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Elva goda skäl att stödja studieförbundens folkbild-
ningsverksamhet! 
 
 
Studieförbunden är en viktig aktör i det civila samhället. För att kunna fortsätta vara detta 
handlar det ytterst om resurser, ekonomiska bland annat.  
 
Genom att staten, regionen och kommunerna satsar ekonomiska resurser på studieförbunden 
så har studieförbundens verksamhet möjliggjorts till fromma för samhällsutveckling och väl-
färd. 
 
Studieförbunden bidrar genom sin verksamhet med tillväxt inom kommunerna, bland annat 
inom den kreativa sektorn, inom kunskapsutveckling, genom personlig utveckling och genom 
hälsa och välbefinnande för människor.  
 
Forskning och olika beräkningar visar också att verksamheten faktiskt är en ren nettointäkt för 
kommunerna och det är skäl nummer elva men ta först del av de andra tio. 
 

1. Alla kan delta i vår verksamhet eftersom det inte ställs några krav på förkunskaper, 
bara nyfikenhet och intresse. Pedagogiken utgår från varje deltagares förutsättningar 
och behov. Detta är särskilt viktigt för personer med funktionsnedsättningar. 

2. Frivilligt deltagande. Det är deltagarens önskan om att utvecklas som människa som 
är drivkraften och inte omvärldens krav. 

3. Livslångt lärande. Studieförbunden ger vuxna möjligheter att lära genom hela livet 
och bidrar genom sin verksamhet till att det finns en mångfald inom utbildnings-
området. Studieförbunden lockar många människor till sin verksamhet som ibland kan 
vara svåra att nå; arbetslösa, sjukskrivna, personer med funktionsnedsättning, invand-
rade, pensionärer med flera. 

4. Demokratisk utveckling. I studiecirkeln får alla komma till tals, man lyssnar på var-
andra och lär av varandras erfarenheter. Många cirklar har också fokus på att engagera 
människor i olika samhällsfrågor. 

5. Bättre folkhälsa. Många studiecirklar och föreläsningar har direkt koppling till folk-
hälsan genom att de tar upp alkohol- och drogfrågor, kost och motion, stresshantering 
och liknande. Men de flesta studiecirklar påverkar faktiskt folkhälsan positivt genom 
att de aktiverar människor och bryter ensamhet och utanförskap. 

6. Mötesplatser. Studieförbunden erbjuder många mötesplatser genom att samla männi-
skor kring gemensamma intressen. Mötesplatser är viktiga till exempel för integration 
mellan människor. 

7. Ett brett och varierat kulturliv. Studieförbunden medverkar till att utveckla kultur-
livet i kommunen. De ger många människor möjlighet att både uppleva och utöva kul-
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tur. Särskilt det egna skapandet och aktiviteten är viktigt. Idag är studieförbunden den 
i särklass största kulturarrangören Sverige. 

8. Det lokala föreningslivet och folkrörelserna är i hög grad beroende av studieförbun-
den som utgör ett slags infrastruktur och erbjuder pedagogiskt stöd och andra folk-
bildningstjänster till föreningsaktiva. 

9. Ett levande civilsamhälle, som studieförbunden är en viktig del av, behövs vid sidan 
av det offentliga och det privata. 

10. Människor efterfrågar studieförbundens verksamhet. Varje år samlar studieförbun-
den mängder av deltagare som söker sig till oss av eget intresse och fri vilja. Därför 
blir en kommun med aktiva studieförbund också en kommun som blir mer attraktiv att 
leva och bo i. 

11. Kommunens anslag blir en nettovinst. Genom statsbidrag och egna intäkter generar 
studieförbundens verksamhet ungefär 5-6 kronor per kommunal bidragskrona. Dessut-
om bidrar studieförbunden till att skapa arbetstillfällen, praktikplatser och skatteintäk-
ter.   

Slutsats – om kommunerna minskar anslagen, så kommer studieförbunden inte kunna ”pro-
ducera” lika mycket folkbildning, vilket i sin tur innebär att ”uppväxlingen av varje kommu-
nal bidragskrona” minskar. Det blir således en mindre nettovinst för kommunen, men värre är 
att den kommun som minskar anslagen till studieförbunden blir en lite sämre kommun att leva 
och bo i när studieförbunden tvingas minska sin verksamhet. 
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