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By 
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Abstract 

The purpose of this paper is to investigate, analyse and interpret the educational ideals of the 

ABF (Workers Educational Association) as they are understood by five members within ABF. 

The paper also examines how the educational ideals are represented in the national guidelines 

and statues of the ABF. The basic theoretical perspectives are intercultural theory and theories 

about Bildung and adult liberal education in a multi-cultural pedagogical environment 

presented by Bernt Gustavsson and Hans Lorentz respectively.  

 

The empirical study consists of five semi-structured interviews and a text study of the official 

documents of the ABF. The data is interpreted with hermeneutic and semiotic tools. 

Organisational theory focusing on organizational culture has also contributed to the study. 

 

The result of the study, when analysed in accordance to the methods, shows mainly four 

things. Firstly, the educational ideals within the contemporary ABF are the self-educational 

ideal and the civic educational ideal. Secondly, the analysis of contemporary society identifies 

social class as the main category of injustice with sex/gender ethnicity, disability, sexuality 

and age as subcategories. Thirdly, there is a lack of influence for people with a foreign 

background in the ABF. Fourthly, the ABF can make another world possible if the 

organisation consciously recruits people with a foreign background, is culturally aware when 

applying concepts, makes sure that the education emanates from every single participant, 

fights against stereotypes and builds networks.  

 

One of the main conclusions I draw from this study is that popular education within the ABF 

can promote learning of Intercultural competence but there is an uncertainty about where the 

organisation will go towards a universalistic or a particularistic direction. There is also a lack 

of discrepancy between the written policy and the actual practice.  
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Förord 

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) skriver i sitt idéprogram att en annan värld är möjlig. 

Studiecirkeln är för mig en symbol för jämlikhet och demokrati och folkbildningen, så som 

jag lärt känna den, vill frigöra människor. Den interkulturella pedagogiken strävar också mot 

människors frigörelse och ökad tolerans. Samtidigt ser jag runt omkring mig hur rasism, 

fördomar och diskriminering utestänger människor från arbetsmarknaden och 

bostadsmarknaden. Diskrimineringen och intoleransen utestänger människor och hindrar 

människor att förverkliga sina drömmar. 

 

ABF fyller i år 100 år och bildades av dåtidens underpriviligierade grupper som ville förändra 

samhället.  Jag vill genom att välja ABF studera hur ABF förhåller sig till dagens 

mångkulturella samhälle, hur beskriver organisationens styrdokument dagens utmaningar i 

förhållande till folkbildning och mångkulturalitet och hur förstås de av verksamma anställda 

och förtroendevalda nationellt och lokalt? Är en annan värld möjlig? 

 

Min egen erfarenhet av folkbildning har jag fått genom att själv leda och delta i studiecirklar 

inom ABF:s regi, genom att vara styrelseledamot i Marieborgs folkhögskolas styrelse och på 

senare tid som ersättare i ABF:s förbundsstyrelse. Jag har på så vis delvis ett 

inifrånperspektiv. 

 

Jag vill tacka de fem intervjupersoner som ställt upp med sin tid och delat sina erfarenheter 

med mig. Jag vill också tacka min handledare som visat mig vägen: Ana Graviz och de två 

lärare på Södertörns högskola som lotsat mig genom processen: Tobias Hübinette och María 

Borgström.  
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Inledning 

Sverige är ett mångkulturellt land och många olika folkslag har bott här under en lång tid: 

finländare, svenskar, samer, valloner, romer för att nämna några grupper och de senaste 50 

åren har antalet etniska grupper/nationaliteter ökat till 200 till följd av invandring. (Goldstein-

Kyaga & Borgström, 2011). Idag har 19,1% av Sveriges befolkning utländsk bakgrund och 

störst är andelen i storstäderna och i förortskommuner till storstäderna (SCB, 2011). SCB 

definierar att utländsk bakgrund har personer som antingen själva är födda utomlands eller har 

två föräldrar som är födda utomlands (SCB, 2002)  

 

Utbildningen i Sverige hade en internationell prägel fram till införandet av folkskolan 1842 då 

utbildningssystemet istället fick en nationell prägel, och utbildningen blir en del av det 

nationella projektet och det som uppfattas som svenskhet. Fram till 1970-talet byggde 

utbildningspolitiken på social och kulturell homogenitet med konskevensen att de som 

avviker från den dominerande kulturen uppfattas som minoriteter, andra etniska grupper. 

(Morshedi, 2011) Agostino Portera (2008) beskriver utvecklingen i Europa, hur pedagogiken 

förhåller sig till barn med annan etnisk bakgrund än majoritetsbefolkningen, utifrån 

överlappande punkter: Assimilering fram till 1970-talet med fokus på att övervinna 

språkproblem, under 1970-talet kompenserande pedagogik som också separerade utländska 

barn från majoritetsbefolkningens barn, från 1980-talet en interkulturell pedagogik med 

ömsesidighet snarare än en part som dominant. Efter 11 september finns ett större fokus på 

konflikthantering och dialog över religiösa och kulturella gränser.  Enligt Goldstein-Kyaga 

och Borgström (2011) överensstämmer den europeiska utvecklingen i stort med utvecklingen 

i Sverige och de pekar på problemet med den interkulturella vändningen som innebär att 

synliggörandet av skillnader leder till ett särskiljande som ofta innebär kulturalism, etnifiering 

och ”andrafiering” av de barn som inte tillhör majoritetsbefolkningen. Det innebär bland 

annat att utbildningsframgång förklaras med kultur och barn beskrivs som ”svenska barn” 

respektive ”invandrarbarn”.  Idag finns en trend mot krav på en mer assimilatorisk politik med 

krav på anpassning till majoritetskulturen (Goldstein-Kyaga och Borgström, 2011). 

 

Folkbildningen i Sverige växer fram parallellt med det nationella projektet och utgår i hög 

grad från det svenska språket, den svenska nationen, medborgarskapet och identiteten 

(Lorentz, 2006a). Folkbildningen har bestått främst av två delar folkhögskolorna och 

studieförbunden, men många andra institutioner skulle också kunna inkluderas så som 
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utbildningsprogram i radio och TV och folkbibliotekens verksamhet (Lorentz, 2003). 

Folkbildningen finansieras främst via statsbidrag och utgångspunkterna för detta slås fast i 

propositionen Lära, växa, förändra Regeringens folkbildningsproposition (Proposition 

2005/06:192) och skälen anges vara att ”Statens stöd till folkbildningen bygger på insikten att 

folkbildningen tjänar samhällsnyttan.” (s. 17) och samtidigt som folkbildningen ska vara fri 

att definiera sin målgrupp och verksamhet anges i propositionen fyra syften och sju 

verksamhetsområden för folkbildningen. De fyra syftena är att  

– stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 

– bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang 

att delta i samhällsutvecklingen (genom t.ex. politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt 

arbete), 

– bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, 

– bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. (Prop. 2005/06:192, s. 23-24) 

Vidare anges sju verksamhetsområden:  

1. Den gemensamma värdegrunden – alla människors lika värde och jämställdhet mellan 

könen 

2. Det mångkulturella samhällets utmaningar 

3. Den demografiska utmaningen 

4. Det livslånga lärandet 

5. Kulturen 

6. Tillgängligheten och möjligheterna för personer med funktionsnedsättning 

7. Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa (Prop. 2005/06:192) 

 

Folkbildningen i Sverige tycks enligt Lorentz (2003) bygga på specifika pedagogiska särarter 

och skiljer sig åt mellan folkhögskola och studieförbund. Jag kommer vidare fokusera på 

studieförbunden och kan konstatera att pedagogiken i studiecirkeln tycks utgå från ideal som 

självständighet, deltagarnas gemensamma arbete och demokratiska principer. (Rubensson 

refererad av Lorentz, 2003) I SOU 1996:47 Cirkelsamhället ger studiecirkeldeltagare uttryck 

för att studiecirkeln är fri från tvång, innebär möjlighet till fördjupning, fyller en social 

funktion och skapar och/eller bekräftar identitet (SOU 1996:47). 
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Arbetarnas Bildningsförbund 

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) är, enligt den egna hemsidan, Sveriges största 

studieförbund som erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang (ABF, 

2011b). Sammanlagt finns tio studieförbund som får statsbidrag via folkbildningsrådet 

(Folkbildningsrådet, 2011). I ABF deltar varje år 750 000 personer i kurser och studiecirklar, 

700 000 besöker föreläsningar och två miljoner människor tar del av musik och 

teaterverksamhet (ABF, 2011b). 2010 var 61 % av deltagarna i verksamheten kvinnor (ABF, 

2011e). Verksamheten bedrivs dels av ABF själva men också av dess medlemsorganisationer, 

2010 bedrevs 27 % av verksamheten inom medlemsorganisationerna, sett till antalet 

deltagartimmar. Det finns ingen statistik på hur deltagarna ser på sin egen etnicitet eller om de 

har utländsk eller svensk bakgrund enligt SCB:s definition. I verksamhetsberättelsen för 2010 

beskriver ABF att verksamheten i de etniska medlemsorganisationerna är omfattande och att 

satsningar görs för att stärka och utveckla verksamheten (ABF, 2011e). Det som finns i 

statistik är hur många timmar och deltagare som olika medlemsorganisationer och föreningar 

med samarbetsavtal har. Jag uppskattar
1
 att de etniska medlemsorganisationerna står för 12 % 

av timmarna och etniska organisationer med samarbetsavtal för cirka hälften av timmarna i 

relation till samtliga deltagartimmar i varje kategori. 

Teoretisk ram och tidigare forskning 

I detta kapitel beskriver jag de teorier som jag har valt i min studie och presenterar tidigare 

forskning. Jag inleder med interkulturalitet som är mitt huvudperspektiv och fortsätter med 

bildning och folkbildning. Därefter följer ett avsnitt om ett interkulturellt perspektiv på 

folkbildning som inkluderar tidigare forskning. Jag avslutar med två avsnitt som 

huvudsakligen relaterar till tidigare forskning om folkbildning inom arbetarrörelsen och 

folkbildningen och samhället.  

Interkulturalitet 

Interkulturalitet är ett begrepp sammansatt av två delar inter och kultur. Inter kommer från 

latin och betyder mellanliggande, som existerar mellan, gemensam för (NE, 2011), och kultur 

                                                 

1
 Min uppskattning bygger på att räkna samman alla organisationer som i sitt namn antyder att de är en förening 

med medlemmar som definierar sig som tillhörandes en nationalitet, etnicitet eller kultur till exempel Italienska 

riksförbundet, Somaliska riksförbundet etc. och dela summan med helheten. Statistiken presenteras av ABF i 

verksamhetsberättelsen för 2010 (ABF, 2011e). 
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kan förstås som ”ett meningssystem som ger ordning och inriktning i människans liv” 

(Lahdenperä, 2008, s. 29).  Kulturbegreppet innefattar utöver religiösa, nationella och etniska 

kulturer också "gemensamma synsätt och erfarenheter, som kan uppkomma utifrån genus, 

ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, klasstillhörighet med mera” (Goldstein-Kyaga 

och Borgström, s. 10).  Begreppet mångkulturalitet refererar till ett tillstånd, att många 

kulturer finns i en given kontext medan interkulturalitet istället syftar på handling och 

interaktion (Lorentz & Bergstedt, 2006). Pirjo Lahdenperä (2008) slår fast att det 

interkulturella perspektivet är normerande utifrån värden som demokrati, social rättvisa, 

jämlikhet, ömsesidighet och inkludering. Perspektivet är vidare kritiskt, det vill säga att 

individer reflekterar över, och är självkritiska till, sin egen historia, sig själva, sin kultur och 

sina kulturella värderingar.  

 

Enligt Lorentz (2006e) är de världsbilder individer bär med sig, och som är utgångspunkten 

för beteenden och uppfattningar, etnocentriska. I den mångkulturella miljön blir det en 

utmaning att överbrygga de etnocentriska uppfattningarna och att inse att vi alla är både lika 

och olika, nya gemensamma upplevelser kan leda till nya mönster och uppfattningar, och 

detta kan i sig bidra till att vi utvecklar interkulturell kompetens (Ibid.). Etnocentriska ska, 

enligt min uppfattning, inte uppfattas utifrån ett essentiellt synsätt på kultur och etnicitet 

vilket innebär att de ses som någonting oföränderligt och statiskt. Begreppet kan hjälpa oss att 

beskriva och förstå den interkulturella kompetensen. 

 

I antologin Den interkulturella blicken under redaktion av Katrin Goldstein-Kyaga, María 

Borgström och Tobias Hübinette (2011) beskriver en rad forskare hur det interkulturella 

perspektivet kan bidra till att ”skillnader uppmärksammas och accepteras men att de 

framställs på ett sådant sätt att de inte essentialiseras” (Goldstein-Kyaga & Borgström, 2011, 

s. 25). Vidare bidrar interkulturella perspektiv till förändring genom att maktrelationer 

medvetandegörs, genom gränsöverskridning och ett inkluderande förhållningssätt. I begreppet 

interkulturalitet finns en inbyggd motsättning mellan universalism och partikularism. Med 

detta menas att universalism är en idé om att det finns universella värderingar medan 

partikularism betyder att alla kulturer ska tillerkännas samma värde och att det inte finns 

universella värderingar. Konsekvenserna av motsättningen blir å ena sidan ”krav på likhet, 

krav på social delaktighet och frånvaro av diskriminering, och å andra sidan av en önskan om 

förståelse för, erkännande och respekt för olikheten” (Goldstein-Kyaga & Borgström, 2011, s. 
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14).  Krav på erkännande av kultur leder till risk för att urskiljas, diskrimineras och 

nedvärderas. Människor riskerar att förminskas till representanter för en kultur och tvingas in 

i en statisk kategori. I förlängningen kan kulturrelativism också leda till att olika fenomen 

förklaras med kultur (se till exempel Ålund, 1997). Den interkulturella pedagogiken ansluter 

sig enligt Goldstein-Kyaga och Borgström (2011) till diskussionen om likhets- och 

skillnadsrättigheter och strävandet efter respekt för mänskliga rättigheter och tolerans i 

förhållande till olikheter. Liknande idéer har presenterats av bland andra Thomas Hylland 

Eriksen (1999). Det interkulturella perspektivet ser verkligheten som socialt konstruerad och 

ansluter sig därmed till socialkonstruktionismen (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Interkulturell pedagogik 

Interkulturell utbildning, Intercultural Education, är ett förhållningssätt som kan 

uppmärksamma ojämlikheten inom utbildningsområdet (Gundara & Portera, 2008). Språk, 

klass, ras, nationalitet, religion och sekularism kan enligt Gundara och Portera (2008) vara 

aktuella i olika kombinationer. I Sverige uppstod den interkulturella pedagogiken när antalet 

elever med andra kulturer än den svenska och andra modersmål än svenska språket ökade 

(Goldstein-Kyaga & Borgström, 2011). Den interkulturella pedagogiken är ”en 

kulturvetenskap och en praktik som har mångfalden som utgångspunkt för förståelsen av 

mänskligt lärande, socialisation och utveckling” (Ibid., s. 10).  

Bildning och folkbildning 

Bildningsbegreppet 

Bildningen har, enligt Bernt Gustavsson (2007), ” att göra med vårt förhållande till kunskap, 

hur vi ska tolka och förstå den värld vi lever i och hur vi på bästa sätt kan förändra den” 

(2007, s. 7). Ordet bildning är översatt från tyskans ”Bildung” och kan spåras flera 

århundraden tillbaka i den tyska kulturen. Den betydelse vi lägger i bildning har sitt ursprung 

i tyskt 1700-tal men begreppet har en längre historia som går tillbaka till antikens Grekland 

(Liedman, 2011). Bilda och bild kan innefattas i ordet bildning och på så vis finns en dubbel 

betydelse: dels processen att bilda och forma, men också målet att nå en förebild. 

(Gustavsson, 2007). Gustavsson menar att utöver denna motsättning mellan fri och oändlig 

process kontra förebild och mål innehåller bildning ytterligare två motsättningar nämligen 

bildning som en allmänmänsklig företeelse och bildning förbehållen några få, jämlikhet och 

elitism, och bildningens karaktär av sammanhang och helhet gentemot kunskapens 

specialisering. (Gustavsson, 1991)  
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Donald Broady skriver 1984 i tidskriften KRUT att den klassiska bildningstanken ska hållas 

vid liv i betydelsen att bli något inte på förhand givet. ”Den lärare som ställer upp ett 

bildningsmål och leder sin elev dit och bara dit, har misslyckats” (Broady, 1984, s. 15) 

Lorentz (2006a) menar att Broadys artikel är startpunkten för att begreppet bildning återigen 

börjar diskuteras efter att ha fallit i glömska under decennier.  

Folkbildning och interkulturellt perspektiv på folkbildningen 

Behovet av folkbildning växer fram i motsättningen mellan eliten och folket, det bildade och 

de obildbara (Gustavsson, 1991). Den bildade klassen, eliten, uteslöt folket som fick kämpa 

för bildning och kunskap (Ibid.). Prefixet ”folk” markerade att det var bildning för de som inte 

tillhörde eliten och användes först för böndernas folkhögskolor (Lorentz, 2006a). En språklig 

distinktion som Gustavsson (1991) lyfter fram är att jag, subjektet, kan bilda mig, men inte 

folkbilda mig. Folkbildning innebär att någon annan än den som bildar sig ska agera bildande.  

 

Hans Lorentz leder under 2003- 2005 forskningsprojektet Mångkulturell bildning – om 

lärande och liv i folkbildningens värld. Projektet slutrapporteras i Mångkulturell folkbildning. 

Pedagogiska utmaningar i ett postmodernt samhälle (Lorentz, 2006c). Lorentz (2006b) 

konstaterar att under hela 1900-talet har folkbildning varit en av samhällets viktigaste 

byggstenar och folkbildningen har därigenom betonat det gemensamma, identiteten, nationen, 

språket och medborgarskapet. Utgångspunkten var etnocentrisk och Lorentz undersöker hur 

folkbildning kan förstås i det postmoderna, mångkulturella samhället utifrån ett interkulturellt 

perspektiv. En viktig iakttagelse är att tidigare har verksamheten inom folkbildningen i stor 

utsträckning varit knuten till folkrörelser och kopplingen har inneburit att inriktning, innehåll 

och metoder naturligt inriktats på deltagarna (Lorentz, 2006a). Den kopplingen är mycket 

svagare idag. De flesta deltagarna i verksamheten har ingen koppling till folkrörelserna 

(Ibid.). 

 

Pedagogiken inom folkbildningen har varit etnocentrisk liksom, inom all pedagogik, under 

1900-talet, motsatsen till denna etnocentriska bildning borde enligt Lorentz vara 

mångkulturell bildning (Lorentz, 2006b). En postmodern pedagogik med fokus på att 

individer blir sedda och tagna på allvar kan lägga grunden för upplevelser av gemenskap och 

delaktighet i det mångkulturella Sverige. Ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv som utgår 

från att vi är ”både lika och olika samtidigt” (Lorentz, 2006b, s. 221) resulterar i medvetenhet 
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om att lärande och kunskap måste ses från olika perspektiv och olika kunskapsdimensioner 

som utgår från elever och lärares förståelse, erfarenheter och upplevelser. I studien 

framkommer bland annat att kulturmöten mellan svenska deltagare och deltagare med annan 

kulturell bakgrund har påverkat undervisningsformen och deltagande, åtminstone till viss del 

(Lorentz, 2006d). Vad gäller folkhögskolan anser Lorentz (2006d) att utvecklingen går åt rätt 

håll där en tredjedel av deltagarna i allmän kurs 2004 (i studien) har annan bakgrund än 

svensk och där dessa deltagare berömmer folkbildningen. När det gäller studieförbunden visar 

undersökningen att det ekonomiska stödet från studieförbunden till föreningarna är en 

förutsättning för verksamheten. Folkbildningen är på så vis en förutsättning och ett stöd för 

verksamheten (Ibid.). 

 

Margareta Johansson och Hans Lorentz (2006) använder i ett av projektets delstudier 

livsberättelser för att fördjupa kunskapen om och förståelsen för vilken betydelse frivilligt 

deltagande i folkbildningsverksamhet har för deltagare med annan kulturell, etnisk eller 

religiös bakgrund än den svenska i förhållande till lärande, identitet, personlig utveckling och 

integration. Johansson och Lorentz anser att dessa personer med rätt hjälp och stöd genom  

”ett individualiserat lärande kan erfara en genuin gemenskap och samhörighet, eftersom 

svensk folkbildning bygger på en tradition av interaktion mellan individ och gemenskap” 

(Johansson & Lorentz, 2006, s. 141-142). Deltagande har påverkat den personliga 

utvecklingen och integrationen. 

 

Lisbeth Eriksson (2002) undersöker i sin avhandling ”Jag kommer aldrig att tillhöra det här 

samhället…” Om invandrare – integration – folkhögskola hur den etniska mångfalden 

hanteras inom folkhögskolan genom intervjuer med deltagare och lärare.  Erikssons slutsatser 

är att de deltagare som kände sig delaktiga i samhället hade givit upp sin egen kultur och att 

de eftersträvade strukturell integration, men ej nödvändigtvis kulturell. I den studie som rörde 

de invandrardeltagare som gick i allmänna kurser tillsammans med svenska deltagare, 

samstudien, var deltagarna nöjda med sin utbildning, men upplevde rasism och fördomar som 

ett problem för att uppnå integration.  Särstudien, där invandrarkvinnor gick tillsammans 

lokaliserade i det egna bostadsområdet, innebar att deltagarna kategoriserades av andra som 

”invandrare” och att deras kultur blev ett ”problem”. Instrumentella problem framhölls som 

svårighet i språkinlärning på grund av brist på svenska elever. Deltagarna var missnöjda med 

utbildningen. 
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Anders Andersson (1999) har i sin avhandling Mångkulturalism och svensk folkhögskola 

analyserat intervjuer med deltagare, rektorer och lärare på fyra folkhögskolor. Andersson 

kommer fram till att det är i det informella lärandet som kulturmöten sker, i kafeteriorna och 

elevhemmen. I undervisningen är det främst det svenska samhällslivet och kulturen som 

förmedlas. Många deltagare anser att folkhögskolan är en bättre plats för kulturutbyten än 

gymnasieskolan och Komvux.  

 

Yael Feiler (2010) skriver i rapporten Transnationell kultur i marginalen: ett vitalt fenomen i 

motvind att det i ABF Göteborg blir tydligt att det nu är ”invandrarna” som är målgrupp för 

det demokratiska bildningsuppdraget medan den svenska medelklassen är allmänheten och 

målgrupp för kurser i konst, teater mm. Trots att gruppen deltagare har förändrats har inte 

representationen i organisationen ändrats. ABF i Huddinge har enligt samma rapport inte 

lyckats etablera någon ”vanlig” verksamhet i den mångkulturella kommundelen Vårby Gård 

eftersom övriga Huddingebor inte vågar åka dit. Istället utgår verksamheten från de etniska 

föreningar som finns i området och är cirklar med nollarvode som har lägre status i 

organisationen. 

Bildningssyn och bildningsideal inom arbetarrörelsen och ABF 

Under den här rubriken presenterar jag forskning kring arbetarrörelsens och ABF:s 

bildningssyn och bildningsideal. Jag har valt att presentera forskningen i kronologisk ordning 

utifrån de perioder forskarna undersöker.  

 

Bernt Gustavsson (1991) studerar bildningsideal inom arbetarrörelsen 1880-1930 i sin 

avhandling Bildningens väg. Gustavsson har en idéhistorisk utgångspunkt och har i sitt 

material utgått från tre olika förgrundsgestalter och kopplat dessa tre personer till varsitt 

bildningsideal. Indelningen är nyhumanistiskt personlighetsbildande ideal utifrån Arthur 

Engberg, medborgarbildningsideal utifrån Rickard Sandler och självbildningsidealet utifrån 

Oscar Olsson. Oscar Olsson var skaparen av studiecirkeln. Gustavsson menar att det är den 

fria processen och målet, bildningsbegreppets två huvudsidor, och dess sammanhållning som 

ger bildningen dess styrka under tiden före första världskriget.  Efter kriget förändras idealen 

och mål och nytta tar över allt mer. Olssons självbildning innehåller motsättningen mellan 

form och innehåll och ska man lära om bokföring tar planen, den utbildade läraren och 
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läroboken allt större utrymme. Medan studier i skönlitterära klassiker fortfarande passar som 

självbildning.  

 

Jonas Åkerstedt (1967)  undersöker i sin licentiatavhandling Den litterate arbetaren. 

Bildningssyn och studieverksamhet i ABF 1912-1930 vilka teoretiska resonemang som låg till 

grund för bildningsidealen och studieverksamhetens innehåll i det praktiska utförandet. Den 

delen som är intressant för denna uppsats handlar om bildningssynen som Åkerstedt delar in i 

tre delar. Motiveringar för bildningsarbete, uttryck för bildningsideal och framtidsvisioner för 

folkbildning. I studien visar det sig att bildning ses som ett medel och inte gott i sig själv. 

Bildning är gott för den enskilde individens personliga lycka och utveckling, och för 

samhället i stort. När det gäller samhället finns det demokratiska argumentet att den litterate 

arbetaren kan främja arbetarrörelsens politiska mål och sedan klasskampsbildningen som 

företräddes av vänstersocialister och den kommunistiska kretsen. Rickard Sandler, som var 

initiativtagare till grundandet av ABF, uttrycker enligt Åkerstedts avhandling bildningen som 

en förutsättning för det socialistiska samhället och som ett kampmedel. Upplysningen ska 

indirekt leda till en samhällsutveckling i en socialistisk riktning.  

 

Thomas Ginner (1988), studerar bildningssynen i ABF mellan 1945-1970 i sin avhandling 

Den bildade arbetaren. Ginner använder tre bildningsideal som mätinstrument: 

medborgarbildningsidealet, nyhumanismens personlighetsideal och det polytekniska 

bildningsidealet. Medborgarbildningsidealet utgår från upplysningsidealen och alla 

människors lika värde, tron på det mänskliga förnuftet och individen som 

samhällsmedborgare. Nyhumanismens personlighetsideal utgår från Wilhelm von Humbolt 

och var en reaktion mot upplysningstidens nyttotänkande. Istället framhålls antikens kultur 

och språk och uppfattningen att man först måste bli en människa, människans 

personlighetsdaning står i centrum. Det polytekniska bildningsidealet tar sin ”utgångspunkt i 

arbetarnas villkor och verklighet” (s. 20) och inspireras av Karl Marx. Bildning och 

produktion ses i ett dialektiskt förhållande till varandra. Den bildade arbetaren kan vara en 

katalysator i revolutionen. Ginner finner att de bildningsideal som dominerar är 

medborgarbildning och nyhumanismens personlighetsbildning och att ABF inte lyckats 

koppla bildningen till arbetslivet.  
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Folkbildningen, folkrörelserna och samhället 

Jag har valt att presentera två forskningsprojekt som belyser folkbildningens koppling till 

folkrörelserna och samhället. Bo Andersson (1980) som berör såväl ABF:s relation till sina 

medlemsorganisationer som relationen till staten och Lars Arvidson (1985) som jämför ABF 

med folkbildning inom frikyrkorörelsen och hur folkbildningen inledningsvis är 

kulturförnyande. 

 

Bo Andersson (1980) beskriver i Folkbildning i perspektiv, studieförbunden 1870-2000, 

folkbildningens tillkomst, hur den är förankrad i olika rörelser och samhällets syn på 

verksamheten. Frågeställningar berör bland annat varför bildningsbehoven organiserades, 

vilken bildningssyn som fanns och hur medlemsorganisationerna påverkade inriktningen. 

Andersson beskriver relationen till staten enligt utvecklingsvariabeln konfrontation – 

acceptering – stöd. Bildningssynen inom den socialistiska rörelsen var revolutionär och 

därmed var bildningen sekundär. Men i och med att arbetarens höjanden i olika avseenden 

halkade efter samhällsutvecklingen kom den socialistiska rörelsen att stå för det 

bildningsbärande ansvaret för arbetaren. Socialdemokratiska arbetarepartiet, 

Landsorganisationen (LO) och Kooperativa förbundet (KF) bildade tillsammans med fyra 

andra organisationer Arbetarnes riksförbund, dagens ABF. 

 

Lars Arvidson (1985), undersöker i sin avhandling, Folkbildning i rörelse, den pedagogiska 

synen i folkbildningen inom arbetarrörelsen och frikyrkorörelsen under 1900-talet. Genom en 

jämförande analys belyser Arvidson på vilka grunder kunskap väljs ur och hur metoder 

utvecklas för självstudier och organiserad undervisning inom rörelserna. Arvidson menar att 

de två rörelserna inledningsvis var kulturförnyare. ABF drev till exempel frågor som allmän 

rösträtt och republik. I och med att rörelserna blev etablerade minskade rollen som 

kulturförnyare, konflikterna mellan den dominerande kulturens strävanden och rörelsernas 

avtog. 

Syfte och frågeställningar 

Sverige är ett mångkulturellt land och utbildning och folkbildning har under en lång tid 

påverkats av det nationella projektet och haft etnocentriska utgångspunkter (Goldstein-Kyaga 

och Borgström, 2011 och Lorentz, 2006b). ABF är Sveriges största studieförbund och Feiler 

(2010) pekar i sin rapport på en uppdelning mellan ”invandrare” och ”svenskar” där den 



16 

 

första gruppen blir målgrupp för ABF i Göteborgs demokratiska bildningsuppdrag och den 

andra för den öppna programverksamheten som konst och teatercirklar. I den mångkulturella 

kommundelen Vårby Gård har nästan ingen öppen programverksamhet etablerats utan nästan 

all verksamhet utgår från de lokala föreningarna.  

Mitt syfte är att utifrån ett interkulturellt perspektiv undersöka ABF:s bildningsideal i dagens 

mångkulturella samhälle. Mina forskningsfrågor utifrån syftet är att tolka hur ett urval av 

texter framställer och fem verksamma inom ABF förstår  

– folkbildning, i praktiken, dess mål och målgrupp?  

– det mångkulturella samhället?  

– hur ABF påverkar och påverkas av det mångkulturella samhället? 

Undersökningens metod och uppläggning  

Min studie är en kvalitativ studie som utgår från, det som Olsson och Sörensen (2007) kallar, 

ett inifrånperspektiv. Rodney Åsberg (2001) menar att diskussionen kring kvantitativ och 

kvalitativ forskning är en pseudofråga och att det inte finns något som kvalitativ och 

kvantitativ forskning. Kvantitativ och kvalitativ hänvisar till olika aspekter av de fenomen 

som undersöks. Farahani (2010) menar att en akademisk produkt, i det här fallet min studie, 

alltid formas av ”intellectual reading and understanding as well as the personal history of the 

researcher” (Farahani, 2010, s. 127) och att ingen åtskillnad mellan dessa kan göras. Min 

tolkning är att jag som forskare alltid kommer att befinna min någonstans mellan utifrån- och 

inifrånperspektivet och att min bakgrund alltid kommer att påverka min forskning. Vidare har 

alla studier inslag av såväl kvalitativa som kvantitativa aspekter. 

Datainsamling  

För att samla in mitt material, mina data, har jag valt att främst använda mig av etnografisk 

metod. Jag presenterar i det här avsnittet hur jag har valt att använda etnografi som 

datainsamlingsmetod. Hur jag har valt de typografiska texter och bilder jag har samlat in 

beskriver jag närmare under Undersökningens genomförande – Urval av texter.  

Etnografisk metod2 

Kvalitativ forskning kan vara mer eller mindre starkt kopplad till teori och/eller empiri. 

Etnografin är empirinära och tyngdpunkten ligger på materialet och intresserar sig för hur 

                                                 

2
 Detta avsnitt bygger på Alvesson och Sköldberg, 2008 
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livsvärlden uppkommer genom mikroprocesser. Dessa mikroprocesser är sociala aktiviteter 

som tillsammans bygger upp medlemmarnas common sense-kunskap. Det är därmed de 

implicita reglerna som undersöks och lyfts fram. Inom etnografin är det viktigt att förstå att 

forskaren och föremålet för forskningen påverkar varandra ömsesidigt. Det kräver ett reflexivt 

förhållningssätt. Etnografin eftersträvar naturliga situationer och förordar observation på plats. 

Studierna är ofta breda och forskaren vill ha ett insiderperspektiv.  

Datainsamlingsmetoderna är flera:  

 Observationer 

 Intervjuer 

 Att studera artefakter 

 Enkäter etc.  

Det är vanligt att kombinera flera metoder med hjälp av triangulering. Empirin, det studerade 

materialet, är nyckeln till resultatet och teorin och tolkningen är sekundära. Etnografin 

innehåller ett tolkningsmoment – ett hermeneutiskt element. Vanlig kritik mot etnografin är 

att det är ineffektiv, det tar lång tid och det blir ofta ett stort material som kan göra det svårt 

att skriva ner studien utifrån.   

Analys av mitt material 

I min analys har begrepp hämtats från textanalysen, organisationsteorin och semiotiken. 

Textanalysen och semiotiken ger verktyg för analysen av typografisk text och bilder och inom 

organisationsteorin har jag valt Nilsson Fägerlinds (2004) analysmodell för att analysera en 

organisationskultur. 

Textanalys 

För att en skriftlig produkt ska vara en text ska den enligt Bergström och Boréus (2000) vara 

sammanhållen, koherent, och kommunikativ.  Tolkning av typografisk text kan utgå från den 

hermeneutiska cirkeln. Hermeneutiken har sina rötter i antikens Grekland och byggde på 

tydning, maning och råd (Ödman, 2004). Grundläggande begrepp är tolkning, förståelse, 

förförståelse och förklaring. Helheten stöds av delarna och delarna av helheten i en cirkel eller 

i en spiral. För att tolkningen ska leda till ökad förståelse måste uttolkaren förhålla sig öppen 

och varje fenomen måste förstås i sitt sammanhang. Ödman menar att kännedomen om 

kontexten ger stadga åt våra tolkningar. ”Tolkningen av meningen i intervjutexter går utöver 

en strukturering av den manifesta meningen i det som sägs till djupare och mer kritiska 
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tolkningar av texten” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 223) Fem element ingår vid textanalys: 

texten, kontexten, avsändaren, mottagaren och uttolkaren (Bergström & Boréus, 2000).  

Organisationskultur 

Nilsson Fägerlind (2004) menar att organisationskultur kan analyseras utifrån en synlig del, 

en skriven del och en outtalad del. I en organisation kan förändringar göras i den skrivna 

delen utan att de andra delarna påverkas. Schein (1992) menar att kulturen kan analyseras i tre 

skikt: det första skiktet är den synliga artefaktnivån det vi kan se i form av strukturer etc., det 

andra skiktet är uttalade värderingar i form av styrdokument, det tredje skiktet är det 

omedvetna eller förmedvetna känslor, idéer, förväntningar. I den här studien avgränsar jag 

mig i och med att jag inte djupare studerar artefaktnivån och den synliga delen utan 

koncentrerar mig på  

1. den skrivna delen eller de uttalade värderingarna och  

2. den outtalade delen eller det omedvetna skiktet 

Jag väljer i fortsättningen att använda Fägerlinds begrepp skriven och outtalad del. Den 

synliga delen framkommer i en del statistik men också när intervjupersonerna refererar till 

den. 

Semiotik 

Semiotik är teckenlära och den ”gör oss uppmärksamma på hur människor skapar mening - i 

sin språkanvändning, i sitt beteende (kroppsspråk, klädsel, ansiktsuttryck och så vidare) och i 

texter av alla de slag.” (Berger, 1999, s. 91) Vi lever i en tid när vi allt mer går från text till 

bild (Berger, 1999). Bilder innehåller tecken. Dessa tecken kan vara ikoner, indexikala 

fenomen och symboler (Ibid.). Inom semiotiken avkodas texter i dess vida bemärkelse. Koder 

är ”system för tolkning av betydelsen hos olika slags kommunikation där betydelsen inte är 

uppenbar eller självklar” (Berger, 1999, s. 77). Begrepp som jag använder i analysen är 

konnotation och denotation (Berger, 1999). Konnotation från connoto (lat.) nedskriva, antyda 

beskriver de symboliska innebörderna medan denotation är den bokstavliga innebörden 

(Ibid.). 

 

Utifrån mitt syfte vill jag utifrån helheten och delarna tolka vilken bildningssyn som 

framträder i de olika typografiska texterna och bilderna.  
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Validitet och reliabilitet  

Besvarar min studie min fråga? Det är genom att besvara den frågan som jag avgör en 

kvalitativ studies validitet (Bergström & Boréus, 2000). I min forskningsprocess är jag som 

forskare med och konstruerar verkligheten och även mitt studieobjekt varför min förförståelse 

blir en central del i validitetsbedömningen (Ibid.). Reliabilitet är en fråga om precision och 

handlar om transparens och möjligheten för någon annan forskare att kunna upprepa min 

studie med samma resultat. Eftersom jag inte är neutral, utan en del av kunskapsproduktionen, 

krävs utöver genomskinlighet också en välgrundad argumentation enligt Bergström och 

Boréus (2000). Den hermeneutiska tolkningens validitet är beroende av en god argumentation 

(Ödman, 2004). 

Undersökningens genomförande utifrån de beskrivna metoderna 

Urval av texter 

Jag har tidigare kort redogjort för Nilsson Fägerlinds (2004) och Scheins (1992) teorier om 

organisationskulturens delar och skikt. De typografiska texter jag valt ut är texter som kan 

berätta om den synliga delen av organisationskulturen så som officiell statistik från ABF om 

organisationen och dess representanter, den skrivna delen, de uttalade värderingarna, hämtar 

jag från stadgar och idéprogram. De bilder jag har valt är omslagsbilderna till stadgar och 

idéprogram.  

Urval av intervjupersoner  

För att tolka den outtalade delen av organisationskulturen, har jag valt att intervjua 

verksamma personer inom ABF. En person är verksam på central nivå och de övriga fyra 

personerna är lokalt verksamma anställda eller förtroendevalda. Eftersom min studie relaterar 

till det mångkulturella samhället har jag valt personer som i sitt ABF-engagemang finns i en 

mångkulturell kontext.  De intervjuade personerna har jag fått kontakt med genom mitt och 

andra informanters nätverk. 

Etiska överväganden 

För att garantera samtliga intervjupersoner anonymitet i enlighet med god forskningssed 

presenterar jag intervjupersonerna tillsammans och använder koder IP1, IP2 och så vidare. 

Nackdelen är ett opersonligt intryck, men jag anser att fingerade namn och för omfattande 

information riskerar att avanonymisera personerna på ett fält som är relativt litet.  
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Genomförande i fyra delar 

Jag har valt att genomföra min studie i fyra delar som jag presenterar närmare nedan. 

Del 1 Pilotdel  

I oktober deltog jag i ett möte som observatör och lyssnade till ledande företrädares 

diskussion av ABF:s uppdrag. Jag förde anteckningar i min loggbok. 

Jag genomförde en intervju med en ledande företrädare för ABF i början av november. 

Intervjun spelades in och transkriberades.  

Del 2 Insamling av texter 

Jag valde ut typografiska texter och bilder som framställer ABF:s bildningsideal. ABF:s 

idéprogram och ABF:s stadgar och de bilder som finns på omslagen.  

Del 3 Intervjuer 

Jag genomförde därefter fyra intervjuer med lokalt verksamma inom ABF. Intervjuerna 

varade mellan 45 minuter och 1 och 15 minuter. En av intervjuerna genomfördes via Skype. 

Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide (bilaga 1) 

som utgick utifrån ett antal teman kopplade till mitt syfte och mina forskningsfrågor. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades. Därefter analyserade jag de transkriberade 

texterna utifrån mina frågor och gjorde tolkningar utifrån hermeneutiken. Jag har först läst 

igenom hela texten för att skapa mig en helhetsbild av utsagorna, därefter har jag valt ut de 

utsagor som svarar mot mina frågor om folkbildning, det mångkulturella samhället och ABF i 

den mångkulturella kontexten.  

Del 4 Analys och tolkning av texter 

Jag läste de typografiska texter och bilder jag samlat in och analyserade och tolkade dem 

utifrån mina frågor. Jag valde att analysera dem sist för att inte låta de officiella dokumenten 

styra min tolkning av intervjuerna i allt för hög grad. 

Presentation av intervjupersonerna 

Två av intervjupersonerna har utländsk bakgrund. En person har en förälder född i något av 

de övriga nordiska länderna och två har svensk bakgrund. En person har levt som flykting. De 

bor alla i ett storstadsområde, men i olika delar av Sverige. De jobbar eller har nyligen jobbat 

som anställda eller ideella inom ABF. En person är verksam på nationell nivå och de övriga 

finns lokalt och med anknytning till mångkulturella miljöer. Tre av intervjupersonerna väljer 

att nämna sin akademiska examen i sin presentation av sig själva, en anknyter sin bakgrund i 
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ABF främst till ideella organisationer, tre anger en tydlig koppling till Socialdemokraterna 

och en relaterar till sitt jobb inom industrin. Två är kvinnor och tre är män. Åldersmässigt är 

det en bred spridning från födda från 1950-tal till 1980-tal med minst en intervjuperson född 

under varje decennium däremellan.   

Resultatredovisning inklusive analys 

Jag har valt att analysera, tolka och presentera intervjuerna först eftersom jag inte vill att 

innehållet ska styras i allt för hög grad av styrdokumenten. Intervjumaterialet presenteras 

utifrån de tre forskningsfrågornas teman: 

– folkbildning, i praktiken, dess mål och målgrupp 

– det mångkulturella samhället 

– hur ABF påverkar och påverkas av det mångkulturella samhället 

I varje tema finns ett antal underteman som framträtt i materialet. Därefter följer en 

presentation av och en analys och tolkning utifrån texterna: ABF:s idéprogram och ABF:s 

stadgar.  

Redovisning av intervjumaterialet 

Folkbildning, i praktiken, dess mål och målgrupp 

Fritt och frivilligt 

Kraven på oss kommer att öka att vi ska stå upp mot det samhället ställer för krav på vad man 

måste lära sig och satsa på så det kommer bli svårare för oss att freda den fria och frivilliga 

folkbildningen i framtiden, tror jag. (IP3)  

 

Folkbildning är enligt IP3 fritt och frivilligt och ett komplement till formell utbildning och 

självlärning. Samtidigt problematiserar IP3 kring det fria och frivilliga bland annat utifrån att 

verksamheten är planerad, men också vissa formella regler och upphandlad verksamhet som 

ibland har inneburit betygssättning och att folkbildningen måste stå upp mot staten. IP2 och 

IP5 berättar om regler som måste följas och behovet av att finansiera verksamheten.  

 

Det finns kvalitativa aspekter av fritt och frivilligt. För IP5 betyder fritt och frivilligt inte bara 

två ord utan har sin grund i att tro att människor kan ha samtal: 
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 man kan diskutera, man kan prata, och man kan byta erfarenheter som leder till att människor 

efter ett tag väljer den ena eller den andra sidan, själva samtalet blir ett mål. (IP5) 

 

IP5 fortsätter resonemanget att det finns odemokratiska beteenden, men det finns alltid 

gemensamma beröringspunkter. Samtalet kan leda till att öka demokratin. Det förutsätter 

enligt IP5 fokus på att lyssna på varandra och en folkbildare med kunskap om att möta 

människor med olika bakgrunder.  

 

Och det är en folkbildares uppgift att använda sin kunskap och sin erfarenhet, först och främst att 

våga möta alla olika kulturer och människor och öppna dörren till samtal, att man börjar samtala 

med folk inte bara tala, utan samtala, man måste lyssna också. Och inte efter mötet bestämma 

sig för att den här människan är bra, eller den här är dålig, utan låta mötena bli flera och börja 

skaffa en bild av sin kamrat eller motpart vad sitter vi och diskuterar.  (IP5)  

Folkbildningen som ett komplement 

Folkbildningen är enligt IP4 det som inte erbjuds av skolan eller samhället. ABF beskrivs som 

någonting fristående från samhället. Det är ett komplement till självlärning och det som inte 

passar att lära sig på något annat sätt enligt IP3. Här tolkar jag IP3 som om folkbildningen är 

ett komplement, det som blir över i mellanrummet mellan utbildningssamhälle och 

självlärning. Folkbildning, enligt IP3, är vidare en metod och ett redskap att täppa igen behov 

som samhället har till exempel att medborgarna ska kunna engelska och betala räkningar på 

nätet. Folkbildningen är, enligt IP3, de enda som har räckvidd ut i landets alla orter och 

innebär billigt livslångt lärande och chansen att lära det man missat.  

Utveckling av individen och samhället 

Folkbildning för mig betyder frihet, folkbildning för mig betyder att man ser inga gränser för att 

utvecklas både individuellt samt vara med dom andra och utveckla hela samhället. (IP5) 

 

I samtliga fem intervjuer relaterar intervjupersonerna till folkbildning som något som 

utvecklar individer och tre av dem ger exempel på egna upplevelser inom 

folkbildningen som förändrat dem som människor eller givit dom något de behöver. 

 

Och det ger mig en jättekick att börja med musik igen så ja, att man får utvecklas som individ och 

kanske ägna sig åt flera intressen, bredare än vad man kanske gör annars. (IP1) 
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jag minns ju själv mina första studiecirklar (…) som har påverkat att jag har valt och leva det liv jag 

har valt efteråt, därför att min kunskap eller min åsikt, rättare sagt, blev lika mycket, lika högt 

värderad som alla dom, jag tror att snittåldern var, jag tror den näst yngsta var 57 i min 

studiecirkel, och dom stannade upp och dom lyssnade på vad jag hade att säga. (IP3) 

 

jag som var en unge som behövde ta mycket plats och inte riktigt fick ta så mycket plats på dagis, 

tyckte att det var fantastiskt. (IP4) 

 

Intervjupersonerna berättar att de får utvecklas, att de blev sedda och att deras åsikt blev tagen 

på allvar. IP1 berättar också om en snirklig skolgång och övertygelsen om att folkbildningen 

kan bli ett alternativ. IP3 menar att upplevelsen förändrade livet, som senare innebar en vidare 

karriär. I intervjuerna framträder en bild att individen ska utvecklas, få kunskap och aktivera 

sig, bli engagerad. Folkbildningen innebär då att sociala behov tillgodoses som minskar 

klyftor och att det främjar demokrati. Människor kommer till tals och får engagera sig i ett 

eget intresse. Individen kan bli friskare, lyckligare, få större självförtroende och större 

deltagande i samhällsutvecklingen. Deltagandet i studiecirkeln har också enligt IP3 blivit en 

statussymbol för den egna tiden. 

 

 Jag tror det har blivit lite grann nästan en statusmarkör, onsdagskvällar det är min egen tid 

[skrattar till] att man viker av den för sig själv. (IP3) 

 

IP2 berättar att det finns en stereotyp bild av området där andra personer inom ABF tycker att 

de som bor i området ska få stöd att orka vara vuxna. Om de får engagera sig i föreningen och 

bilda sig inom ABF kommer de orka vara föräldrar och ta ansvar. IP2 menar att detta är en 

felaktig bild som utgår från att ”invandraren” inte är vuxen och tar ansvar.  

 

Individens utveckling kopplas i alla intervjuer också till samhället, men i olika grad. Målet 

med folkbildningen är, enligt IP3, det individuella bildningssträvandet och det samhällerliga 

behovet. Både och inte antingen eller. Samhällets behov är att medborgarna ska kunna mer, 

att luckor ska täppas igen, till exempel den digitala klyftan. Demokrati och att ta plats i 

demokratin är en önskan från intervjupersonerna att deltagande i folkbildningens verksamhet 

ska leda till. IP4 funderar på om ABF verkligen har en analys och strategi i verksamheten att 

den ska leda till samhällsförändring.  



24 

 

Folkbildningens målgrupp 

Målgruppen är enligt IP3 de som fått minst. Exempel som IP3 lyfter fram är 

invandrarorganisationer, pensionärer, fackföreningar och organisationer för personer med 

olika funktionsnedsättningar. IP1 säger att folkbildningen är vänt mot alla: 

 

men som jag sa dom som vi når just nu är pensionärer och etniska grupper (…) det kanske är dom 

etniska grupperna som är arbetarklassen nu för tiden (…) så i så fall är det väl arbetarna som vi 

fortfarande når ut till. (IP1) 

 

Samtidigt som folkbildningen inom ABF vänder sig mot en stor grupp funderar IP2 på vilka 

grupper resurserna styrs mot, vilka som prioriteras: 

 

Det satsas mycket resurser på kanske mer kultur och finkulturstudiecirklar, eller det behöver inte 

vara finkultur, det kan vara hantverkscirklar, det är inget fel med det, men ibland kan man 

fundera över dom här sju olika uppdragen som studieförbunden har, eller sju olika punkter och 

fyra uppdrag, hur mycket resurser lägger man ner på varje och jag kan inte. Jag kan känna att 

man lägger ner mycket tid på vissa till exempel kultur mest den typen av kultur som äldre 

svenska, äldre etniskt svenska damer är intresserade av, medan det livslånga lärandet och den 

digitala klyftan, det mångkulturella samhällets utmaningar jag vet inte om man lägger lika mycket 

tid och resurser på det. (IP2) 

 

 Målgruppen i allmänhet beskrivs som bred från barn och ungdomar till invandrarföreningar 

och pensionärer, och med ord som ”alla” eller ”99%”. I intervjuerna framkommer att 

målgrupperna mellan den öppna verksamheten verkar skilja sig från målgruppen för 

föreningarnas verksamhet. I den öppna verksamheten är det mer ”finkultur” enligt IP2 och i 

ABF-husets föreläsningar deltar akademiker eller som IP4 säger ”de upplysta”. Verksamheten 

prövas enligt IP3 mot en marknad och statsbidragen fördelas efter volym. Målgruppen verkar 

vara såväl eliten som folket  

Folkbildningen i praktiken 

Metoderna för folkbildningen inom ABF är enligt IP3 studiecirkeln, kurser och föreläsningar. 

Kurserna tenderar att bli utlärning och föreläsningarna kopior av universitets föreläsningar. 

Studiecirkeln som metod beskrivs som att stöta och blöta, tugga kunskap. Reflektera mellan 

gångerna, föra ett resonemang, lämna boken, diskutera, lyssna, lära, våga själv, fnissa och 

förklara bevekelsegrunden. Verksamheten beskrivs av IP4 som föreläsningar och stöd i olika 
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events kopplat till ABF:s medlemsorganisationer. ABF står för lokaler, vilket är ett tema som 

återkommer i flera av intervjuerna särskilt kopplat till de etniska föreningarna. 

 

Ämnesinnehållet påverkas av efterfrågan på marknaden och nivån tenderar att vara högre i 

föreläsningarna. Exempel på att deltagarna säger att nu vill vi inte göra silversmide längre, det 

är tråkigt, vi vill göra fusion. Vad är det? säger ABF:arna och anordnar fusion. IP1 beskriver 

ämnesinnehållet som en blandning av kultur, lärande och hobbyinriktade ämnen. IP2 berättar 

att dans, musik, teater, livsåskådning, hemspråk, religion, journalistik och samhällsvetenskap 

kan vara innehållet i verksamheten. Innehållet snappas enligt IP3 upp genom att verksamheten 

prövas på en marknad två gånger om året.  

Det mångkulturella samhället - samhällsanalys 

Klassamhälle 

När intervjupersonerna ska beskriva det samhälle vi lever i pekar samtliga på klyftor i 

samhället till exempel demokratiska, ekonomiska och kulturella klyftor. Tre av 

intervjupersonerna beskriver ett klassamhälle: IP4 menar att klassklyftor handlar om hälsa, 

vad man har för vanor, vad man tar del av för information, vilka kulturaktiviteter man tar del 

av, vilka föreningar man engagerar sig i, och inte bara om pengar. IP3 beskriver samhället vi 

lever i idag utifrån en klassanalys. IP3 beskriver analysen som uppbruten i underkategorier 

eller i en trappa med flera kategorier så som kön, etnicitet, sexualitet etc. Det framkommer 

flera gånger i den här intervjun utsagor om att vi inte är klara med analysen, att det är svårt 

och ibland verkar analysen inte påbörjad. Bilden av en ofullständig och pågående analys 

stärks, enligt min uppfattning, av att IP4 påpekar att analysen måste uppdateras och 

moderniseras, att ABF ligger efter. En slutsats IP3 drar är utifrån en tanke att klassamhället 

utgår från de gamla skillnaderna: 

 

man kanske inte kan designa en lösning för varje undergrupp utan det kanske är det breda 

penseldraget, det kan ju vara det som saknas. (IP3)  

 

Ord som återkommer är utanförskap, integration, segregation och klass. Klass och kön verkar 

mer okomplicerat att förhålla sig till medan kultur, språk och etnicitet förstås olika. IP3 vill 

analysera utifrån klass, men accepterar att andra faktorer påverkar, IP4 vill också främst 

förklara skillnader utifrån hälsa, ekonomi, utbildning, vanor etc.  
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Likhet och olikhet i det mångkulturella samhället 

Jag ser att människor är otroligt lika i många avseenden, samtidigt är vi olika. (IP5)  

 

IP5 pekar på att människor är både lika och olika och fortsätter med att resonera om att 

olikheterna kan ha en religiös, etnisk, social eller kulturell grund. Vilka konsekvenser bör 

dessa likheter och olikheter få? IP2 pekar på vikten av att inte utgå från att alla från ett visst 

ursprung, eller med en viss specifik etnicitet har vissa specifika behov. Vidare beskriver IP2 

att många människor i och utanför ABF har en bild av vissa områden: 

 

Även om det här området jag vet att, (…) det finns hög arbetslöshet, det finns låg utbildningsnivå 

i vissa grupper, det finns en viss statistik för det här området och liknande områden, men det 

finns också mycket positivt, man ska inte glömma bort det och stämpla det. (IP2) 

 

IP3 presenterar två strategier för integration antingen genom segregation eller genom 

integration. Nyckeln till problemen verkar vara arbete och egen försörjning samtidigt som 

arbetsgivarna är försiktiga med att anställa. Namnet nämns som en viktig faktor som avgör 

om individen får ett jobb. Tänkbara förklaringar är att utbudet av arbetslösa svenskar är stor. 

Resonemang kring motsättningar och att  

 

jag tror inte samhället runt omkring kommer att acceptera att dom aldrig närmar sig en 

arbetsplats eller aldrig närmar sig att lära sig språket eller vad det nu kan vara vi har som krav i 

samhället och där, jag är ganska orolig över utvecklingen där. Ser tyvärr sverigedemokrattrenden 

jag tror att den är mycket djupare än 5 procent av väljarna jag tror att åsikter finns hos ganska 

stora grupper att det bästa vore att bygga plank. (IP3) 

 

Vidare beskriver IP3 att Sverige fram till 90-talet var ett homogent samhälle. 

 

IP3 använder begreppet invandrare bara kring de som invandrat. När jag frågar om hur IP3 ser 

på deras barn och barnbarn är svaret: 

 

Jag är skeptisk till det där med att göra gruppen så stor med tredje generation och så där. (IP3) 

 

Förklaringen finns, enligt IP3, i att barn gör som föräldrarna gör, det vill säga lever utan 

arbete. IP5 ser en förändring över tid att ordet invandrare har haft olika klang och tror i 
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framtiden att alla kommer att undra vad man menar om man kallar någon invandrare. Tidigare 

refererades vem man var till det gamla landet.  

 

Det är Ali från Irak (…) Nu är det väldigt sällan någon säger så. Nu säger man att [Fatime] 

kommer. Varifrån kommer hon? Hon kommer från ABF. (IP5)  

 

IP2 har en inkluderande syn, men menar att det finns generationsskillnader i synen på 

svenskhet: 

 

Och min uppfattning är att yngre medborgare har en helt annan syn på vad en svensk är. Jag har 

massor av kompisar som är svenskar [Nima, Carlos, Sirwe, Abla], dom är svenskar men folk i mina 

föräldrars generation och dom som är yngre än mina föräldrar verkar inte dela den 

uppfattningen, då är man nån konstig. Då tror jag att man drar sig för att kalla den personen på 

intervju, till exempel, fast man kanske har ett jättefint CV(…) Vi är lite rädda omedvetet för det 

som är annorlunda och då kanske man verkar jätteduktig och man kommer på intervju, det är 

studier jag har läst, att man vill att det ska funka i fikarummet och i sociala sammanhang, och då 

kanske man tänker men vad ska vi prata om, ja han eller hon kanske går på fredagsbön vad 

konstigt, men du vet så där, medan yngre personer inte tycker att det är nåt konstigt. (IP2) 

ABF i det mångkulturella samhället 

ABF som mötesplats 

Det är en folkbildares uppgift att använda sin kunskap och sin erfarenhet, först och främst att 

våga möta alla olika kulturer och människor och öppna dörren till samtal. (IP5) 

 

ABF framhålls av flera intervjupersoner som en mötesplats och knytpunkt för föreningar av 

olika slag, bland annat etniska föreningar. IP4 tycker att ABF ligger ganska mycket i framkant 

när det gäller att nå ut till fler grupper. Däremot saknas en strategi för var man vill.  

 

Det känns lite grann som att det inte finns samma analys där som man hade då för arbetarna som 

man har för dom här invandrarföreningarna som ABF kallar dom för. (IP4) 

 

ABF står alltså för lokaler och lär ut hur en förening kan drivas och kan få olika kulturella 

föreningar att knyta kontakter och samarbeta. IP1 anser att ABF brygger broar mellan 

föreningar och mellan föreningar och resurser som finns inom ABF. Föreningarna slipper på 
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så vis uppfinna hjulet igen. Det sker en bra integration inom ABF. ABF skapar kontakter och 

samverkansfördelar mellan föreningar och människor.  

 

Vi är öppna för alla människor oavsett bakgrund. (IP1) 

 

IP3 beskriver istället verksamheten som segregerad. Grekiska riksförbundet anordnar sina 

egna verksamheter och somalier verksamhet för somalier. Verksamheter som nämns är utöver 

dans är kurser om hur samhället fungerar, a-kassa, försäkringskassa och rättsväsende. 

Verksamheten har enligt IP3 det bästa för ögonen. Tidigare, menar IP3, fanns det alltid 

kulturinslag på möten i arbetarrörelsen och internationella utblickar och mat, men betydde det 

något? 

 

Sen kan man säga att mycket av det var jävligt patetiskt för det var liksom att varje 

arbetarkommunsmöte eller repskap så hade vi internationell utblick och skulle käka empanadas 

på varenda jävla möte och det var ibland nästan förnedrande, men det var alltid diskussioner om 

det och framförallt så tror jag att vi hittade många fler invandrare som fick uppdrag i 

arbetarrörelsen och också i ABF på sjuttio- och början på åttiotalet än som vad det är idag. (IP3) 

 

IP3 avslutar med att konstatera att det samtidigt innebar att fler invandrare fick uppdrag i 

arbetarrörelsen och i ABF än idag. Tyvärr förmår inte ABF bryta glappet mellan invandrare 

och det svenska samhället.  

Representation 

Hur intervjupersonerna beskriver representationen i organisationen utifrån etnicitet skiljer sig 

åt. IP3 menar att det finns en hög representation av invandrarorganisationer men att 

verksamheten beskrivs som segregerad. Övriga intervjupersoner pekar på olika brister i 

representationen: 

 

En kommentar är att jag är väldigt förvånad att man inte, eller jag upplever att etniska föreningar 

är för hela ABF nationellt är prioriterat område och det är fint och bra, men sen då och därefter? 

Hur många av vår personal har annan etnisk bakgrund? (…) Min uppfattning är att när man har 

folk med utomnordisk bakgrund anställd då är det inte på så höga positioner det kanske är på 

någon projekttjänst och sen blir inte den kvar. (IP2) 

 

Kunskap måste vara människor som är inblandade och det kan inte vara en ABF avdelning som är 

ursvenskar och alla är män och medelålders och dom har aldrig träffat andra kulturer, då blir 
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kunskapsnivån väldigt låg. I Sverige har 27-28 % är inte ursvenska och det betyder att dom själva 

eller deras föräldrar kommer från ett annat land och då måste folkbildningsorganisationen och 

studieförbund och folkhögskolor och ordinarie utbildningsinstitutioner ska präglas av den här 

mångfalden. (IP5) 

 

Förutom representation utifrån kategorin etnicitet eller kultur lyfts genus och kön fram av två 

av intervjupersonerna och ålder av en. 

 

Men en reflektion är också att förutom mångfaldsperspektivet, så jämställdhetsperspektivet, 

genusperspektivet, jag blir jätteförvånad när jag ser massa blonda unga svenska män som är 

nyanställda på förbundet, men var är kvinnorna då och var är folk med invandrarbakgrund? (IP2) 

 

Jag tror att det är en väldigt kvinnodominerad miljö i det lokala engagemanget och ju högre upp 

ju fler män, lite äldre män, som tar ansvar. Jag tror att det är svårt att nå, man har på vissa håll 

mindre projekt, och kanske mindre viktiga tjänster hittat personer med utländsk bakgrund, från 

föreningarna som man har anställt, men jag har svårt att se att någon av dom skulle ha ett större 

ansvar högre upp i organisationen, men det är ju ett, det är ett traditionellt 

arbetarrörelsefenomen, det är inte bara inom ABF vi har det problemet. ( IP4) 

 

När det gäller ålder säger IP4:  

 

Jag tror att det är lite svårt att rekrytera nya grupper och unga människor till att vilja ta ansvar 

inom ABF och det tror jag är en identitetsfaktor om man verkligen tycker att det ABF står för är 

något nytt och framåt, och häftigt och roligt och modernt. (IP4) 

 

Intervjupersonerna pekar här på vilka som anställs inom organisationen och de gör analysen 

att personer med utländsk bakgrund finns längre ner i hierarkin och på korta och tillfälliga 

tjänster. Problemet tillskrivs inte ABF utan samhället i stort och som en del av den ideella 

sektorn. IP2 verkar sätta större tilltro till att marknadskrafter kan se fördel i mångfald än 

ideella organisationer: 

 

Jag tror inte ABF är värre än någon annan, jag tror ABF som en del av Sverige och den svenska 

arbetsmarknaden och kanske organisationssverige och företag, nej förresten jag tror kanske 

organisationer är värre då, företag i alla fall större har fattat att det är en tillgång att ha 

människor med språkkunskaper och med utländsk härkomst och med ett annat namn än bara ett 
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svenskt att det ger positiva fördelar det verkar snarare företagen ha fattat än organisationer. 

(IP2) 

 

IP5 pekar på att utvecklingen går åt rätt håll, men att det finns betydligt mer att göra. 

Framförallt hos de som ska fatta besluten, de förtroendevalda:  

 

Om man jämför med för tjugo år sedan ser jag att det ha hänt enorma förändringar när det gäller 

mångfald inom ABF. Vi träffas varje eller vartannat år i något sammanhang, med olika 

avdelningar och då träffar jag många personer som kommer från andra länder som sitter på olika 

positioner inom ABF, men jag tror inte att det är tillräckligt. Jag tror att det fortfarande finns 

utrymme, och det handlar inte bara om att anställa personal, utan när jag tittar i 

styrelsesammanhanget, i avdelningarna ser jag inte många personer från andra länder. Det kan 

vara skadligt om det blir skillnad mellan dom som är på fältet och jobbar och dom sitter och 

bestämmer och planerar, det kan gå snett, det måste man vara försiktig med även 

beslutstagande organen inom folkbildningen och folkrörelsen ABF och studieförbunden ska ha en 

balans, de ska präglas av mångfald. Annars kan det leda till att de som fattar besluten och de som 

jobbar på fältet inte förstår varandra. Beslutsfattarna tar ett beslut som inte fungerar. (IP5) 

 

De lösningar som finns är dels generationsväxling, men intervjupersonerna ser möjligheter i 

att ABF på ett tydligt sätt bejakar mångfald och medvetet anlitar föreläsare med olika 

bakgrunder:  

 

Kanske generationsväxlingen kan vara med och lösa en del, men just ABF skulle kunna göra 

mycket mer och vara en spjutspets och ta in föreläsare i områdena och på ABF-huset och ta helt 

andra ställningstaganden. (IP2) 

Etniska föreningar 

Vi hade faktiskt en diskussion om det (…)att dom inte vill bli kallade för invandrare och det är 

många som har den diskussionen nu att när upphör man att vara invandrare och så vidare (…) jag 

tror att med tiden så kommer det här gå över till att bli ganska likvärdiga föreningar och att 

markeringar kring ursprung försvinner. (IP1) 

 

ABF använder enligt IP2 medvetet och strategiskt begreppet etnisk förening. Tidigare 

användes begreppet invandrarföreningar men hur förstår intervjupersonerna de här 

begreppen? Min tolkning är att det finns olika infallsvinklar kring begreppen. Dels i 
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utgångspunkt från hur deltagarna själva ser på sin organisation och i förlängningen sin 

identitet: 

 

Det känns nästan som att det är bättre, för deras ledare han blev lite upprörd när [X] gick igenom 

och använde ordet invandrarförening när ha beskrev en chilensk förening (…) att det är nånting 

som har blivit ganska känsligt att dom markerar att dom är en assyrisk förening men ändå vill 

dom inte bli kallade invandrare, att då är det kanske bättre att prata om etniska föreningar 

eftersom det har blivit lite känsloladdat, det ordet. (IP1) 

 

Den andra infallsvinkeln är den offentliga debatten och diskursen kring invandrare. IP2 tror 

att ABF försöker förfina någonting genom att använda begreppet etnisk och relaterar ordet 

invandrare till en negativ klang i den offentliga debatten: 

 

jag upplever kanske att man försöker förfina nånting genom etniska föreningar, det låter lite 

finare och inte så exkluderande att man tycker, att man kanske har resonerat sig fram till att 

invandrare har en negativ klang för att ofta är det ju i media, det finns mycket rubriker. Det har ju 

det, jag kan hålla med om att invandrare har en negativ klang och det kan många tycka, så är det 

ju, men jag vet inte om man kommer runt problemet genom att använda etniska föreningar. (IP2) 

 

IP5 menar att användandet av begrepp inte spelar någon roll. Ord förändras över tid: 

 

Ska det heta invandrarförening eller etnisk förening eller nysvenskar eller nyinflyttade, det finns 

massor av ord. Vi ska inte fastna i den, låt folk uttrycka sig hur dom vill. (IP5) 

 

IP2 pekar på att det finns förutfattade meningar om villkoren för det som ABF kallar för 

etniska föreningar. Många tycks tro att all verksamhet sker på dagtid, men så är det inte: 

 

Dom här föreningarna gör ju det ideellt utöver sitt arbete och andra åtaganden så det är väldigt 

mycket kvällar och helger som det är fullt ös här i våra lokaler. När folk har jobbat och kommer 

hem. (IP2) 

 

IP4 efterlyser modernare begrepp och analys och vill tona ner begreppen invandrare och 

etnicitet och ser hellre ett begrepp som till exempel kulturell förening. Min tolkning är att IP4 

menar att etnicitet tillskriver individer etiketter och att det kan vara så att det saknas kunskap 
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om att alla från Pakistan eller Turkiet inte automatiskt definierar sig själva utifrån en 

homogen nationell etnicitet. Om ABF säger IP4: 

 

Dom ligger ganska mycket i framkant av att försöka nå ut till fler grupper och hitta nya sätt att 

samarbeta, men de här begreppen som dom använder sig av, ja, jag tycker att dom är lite 

förlegade (…)att man kallar föreningarna för invandrarföreningar och har mycket representation 

utifrån etnicitet och det är så man delar upp grupperna, men samtidigt är det ju så att jag hade 

önskat att man hade varit mer proaktiv och ha en analys som inte var så uppdelad i etniska 

grupper. (IP4) 

Redovisning av text- och bildmaterialet 

Idéprogram  

 

Bild 1. Framsidan av ABF:s idéprogram 

 

ABF:s idéprogram har rubriken GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG! och på framsidan finns 

förutom rubriken med stora bokstäver en ung kvinna som läser i en bok. Kvinnan har 

svartbrunt hår och huden är ljusbrun och miljön är troligtvis ett bibliotek. Jag känner igen 

interiören från Stockholms statsbibliotek med gröna läslampor och studiebord. Kvinnan har 

lite eller ingen make-up och hennes blick är riktad ner mot boken som hon håller i sina 

händer. Hon har stora örhängen i metall och en kort lockig frisyr. Tröjan är v–ringad i ett 

stickat material i bland annat färgerna blått och rött. Titeln på boken är Happiness av Richard 

Layard och har undertiteln lessons from a new science. Bilden är beskuren strax ovanför 

midjan och bilden är tagen framifrån och i höjd med motivet. ABF:s logotype en rektangel 



33 

 

med röd botten och ”ABF” med vita bokstäver i en utsträckt cirkel (ellips) täcker delar av 

kvinnans hår i övre vänstra hörnet.  

 

Texten är uppdelad i två huvuddelar: ABF - en idérörelse och ABFs utmaningar. ABF som 

idérörelse beskriver ABF som en utvecklingsresurs, ABFs demokrati-, människo- och 

bildningssyn. Minst hälften av alla bilder representerar personer med mörk hy och eller mörkt 

hår. 

ABF:s Stadgar 

 

Bild 2. ABF:s stadgar antagna 2011 inskannad fram- och baksida. 

På framsidan av ABF:s stadgar finns en bild tagen utomhus. Fonden är Runöhallen, några 

tallar och en molnig himmel. Framför Runöhallen, som är en byggnad på en kursgård som ägs 

av Landsorganisationen (LO), står flaggor i nio olika färger med texten GÖR EN ANNAN 

VÄRLD MÖJLIG och ”ABF” i sin elips. Människor strömmar ut ur byggnaden och alla har 

ljus hy och det är personer i olika åldrar. En ung kvinna och en medelålders man går först, de 

ler och tittar ner mot marken framför dem. Bakom dem går en medelålder kvinna som tittar 

rakt fram och in i kameran.  

 

§1 Grundsatser inleder förbundets stadgar:  

 

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) vill genom fri och frivillig bildningsverksamhet, grundad på 

jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer: -främja och själv delta i, en 

samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar; - 

utbilda sina anslutna organisationers medlemmar för uppgifter i föreningsliv, arbetsliv och 
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samhälle; - samt skapa förutsättningar för delaktighet och valfrihet i utbildning och kulturliv för 

alla människor. (ABF 2011c, s. 5) 

 

Om representation säger stadgarna att jämn könsfördelning skall eftersträvas vid val av 

ersättare och ledamöter av förbundsstyrelsen och i övrigt nämns fördelningen mellan 

medlemsorganisationer och avdelningar och distrikt (ABF, 2011c). Kön, geografi och 

organisatorisk hemvist ges alltså företräde när representation ska beslutas. 

Folkbildning i praktiken, dess mål och målgrupp 

Vår bildnings- och kunskapssyn handlar i grunden om alla människors rätt att få bilda och 

utveckla sig själva till något som inte är bestämt av andra eller på förhand givet. Bildning och 

kunskap skapas i mötet mellan olika erfarenheter, mellan det bekanta och obekanta.  (ABF 

2011a, s. 10)  

 

Folkbildningen ska vara fri och frivillig och bildning handlar om att få bilda och utveckla sig 

till något som varken är bestämt av andra eller givet på förhand. Folkbildningen beskrivs som 

en idé som ska ge människor ”mod och kunskap för att få makt och ansvar såväl i den egna 

vardagen som i samhället som helhet” (ABF, 2011a, s. 3). Dessutom ska den radikala 

folkbildningen ”utmana och vara en demokratisk förändringskraft” (Ibid.). Verksamheten ska 

ge mest till den som fått minst. 

 

I Bild 1 är boken, enligt min analys, en symbol eller ett tecken för visdom och för bildning. 

Biblioteket en miljö för lärande och för att söka visdom/bildning. Bilden konnoterar 

självlärande och inte folkbildning i den form som beskrivs av IP3 ovan (föreläsning, 

studiecirkel, kulturarrangemang), dessutom i ett anrikt bibliotek ritat av en känd arkitekt, och 

långt från den stereotypa bilden av förorten med sina höga hus och betong. Lärandet sker i 

ensamhet och inte i de sociala sammanhang med diskussioner som förknippas med 

folkbildningen. Bokens genre och språk antyder en bildad och språkkunnig person.  

Det mångkulturella samhället - samhällsanalys 

Samhällsanalysen i idéprogrammet utgår från begreppsparet klass- och könsskillnader medan 

etnisk bakgrund, funktionshinder, ålder och sexuell läggning beskrivs som grunder för 

diskriminering. Boendeort nämns också som en strukturell faktor för diskriminering. Klass- 

och könsskillnader beskrivs som något som lever kvar och som grundläggande orättvisor 

utgår från medan medvetenheten kring andra förtryck växer och något som orättvisor också 
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kan utgå från. (ABF, 2011a) Sverige beskrivs vidare som mångetniskt och mångkulturellt 

land ”med oanade möjligheter att utveckla både gemenskap och mångfald” (ABF, 2011a, s. 

18). Olika skillnader ges alltså olika tyngd enligt min tolkning. Klass och kön är 

grundläggande medan andra kategorier finns utöver dessa. 

ABF i det mångkulturella samhället 

ABF ska vara en mångkulturell mötesplats mellan ”etablerade svenska organisationer och 

organisationer för etniska och språkliga minoriteter” (Ibid.) och en mötesplats mellan olika 

kulturer och människor. Vidare ska ABF bidra till att ”utveckla det mångkulturella samhället 

genom att främja en språklig och kulturell mångfald” (ABF, 2011a, s. 25). Bild 2 konnoterar 

ett internt ABF-möte i en av arbetarrörelsens egna lokaler. Mannen som går först känner jag 

igen som anställd på det centrala kansliet. Ingen av personerna har mörk hy eller mörkt hår.  

Förändrat förhållningssätt? 

I Riktlinjer 2011-2014 har fyra utmaningar valts ut att särskilt fokusera på: motverka 

klassamhället, stärka folkrörelserna, kultur för alla och livslångt lärande. I denna text finns en 

förändring och det är att klassamhället beskrivs också utan tillägget kring kön: ”Ytterst är 

klassamhället en fråga om makt och inflytande i samhälle, boende och arbetsliv” (ABF, 

2011d, s. 8). Det mångkulturella samhället omnämns inte under någon utmaning explicit. Min 

tolkning är att ABF under en längre period i sin samhällsanalys utgått från ett flertal 

kategorier där klass och kön varit mest centrala, men där också etnicitet, funktionshinder, 

ålder, sexuell läggning och boendeort funnits som kategorier nu går mot en mer renodlad 

klassanalys. I dokumenten framträder en bild av svenska organisationer respektive 

organisationer för etniska och språkliga minoriteter.  

Diskussion 

Mitt syfte var att utifrån ett interkulturellt perspektiv undersöka ABF:s bildningsideal i dagens 

mångkulturella samhälle. För att utforska syftet formulerade jag tre forskningsfrågor kring hur 

ett urval av texter framställer fem verksamma inom ABF förstår  

– folkbildning, i praktiken, dess mål och målgrupp 

– det mångkulturella samhället 

– hur ABF påverkar och påverkas av det mångkulturella samhället. 

 

  



36 

 

Jag anser att det finns fyra övergripande slutsatser utifrån mitt resultat: 

 

 För det första präglas bildningsidealet inom dagens ABF av såväl 

medborgarbildningsidealet som självbildningsidealet och betonar därmed både nyttan 

för individen och i förlängningen samhället och det egna bildningssträvandet.  

 

 För det andra finns det en trend i ABF:s samhällsanalys mot en mer renodlad 

klassanalys som tonar ned andra kategorier så som kön, etnicitet, ålder och sexuell 

orientering. Analysen avser att sträva efter jämlikhet men det finns en risk att den 

understödjer de som kräver en mer assimilatorisk politik.  

 

 För det tredje är representationen inom ABF för personer med utländsk bakgrund svag 

och viss verksamhet etiketteras som ”etnisk” vilket urskiljer den från övrig 

verksamhet.  

 

 För det fjärde finns det möjligheter för ABF att göra en annan värld möjlig med ett 

inkluderande synsätt och medvetenhet kring mångfald genom: rekrytering av fler med 

utländsk bakgrund, genomtänkta begrepp, att säkerställa folkbildningens pedagogiska 

utgångspunkt i varje enskild individ, att bekämpa stereotypa bilder och att fortsätta 

bygga nätverk. Jag tolkar utifrån mitt resultat att ABF vid ett medvetet arbete kan 

stärka den interkulturella kompetensen inom organisationen och etnocentrisk bildning 

kan därmed förändras till mångkulturell bildning. 

 

Dessa slutsatser diskuteras under nedanstående fyra rubriker och därefter diskuterar jag 

studiens validitet och reliabilitet och ger förslag på fortsatta studier. 

Folkbildning, i praktiken, dess mål och målgrupp 

Medborgarbildning och självbildning 

För individen kan deltagande i ABF:s verksamhet vara en symbol för den egna tiden. Jag 

tolkar detta i ett vidare sammanhang utifrån individualisering och konsumtion att visa vem 

man är genom sin fritid. När det gäller individens utveckling finns drag av såväl 

självbildningsidealet som medborgarbildningsidealet. Dock verkar det finnas en spricka här 

där vissa använder folkbildning som status medan andra ska få verktyg att påverka samhället 
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och ta hand om sig själva. Bland annat finns uppfattningar om att vissa grupper har specifika 

behov som jag tolkar med hjälp av Goldstein-Kyagas och Borgströms (2011) resonemang om 

etnifiering och andrafiering. Här möts också universalism och partikularism: har vissa grupper 

särskilda behov som ABF ska förhålla sig till? Vem har i så fall rätt att definiera dem?  

 

Mitt resultat visar att materialet är rikt på uttryck för den individuella utvecklingen, men 

också nyttan för samhället. Jag tolkar samhällsnyttan som att ABF verkar inom systemet 

snarare än att vara förändrande. ABF följer trender på marknaden och leder dem inte. Det 

bildningsideal som framträder här är medborgarbildning, där nyttan för samhället betonas 

framför individens bildningssträvan. Samtidigt eftersträvas den jämlika dimensionen av 

bildning i Gustavssons (1991) begreppspar jämlikhet och elitism eftersom ABF vill ge mest 

till de som fått minst. I övrigt tycker jag att kopplingen till verklig samhällsförändring är 

ganska svag i intervjuerna. Medan de typografiska texterna beskriver samhällsförändring med 

starka uttryck som ”samhällsomdaning” (ABF, 2011c, s. 5). Behovet av Sandlers 

kamporganisation (Åkerstedt, 1967) ser jag i IP4:s frågor och funderingar om vad 

verksamheten syftar till. 

Bildningens inneboende motsättningar 

Gustavsson (1991) beskriver att det finns inneboende motsättningar i begreppet bildning 

mellan fri och oändlig process kontra förebild och mål, mellan jämlikhet och elitism, och 

mellan bildningens karaktär av sammanhang och helhet gentemot kunskapens specialisering.  

 

Den fria och oändliga processen uttrycks bland annat som att folkbildningen ska vara fri och 

frivillig. Men hur fri kan en process vara samtidigt som staten bestämmer ramarna? Hur fri är 

processen när verksamheten bedrivs på en marknad? Motsättningen blir då tydlig mellan 

bildning som en fri och oändlig process gentemot mål och förebild. Är det i sin ordning att 

staten finansierar en verksamhet som är helt fri? Nej, verkar vara svaret. Staten ställer upp 

syften och verksamhetsområden som ABF måste förhålla sig till. Det fria och frivilliga syns 

handla om att antingen välja på marknaden eller att i föreningen bestämma innehåll. Bo 

Anderssons (1980) analys om att folkbildningens relation till staten innebär behov av stöd 

bekräftas här. 

 

Motsättningar mellan jämlikhet och elitism finns också i mitt resultat. Vem är målgruppen? 

Enligt idéprogrammet de som fått minst, och enligt intervjuerna i stort sett alla och i vissa 
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verksamheter en välutbildad elit. Jag tolkar att det kan finnas ekonomiska incitament som 

driver verksamheten mot den allt större medelklassen. Kopplingen till studieförbundens 

grundare, folkrörelserna, är enligt Lorentz (2006a) svagare. 

 

Motsättningen som handlar om bildningens karaktär av helhet gentemot specialisering 

skymtar fram i materialet. IP4 frågar efter en strategi för förändring som jag tolkar ska sätta in 

bildningen och lärandet i ett större sammanhang. Deltagarna ska inte bara lära sig spela gitarr 

eller hur en förening fungerar utan ska få verktyg till samhällsförändring. Ämnesinnehållet är 

brett och frågan är om det är rimligt att förmedla en helhet till någon som vill lära sig att 

Sms:a? Kan ABF hålla kvar sina deltagare om verksamheten upplevs syfta till 

samhällsförändring?  

Interkulturella perspektiv på folkbildningen 

Det interkulturella perspektivet vill vara gränsöverskridande och ifrågasätta normer, inte utgå 

från vi och den andre. Folkbildningen kan som Lorentz (2006b) visar, genom sin 

utgångspunkt hos individen, bidra till att stärka detta gränsöverskridande perspektiv där 

deltagaren får vara både lik och olik. Men likagärna kan skillnader befästas och olikheter 

förklaras med kultur. Vidare innebär det interkulturella perspektivet på bildning att om 

individen blir sedd och tagen på allvar kan det i sin tur kan leda till gemenskap och 

delaktighet i ett mångkulturellt samhälle. Det som framkommer i resultatet pekar på ett fokus 

på individen och därmed bra förutsättningar för interkulturell verksamhet som i nästa steg kan 

leda till en större medvetenhet och interkulturell kompetens. 

 

Det mångkulturella samhället - samhällsanalys 

Det interkulturella perspektivet utgår från fler dimensioner än etnicitet och kultur så som 

klass, kön, funktionshinder och sexuell orientering (Goldstein-Kyaga och Borgström, 2011). 

Min tolkning av hur intervjupersonerna förstår det omgivande samhället är att det finns olika 

sätt att beskriva det och att beskrivningarna i olika grad tangerar begreppet universalism och 

partikularism. Samhällsanalysen inom ABF präglas av svårigheter att förhålla sig till de 

nämnda dimensionerna och det mångkulturella samhället. Ska flera kategorier beskrivas eller 

räcker det med klass och eventuellt kön? Jag vill gärna knyta också denna diskussion till 

universalism och partikularism. Jag tror att klassanalysen är menad att sträva efter den 

universella värderingen kring jämlikhet och att inte urskilja människor och grupper och knyta 
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dem till vissa behov och beteenden. I samhällsdebatten finns som Goldstein-Kyaga och 

Borgström (2011) pekar på vissa krav på assimilation och anpassning och det finns spår av 

detta i resonemanget kring att bygga plank och att inte acceptera att de är arbetslösa. Risken 

med att gå mot en mer renodlad klassanalys, som jag ser det, är att denna strömning får 

genomslag och därmed blir följden minskad tolerans snarare än respekt för olikhet. Det 

interkulturella perspektivet ger oss en mellanväg att både betona likhet och olikhet och inte 

beskriva kultur utifrån ett essentiellt synsätt (Ibid.). 

ABF i det mångkulturella samhället 

Den skrivna delen av organisationskulturen tonar ner det mångkulturella och mångkulturalitet 

nämns inte explicit i de riktlinjer som lagts fram 2011-2014. Bild 2. konnoterar en svensk 

organisation med fast förankring i arbetarrörelsen och dess lokaler och i förlängningen kultur. 

Intervjupersonerna pekar på bristen på representation av personer med utländsk bakgrund 

bland såväl anställda som förtroendevalda vilket bekräftas av Bild 2. 

 

Utöver bristen på representation framstår ABF i mitt resultat som en organisation som till stor 

del riktar sin öppna verksamhet mot en medelklass vars självbildning är en statusmarkör och 

egen tid och där en annan del av verksamheten riktas mot etniska föreningar som genom ABF 

ska få kontakter och kunskaper om hur man driver en förening. Men här pekar flera på att det 

saknas en vidare strategi för samhällsförändring. Jag anser att denna bild stärks av bristen på 

representation. Som en kontrast finns idéprogrammet som i typografisk text, men också i 

bilder, lyfter fram att en annan värld är möjlig. Men om idéprogrammet inte följs av praktisk 

handling blir det ett slag i luften eller en vacker samling ord.  

 

Åkerstedt (1967) visar i sin studie att huvudspåren i ABF:s tidiga bildningssyn var att 

bildning är ett medel och inte gott i sig själv. Dels för individens personliga lycka och 

utveckling, och för samhället i stort. Den litterate arbetaren kan främja arbetarrörelsens 

politiska mål. Det är enligt min tolkning indirekt som samhällsförändringen kan ske genom 

bildade arbetare. Gustavsson (1991) visar vidare att nyttoargumenten för bildning inom 

arbetarrörelsen tar större plats efter första världskriget och Ginner (1988) att ABF inte lyckas 

förverkliga det polytekniska bildningsidealet där bildning och produktion ses i ett dialektiskt 

förhållande till varandra och där den bildade arbetaren kan vara en katalysator i revolutionen. 

Istället är det medborgarbildning och självbildning återigen som präglar bildningssynen. Min 

slutsats är att ABFs bildningsideal i det mångkulturella samhället fortfarande präglas av nytta 
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och självbildning. Individer kan utveckla sig själva, må bättre, men också genom ökad 

bildning och kunskap påverka sin egen och andras situation. Genom ökad bildning kan 

indirekt en samhällsförändring ske. ABF fyller också en direkt nytta för samhället genom att 

arbeta med till exempel studiecirklar i IT-relaterade ämnen vilket gör att fler kan betala sina 

räkningar eller ta del av samhällsservice på Internet och genom sociala medier. 

 

Om det är så att det som förut var arbetarklassen till stora delar idag räknas av andra och av 

sig själva till en allt större medelklass och där självbildning är en statussymbol, vilka är då de 

individer och grupper som ABF borde rikta sig till som skulle kunna motsvara katalysatorerna 

i revolutionen, eller de litterata arbetarna? Här har ABF inte lyckats öppna dörren för 

delaktighet och representation. De som styr verksamheten och är anställda är enligt mitt 

resultat fortfarande de med etnisk svensk bakgrund, män på högre positioner, och äldre. Jag 

får en känsla av att det är bra om människor i socioekonomiskt svaga områden där det bor 

många med utländsk bakgrund, har många aktiva etniska föreningar. Men sen då? Hur kan 

dessa individer och grupper göra anspråk på att vara en del av ABF och en del av samhället i 

stort? Med rätt till makt, erkännande och inflytande? 

En annan värld kan bli möjlig 

En annan värld är möjlig, kommunicerar ABF i sina styrdokument och andra material. Jag 

anser utifrån mitt resultat  att om ABF tar till sig av det interkulturella perspektivet kommer 

möjligheterna att åtminstone ta några steg mot en annan värld att öka.  

 

De styrkor jag tycker att ABF har att utgå från är: 

- Närvaron i lokalsamhället runt om i hela Sverige  

- Människor med olika bakgrunder som finns i verksamheten i såväl den öppna 

verksamheten som i medlems- och samarbetsorganisationers verksamhet 

- Pedagogikens utgångspunkt i individen 

- Stöd till verksamhet (ekonomi, lokaler, kunskap etc.)  som är en förutsättning för vissa 

organisationer att klara sig 

 

De utmaningar jag anser att ABF ska ta sig an är: 

- Medvetenhet kring mångfald och att bjuda in föreläsare, anställa personal och 

rekrytera förtroendevalda med olika bakgrunder. Med ett inkluderande synsätt och 
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med samtalet som utgångspunkt kan etnocentriska föreställningar motverkas och 

interkulturell kompetens byggas upp inom ABF. 

- Medvetenhet kring att språket vi använder också konstruerar vår verklighet (Alvesson 

och Sköldberg, 2008), därför är det viktigt vilka begrepp ABF väljer att använda. 

- Säkerställa att i det pedagogiska folkbildningsarbetet utgå från och synliggöra varje 

individ och därmed forcera etnocentriska föreställningar. Därigenom tror jag att ABF 

kan bidra till ökad tolerans och förståelse. Individer skulle känna sig stärkta i sin egen 

kompetens och se sig själva och ses av andra som resurser.  

- Bekämpa stereotypa bilder av ”invandrare” och ”invandrarområden”. Föreställningar i 

ABF om att vissa inte är vuxna att ta ansvar måste bemötas. Ett konkret verktyg kan 

vara den planerade programverksamheten och i vilka lokaler och på vilka tider den 

bedrivs.  

- Bygga ännu fler nätverk och se olika organisationers styrkor. ABF är en resurs för 

många människor och organisationer, men ABF måste också se dessa människor och 

organisationer som resurser för ABF. 

Validitet och reliabilitet 

Svarar min studie mot min fråga? Jag ville undersöka ABF:s bildningsideal i det 

mångkulturella samhället. Jag anser att mitt material ger en bra utgångspunkt för att svara mot 

mitt syfte och mina frågeställningar. Dock påverkas resultatet av mitt möte med 

intervjupersoner och texter, min egen förförståelse och hur vi tillsammans konstruerar 

verkligheten. Jag tror att min insiderposition både kan ge mig bättre och sämre förutsättningar 

att samla in och analysera materialet. Fördelen är kunskap kring fältet och kontakter i 

organisationen. Nackdelen kan vara förutfattade egna uppfattningar. Precisionen i 

undersökningen och möjligheten för någon annan att upprepa den med samma resultat 

påverkas enligt min uppfattning av att jag som forskare är med i kunskapsproduktionen. Jag 

har därför eftersträvat att beskriva så noggrant som möjligt hur jag har gått tillväga och att jag 

själv har erfarenhet av organisationen. På så vis ges läsaren också möjlighet att sätta in mig 

som forskare i sammanhanget. Dessutom är en nackdel med etnografisk metod att materialet 

blir mycket stort. 
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Fortsatta studier 

Jag tycker att det skulle vara intressant att utforska hur deltagare i verksamheten upplever 

bildningsidealet i praktiken. Detta skulle kunna undersökas genom intervjuer, enkäter och 

observationer. Studien skulle kunna undersöka vilka skillnader som finns i olika 

socioekonomiska områden och i mångkulturella områden respektive områden som präglas av 

majoritetskulturen.  
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Bilaga 

 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Teman/frågor 

 

Vad betyder folkbildning för dig? 

 

Vilka är ”folk” (målgrupp) idag? 

 

Vad är målet med folkbildningen för ABF? 

 

Finns det någon koppling mellan ämnesinnehåll och bildningssyn? 

 

Bildningsideal kopplat till verksamhetsform (studiecirkeln)  

 

ABF i en mångkulturell kontext. 

 

Klassamhället idag 

 


