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Betänkandet Folkbildningens samhällsvärden – En ny modell 
för statlig utvärdering (SOU 2012:72)  
Ert dnr U2012/5989/UC 
 
Civilförsvarsförbundet har i remiss inbjudits att kommentera rubricerat betänkande och 
lämnar följande synpunkter. Civilförsvarsförbundet har inför sitt svar samrått med samar-
betspartners inom folkbildningen. 
 
3.1 Folkbildningsanslagets syften och verksamhetsområden 
 
Civilförsvarsförbundet delar utredningens syn på statens verksamhetsområden för folk-
bildningen. Det är motsägelsefullt att staten pekar ut vissa verksamhetsområden som sär-
skilt motiverade samtidigt som studieförbund och folkhögskolor självständigt styr sin verk-
samhet utifrån respektive värdegrund och bärande idéer.  
 
Statens fyra syften för folkbildningen täcker de sju verksamhetsområdena. Möjligen skulle 
en komplettering av det första syftet om demokrati behövas, så att det lyder: ”stödja verk-
samhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin” och som utgår från alla män-
niskors lika värde”. Det senare för att säkerställa att främlingsfientliga organisationer inte 
kan komma ifråga för få statsbidrag för folkbildning.  

 
4. Utvärdering av folkbildningen 
 
Utvärdering av olika verksamheter har ökat kraftigt på senare år. Det är givetvis rimligt att 
kostnadseffektivitet och resultat mäts och värderas i offentligt finansierad verksamhet. Men 
det finns anledning att påminna om att det riskerar att sätta fokus på just företeelser som är 
mätbara, kontrollerbara och kvantifierbara till förfång för frågor om tillämpning, kvalitet 
och utvecklingsmöjligheter. Det är heller ingen tvekan om att den kraftiga expansionen av 
utvärdering inneburit ökade kostnader och många gånger stjäl resurser från den egentliga 
verksamheten.  
 
4.8 Några principiella riktmärken inför kommande statliga utvärderingar om folk-
bildningen 
 
I avsnittet redogör utredaren för några principer med relevans för statlig utvärdering av 
folkbildningen: att utredaren har en oberoende ställning, att utvärderingen genomförs på 
ett vetenskapligt tillfredsställande sätt med ett flervetenskapligt perspektiv, att utvärdering-
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en fungerar som underlag för beslutsfattande och att den sker systematiskt och med viss 
regelbundenhet, samt att det ger en helhetsbild av den utvärderade verksamheten.  
Civilförvarsförbundet finner alla dessa principer relevanta och väl genomtänkta.  
 
5.  Folkbildningsutredningens överväganden och förslag 
 
Bildningsprocessen syftar till att individen ska utveckla en personlig relation till sina kun-
skaper. En relation som många människor uppfattar som en av livets viktigaste drivkrafter 
och glädjeämnen. Att vidga sitt vetande och sin förståelse av sig själv och världen, att själv 
söka och vinna visdom, att med hjälp av litteratur, utbildning, information, samtal och fan-
tasi ständigt söka fler förklaringar och nya perspektiv tillsammans med andra – det är en 
process som aldrig blir färdig och därmed också blir svår att mäta.  
 
Utredaren visar förståelse för svårigheten i att utvärdera något så komplext som en person-
lig bildningsprocess och fokuserar förslagen på visa de långsiktiga effekterna av folkbild-
ningens verksamheter. Det öppnar för intressanta perspektiv om utvärderingen inriktas på 
att följa människor över lång tid med tillgång till longitudinella data.  
 
Även när det gäller val av indikatorer som bör komma ifråga för utvärdering av folkbild-
ningen, delar Civilförsvarsförbundet utredarens bedömning; samhällsnytta, individutveckl-
ing, socialt kapital och kulturell delaktighet är viktiga värden och det vore värdefullt om 
dessa kunde belysas. Vi delar också uppfattningen att kommande utvärderingar bör ge en 
övergripande bild av den verksamhet som bedrivs inom folkbildningen samtidigt som det 
är möjligt att göra mer tematiska fördjupningar.  
 
Utredaren pekar ut IFAU för utvärdering av utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska vär-
den och Myndigheten för kulturanalys för utvärdering av folkbildningens kulturuppdrag. 
Inget sägs om var frågor om samhällsnytta och socialt kapital som utpekas som värdefulla 
områden för indikatorer och utvärdering, skulle placeras. Folkbildningsförbundet ser en 
uppenbar risk med valet av de två utpekade ansalysmyndigheterna att det första syftet om 
”demokrati” och det andra syftet om ”att göra det möjligt för människor att påverka sin 
livssituations och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen” kommer att förbises 
eller nedprioriteras vid den statliga utvärderingen. De två syftena ligger inte naturligt inom 
de två analysmyndigheters nuvarande uppdrag. Myndigheterna kommer att behöva vidga 
sin kompetens för att klara uppdraget.  
 
Det är också förvånande att IFAU, föreslås som utvärderingsmyndighet med tanke på att 
utredaren argumenterar för vikten av ett flervetenskapligt perspektiv. En överväldigande 
majoritet av institutets forskare tillhör samma disciplin; nationalekonomi. En interdeparte-
mental arbetsgrupp med representanter från alla de områden som folkbildningen omfattar: 
utbildning, arbetsmarknad, kultur, folkhälsa och civilsamhälle är en spännande tanke, men 
gruppen riskerar att fastna i regeringskansliets stuprörstänkande och få svårigheter att fun-
gera. Tidigare försök exempelvis på jämställdhetsområdet har visat på svårigheterna med att 
få sådana, i sig lovvärda, initiativ att fungera i realiteten.  
 
 



    
   
   

  2013-02-07 3 (3) 
 

     
     
     
     
GS   

 
 

SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND 
 
 
 
Anders M. Johansson 
Generalsekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


