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Studieförbunden driver folkbildning med
asylsökande och andra utrikes födda som
varit kort eller länge i Sverige om det
svenska språket, samhället och kulturen.
Det arbetet bygger vi underifrån med stark
lokal närvaro. Människor ska kunna odla
sitt eget kulturarv. Vi har organisationen,
kompetensen och engagemanget och kan
göra så mycket mer för integrationen med
bättre förutsättningar.
Inledning

Folkbildningens mervärde
enligt utrikes födda deltagare
l Tillgång till nätverk och möjligheter att knyta kontakter med andra
föreningar, organisationer, myndigheter och utbildningsanordnare.
l Möjlighet att påverka sin livssituation, sitt bostadsområde och
lokalsamhälle.
l Tillfälle att delta i kulturverksamhet.
Källa: Cirkeldeltagare från andra länder,
Folkbildningsrådet 2017

I Växjö matchar studieförbundet Bilda ihop familjer som ”Familjekompisar” för att umgås under avslappnade former över en middag eller i
lekparken. Familjer som är nya i Sverige paras ihop med familjer som har
bott här länge för att skapa integration. I Gävle ger Folkuniversitetet en
introduktionskurs på lätt svenska om att starta företag. I Kramfors driver
flera studieförbund ett projekt där nyanlända som av olika anledningar
har svårt att hänga med i SFI-undervisningen får möjlighet att öva sin
svenska tillsammans med volontärer. ”Språket är lättare att ta till sig om
det inte kommer från bok utan från en människa” säger Judit Lazar, studiecirkelledare från NBV.1
Det här är ett axplock av alla de aktiviteter för integration som studieförbunden driver just nu, hösten 2021. Runt om i landet pågår andra
aktiviteter med olika teman och inriktningar men med den gemensamma
utgångspunkten att bygga kunskap om det svenska språket och samhället
och bidra till relationer och nätverk mellan människor med olika bakgrunder.
Ett vanligt år är ungefär 21 procent av de unika deltagarna i studieförbundens studiecirklar födda utomlands.2 Vissa av dessa deltagare har
varit länge i Sverige och andra kortare. Studieförbundens verksamhet är
bred och utrikes födda deltagare deltar i cirklar i allt från körsång och
konsthantverk till ekonomi och odling. Studiecirklar där en huvuddel av
deltagarna är utrikes födda har ofta en inriktning mot språk- och samhällsorientering. Men intervjustudier med utrikes födda cirkeldeltagare
visar att folkbildningens verksamheter ofta upplevs ha ett bredare värde
än att ge rena ämneskunskaper.3

Bakgrund
Vid sidan av den reguljära folkbildningsverksamheten driver studieförbunden idag flera riktade insatser inom asyl- och etableringsområdet.
Här möter studieförbunden många av de utrikes födda deltagare som är
nya i Sverige. Gruppen asylsökande och nyanlända består av en mångfald
av människor med skilda bakgrunder och erfarenheter. Samtidigt har
individerna i gruppen ofta gemensamma utmaningar kopplade till att lära
sig ett nytt språk och fullt ut kunna delta i samhällslivet i ett nytt land. På
samhällsnivå finns stora skillnader i arbetslöshet och inkomst mellan utrikes- och inrikes födda, även om skillnaden minskar något med vistelsetid
i Sverige. Särskilt utrikes födda kvinnor deltar i lägre grad i arbetskraften
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än andra grupper.4 Utrikes födda är en av de grupper som har lägre tillit
till samhället än andra och även psykisk ohälsa är generellt sett vanligare.5,
6
Trots att asylinvandringen till Sverige har minskat på senare år står Sverige fortfarande inför en stor utmaning att ge de människor som kommit
hit goda förutsättningar att delta i, bidra till och etablera sig i samhället.

Folkbildning med asylsökande
Under 2015 sökte ett stort antal människor på flykt asyl i Sverige. I ett läge
där de offentliga systemen inte hade beredskap eller tillräcklig kapacitet i
mottagandet av de asylsökande visade de tio studieförbunden förmåga att
snabbt mobilisera och möta nya behov. Med stöd av riktade statsbidrag
byggde studieförbunden på ett halvår upp en språkverksamhet som nådde
tiotusentals asylsökande. År 2016 bedrev studieförbunden verksamheterna Svenska från dag ett och Vardagssvenska för asylsökande i hela 272
kommuner.7
Vid det här laget är verksamheterna med asylsökande en etablerad
del av studieförbundens folkbildning och sammanlagt har över 180 000
personer deltagit i insatserna. De tio studieförbunden har fått mellan 55
och 274 miljoner kronor om året i riktade statsbidrag för verksamheten
mellan åren 2015 och 2021.8 Statskontoret konstaterar i sin utvärdering
från februari 2020 att insatserna till de asylsökande nått fyra av tio asylsökande, att deltagarna är mycket nöjda samt att insatserna är ändamålsenliga och viktiga för målgruppen. Men också att medlen varken täcker de
asylsökandes efterfrågan eller behov och att flera studieförbund tar in fler
deltagare än de får finansiering för.9

Svenska för alla – från dag ett
Alla som någonsin försökt lära sig ett nytt språk vet att det är helt avgörande att få öva på att tala det, gärna så mycket som möjligt, i vardagliga
situationer och med personer som själva har språket som modersmål.
De tio studieförbunden erbjuder just det, praktisk träning i svenska med
fokus på vardagsliv, mycket tid med cirkelledare och dessutom nätverk in
i det svenska samhället. Som en cirkelledare uttrycker det: ”Vi är bra på
att lära ut svenska för att vi finns där hela tiden och jobbar långsiktigt med
individerna”.
I folkbildningen med asylsökande ingår även samhällsorientering. Till
dessa delar bjuds ofta personer från det civila samhället eller kommunala
och statliga aktörer in till att göra besök i verksamheterna för att presentera vad de arbetar med samt vilket stöd de kan erbjuda de asylsökande.
Det kan till exempel vara personer från vårdcentralen, arbetsförmedlingen
eller socialtjänsten. Dessa besök och aktiviteter värderas högt av cirkeldeltagarna. Det blir som att klassrummet förlängs ut i det omgivande samhället och deltagare beskriver det som att de vid dessa tillfällen får möta
det svenska samhället ”på riktigt”.10

SFI – en studieförbundsinnovation
Man kan säga att studieförbundens folkbildning med asylsökande under
2010-talet varit en återstart av ett arbete med lång historia. Under 1960talet kom många arbetskraftsinvandrare till Sverige för att arbeta framför
allt inom den svenska industrin. Precis som 2015 uppstod plötsligt ett
stort behov av svenskundervisning för att de nya svenskarna skulle kunna
kommunicera med sina kollegor, ha kontakt med myndigheter och på
andra sätt delta i samhället. Men samhället stod utan beredskap.
Studieförbunden stod däremot redo att ta sig an uppdraget. Några stustudieforbunden.se
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dieförbund bedrev redan studiecirklar i svenska på arbetsplatser och för
utländska studenter. När riksdagen i mitten av 1960-talet fattade beslut
om att ge studieförbunden i uppdrag att anordna avgiftsfri försöksverksamhet i SFI skalades verksamheten snabbt upp. Under 1970-talet
anordnande studieförbunden mellan 8 000 och 15 000 studiecirklar i
svenska varje år.11 Så startade verksamheten som vi idag känner som SFI.
Inte förrän 1986 övertog kommunerna ansvaret för delar av SFI-verksamheten och i början av 1990-talet övergick huvudmannaskapet helt till
kommunerna.12

Studieförbunden sänker
trösklar och bryter isolering
Mellan 2018 och 2020 drev de tio studieförbunden uppsökande och motiverande insatser för utrikes födda kvinnor med kort utbildning med stöd
av ett riktat statsbidrag. I de verksamheterna var kvinnor som deltagit i,
men aldrig slutfört SFI, vanligt förekommande. För den här gruppen kvinnor har det under lång tid i princip saknats insatser från samhällets sida.
De tio studieförbundens insatser har inneburit en ny chans.
I de uppsökande insatserna är ledarna en av de viktigaste resurserna
och studieförbunden har genomgående haft många ledare som själva
är utrikes födda kvinnor. De tillgängliggör studieförbundens verksamhet genom sin språkliga och kulturella kompetens och kan fungera som
inspirerande mentorer för deltagarna. För att bryta den isolering som
många av kvinnorna hamnat i är det också viktigt att sänka trösklarna till
det övriga samhället. För de tio studieförbunden handlar det om att forma
verksamheterna med utgångspunkt i deltagarnas gemensamma intressen.
Målet är att initiera en kedja till vidare studier och arbete där folkbildningen inom studieförbunden blir den första länken.13
Folkbildningsrådets utvärderingar visar att verksamheterna haft
hälsofrämjande effekter och bidragit till ökat självförtroende och välmående. Statskontorets utvärdering från 2020 konstaterar att insatserna
fyllt en viktig funktion eftersom de bidragit till att stärka de deltagande
kvinnornas självförtroende, självständighet och sociala nätverk utanför
hemmet. Insatserna är viktiga för att bryta kvinnornas utanförskap och
för att kunna nå de jämställdhetspolitiska målen.14 Verksamheten har,
trots Coronapandemi, haft ca 7 000 deltagare och funnits i 147 kommuner
under 2020.15
Förra året var det sista året för de uppsökande och motiverande insatserna riktade till utrikes födda kvinnor men även om verksamheten avslutats består behovet av fler och kraftfullare insatser för att stärka utrikes
födda kvinnors ställning på arbetsmarknaden och deltagande i samhället.

Att etablera lokal närvaro kräver tålamod
Sen 2020 får de tio studieförbunden ett riktat statsbidrag för att driva
språkverksamhet för föräldralediga. Från och med 2021 arbetar studieförbunden även med insatser för en bredare målgrupp av personer långt från
arbetsmarknaden. Inriktningen och målgrupperna i de nya verksamheterna liknar de i tidigare etableringssatsningar så erfarenheter och metoder från dessa kommer väl till användning.
Samtidigt finns en utbredd oro över att en stor del av folkbildningen
med nya svenskar bedrivs i kortsiktiga projekt med finansiering för bara
ett par år i taget. I nuläget finns inga medel avsatta för riktade etableringsinsatser inom studieförbunden efter 2022.16
Från de som arbetar inom verksamheterna framhävs tid, tålamod och
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långsiktighet genomgående som avgörande faktorer för att verksamheten
ska lyckas. Många av de individer som deltagit i studieförbundens språkoch etableringsverksamhet bor i bostadsområden med en hög andel
utrikes födda och lågt deltagande på arbetsmarknaden. Forskning visar
att uppsökande verksamhet med låg tröskel verkar vara ett framgångsrikt
koncept för att inkludera individer som står långt ifrån arbetsmarknaden
men att många av de åtgärder som finns idag tyvärr är lokala och tidsbegränsade projekt.17
Riktade medel till folkbildning med asylsökande, till svenska för föräldralediga och till uppsökande verksamhet och har gjort det möjligt för
studieförbunden att nå ut till nya grupper och etablera sig i områden
där de fram till idag inte funnits. Men att etablera närvaro, utbilda ledare och hitta relevanta samverkansparter är en process som tar tid. Om
finansieringen upphör riskerar studieförbundens uppbyggda nätverk och
samlade kompetens att gå förlorade.

Flexibilitet och förtroende – slutdiskussion
Studieförbunden möter både studiemotiverade deltagare som vill lära mer
och snabbare och deltagare som behöver extra stöd för att ta nästa steg
i sin etableringsprocess. Gemensamt för båda dessa grupper är att det
ofta behövs andra insatser än vad Arbetsförmedlingen, kommunen eller
Migrationsverket kan erbjuda. Stelbent byråkrati, kortsiktighet och brist
på samverkan står allt för ofta i vägen för en effektiv integration och gör
att människor hamnar mellan stolarna.
Det är inte heller ovanligt med en misstro mot myndigheter och offentliga system bland studieförbundens deltagare, antingen på grund av
erfarenheter från hemlandet eller brister i bemötandet under den första
tiden i Sverige. Som aktörer fristående från staten har studieförbunden
större möjlighet att bygga förtroende även hos dem med en initial misstro.
Som idéburna organisationer med stark lokal förankring har studieförbunden större möjligheter till flexibilitet efter lokala förutsättningar och
att prova nya arbetssätt, för att hitta de metoder som fungerar bäst för
varje person och i varje enskild grupp.
De tio studieförbundens samlade erfarenhet sedan 2015 pekar på att
studiecirklar och andra folkbildningsinsatser är viktiga komplement inför
och vid sidan av offentliga etableringsinsatser. Studieförbunden och föreningslivet kan genom finförgrenade nätverk i samhället och ett stort antal
frivilliga erbjuda helt andra kontaktytor än vad myndigheternas handläggare kan och har tid att möta individer utifrån deras egna förutsättningar.
Nu står studieförbunden inför en framtid där de riktade medlen riskerar
att upphöra och verksamheten läggas ner i hela landet. Det vore inget
annat än resursslöseri.

Studieförbunden föreslår:
l Studieförbunden har den lokala närvaron, kompetensen och engagemanget att göra mycket mer för integrationen av nya svenskar än vad
resurserna räcker till idag.
l Ge de tio studieförbunden långsiktiga förutsättningar att fortsätta
utveckla folkbildningen med nya svenskar.

studieforbunden.se

Framgångsfaktorer
för studieförbundens
folkbildning med
nya svenskar
l Väletablerade organisationer.
Studieförbunden har fungerande
organisationer med struktur, resurser, kompetens och erfarenhet. Studieförbunden finns redan i landets
samtliga kommuner.
l Nav i det lokala civilsamhället.
De tio studieförbunden är idéburna
organisationer som tillsammans
har ett finförgrenat, välutvecklat
och starkt nätverk genom över
350 medlemsorganisationer. Med
sin goda gräsrotsförankring kan studieförbunden reagera snabbt och
flexibelt för att möta samhällsutmaningar, till skillnad från regelstyrda
offentliga myndigheter.
l Mix av professionella och ideella krafter. Organisationerna bärs
av erfarna organisatörer och cirkelledare som kan arbeta tillsammans
med de många engagerade ideella
krafterna som vill bidra.
l Pengar från staten. De omfattande statliga resurstillskotten har
givetvis varit avgörande för möjligheten att nå så många människor.
l Vardagsnära och individanpassad pedagogik. Kärnan i folkbildningspedagogiken är att möta varje
individ där hen är. I studieförbundens verksamhet får deltagarna
mycket ledarledd tid. Ledarna är
mer än bara språklärare utan även
coacher, inspiratörer och guider in
i det svenska samhället.
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