framgångsrik cirkel. Det är mycket viktigt för folkbildningen att verksamheten når 

många, i hela landet. Antalet människor man når och engagerar är även relaterat till hur stora 

stadsbidrag man kan få. Ofta får studieförbunden en kvot av personer som man utifrån det 

tilltänkta stadsbidraget bör nå. Når man fler är det säkerställt att man får mer pengar, når man 

färre får man betala tillbaka. Det innebär i sin tur att om det finns många som kan nås blir 

stadsbidragen större, är det färre blir bidragen mindre. När flyktingströmmen 2015 kom gav 

regeringen i uppdrag till studieförbunden att erbjuda en meningsfull sysselsättning för de 

asylsökande i väntar på uppehållstillstånd då migrationsverket inte kunde hantera alla ärenden 

på ett tillfredsställande sätt, Älskade barn blev en av flera prioriterade cirklar. Detta medförde att 

det plötsligt fanns mycket pengar samtidigt som ingen var förberedd eller visste hur man skulle 

hantera situationen. Den kvalitetsansvariga beskriver situationen 2015 med entusiasm på följande 

sätt:  

Studieförbunden var ju jätteviktiga i den här situationen, de finns ju inte enbart på en eller ett 

par orter utan i hela landet, det innebar ju en möjlighet att nå väldigt många av de nyanlända. 

Jag var faktiskt på semester när det här landade i mitt knä. Det var ju mycket frågor då, alltså 

hur ska vi göra, hur ska vi hantera det här i vårt studieförbund. Men det har ju varit så otroligt 

bra och det är så många människor som deltog i studiecirklarna och faktiskt fick börja lära sig 

svenska, nästan från första dagen i Sverige. Det är ju fantastiskt att det finns ett statligt bidrag 

som gör att vi kan möta nyanlända från dag ett. Det är ju riktigt riktigt häftigt. Det hade ju 

samtidigt en integrerande effekt, det vill säga att de snabbt fick börja lära sig, vad det innebär 

att bo i Sverige och så vidare.  

Men detta innebär inte att ett stort antal deltagare per automatik innebär att ett projekt eller en 

cirkel är framgångsrik eller att stort antal är en förutsättning för att starta ett projekt eller en 

cirkel. På frågan om hur viktigt det är med många deltagare svarar länschefen:  

…alltså deltagare är ju väldigt viktigt. Att de överhuvudtaget vill vara med… är ju 

framgångsfaktorn bara det. Att människor från andra länder som vill delta i någon form av 

kunskapsinhämtning, trots att man är analfabet, det är ju fantastiskt bara det. Men antal deltagare 

är inte alltid viktigt. Vi håller på och tittar på projekt just nu som vi verkligen har ställt oss 

frågan om det är värt att genomföra. Vi har sökt 6 miljoner och vet redan nu att det inte kommer 

bli jättemånga deltagare. Men det är ett projekt som riktar sig mot funktionsnedsatta vilket är 
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helt rätt målgrupp för oss, vi ska ju stötta den här typen av målgrupper. Även om det inte 

kommer bli många deltagare så är det ändå angeläget projekt för det är ju sånt här som 

folkbildningen ska jobba med.  

Den bilden som framkommer är att antal deltagare ofta är en viktig indikator för att bedöma 

framgång men inte i alla situationer, det kan bero på kontexten och målgruppen. Exempelvis har 

de statliga bidragen minskat av den enkla anledningen att flyktingströmmen nu är betydligt 

mindre och situationen ej längre akut. Men det innebär ju inte att cirklar som Älskade barn, 

Vardagssvenska eller Svenska från dag 1 är mindre framgångsrika eller håller lägre kvalitet, 

däremot har förutsättningarna förändrats.  

 

När det kommer till projektet Låt mig berätta blir bilden mer komplex ifråga om på vilka grunder 

det kan bedömas som ”superlyckat” trots relativt få deltagare och att det inte fick någon 

fortsättning. När informanterna beskriver varför det var framgångsrikt framkommer och 

illustreras det som framkom i den kvalitetsansvarigas tidigare citat, det vill säga att verksamheten 

är mångfasetterad och heterogen vilket gör det svårt att använda statiska indikatorer för att 

bedöma framgång.  

 

En anledning till att projektet uppfattades som framgångsrikt av de involverade var att det visade 

på ett nytt sätt att hantera nyanländas traumatiska erfarenheter. Även om projektet inte fick en 

direkt fortsättning var detta en mycket viktig lärdom som sedan har lyfts in i projekt och cirklar 

efter det, det vill säga att det bästa sättet att hantera trauman är inte alltid att försöka prata om 

dem verbalt, det kan vara bättre att göra det via någon annan aktivitet som exempelvis stop 

motion. Vidare fick man upp ögonen för värdet av att använda teknik i verksamheten med 

nyanlända. Denna lärdom har legat till grund för att man idag exempelvis arbetar med VR för 

validering av reell kompetens. Den går ut på att deltagarna inte behöver verifiera sin kunskap 

med betyg, skriftliga omdömen eller andra dokument utan istället i handling med hjälp av VR 

får visa vad de kan, deltagarna behöver inte ens alltid kunna svenska för att visa sin kunskap. 

Vidare har användning av teknik även en ytterligare integrerande effekt. Många av de som 

kommer till Sverige saknar den digitala kompetens som de flesta svenska besitter. Att lära sig 

behärska digital teknik blir därför samtidigt ett sätt att komma in i det svenska samhället.  

 

Det beskrivs även som framgångsrikt pga. fåtalet deltagare vilket möjliggjorde för involverade 

på Studiefrämjande att de kunde lära känna deltagarna på ett djupare plan än vad som annars är 
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möjligt inom exempelvis Älskade barn. Fåtalet deltagare möjliggjorde dels för de involverade att 

de kunde möta upp enskilda deltagares specifika behov på ett bättre sätt än i exempelvis Älskade 

barn. Återkommande resulterade det i att studieförbundet hjälpte deltagarna att komma i kontakt 

med personer och resurser ute i samhället. Detta gav deltagarna vad som skulle kunna uppfattas 

som ett individuellt behovsanpassat stöd. Dels hade detta utan egentlig avsikt en integrerande 

effekt, det vill säga utifrån deltagarnas specifika behov fick de lära sig vilket stöd det finns i det 

svenska samhället och hur man går till väga för att få ta del av detta. Ytterligare en positiv och 

integrerande effekt uppstod i och med att deltagarna fick ta plats i det offentliga rummet genom 

utställningen på Magasinet i Falun, de fick visa upp sina filmer för offentligheten, något som 

handläggaren menar stärkte deras självkänsla. 

 

Det fanns flera skäl till att det inte blev någon fortsättning på projektet. För det första sammanföll 

projektavslutet med flyktingströmmen 2015 vilket ändrade prioriteringen och fokus för 

studieförbunden. Vidare slutade hon som initierat projektet på Studiefrämjandet. Det var även 

resurskrävande i termer av tid och engagemang. Enligt informanterna hade det inte varit möjligt 

att ta in flera deltagare utan att flera av de positiva effekterna projektet förde med sig samtidigt 

skulle försvinna. Men de involverade pratar fortfarande med passion om projektet och är inte 

främmande för att eventuellt återuppta och utveckla det vidare.  

Misslyckanden 

Ifråga om hur man bedömer projekt och cirklar som misslyckade är det framför allt en aspekt 

som lyfts fram i intervjuerna och det är antal deltagare. Men då inte med innebörden maximalt 

antal utan med innebörden att man når de individer som finns i målgruppen, att de vill delta och 

att de fullföljer projektet eller cirkeln. Om deltagarna inte fritt och frivilligt deltar i verksamheten 

nås inte de grundläggande intentionerna som finns i folkbildningen. Därför blir detta en tydlig 

indikator på misslyckande oavsett orsakerna. Ibland kan det bero på orsaker som är bortom 

studieförbundens kontroll, i andra fall kan man identifiera anledningarna och därmed påverka 

och förbättra. Men man kan inte bedriva en cirkel eller ett projekt utan deltagare.  

 

Ytterligare exempel på vad som kan bedömas som misslyckande är när cirklar bedrivs men som 

inte är förenlig med folkbildningens intentioner. Cirklarna kan mycket väl attrahera deltagare 

men ändå inte uppfattas som lyckade då de inte bedrivs i enlighet med folkbildningens 

intentioner. Ett annat konkret exempel var när man vid ett tillfälle hade missbedömt deltagarna, 

vad de förväntades sig, vad de ville och var beredda att göra. Tanken var att deltagarna skulle 
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gestalta träd. Syftet var att de skulle bli lättare att våga öppna upp sig och berätta om svåra ämnen. 

Effekten blev istället att de avbröt och lämnade lokal och sedan inte kom tillbaka.  

Kompetens i verksamheten 

Ytterligare en aspekt av kvalitet som lyfts fram är kompetensen, speciellt hos handläggarna. 

Denna kompetens beskrivs som avgörande för att kunna fatta rätt beslut om vilka projekt eller 

cirklar som ska genomföras. För att få ta del av stadsbidragen måste man följa de kriterier som 

Folkbildningsrådet formulerat. För att kunna tolka dessa korrekt krävs enligt informanten en djup 

kunskap om regeringens och Folkbildningsrådets intentioner. Det finns exempel på hur dessa 

misstolkats vilket bland annat har resulterat i att man stött barnkultur vilket går emot kriterierna 

som stipulerar att stadsbidragen enbart ska gå till vuxnas lärande vilket enligt kriterierna innebär 

personer över 13 år. Bristen på denna kompetens kan som tidigare beskrivits komma att 

undergräva verksamheten och därför uppfattas som misslyckanden. Vidare lyfts även bredden av 

utbudet fram som ett uttryck för kvalitet. Återigen handlar det om att tolka och förstå 

folkbildningens uppgift och funktion enligt folkbildningspropositionen. Verksamheten ska enligt 

denna finnas i hela landet, nå alla som behöver eller är intresserade och det ska finnas bredd i 

utbudet hos cirklar som bedrivs. Blir utbudet alltför smalt eller endast förekomma på ett fåtal 

orter kan det utifrån detta perspektiv uppfattas som bristande kvalitet och ett misslyckande.   

Deltagarnas förväntningar 

En annan aspekt av kvalitet handlar om i vilken utsträckning som cirklarna motsvarar deltagarnas 

förväntningar. Enligt kvalitetsansvariga är detta en viktig aspekt av kvalitet då deltagandet är fritt 

och frivilligt. Om verksamheten inte möter upp deltagarnas förväntningar undermineras 

incitamenten för deltagande. I den bemärkelsen blir frågan om verksamheten möter upp 

deltagarnas förväntningar en aspekt eller indikator för kvalitet.  

 

Sammantaget framkommer en mångfasetterad bild av hur kvalitet och framgång bedöms, det 

finns dock några aspekter som lyfts fram men som samtidigt inte gäller alla cirklar och projekt i 

alla situationer. På samma sätt finns det inga entydiga indikatorer på framgång utan det beror på 

en mängd olika kontextuella förutsättning som beskrivits ovan.  

Nyanlända – en svår grupp att följa upp och utvärdera 

Ovan har det framkommit en mängd olika indikatorer på vad kvalitet kan vara och hur framgång 

kan mätas. Men i alla intervjuer lyfts gruppen nyanlända fram som en speciellt svår grupp att 
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följa upp och att det därför även blir svårt att utvärdera verksamhetens effekter. Det är primärt 

två förklaringar till detta som kommer fram i intervjuerna. Det ena har att göra med att de 

nyanlända ofta försvinner ur verksamheten i och med att de kommunplaceras. Det blir därför 

mycket svårt att följa upp vad som händer med deltagarna efteråt. I undantagsfall hör deltagarna 

av sig och berättar hur det gått för dem men oftast försvinner bara personerna i och med att de 

kommunplaceras.  

 

Den andra förklaringen har att göra med att man inte får samköra register. Den kvalitetsansvariga 

beskriver dilemmat på följande sätt:  

Det är extremt svårt med uppföljningen av nyanlända. Det finns också ett problem mellan 

studieförbunden pga. att man inte får samköra register. Därför går det exempelvis inte att se om 

deltagarna kanske deltagit i jättebra cirklar i Vardagssvenska hos Studiefrämjandet när de sedan 

kanske hamnar hos Folkuniversitetet…Det är ju ett jätteproblem, å ena sidan att man inte kan 

koppla ihop register över deltagare. Å andra sidan att det inte finns någon i samhället som följer 

upp vad som hände med alla människor som gått i studiecirklar. Det vi vet utifrån det här 

perspektivet är att de personer som deltagit i studiecirklar senare kan komma in i SFI av de som 

stannar i Sverige men mycket mer än så vet vi inte.  

Alla kan se att verksamheten är mycket viktig och att den genererar stora värden både ur ett 

samhälls- och individperspektiv men att det är svårt att bedöma effekterna på lång sikt. Den 

kvalitetsansvariga menar vidare:  

Jag kan personligen tycka att det är lite av en förutsättning för verksamheten. Som allt ser ut nu 

går det inte att följa personer, vad dom gör och vart de hamnar i samhället. Det tycker jag är en 

förutsättning just nu men det blir jätteproblematiskt när det kommer krav från regeringen att 

man ska kunna se och mäta effekterna på lång sikt, det blir väldigt väldigt svårt.  

Det framstår som om alla informanterna är övertygade om att verksamheten resulterar i en mängd 

positiva effekter och att det vore önskvärt om det gick att följa upp vad som händer med de 

nyanlända. Men samtidigt är det ingen som under rådande förutsättning kan se att en sådan 

uppföljning är möjlig.  

Folkbildningens förtjänster och utmaningar III 

Kapitlet inleddes med två övergripande frågor som legat till grund för den empiriska 

framställningen.   
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Den första frågan lyder: På vilka sätt stärker de nyanländas kontakter med studieförbunden deras 

kunskap om det nya landet och deras förutsättningar till samhällelig inkludering och delaktighet? 

Analysen visar att studieförbunden utgör en form av prisma som erbjuder en mängd olika 

kontaktytor som verkar integrerande för nyanlända. I de genomförda intervjuerna framkommer 

att studiecirklarna utgör en kontaktyta, inte enbart till andra deltagare och cirkelledare utan även 

till andra cirklar och all den verksamhet som pågår i gemensamma lokaler. Därmed blir de 

gemensamma lokalerna en viktig förutsättning för att skapa möten och integration. Vidare 

uppfattas alla föreningar som studieförbunden arbetar med som viktiga för de nyanlända när de 

väl får uppehållstillstånd, då de utgör en form av kanal in i samhället, vilka dessutom fungerar 

som demokratiska skolor, oavsett vad det är för typ av förening. Men verksamheten är heterogen 

och styrs i stor utsträckning av deltagarnas behov och intressen, något som av informanterna 

beskrivs som en styrka men som samtidigt gör den svår att utvärdera och bedöma utifrån en enda 

måttstock. Den empiriska framställningen visar vidare att integration kan ske på en mängd olika 

sätt, på olika nivåer och variera beroende på förändringar i samhället, som exempelvis 

flyktingströmmen 2015. Det förekommer även en mängd exempel på hur de integrerande 

effekterna inte enbart är sådana som man initialt har avsett utan att det uppkommer en mängd 

oförutsedda integrerande effekter som utvecklas och framträder i den dagliga verksamheten. 

Samtidigt som denna palett av kontaktytor och integrerande effekter framkommer är gruppen 

nyanlända speciellt svår att följa upp och det är därför svårt att visa på vilka effekter 

verksamheten har på längre sikt. Detta beror på att deltagarna ofta flyttar från orten när de 

kommunplaceras, något som gör att studieförbunden tappar kontakten med de tidigare deltagarna 

och därför heller inte vet vad som händer med gruppen. Detta försvåras även av att det inte är 

tillåtet att samköra register över deltagare mellan de olika studieförbunden.  

 

Den andra frågan löd: Med vilka mått mäts framgång, misslyckande och kvalitet?  På samma sätt 

som i föregående fråga framkommer en bild av en mängd olika indikatorer på framgång. Men de 

är inte statiska utan varje cirkel och projekt kan kräva sina egna kriterier och bedömningsgrunder. 

Detta förklaras även här av att verksamheten är heterogen i vilken cirklar har olika mål och både 

cirklar och projekt kan vara målsökande och generera oväntade resultat. Det blir därför svårt att 

hitta enhetliga sätt att bedöma verksamheten på. Men det framkommer några centrala sätt att 

bedöma cirklar och projekt och det är för det första antal deltagare. Men det innebär inte med 

automatik att desto fler deltagare desto större framgång. Vissa cirklar och projekt kan rikta sig 

mot en liten målgrupp med få potentiella deltagare och ändå bedömas som framgångsrika. Det 
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går således inte att använda antal deltagare okritiskt på alla delar i verksamheten. De två valda 

fallen, Älskade barn och Låt mig berätta illustrerar denna variation.  

 

För det andra utgör utvärderingarna som genomförs efter alla cirklar indikatorer på framgång. 

Även om alla måste göra denna utvärdering finns det viss skepsis bland informanterna, det finns 

en osäkerhet om hur mycket man kan lita på resultaten och hur det egentligen ska tolkas. Därför 

genomförs bland annat kompletterande intervjuer med inblandade för att få en bättre bild av 

genomförandet.  

 

Ifråga om misslyckande har det framkommit några olika exempel varav några är direkt relaterade 

till hur man bedömer framgång. Det innebär att frånvaron av deltagare är ett direkt tecken på 

misslyckande, en verksamhet som ingen deltar i är ett misslyckade. Detta gäller även 

utvärderingarna, det vill säga att dåliga utvärderingar är tecken på misslyckande. Men även här 

finns det en osäkerhet om hur mycket vikt man ska lägga vid dåliga utvärderingar. Vad betyder 

det egentligen, är konceptet dåligt eller kan det bero på en inkompetent cirkelledare, finns det 

någon bakomliggande förklaring och så vidare. Det blir i dessa fall viktigt att följa upp och 

försöka förstå orsaken bakom den dåliga utvärderingen. Med målgruppen nyanlända finns det 

ytterligare en omständighet som påverkar deltagandet och det är att nyanlända ofta flyttas när de 

kommunplaceras. Detta är en form av misslyckande men det ligger bortom studieförbundens 

kontroll. Slutligen beskrivs misstolkningar av Folkbildningsrådets kriterier som en form av 

misslyckande då det resulterar i en icke avsedd och därför icke relevant verksamhet, det vill säga 

verksamhet som ryms inom ramen för vad folkbildningen ska arbeta med.  

 

Kvalitet är det begrepp som har varit svårast för informanterna att beskriva. Det finns ingen 

enhetlig bild av hur kvalitet ska förstås i relation till studieförbunden. Men det framkommer dock 

olika idéer och förslag på vad kvalitet kan vara. Min egen tolkning är att dessa förslag på olika 

sätt är relaterade till begreppet integration, något som i sin tur är relaterat till demokratisering. 

Ur det perspektivet kan kvalitet ses som ett antal aspekter så som det fria och frivilliga lärandet, 

kompetenta handläggare och cirkelledare, förmåga att nå hela målgruppen vilket sammantaget 

möjliggör integration. Men integration handlar då inte enbart om att de nyanlända deltagarna ska 

anpassas och lära sig den svenska kulturen och det svenska samhället. Det inkluderar även ett 

interkulturellt möte med ett ömsesidigt lärande och kunskapsutbyte, mellan nyanlända och 

studieförbunden och i förlängningen mellan olika grupper i samhället. Sammantaget framstår 
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folkbildningen och studieförbunden som mycket värdefulla verktyg för integration, lärande och 

demokratisering, något som tyvärr inte alltid framkommer i den offentliga debatten och sannolikt 

heller ej alltid är känt hos allmänheten. Detta beror delvis på att verksamheten är komplex och 

mångfasetterad vilket gör den svår att på ett enkelt och tydligt sätt kommunicera och sprida till 

allmänheten. Förhoppningen är att denna studie kan bidra till att sprida information och  ge en 

rättvisande bild av verksamheten utan att förenkla eller reducera den komplexitet som finns och 

på det sättet öka kunskapen och förståelsen för folkbildningen i allmänhet och studieförbundens 

verksamhet med nyanlända i synnerhet.  

 

  



 

 

72 

5. Sammanfattande reflektioner 

Daniel Fredriksson & Thomas Florén 
 

Rapporten inleddes med två huvudsakliga frågeställningar:  

 

Fråga 1. Under vilka omständigheter stärker nyanländas kontakter med studieförbunden deras 

kunskap om och förståelse för det nya landet de befinner sig i?  
 

Fråga 2. Under vilka omständigheter stärker nyanländas möte med studieförbunden deras 

kontaktytor i samhället på ett sätt som positivt bidrar till inkludering och social delaktighet?  

 

Kunskap och förståelse för det nya sammanhang som de nyanlända befinner sig i, skapas på 

många olika sätt i kontakten med studieförbunden. En omständighet som förefaller vara av stor 

betydelse är ömsesidigt perspektivtagande. Att inte bara ges möjlighet att förstå, utan också ges 

möjlighet och tillfälle att bli förstådd. Detta har vi sett ske i vårt empiriska material bland annat 

genom språkcafé, språkundervisning, musikskapande och visuellt berättande. Studieförbundens 

verksamheter verkar vara väl lämpade för den typen av perspektivtagande praktiker.  

 

Vad gäller kontaktytor för inkludering och social delaktighet är en förutsättning att 

studieförbunden ges viss autonomi för att driva och utveckla egna idéer och projekt utifrån deras 

kontextuella förutsättningar och de specifika grupper nyanlända som berörs. Den bild som 

framkommit är att verksamheten bör styras på strategisk nivå i syfte att skapa ramverk och 

förutsättningar medan det på operativ och regional nivå måste finnas utrymme för tolkning, egen 

tillämpning och målsökande projekt och cirklar.  

Under projektets gång har det även blivit uppenbart att de initialt formulerade frågorna inte går 

att besvara på ett entydigt och enkelt sätt. Istället har bilden av en komplex och dynamisk 

verksamhet framkommit som på ett tydligt sätt bidrar till att nyanlända, genom möten med 

studieförbunden, etablerar kontaktytor till en mängd olika aktörer och det omgivande samhället, 

något som sammantaget ökar deras förståelse för det nya samhället de kommit till. Men detta 

sker på så många sätt och olika nivåer att det inte går att kortfattat sammanfatta som svar på de 

initiala frågorna. Vår bild är att detta inte utgör ett problem utan en styrka som innebär att 

verksamheten kan anpassas och utvecklas på många olika sätt efter de specifika behov som 

uppstår.  
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Nedan följer fördjupande men kortfattade tematiska reflektioner kring de tre fallstudierna. Det är 

inte en sammanfattning av studierna i sin helhet, utan reflektioner kring teman som verkar 

återkomma mellan fallstudierna. I något fall har empiri från fallstudier lyfts in här som det inte 

funnits utrymme för i dess delkapitel.  

Konst, kreativitet och narrative imagination 

Då man träffas och berättar för varandra om sin dag, om sin hund, om sina problem eller sina 

lyckade händelser, så övar man sig i perspektivtagande. Man övar sig att se sig själv genom den 

andre. Som nämndes i inledningskapitlet så skulle Nussbaum kanske sett det vardagliga samtalets 

perspektivtagande som allt för grundläggande och mena på att det behövs klassisk bildning i 

filosofiska metoder för att tillfullo utveckla vad  hon kallar för narrative imagination. I alla tre 

fallstudierna kan vi dock notera hur just berättande och fantasi är centrala aspekter av 

integrationsprocesserna. Det är när man samtalar runt ett fikabord – eller mixerbord – som man 

får förståelser för nya processer och nya inblickar i ”den andres” livsvärld.  

 

Att skapa tillsammans – musik, film, gemensamt berättande eller i virtual reality-applikationer – 

kan ses som ännu en ”nivå” i perspektivtagande. För att kunna musicera ihop krävs inte bara att 

man erkänner den andres existensberättigande och rätt att uttrycka sig. Det krävs också att man 

agerar simultant och följsamt, inte bara uppmärksammar utan också återspeglar den andres 

rörelser och uttryck i sina egna. Kreativa gemensamma praktiker kan alltså ses som en viktig 

integrerande verksamhet genom den övning i perspektivtagande som de innefattar.  

Normskapande  

I alla tre fallstudierna förmedlas normer och uppfattningar om ”hur vi gör här”. I samtliga fall är 

de normer som överförs av ett slags självklar och ”matter of fact” karaktär, med fokus på att 

förklara vad demokrati är och hur det svenska samhället fungerar. Även fast verksamheterna 

själva problematiserar begreppet finns en nästan självklar uppfattning om att det, som togs upp i 

inledningskapitlet, råder ett demokratiunderskott hos de nyanlända som deltar i undervisningen. 

Det kan argumenteras för att det finns fog för denna uppfattning, åtminstone vad gäller de 

deltagare som kommer från områden som inte har demokratiska styrelseskick, samtidigt som 

uppfattningen i sig själv kan ses som problematisk.   
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Vad gäller normer och frågor om ”vett och etikett” som inte är grundade i lagar och formella 

regler finns dock anledning att reflektera ytterligare. Vilka normer är viktiga och värda att 

förmedla? Gäller dessa sätt att vara och handla för alla i sverige, eller handlar det om en viss 

grupp som följer dem? I en av fallstudierna tog en av intervjupersonerna upp att hen alltid 

brukade säga åt de nyanlända deltagarna att ta av sig jackan, för det gör man inomhus. I samma 

intervju gled samtalet in på en grupp (svenska) hårdrockare som hade tagit del av en viss 

verksamhet. Där fann hen dock inte anledning att anmärka på deras skinnjackor och ”battle 

vests”, sannolikt på grund av att det sågs som en del av deras subkulturella uttryck. När vi lär ut 

regler inom vett och ettikett, finns risken att vi lär ut ett ”mainstreambeteende” kring frågor som 

inte självklart är det enda rätta sättet att handla. Vi hyllar normbrytande hos svenska subkulturella 

grupperingar, samtidigt som vi lär de nyanlända att följa en majoritetsnorm. Hur subkulturell får 

en nyanländ individ vara?   

Ett politiskt sammanhang 

Integration och demokratisering är politiska frågor. Studieförbunden har å sin sida ofta politiska 

kopplingar. Även då sådana kopplingar inte finns, som exempelvis för studiefrämjandet, så kan 

det uppfattas som problematiskt. ”Länschefen” från kapitel 4.3 reflekterade kring 

studieförbundet Studiefrämjandets avsaknad av formell koppling till politiska  partier: 

Sedan har ju Studiefrämjandet vad man kan kalla för ett inbyggt problem, vi har ju inga politiska 

kopplingar.   

TF: Men ändå påverkas ni av politiska beslut 

Ja, alltså vi jobbar ju politiskt i allra högsta grad. Det gör man ju i och med att man arbetar med 

folkbildning Men vi har ingen partipolitisk koppling, det är ju bra men samtidigt problematiskt. 

Om vi tar ABF som exempel som är knutet till Sossarna, det vet ju långt innan vad som är på 

gång. Det gör ju exempelvis att det kan förbereda projekt och verksamhet.  

TF: Och vilka är fördelarna?  

Vi har ju mer autonomi och det är många som väljer oss för att vi inte har partipolitisk koppling. 

Men vi gör ju ändå saker ihop med partipolitiska partier.   

Det sågs alltså dels som ett strategiskt problem att man saknade koppling och därmed insyn till 

politiska aktörer, samtidigt som man såg det som ett problem att man trots detta arbetade politiskt. 

Han förtydligade dock att det på det stora hela var en fördel att de genom detta erhöll en slags 

autonomi. Det var tydligt även i de andra fallstudierna att det här är politiska sammanhang, vilket 
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diskuterades i studien om språkcaféerna. Dock verkar det för deltagarna oftast vara av sekundär 

betydelse, vilket kan tänkas vara relaterat till det faktum att, som togs upp i Folkbildningsrådets 

rapport (2017: 50), studieförbunden ofta är relativt osynliga. Det är verksamheten och den lokal 

som verksamheten drivs i som ligger i fokus. I fallet med språkcaféet blev den ideologiska 

hemvisten tydlig eftersom det vid den deltagande observationen råkade vara ”helnykterhetens 

dag”, då alltså cirkeln valde att diskutera just frågor om helnykterhet. I normalfallet är alltså den 

politiska dimensionen förpassad till bakgrunden, men förefaller kunna aktualiseras relativt lätt.  

Vad är integration för studieförbunden?  

Det är tydligt att för studieförbunden handlar inte integration enbart om nyanlända utan alla som 

på något sätt inte är delaktiga i samhället, det kan exempelvis vara personer med 

funktionsnedstättning. Även om det med gruppen nyanlända framför allt handlar om förmedla 

kunskap om det svenska samhället, kulturen och språket är det inte en ensidig anpassning. Istället 

framkommer flera exempel på vad som kan beskrivas som ett interkulturellt möte och utbyte av 

erfarenheter och kunskap som även bidrar till att studieförbundens verksamhet anpassa och 

förändras efter de nyanländas behov, bakgrund och kultur. En förklaring till denna ömsesidiga 

anpassning bottnar sannolikt i att deltagandet är fritt och frivilligt. Studieförbunden måste i viss 

utsträckning möta upp deltagarnas förväntningar och anpassa sig för att behålla deltagarna. 

Integration har för studieförbunden således en mer nyanserad innebörd än enbart de nyanländas 

anpassning till det svenska samhället. Detta illustrerar den dubbelhet och mångtydighet som 

begreppet integration bär på som tidigare diskuterats i kapitel 3.  

När är integration lyckad? 

Den bild som framkommer är att integration kan ske på en mängd olika sätt, på olika nivåer, 

ibland parallellt och som kan variera beroende på förändringar i samhället, som exempelvis 

flyktingströmmen 2015. Det förekommer även en mängd exempel på hur de integrerande 

effekterna inte enbart är sådana som man initialt har avsett utan att det uppkommer en mängd 

oförutsedda integrerande effekter som utvecklas och framträder i den dagliga verksamheten. Det 

framträder således en prisma av kontaktytor som bidrar till integration men den är komplex, 

ibland oförutsägbar och kan variera pga av olika kontextuella eller specifika förutsättningar, som 

exempelvis sammansättningen av deltagare i gruppen eller cirkelledarens bakgrund, intressen 

och kompetens. Sammantaget gör detta det svårt att lyfta fram specifika indikatorer på hur lyckad 

integration kan mätas utan att reducera komplexiteten till en missvisande förenkling. En 
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ytterligare omständighet som försvårar sådana bedömningar är att gruppen nyanlända är speciellt 

svår att följa vilket samtidigt gör det svårt att visa på vilka integrerande effekter verksamheten 

har. Anledningen till detta är att nyanlända ofta försvinner från orten i och med att de 

kommunplaceras och att det inte är möjligt att följa individerna mellan olika studieförbund då 

det inte går att samköra register. Men att specifika effekter är svåra att urskilja och värdera bör 

inte tolkas som att verksamheten inte spelar en viktig roll för integrationen av nyanlända. 

Tvärtom visar det empiriska materialet att studieförbunden fyller en viktig funktion för 

integration av nyanlända men att den endast framträder om hela komplexiteten tillåts framträda.  
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6. Avslutande diskussion 

Fredrik Karlsson 
 

Inför den avslutande diskussionen kan det vara bra att påminna om varför, enligt staten, vi ska 

ha folkbildning. Det har formulerats fyra syften. Enligt statens kriterier ska folkbildning hjälpa 

verksamheter som stimulerar demokratin, bidra till att fler människor får större inflytande över 

sitt liv och samhället, höja bildningsnivån och motverka utbildningsklyftor, samt öka och bredda 

delaktigheten i kulturlivet. 

Oförutsägbara, önskvärda konsekvenser 

De fall som har beskrivits och analyserats möter tydligt upp med flera av dessa syften på något 

sätt. Med tanke på att syftena går in i varandra är det inte förvånande att om ett projekt lyckas 

möta upp med ett syfte åtföljs detta av fler. Samma mönster kan man se vad gäller olika typer av 

integration.  

Det traditionella språkcaféet börjar i att öva språket och ökar då kunskaper hos personen och den 

kommunikativa integrationen i samhället. Men det är en mycket begränsad syn på vad som pågår. 

I kapitel 4.1 ser vi hur sociala nätverk byggs upp inom och mellan språkcaféer. Nyanlända 

efterfrågar dessutom och språkcaféerna tillgängliggör kunskap och vardaglig hjälp att förstå 

samhällstrukturena – allt från att fixa ett bibliotekskort till att upplösa gordiska knutar kring 

hägrande anställningskontrakt. Det skapar en social och strukturell integration som bidrar till att 

öka inflytandet över sitt eget liv och åtminstone skapar möjligheter till delaktighet i kulturellt 

och politiskt liv. 

I projektet Låt mig berätta används animationsmetoden stop motion för att skapa kommunikation 

utan språk. Det svarar direkt upp mot att öka delaktigheten i kulturlivet och öka kunskaperna om 

bland annat digital teknik. Digital kompetens såväl som kulturliv är i sin tur en väg till större 

inflytande i samhället. Precis som i fallet med språkcaféer skapas också oförutsedda resultat. 

Deltagarnas stop motion ger en inblick i deras resa till Sverige, ett ämne som annars inte talas 

om. Den begränsade skalan gjorde också det fanns tid att se behov hos enskilda och hjälpa med 

orientering i samhällsstrukturen. 

Fallet med musikprojektet i kapitel 4.2 som involverade svenska studenter och somaliska 

ungdomar anses ha misslyckats. Samtidigt är det viktigt att konstatera att ett utbyte av idéer och 
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faktisk musikproduktion kunde ske trots språkliga förbistringar. Så visst stimulerades delaktighet 

i kulturlivet. Dessutom skapades nya sociala kontaktytor, visst kulturellt kapital och en vilja att 

lära sig mer, vilket på längre sikt kan skapa ytterligare aktivitet. 

Projektet föll på att den ömsesidiga anpassningen, integrationen, blockerades på flera sätt. En 

blockering var bristande kunskap om och planering kring Ramadan. En annan blockering var att 

cirkelledaren också fick vara tolk, vilket skapade en rollkonflikt som gjorde att all väsentlig 

information inte delades. En tredje blockering var att studenterna fick rollen som utbildare och 

producenter, vilket kan ha skapat ett ’vi’ och ’dem’. Dessa händelser är relativt lätta att förebygga 

nästa gång, men det gällde inte en fjärde blockering. 

Ensidig eller ömsesidig anpassning? 

Denna blockering innebar att studenterna var fostrade i att respektera upphovsrätt. Somalierna 

var fostrade i att utöva sin kultur utan hänsyn till upphovsrätt. Därför uppstod en konflikt om att 

använda en redan publicerad refräng. Upphovsrätt är svensk lag. Hur ska man uppnå den 

önskvärda ömsesidiga anpassningen när lagen sätter stopp?  

Här blir det tydligt hur även ett relativt blygsamt projekt som har goda möjligheter att bilda och 

integrera väcker svåra frågor. I de flesta fall av den typen är svaret enkelt: I Sverige följer man 

svensk lag. I det här fallet kompliceras dock bilden av att mänskliga rättigheter brukar inkludera 

en rättighet till att utöva sin kultur, vilket var exakt vad somalierna gjorde. Naturligtvis kan man 

inte förvänta sig att projektdeltagarna ska styra om projektet till ett projekt mot upphovsrätt. Det 

finns också skäl till att tro att upphovsrätten hjälper att upprätthålla kulturella rättigheter i många 

fall och därför borde bevaras. Men hur ska man förhålla sig i de situationer där upphovsrätten 

inte gör det? 

Frågan kan möjligen vara kontroversiell att överhuvudtaget ställa. Den är inte på något sätt unik 

för integrationsprojekt, men den uppkommer också i dessa. Vi vill att vårt samhälle ska 

respektera mänskliga rättigheter, som den demokrati den är. Vi vill att lagen ska följas. Vad gör 

vi när dessa två viljor inte samtidigt kan respekteras? 

Att följa lagen är ju inte kulturellt neutralt. Som nämndes i den teoretiska genomgången 

omöjliggör svensk lag kulturella sedvänjor som barnäktenskap och kvinnlig omskärelse. Dessa 

kan ju också förstås som att skyddas av rättigheten att utöva sin kultur, men en sådan tolkning 

skulle också innebära det mycket tveksamma antagandet att barnäktenskap respektive 
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omskärelse sker med informerat samtycke. Dessutom skulle en sådan tolkning helt bortse hur 

båda exemplifierade sedvänjor tydligt kränker rättigheten till sin kropp. 

Det aktuella fallet kring upphovsrätt är av annan typ då lånandet av refrängen inte uppenbarligen 

kränker andras grundläggande rättigheter (upphovsrätten är ju inte en sådan) och det inte är 

uppenbart att den somaliska artist som skrivit refrängen skulle ta skada av lånandet. Fallet visar 

att en krock mellan svensk lag och grundläggande rättighet (enligt folkrätten) ibland kan 

uppkomma. Det kan skapa chockvågor, men är man förberedd på det kanske projektet ändå 

fortlever. 

En liknande problematik anas i projektet Älskade barn som analyseras i kapitel 4.3. Det mötte 

upp ett behov av att förstå svensk kultur och lag kring familj och barn. Eftersom behovet redan 

var uttalat blev också projektets mål tydligt. Studiecirklarnas teman var förutbestämda och 

materialet utvecklat på nationell nivå. Det var stora volymer av deltagare. 

Projektet utmärker sig bland resten av fallen genom att även resultaten ter sig mer riktade. Det 

handlar om föräldrautbildning, vilken kan ge ett större inflytande över ens liv. Det kan vara 

folkbildning i statens mening, men inte lika tydligt integration i egentlig bemärkelse.  

I intervjuerna kan man se en öppenhet för ömsesidighet i betydelsen att det är viktigt för båda 

sidorna att skapa sig en förståelse om varandras situation. Samtidigt är det tydligt att projektet 

syftar till att lära ut till invandrare. När männen visade tecken på att fara illa av att deras roll som 

familjeförsörjare ifrågasätts fick dem stöd. Samtidigt talas det inte om att erkänna den aspekten 

av männens identitet. Anledningen till det är inte möjlig att se ur vårt källmaterial. Möjligen drar 

man paralleller mellan mansrollen som familjeförsörjare och hustruns ofrivilligt begränsade 

rörelsefrihet.  

Det som är värt att nämna i detta fall är att det inte är lagen som blockerar en ömsesidig 

anpassning. Det är inte förbjudet med hemmafruar i Sverige. Snarare verkar sättet att hantera 

mansrollen påverkas av ett ideal av hur familjer bör fungera. En sådan jämställdhetsnorm är ju 

en bra strävan. Samtidigt är det också bra att alla de fall av hushåll där någon försörjs av sin 

partner och där förtryck varken ligger bakom eller blir till konsekvens av det förhållandet inte 

skuldbeläggs oavsett vilken etnisk bakgrund hushållet må uppbära. Häri ligger alltså ett problem. 

Ska man forcera en ideal värdegrund eller erkänna familjestrukturer som kanske inte är norm 

men heller inte skadliga? 
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De problem som nämns bygger på äkta konflikter. Det finns inget enkelt val att göra då goda 

värden finns på alla sidor av myntet. Att lösa dessa på ett sätt som gör alla parter nöjda går inte. 

Men är man medvetna om att den typen av konflikter kan uppkomma kan man, i bästa fall, 

undvika dem – kanske rentav redan när man utvecklar projektet. 

Sammantaget spelar folkbildningsrörelserna en viktig och aktiv roll i upprätthållandet av 

demokratin och integration. Man ser i materialet att signumet samtal i studiecirkel frodas även i 

detta arbete, men kompletteras med konstnärliga uttryckssätt för att skapa platser för folk att 

mötas, lära av varandra och lära känna varandra. Vad gäller utvärdering av insatserna är dessa 

notoriskt svåra då deltagare sällan hör av sig efter projekten. Men det framkommer ändå ur 

intervjuerna att en stor del av styrkorna med dessa projekt oftast har innefattat oförutsedda eller 

oplanerade händelser som möjliggörs genom att den centrala sysselsättningen i projektet skapar 

vardagliga möten. Och hur stor nytta på lång sikt det innebär att hjälpa någon att ordna ett 

lånekort på biblioteket är förstås omöjligt att säga, men det kan mycket väl handla om det första 

steget in i samhället. 
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