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Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta 

Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och i Dalarnas län ett 
samverkansprojekt ”Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta”. Vi kallar projektet emellanåt 
också för ”vinna/vinna-projektet”.  

Projektet utgår från att folkbildning och folkbibliotek har samma värdegrund och bakgrund. 
Folkbildningens och folkbibliotekens uppbyggnadsfaser och blomstringstid är delar av framväxten av 
vårt svenska folkhem. De är båda svar på drömmen om det goda demokratiska samhället. Sedan 
kommunaliseringen av folkbiblioteken har de båda verksamheterna dock glidit alltmer i från varandra 
och utvecklats åt olika håll. När folkbibliotekens och studieförbundens vägar väl korsas beror 
det troligen mer på lokala initiativ än strukturerad och långsiktigt planerad samverkan. Frågan 
som vi ställt i projektet är om det finns en väg till en plats där folkbibliotek och folkbildning 
kan mötas på regelbunden basis. 

På kommunal nivå kan man i viss mån säga att folkbiblioteken och studieförbunden 
konkurrerar om samma ekonomiska medel. Även om det skett en hel del nedskärningar för 
folkbiblioteken så har de ändå en avgörande betydelse för de kommunala kultursatsningarna. 
Runt 40 procent utgörs av de kommunala kulturanslagen satsas på folkbiblioteksverksamhet. 
Samtidigt har de kommunala bidragen till studieförbunden minskat kraftigt under senare år 
och ligger numer på 17 procent i genomsnitt. Det finns även exempel på kommuner som inte 
längre ger några bidrag till studieförbunden överhuvudtaget. I stället får folkbildningen 
alltmer förlita sig på statsbidrag. 

Folkbiblioteken 
 
2010  sysselsattes folkbiblioteken sammanlagt 8 528 personer som tillsammans utgjorde 7 
160 årsarbeten. Kostnaderna för media och personal uppgick till drygt 4 miljarder kronor. 
Sammanlagt genomförde allmänheten 85 miljoner fysiska besök vid biblioteken. I runda 
siffror besöker svensken sitt bibliotek tio gånger om året. Allmänheten hade drygt 2 500 olika 
typer av serviceställen att tillgå, som på olika sätt fungerade som bibliotek. Besökarna gjorde 
drygt 82 miljoner lån av medier. I genomsnitt kan man påstå att  varje besök genererade ett 
lån. Dessutom noterades 39 miljoner nedladdningar från bibliotekens elektroniska samlingar. 
 
Folkbibliotekens befinner sig i ett fält som spänner över noderna kultur, information, kunskap 
och möten. I relationen till folkbildningen kan man identifiera tre områden eller roller av 
speciellt intresse:  

− Folkbiblioteken som fritt tillhandahåller information till allmänheten. 
− Folkbiblioteken som tillgängliga mötesplatser för kulturupplevelser för alla 
− Folkbibliotekens som stöd för enskilda individers självbildning, livslånga lärandet. 
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Studieförbunden 
 
De flesta av de nio studieförbunden står folkrörelserna och de politiska partierna nära. 
Därmed ger de politiska partierna stöd till dem och har tillit till deras verksamhet eftersom 
den bygger på de ideologier som de politiska partierna representerar. Studieförbunden har 
därmed ett större svängrum än vad biblioteken har, vars verksamhet utgör en del av en 
kommunal struktur. 
Sedan 1970-talet har studieförbunden betraktats som en del av vuxenutbildningen. Stat, 
landstingen och kommunerna har successivt tagit ansvar för verksamhetens finansiering och 
därmed har de också ett större inflytande över studieförbunden och deras verksamhet (SOU 
2004:30). Statens åtaganden definieras i Förordning (1991:997) om statsbidrag till 
folkbildningen. 
Av bidragen/anslagen som under 2009 lämnades till studieförbundens verksamhet utgjorde 
statens andel 71 procent, vilket kan jämföras med 61 procent tio år tidigare. Näst största 
bidragsgivare var kommunerna som bidrog med 17 procent, att jämföra med tio år tidigare då 
deras andel utgjorde 24 procent. Tredje största bidragsgivare var landstingen som bidrog med 
12 procent, vilket var 3 procent lägre än för tio år sedan.  

Under 2009 hade studieförbunden totalt nästan 20 miljoner deltagare i sina aktiviteter över 
hela landet. 
 
Studiecirkeln är grunden i studieförbundens verksamhet. En studiecirkel består av minst tre 
personer, inklusive cirkelledare, som under minst tre sammankomster och minst nio 
studietimmar söker kunskap tillsammans. 2009 deltog 1,9 miljoner svenskar i en studiecirkel. 
Studiecirklarnas fem största ämnesgrupper var improvisatorisk musik, sång och musik i 
grupp, husdjursskötsel, historia och körsång. Det är snarare folkbildningen än de kommunala 
musikskolorna som ligger bakom det svenska musikaliska exportundret.  
Det studieförbund som hade flest deltagare 2009 var ABF. ABF hade närmare 5,4 miljoner 
deltagare, vilket motsvarar 27 procent av det totala deltagarantalet. Näst flest deltagare hade 
Sensus med drygt 3 miljoner deltagare (15 procent av det totala deltagarantalet). Tredje största 
studieförbund var Studieförbundet Vuxenskolan som hade 2,8 miljoner deltagare, (14 procent 
av det totala deltagarantalet).  
 
”Annan gruppverksamhet” genomförs i friare och flexiblare former än studiecirkeln. 
Sammankomsterna kan vara längre och genomföras tätare. Antalet sammankomster kan vara 

färre, deltagarna kan vara fler, och också yngre. Denna alternativa och mer flexibla form för 
fortbildning hade närmare 900 000 deltagare 2009. 

Den största verksamheten, räknat i antalet deltagare, är kulturprogrammen. Dessa är 
verksamheter eller produktioner som framförs eller redovisas inför publik, t ex 
teaterföreställningar, musikframträdanden eller föreläsningar. Under 2009 lockade 
kulturprogram runt om i landet drygt 17 miljoner besökare. Det motsvarar 86 % av det totala 
deltagarantalet i studieförbundens verksamhet. Mellan 2004 och 2009 ökade antalet 
kulturprogram med hela 41 procent. 



3 
 

Om Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta, del 1  
 
När länsbiblioteken och de båda länsbildningsförbunden i Dalarnas län och i Örebro län samt 
de båda länsbildningsförbunden tillsammans år 2008 analyserade relationerna mellan 
folkbildning och folkbibliotek kunde vi konstatera att det fanns goda motiv för samverkan. Vi 
ansåg att folkbibliotek och studieförbund borde kunna ta stöd av varandras erfarenheter för att 
kunna svara upp mot medborgarnas behov av organiserat icke-formellt lärande. Det här 
inträffade under en period då folkbibliotekens fokus snarare låg mot att vara stödprocess för 
det formella lärandet. Det byggdes upp strukturer för stöd för t ex distansstuderande vid 
universitet och högskolor.  Vi ville fokusera på det icke-formella lärandet. Det vill säga 
frivilliga lärprocesser utanför skolinstitutionerna med fokus på att lära för livet snarare än ett 
livslångt lärande. 
 

Kartläggningen 

För att tydliggöra relationerna mellan folkbildning och folkbiblioteken startade projektet, 
Folkbibliotek och folkbildning till ömsesidig nytta  med en kartläggning. Denna syftade också 
till att undersöka möjligheterna att förstärka och utveckla en utvidgad samverkan mellan 
folkbibliotek och studieförbund i Dalarnas och Örebro län. 
En fråga vi ställde i undersökningen var huruvida de båda verksamhetsformerna fortfarande 
kan ge och ta stöd av varandras erfarenheter. Kan de tillsammans svara mot medborgarnas 
behov av icke formellt lärande eller ser de varandra enbart som konkurrenter? 
Kartläggningen skulle visa på en generell bild av hur dagens samverkan ser ut mellan 
folkbildning och folkbibliotek, med exempel från Örebro län och Dalarnas län. 
Kartläggningen skulle ligga till grund för en djupare analys. Denna analys skulle i sin tur ge 
förslag på utvecklingsområden och utvecklingsmetoder. 
Det blev Mats Lundgren, Högskolan Dalarna, som fick i uppdrag att genomföra 
kartläggningen. Kartläggningen genomfördes dels som en enkät till samtliga bibliotekschefer 
och ansvariga tjänstemän på studieförbunden i de båda länen. Enkäterna kompletterades med 
intervjuer och en fokusgrupp bestående av bibliotekschefer och -ansvariga i Dalarnas län. 

Undersökningen konstaterade att folkbiblioteken genom sin öppenhet, med t.ex. läshörnor och 
caféer, spelar en viktig roll för många kommuninnevånare. Biblioteken är viktiga inte minst 
för grupper som andra samhälleliga institutioner har svårt att nå fram till. Studieförbundens 
mötesplatser är däremot vanligen mer formella, strukturerade och slutna, t.ex. i form av 
studiecirklar där deltagarna träffas på en given plats och tid, med ett givet innehåll.  
Samtidigt är studieförbundens kulturarrangemang öppna till sin karaktär. 

Det pedagogiska stöd som biblioteken ger till studieförbunden rör framför allt enskilda 
studiecirklar. Stödet framstår ändå inte som omfattande, dels beroende av bristande resurser 
på biblioteket, men också beroende på att pedagogiskt stöd inte heller alltid efterfrågas. 
Orsaken till att studieförbunden inte efterfrågar ett sådant stöd kan bero på att cirkelledare ser 
detta som något som de behärskar på egen hand. Den hjälp som främst anges rör 
litteratursökningar. 
Ett intressant exempel på långtgående samverkan handlar om släktforskning. Det framstår 
som att vara det ämne där studiecirklar framför allt väljer att förelägga verksamheten till 
bibliotekets lokaler. 

Resultatet av undersökningen visar på att det verkar inte vara så att studieförbunden i någon 
högre utsträckning har en omfattande och mer djupgående samverkan med varandra. 
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Samverkan sker i stället som delar av större gemensamma arrangemang, där de ingår som en 
av parterna. 
Studieförbund samverkar inte särskilt ofta med andra studieförbund. De ser sig snarare som 
konkurrenter om studiecirkeldeltagare och kommunanslag, utom i de fall där deras val är 
ideologiskt grundat. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att kartläggningen visar på olika typer av samverkan 
mellan folkbibliotek och studieförbund: 

• Folkbiblioteken ger visst pedagogiskt stöd till studiecirklar. 
• Folkbiblioteken upplåter sina lokaler till studieförbundens olika aktiviteter. 
• Tillsammans genomför folkbildning och folkbibliotek samarrangemang som t ex 

kulturprogram och föreläsningar. 
• Studieförbunden utbildar läs- och bokombud inom t ex omsorg och äldreomsorg. 

 
Analysen 

Mats Lundgren konstaterar att folkbiblioteken främst samarbetar med andra bibliotek. 
Folkbiblioteken ofta ger uttryck för en positiv, men kanske inte alltid översvallande, syn på 
samverkan med studieförbunden. 
Studieförbunden, i sin tur, har ingen omfattande och djupgående samverkan med varandra på 
lokal nivå, men är i princip positiva till ökad samverkan med de lokala folkbiblioteken. 20 
procent av folkbiblioteken och 40 procent av studieförbunden säger sig vara villiga att gå i 
täten för att etablera utvecklingsarbete mellan folkbildning och folkbibliotek på lokal nivå. 
Analysen av kartläggningen ger till resultat att på det hela taget är samverkan mellan 
folkbibliotek och folkbildning ganska lågt prioriterad. Ett hinder för samverkan är 
bibliotekens bristande personalresurser vilket gör att deras medverkan inte alltid är möjlig. I 
kartläggningen av aktiviteter och praktisk samverkan efterlyser Lundgren lite mer kreativa 
lösningar. Det saknas i stort sett idéer om nya områden eller former för samverkan. 

I analysen av kartläggningen identifieras fem utvecklingsområden som borde vara intressanta 
att följa upp: 

• Lokala nätverk kring ökad samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning bör 
stödjas och stärkas. Det behövas formella nätverk där studieförbund och bibliotek 
träffas på regelbunden basis, där En generell förutsättning för att etablera samverkan 
är att det finns någon form av gemensamt forum där de involverade aktörerna både 
kan träffas och lära känna varandra och diskutera vilka gemensamma intressen som 
finns. För att få effekt måste detta ske kontinuerligt och under längre tid. De 
länsövergripande aktörernas roll blir att  stödja och koordinera lokalt initierade 
verksamheter, d.v.s. att det sker ett samspel mellan bottom-up och top-down initierade 
verksamheter. 

• Folkbiblioteken bör utvecklas som mötesplatser. Därmed förbättras deras möjligheter 
att bidra till att höja utbildningsnivån och öka livskvaliteten hos allmänheten. 
Bibliotekens satsningar på språkcaféer anges som ett exempel.  

• Olika metoder för gemensam fortbildning mellan folkbildning och folkbibliotek ska 
utprovas. Ett sätt kan vara att få biblioteken och studieförbunden att starta gemensam 
fortbildning i t ex studiecirkelform. En given utgångspunkt borde vara att starta i 
bildningsbegreppet och utifrån detta försöka definiera gemensamma intressen. 
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• Etablerandet av nätverk mellan folkbiblioteken i de båda länen med syfte att skapa 
kontakter för erfarenhetsutbyte och konkreta tips om hur man kan arbeta bör stödjas. 

• Folkbibliotekens verksamhet och tjänster till folkbildningens medlemsorganisationer 
ska marknadsföras. Om studieförbunden skall bli intresserade av att nyttja bibliotekens 
resurser i ökad utsträckning måste de veta vad biblioteket har att erbjuda. Det krävs 
också att studieförbundens funktionärer och cirkelledare lyfts fram som en intressant 
målgrupp för biblioteken. 

 

Om Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta, del 2 

Syftet med projektets fortsättning blev att skapa förutsättningar för konkreta aktiviteter och 
samverkan på lokal nivå mellan folkbildning och folkbibliotek.  
På ett mer praktiskt sätt har nu folkbibliotek och studieförbund närmat sig varandra. Under 
våren 2010 genomfördes ett utbyte av idéer i form av en fortbildningsserie med deltagande 
från de bibliotek och studieförbund i de båda länen där det bedömdes finnas förutsättningar 
för ett långsiktigt och hållbart samarbete. 
Fortbildningsserien har tagit upp teoretiska moment som haft att göra med hur den egna 
verksamhetens uppdrag beskrivs i förhållande till den andra verksamheten. Det har funnits 
moment om samverkan, projektarbete och utvärdering. Deltagarna har t ex diskuterat om och 
hur folkbildning och folkbibliotek kan förhålla sig till den digitala klyftan i samhället. 
Samtidigt har deltagarna fått i uppdrag att planera och genomföra olika samverkansprojekt på 
hemmaplan. 

 En av de deltagande bibliotekscheferna beskriver resultatet av projektet såhär:  
”Under det senaste året och kanske särskilt med vinna/vinna-projektet som avstamp har 
aktiviteterna och samarbetet mellan folkbildning och bibliotek ökat rejält. Det är i stort sett 
endast fantasin som sätter gränserna. Biblioteket ordnar numera aldrig någon aktivitet utan ett 
studieförbund.” 

Exempel på aktiviteter som utvecklats genom projektet är 

• välbesökta språkcaféer för nysvenskar 
• barnboksfest för förskolorna 
• lokala satsningar på IKT-lyft 
• kulturfestival för funktionshindrade  
• Öppen scen tillsammans med musikskola, bibliotek, fritidsledare och studieförbund, 

där vem som helst ges möjlighet att framföra något som de vill delge andra.  
• Barnens lördag-aktiviteter.  
• konserter, föreläsningar, utställningar, sker numera alltid tillsammans med 

studieförbunden. 
• Diskutek, lokala experter bjuds in för att presentera en fråga och dess lösningar. 

 

”Det stora samarbetet för Älvdalens del är fortfarande Kulturskolan, men Vinna vinna har 
gjort att vi alla närmat oss varandra. Samarbetet med studieförbunden har gjort att fler aktörer 
ofta är med och arrangerar, tex en förening, en kommun eller annan. Jag ser detta påbörjade 
samarbete som ett bra steg på vägen i samverkansmodellen och ett sätt att utveckla både 
bibliotek och kultur i hela kommunen.” säger Karin Booberg, bibliotekschef i Älvdalen. 



6 
 

Efter projektet  

Projektet avslutas under våren 2011 med en konferens för deltagarna där de ges möjlighet att 
dela med sig av sina erfarenheter, framgångar och svårigheter som kanske uppstått längs 
vägen. Resultatet av arbetet kommer att följas upp i det nordiska ”Rom for dannesle”-
projektet som går ut på att presentera och diskutera best practice-modeller för samarbete 
mellan folkbibliotek och folkbildning i Dansmark, Norge och Sverige. Projektägare för ”Rom 
for dannelse” är norska Voksenopplæringsforbundet. 
Projektets mål var att utveckla samverkansformer mellan folkbildning och folkbibliotek. 
Målet handlade också om att på lokal nivå stimulera till metodutveckling så att folkbildning 
och folkbibliotek tillsammans hittar olika metoder för verksamhetsutveckling.  
Ökad och utvecklad samverkan mellan folkbildning och folkbibliotek kommer att vara ett 
strategiskt val för båda verksamheterna när de ska ta sig an de krav och önskemål som 
allmänheten kommer att ställa på dem inom en snar framtid. Denna samverkan är så pass 
viktig för samhällsutvecklingen och de båda verksamhetsformernas demokratiska uppdrag att 
den också måste beskrivas i de strategidokument och planer som berör såväl folkbildning som 
folkbibliotek 



7 
 

 

Litteraturförteckning 
 
Bibliotek 2009, (2010) (Kulturen i siffror 2010:4). Statens kulturråd 

Studieförbund 2008-2009. (2010) (Kulturen i siffror 2010:3). Statens kulturråd 
 
Lundgren, Mats (2008) Folkbibliotek och folkbildning till ömsesidig nytta: Kartläggning, 
analys och förutsättningar för ökad samverkan mellan bibliotek och studieförbund i Dalarnas 
och Örebro län. Regionförbundet Örebro 
[http://www.regionorebro.se/download/18.4645dc1a11eb85f08f08000295940/FOLKBIBLIO
TEKSKARTL%C3%84GGNING_SLUTLIGT_ORGINAL+%282%29.pdf] 
 
Löfdahl, Karin & Törngren, Margareta (2007). Varför gick det inte att samarbeta? : 
Folkbibliotek – folkbildning, en komplicerad historia. Ikoner 5/2007 s. 24-29  
 
 
 
 

 
 


