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Folkbildningsrådets reflektioner

Implementering av de nya bidragsmodellerna 
till studieförbund och folkhögskolor

Folkbildningsrådet är bildat för att på medlemmarnas uppdrag samt utifrån reger-
ingens förordningar och riktlinjer ta hand om myndighetsuppgifterna inom folk-
bildningsområdet. I uppgifterna ingår att fördela statsbidrag till studieförbund och 
folkhögskolor samt följa upp och utvärdera den statsbidragsberättigade verksam-
heten.

I februari 2010 beslutade Folkbildningsrådet att genomföra Utvärderingen av 
bidragsmodeller för studieförbund och folkhögskolor.1 Det är en utvärdering som 
är planerad att pågå under perioden 2010–2014, och resultaten redovisas i tre rap-
porter:

•	 delrapport	1	som	handlar	om	själva	arbetet	med	att	revidera	bidragsmodel-
lerna,

•	 delrapport	2	som	handlar	om	förberedelserna	och	implementeringen	av	de	
reviderade bidragsmodellerna, samt

•	 slutrapporten	som	handlar	om	effekterna	av	de	reviderade	bidragsmodel-
lerna. 

Delrapport 1 blev klar och publicerades i juni 2012 under titeln ”Ett system som alla 
kan leva med” och i rapporten beskrivs och analyseras arbetet med revidering av 
bidragsmodellerna till studieförbund och folkhögskolor, från och med år 2009 och 
fram till att beslutet om nya modellerna togs.2 

1  Dnr 53, 2010, 052.
2  December 2010 för studieförbund och oktober 2011 för folkhögskolorna.
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Rådets tidigare reflektioner kring delrapport 1,  
”Ett system som alla kan leva med”

I delrapport 1 har utvärderarna bl.a. kommit fram till att beredningsarbetet fungera-
de demokratiskt, vilket också var Folkbildningsrådets erfarenhet av beredningspro-
cessen. Folkbildningsrådet konstaterade att beredningsgruppernas sammansättning 
borgade för en bred representativitet genom att grupperna bestod av styrelseleda-
möter från Folkbildningsrådet som skulle se till att statens syften vägdes in samt 
av representanter för studieförbund och folkhögskolor som främst företrädde med-
lemsorganisationernas synpunkter och perspektiv. 

Folkbildningsrådet delade också utvärderarnas uppfattning att beredningspro-
cessen behöver grundas i bred omvärldsanalys och faktaunderlag, även om det inte 
är helt givet hur detta ska gå till. 

Folkbildningsrådet	reflekterade	också	över	vad	det	skulle	innebära	att	utforma	
kvalitativa indikatorer som härleds från statens syften och som ska ligga till grund 
för fördelning och omfördelning av statsbidrag. 

Folkbildningsrådet uttryckte sin tveksamhet till resursfördelningsmodeller som 
helt	bygger	på	kvantifiering	av	kvalitativa	element	då	det	kan	leda	till	en	oönskad	
likriktning och alltför detaljerade och svåröverskådliga bidragsmodeller.  

Olika fördelningsprinciper till studieförbund och 
folkhögskolor 

I denna rapport, delrapport 2, har utvärderarna studerat hur studieförbunden och 
folkhögskolor arbetat med införandet och tillämpningen av de nya bidragsmodel-
lerna. 

I rapporten lyfter utvärderarna fram den tydliga skillnaden i bidragsmodel-
lerna för fördelning av statsbidrag mellan studieförbund och folkhögskolor. Den 
mer ”formella” struktur som folkhögskolan har, med vissa grundkrav som måste 
uppfyllas för att deltagarna exempelvis ska ha möjlighet att uppnå behörighet till 
högskolan eller få rätt till studiestöd, gör att det förväntas att folkhögskolor ska gå i 
den riktning som avses med bidragsmodellen. Studieförbunden har större utrymme 
att utifrån tilldelat statsbidrag bedöma och styra över den interna omfördelningen 
av tilldelat statsbidrag. 

Utvärderarna	anser	att	det	finns	goda	skäl	till	varför	omfördelning	hanteras	oli-
ka för studieförbund och folkhögskolor. De förmodar att det beror på skillnaden i 
verksamhetens	natur,	möjligheterna	till	kompletterande	finansiering	samt	skillnaden	
i organisationernas struktur och storlek. 
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Folkbildningsrådet instämmer i detta, och vill lyfta fram ytterligare en anled-
ning som i hög uträckning är styrande för skillnaden i modellerna, nämligen att 
verksamheterna har olika långtgående åtaganden gentemot deltagarna. Skillnaden 
tydliggörs i statens förordning vilket får utslag i de villkor som Folkbildningsrådet 
definierar	i	bidragsmodellerna.	Tre	rättigheter	ges	till	folkhögskolorna,	rätten	till	
statsbidrag, rätten att utfärda behörighet till högskola och rätten att utfärda behörig-
het till studiestöd. De två sistnämnda gäller enbart folkhögskolorna och innefattar 
också ett större åtagande gentemot folkhögskolans deltagare.

Implementering av ny bidragsmodell hos studieförbund

Folkbildningsrådets styrelse avsåg år 2009 att göra en översyn och utveckla dåva-
rande fördelningsmodell för studieförbunden genom att tillföra ytterligare kvali-
tativa element. Två av ledorden i arbetet var att fördelningssystemet skulle skapa 
förtroende och legitimitet. Man skriver att ”det är olyckligt om andra offentliga 
bidragsgivare så som kommun och landsting väljer att ha andra fördelningssystem 
eftersom de inte anser att den statliga fördelningen ger trovärdighet gentemot deras 
egna prioriteringar”. 

Utvärderarna konstaterar att bara två studieförbund använder sig av i princip 
samma fördelningsmodell för intern fördelning av statsbidraget som Folkbildnings-
rådet. Tre av studieförbunden använder sig av en modell som avviker något från 
Folkbildningsrådets. Dessa studieförbund beräknar hur stor andel som kommer från 
respektive del i Folkbildningsrådets modell och använder sedan dessa andelar i 
den vidare fördelning till sina avdelningar. Fyra studieförbund använder sig av en 
modell som liknar Folkbildningsrådets till struktur, men har tydliga skillnader. Ett 
studieförbund har en helt egen fördelningsmodell. 

Det är påfallande många, både studieförbund och kommuner, som valt andra 
fördelningsmodeller än Folkbildningsrådets. 

Folkbildningsrådet konstaterar att nuvarande modell, trots goda avsikter, har 
svag legitimitet hos studieförbunden vilket bidragit till att många av dessa använ-
der sina egna modeller för att fördela statsbidraget internt. Med utgångspunkt från 
detta blir det svårt, om ens möjligt, att utvärdera och bedöma effekter av en fördel-
ningsmodell som i så låg utsträckning tillämpas av de mottagande organisationerna. 
Folkbildningsrådet anser att ambitionen att skapa förtroende och legitimitet inte har 
uppnåtts. 

Kommunernas	bidrag	 till	studieförbunden	har	minskat	under	flera	år	och	det	
medför därmed svårigheter för en del av dem att följa Folkbildningsrådets fördel-
ningsmodell. 
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Implementering av ny bidragsmodell hos folkhögskolor

Utvärderarna konstaterar att i stort sätt alla folkhögskolor har kunnat möta de föränd-
rade kraven i nya bidragsmodellen, även om det hos vissa folkhögskolor saknats vilja 
för att göra det bl.a. med motivering att ändringarna är administrativa pålagor som 
tar resurser ifrån annat. Andra folkhögskolor har varit mer positiva till förändringen. 

 Folkbildningsrådet konstaterar att villkoren för folkhögskolornas rätt till stats-
bidrag skärptes som ett uttryck för högre ställda krav på kvalitet i verksamheten. 
Ett tak infördes för den volym en folkhögskola kan rapportera i förhållande till sitt 
statsbidrag, inte minst av hänsyn till andra bidragsgivare som landsting/regioner 
och CSN. Ytterligare ett starkt motiv var att den studerande har rätt till goda in-
satser i form av pedagogiskt stöd. Detta var också skälet till att kravet på en lägsta 
lärartäthet infördes. Eftersom folkhögskolans förstärkningsbidrag till ca 90 % avser 
kostnader för ökad lärartäthet är det viktigt att ange vad som är en lägsta nivå för 
den ordinarie lärartätheten. 

En folkhögskola ska ur kvalitetssynpunkt ha en viss verksamhetsomfattning. 
Därför genomförs omfördelning från de större till de mindre folkhögskolorna, en 
omfördelning som är neutral ur huvudmannasynpunkt.

Ett annat villkor som mött kritik i rapporten är att en folkhögskola ska genom-
föra minst 15 procent av sin verksamhet som allmän kurs. Detta villkor har varit 
angivet i förordningen om statsbidrag till folkbildningen sedan år 1991.

Ytterligare en ny bidragsmodell

Vår omvärld är komplex och i ständig förändring och därmed också folkbildningens 
förutsättningar. Detta gör det naturligt att även folkbildningens viktigaste styrin-
strument, bidragsmodell för statsbidrag, med jämna mellanrum utvärderas och ses 
över så att det på ett bra sätt kan svara mot folkbildningens många intressenters 
behov och förväntningar. Detta blir än mer viktigt i takt med att statsbidraget utgör 
allt	större	andel	i	den	offentliga	finansieringen	av	folkbildningen.	

Erfarenheterna från de tre utvärderingarna kommer att tas till vara på in-
för framtida översyn av bidragsmodellerna. En sådan översyn av bidragsmodel-
len till studieförbunden har önskats från en av Folkbildningsrådets medlemmar, 
Folkbildningsförbundet, och kommer att påbörjas under 2014.

Stockholm 20 december 2013

Britten Månsson-Wallin
Generalsekreterare
Folkbildningsrådet
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Sammanfattning

Denna rapport utgör den andra delrapporten i den utvärdering av de nya bidrags-
systemen som initierades år 2010 av Folkbildningsrådet. Den första rapporten, ”Ett 
system som alla kan leva med” gällde processen kring framtagande av nya bidrags-
system och den tredje och sista delrapporten kommer att handla om effekterna av 
de nya bidragssystemen. 

Underlaget för att ta reda på hur folkhögskolor och studieförbund implemen-
terat förändringarna i respektive bidragssystem har för folkhögskolor i huvudsak 
insamlats via en elektronisk enkät, eftersom antalet folkhögskolor är stort, medan 
studieförbunden har blivit intervjuade. Svarsfrekvensen för den digitala enkäten är 
ungefär 80 procent (119 folkhögskolor). Intervjuerna har genomförts på såväl cen-
tral förbundsnivå, där alla förbund intervjuats, som på avdelningsnivå. I den senare 
är dock inte alla studieförbund representerade.

Utvärderingsgruppen har valt att studera olika implementeringsprocesser. För 
studieförbunden har förbundens centrala nivå studerats, som är mottagare av stats-
bidraget, och hur de i sin tur fördelar statsbidraget till avdelningarna eftersom detta 
hittills har varit ett relativt outforskat område. För folkhögskolorna, där varje skola 
mottar statsbidraget direkt, har vi valt att studera implementeringen ur ett resultat-
perspektiv, det vill säga i vilken mån man uppfyller de nya bidragsvillkoren.

Studieförbund

Det kan konstateras att de olika studieförbunden har olika fördelningsprinciper för 
hur man fördelar grundbidraget och det rörliga bidraget. Två av studieförbunden, 
Arbetarnas bildningsförbund (ABF) och Ibn Rushd Studieförbund, använder sig av 
i princip samma fördelningsmodell som Folkbildningsrådet gör. Tre av studieför-
bunden, Sensus, Folkuniversitetet och Medborgarskolan, använder sig av en intern 
fördelningsmodell som innebär att de fördelar statsbidraget vidare utifrån andelarna 
de uppnått enligt Folkbildningsrådets modell. Det innebär att fördelningen kan va-
riera år från år. Flera av dessa fem studieförbund uppfattar det som statens intention 
att	i	stora	drag	följa	Folkbildningsrådets	bidragsmodell	samt	att	det	finns	en	intern	
förståelse inom organisationen, ett slags intern legitimitet, för att använda samma 
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fördelningsmodell som Folkbildningsrådet använder. Därmed undviks en del in-
terna diskussioner. Ett annat motiv är att det är viktigt att skicka ut samma ekono-
miska styrsignaler till sina avdelningar som förbundet får från Folkbildningsrådet. 
I annat fall skulle det uppstå en obalans som skulle kunna försätta hela förbundet i 
en ohållbar situation.  

Fyra studieförbund, Studieförbunden Vuxenskolan, Bilda, Studiefrämjandet 
och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) använder sig av ett fördel-
ningssystem som till strukturen liknar Folkbildningsrådets modell. Jämfört med den 
modell	som	Folkbildningsrådet	använder	finner	vi	här	skillnader	både	i	andelarnas	
storlek på olika fördelningspotter, några fördelningspotter som Folkbildningsrådet 
inte använder samt andra sätt att beräkna några av potterna. Kulturens Bildnings-
verksamhet har valt en egen modell för fördelning av statsbidraget. Eftersom de 
är ett nytt studieförbund har de heller ännu inte fått sitt statsbidrag fördelat utifrån 
Folkbildningsrådets ordinarie fördelningsmodell. De har istället fått separata årliga 
beslut om vilket belopp som de har tilldelats.

Hos de studieförbund som använder fördelningsmodeller som avviker mer ifrån 
Folkbildningsrådets modell anges som ett huvudmotiv en stark kritik mot Folkbild-
ningsrådets fördelningsmodell som de menar är sämre. Kritiken riktas främst mot 
att omfördelningstakten i modellen anses vara för låg och att detta är hämmande för 
studieförbundens utveckling. De tror inte att ett ökad verksamhetsrelaterat rörligt 
bidrag bidrar till någon stor ”volymjakt” som har angetts som ett skäl för ett stort, 
stabilt grundbidrag. 

Folkhögskolor

När det gäller folkhögskolor, där utvärderingsgruppen inriktat sig på om man upp-
fyllt de nya bidragskraven, har enkätsvaren sorterats under begreppen förstå (otyd-
lighet), kunna och vilja. Ungefär 30 procent av respondenterna anser att kraven 
är otydliga. Det gäller främst hur lärartäthet ska beräknas och vad olika lärformer 
innebär. Knappt 20 procent anger att det varit svårt att uppfylla bidragsvillkoren. 
I stort sett alla folkhögskolor har dock uppnått den stipulerade lärartätheten. Med-
elvärdet på lärartätheten är ungefär densamma, men spridningen mellan folkhög-
skolorna	är	mindre.	I	stort	sett	alla	folkhögskolor	befinner	sig	mellan	100	och	125	
procent vad gäller inrapporterad verksamhetsvolym. Även om alla folkhögskolor 
kan uppfylla kraven är kanske viljan inte alltid lika stor. En del ser positivt på de nya 
förslagen medan andra uppfattar förändringarna som administrativa pålagor och 
menar att det blir svårare och svårare att få verksamheten att ”gå ihop”. Kritiken är 
störst	från	RIO-skolorna	vilka,	i	förhållande	till	SKL-skolorna,	har	relativt	sett	fler	
folkhögskolor med underskott i sin ekonomi liksom större relativ andel statsbidrag.
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Studieförbundens förbundsnivå en central aktör

Vår studie visar att studieförbundens förbundsnivå verkar ha en betydande funktion 
som	kan	beskrivas	 som	ett	filter.	En	viktig	del	 av	denna	filtreringsfunktion	ver-
kar vara att den fungerar ”åt båda hållen”. Genom att förbunden själva bestämmer 
hur	de	vidare	ska	fördela	det	statsbidrag	de	är	mottagare	av	kan	de	filtrera	Folk-
bildningsrådets fördelningsmodell innan den når avdelningarna. Detta sker genom 
justeringar och ändringar i den ursprungliga fördelningsmodellen så att den bättre 
passar	och	speglar	det	egna	förbundets	profil,	verksamhet	och	organisation.	I	och	
med att Folkbildningsrådets i sin myndighetsroll relaterar till förbundsnivån är det 
också denna som är ansvarig för återrapporteringen kopplat till användningen av 
statsbidraget. Avdelningarna rapporterar tillbaka till Folkbildningsrådet genom sin 
förbundsnivå. Det är förbundsnivån som de primärt ska stå till svars inför. Denna 
filtreringsfunktion	saknas	för	folkhögskolorna	som	både	får	statsbidraget	direkt	från	
Folkbildningsrådet och som sedan ska rapportera tillbaka direkt till Folkbildnings-
rådet. 

Vår studie indikerar också att studieförbundens organisation med en förbunds-
nivå som är mottagare av statsbidraget för med sig att dessa upplever ett ”ägarskap” 
över bidraget. I detta ägarskap ligger en legitim grund för att vara med och styra av-
delningarna och då framförallt dess folkbildningsverksamhet. Främst verkar denna 
styrning	ske	över	formerna	för	verksamheten.	Men	vi	ser	också	flera	exempel	där	
förbunden har en ambition att också vara med och styra över innehållet i verk-
samheten. Denna styrning, som delvis går utanför Folkbildningsrådets styrning via 
fördelningssystem och regelverk, kan beskrivas som en viktig del av implemente-
ringen av statsbidragssystemet som helhet och är förmodligen central för att förstå 
hur statsbidraget är med och styr studieförbundens verksamhet. 

Biljard eller rugby?

Om man stöter en biljardboll med en viss kraft och i en viss riktning kan man 
förvänta sig ungefär samma resultat varje gång, medan en passning i ett rugbyspel 
kan leda till en mängd varianter som kan vara svåra att förutse. Genom att stöta en 
och samma modell, det vill säga ett antal gemensamma krav, riktad direkt mot alla 
folkhögskolor, försöker Folkbildningsrådet här uppnå vissa bestämda resultat. Man 
hoppas	sedan	att	folkhögskolorna,	likt	biljardbollar,	flyttar	sig	i	den	riktning	som	
avsågs. I detta spel har folkhögskolorna inte så stora möjligheter att påverka sin 
situation eftersom statsbidraget utgör en stor del av intäkterna och varje förändring 
upplevs som kostsam. 
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När det gäller studieförbunden reglerar inte fördelningssystemet på samma sätt 
hur omfördelningen ska gå till. Folkbildningsrådet har inte här rollen av att styra 
omfördelningen utan modellen reglerar snarare spelreglerna för hur denna omför-
delning	mellan	studieförbunden	ska	gå	till.	På	flera	sätt	ger	detta	implementeringen	
av fördelningsmodellen för studieförbunden karaktären av en rugbymatch. Studie-
förbunden är aktiva spelare som gör egna bedömningar om vad som är klokt att 
göra med ”bollen” som passats från Folkbildningsrådet. Genom detta blir studie-
förbundet tydliga aktörer med ett eget handlingsutrymme istället för bara mottagare 
av statsbidrag enligt en modell som någon annan har beslutat om. Studieförbunden 
har också större möjligheter att förbättra sin ekonomi totalt sett eftersom många av 
förbunden har en stor övrig verksamhet, som ökat under senare år.     

Utan att dra vår inledande metafor om biljardspel och rugbymatch för långt kan 
vi se att implementeringen av fördelningsmodellen för folkhögskolorna får karak-
tären	mer	av	ett	biljardspel.	Det	finns	förmodligen	goda	skäl	till	varför	frågan	om	
omfördelning hanteras olika för studieförbund och folkhögskolor. Verksamhetens 
natur,	möjligheterna	till	kompletterande	finansiering	samt	organisationernas	struk-
tur och storlek skiljer sig mycket åt. Folkhögskolan är exempelvis mer ”formell” till 
sin struktur där vissa grundkrav måste uppfyllas för behörighet till högskola, rätt till 
CSN-bestämmelser etcetera även om många inom exempelvis folkhögskolevärlden 
söker en större ”frihet”.      

Utvärderingsgruppen vill med denna metafor visa på en skillnad som i hur de 
två olika fördelningssystemen implementeras. Vår avsikt är alltså inte att värdera 
om det ena sättet är bättre eller sämre än det andra utan snarare ställa frågor: moti-
verar skillnaderna mellan folkhögskolor och studieförbunds verksamhet och grund-
läggande förutsättningar ett val av olika fördelningsmodeller och grad av styrning? 
Bör de två överhuvudtaget jämföras eller ska stödet till studieförbunden jämföras 
med statens stöd till andra organisationer i civilsamhället medan stödet till folkhög-
skolorna ska jämföras med stödformer till andra formella skolformer? 

Vi vill avslutningsvis betona att denna studie är gjord i ett tidigt skede av im-
plementeringsprocessen vilket gör det svårt att uttala sig om vilka delar och styr-
signaler som kommer att bestå över tid. Satta i sitt sammanhang är förändringarna 
i fördelningssystem jämfört med tidigare system, från vårt perspektiv, små. De mer 
grundläggande frågorna om vad bidragssystemen externt och internt ska lösa, det 
vill säga utifrån de syften som statsmakterna formulerat och de riktlinjer som Folk-
bildningsrådet utfärdat, tar vi oss an i nästa rapport som är den avslutande rapporten 
om bidragsmodellerna.
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Summary

This	report	is	the	second	interim	report	evaluating	the	new	financial	support	sys-
tems launched in 2010 by the Swedish National Council of Adult Education (Folk-
bildningsrådet).		The	first	report,	“A	System	Everyone	Can	Live	With”	(Ett	system	
som	alla	kan	leva	med),	related	to	the	process	for	producing	new	financial	support	
systems,	and	the	third	and	final	interim	report	will	deal	with	the	effects	of	the	new	
systems. 

The data for evaluating how folk high schools and study associations have im-
plemented	the	changes	in	each	financial	support	system	has	primarily	been	collect-
ed through an electronic questionnaire for folk high schools, as the number of such 
institutions is large, while the study associations have been interviewed. The re-
sponse rate for the digital questionnaire is approximately 80 per cent (119 folk high 
schools). The interviews were conducted at both central association level, where all 
associations were interviewed, as well as at section level. However, not all study 
associations are represented in the latter group.

The evaluation team chose to study various implementation processes. For 
study associations, the central level of the associations, as the recipient of the state 
financial	support,	has	been	studied,	as	well	as	how	they	in	turn	distribute	this	money	
to the sections, as this has been subject to relatively little research so far. For folk 
high	schools,	where	each	school	receives	 the	state	financial	support	directly,	we	
have chosen to study the implementation from a results perspective; that is, the 
extent	to	which	they	fulfil	the	new	eligibility	conditions.

Study associations

It can be noted that the various study associations operate different principles of 
distribution	with	regards	to	distributing	the	basic	financial	support	and	the	varia-
ble	financial	support.	Two	study	associations,	Arbetarnas	bildningsförbund	(ABF)	
and Ibn Rushd Studieförbund, use, in principle, the same distribution model as the 
National Council of Adult Education. Three study associations, Sensus, Folkuniver-
sitetet and Medborgarskolan, use an internal distribution model that means they dis-
tribute	the	state	financial	support	based	on	the	shares	they	achieved	in	accordance	
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with the National Council of Adult Education model. This means that the distribu-
tion	can	vary	from	year	to	year.		Several	of	these	five	study	associations	understand	
that the state’s intention is, broadly speaking, to follow the National Council of 
Adult	Education’s	financial	support	model	and	that	there	is	an	internal	understand-
ing within the organisation, a kind of internal legitimacy, for using the same model 
as used by the National Council of Adult Education. This avoids a certain amount 
of internal discussion. Another reason is that it is important to send out the same 
economic control signals to individual sections that the association receives from 
the National Council of Adult Education. There would otherwise arise an imbalance 
that would place the entire association in an unsustainable situation.  

Four study associations, Studieförbunden Vuxenskolan, Bilda, Studiefrämjan-
det and Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV), use a distribution system 
that resembles the National Council of Adult Education model in terms of structure. 
Compared with the model used by the National Council of Adult Education, we 
find	here	differences	both	in	the	size	of	the	shares	for	different	distribution	funds,	
some distribution funds not used by the National Council of Adult Education, and 
other ways of calculating some of the funds. Kulturens Bildningsverksamhet has 
chosen	its	own	model	for	distributing	the	state	financial	support.	As	they	are	a	new	
study	association,	they	have	not	received	their	state	financial	support	distributed	
according to the National Council of Adult Education’s ordinary distribution model 
so far. Instead, they have received separate annual decisions on the amount they 
have been assigned.

Among the study associations using distribution models that deviate more from 
the National Council of Adult Education model, the main reason given is strong 
criticism of the model, which these associations feel is worse. The criticism is main-
ly directed at the redistribution rate in the model, which is considered too low and 
represents a disincentive for study associations to develop. They believe that in-
creased	activity-based	variable	financial	support	helps	encourage	a	significant	“hunt	
for	volume”,	which	was	given	as	one	reason	for	large,	stable	basic	financial	support.	

Folk high schools

In terms of folk high schools, where the evaluation team focused on whether the 
new	 financial	 support	 requirements	were	 being	met,	 the	 survey	 responses	 have	
been sorted under the concepts understanding (ambiguity), ability and willingness. 
About 30 per cent of the respondents consider that the requirements are unclear. 
This applies primarily to calculating teacher ratio and what the different forms of 
teaching	involve.	Almost	20	per	cent	said	that	it	had	been	difficult	to	fulfil	the	eli-
gibility conditions. However, virtually all the folk high schools have achieved the 
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stipulated teacher ratio. The average value for teacher ratio is roughly the same, but 
the distribution between the different folk high schools is smaller. Virtually all folk 
high schools are between 100 and 125 per cent in terms of reported activity volume. 
Even	if	all	folk	high	schools	can	fulfil	the	requirements,	the	level	of	willingness	is	
not always the same. Some welcome the new proposals, while others perceive the 
changes as administrative burdens and feel that it is getting harder and harder to get 
activities	to	“come	together”.	The	criticism	is	greatest	from	the	RIO	schools,	which,	
compared to the SKL schools, have a relatively larger number of folk high schools 
with	a	budget	deficit	and	a	greater	relative	share	of	state	financial	support.

The association level of study associations a central 
player

Our study shows that the association level of study associations seems to have a 
significant	function	that	can	be	described	as	a	filter.	An	important	part	of	this	fil-
tering	function	seems	to	be	that	it	works	in	“both	directions”.	As	the	associations	
decide	themselves	how	they	will	distribute	the	state	financial	support	they	receive,	
they	can	filter	the	National	Council	of	Adult	Education	distribution	model	before	it	
reaches the various sections. This is achieved by adjusting and changing the original 
distribution	model	so	that	it	fits	better	and	reflects	the	profile,	activities	and	organi-
sation of the individual association. As the National Council of Adult Education, in 
its	official	role,	relates	to	the	association	level,	it	is	also	responsible	for	providing	
feedback	on	the	use	of	state	financial	support.	The	sections	report	back	to	the	Na-
tional Council of Adult Education at the association level. It is the association level 
that	is	primarily	held	accountable	for	this.	The	folk	high	schools	lack	this	filtering	
function,	as	they	get	the	state	financial	support	direct	from	the	National	Council	of	
Adult Education and then report back directly to the Council. 

Our study also indicates that the study associations’ organisation, with an asso-
ciation	level	as	the	recipient	of	state	financial	support,	means	that	they	feel	a	sense	
of	“ownership”	over	 the	financial	support.	This	ownership	provides	a	 legitimate	
basis	for	influencing	and	controlling	the	sections,	and	especially	their	folkbildning	
activities. This control is exercised mainly over the forms of activities. But we also 
see	several	examples	where	the	associations	also	aim	to	influence	and	control	the	
content of activities. This control, which in part goes beyond the National Coun-
cil of Adult Education’s control via the distribution system and regulation, can be 
described	as	an	important	part	of	the	implementation	of	the	state	financial	support	
system	as	a	whole,	and	is	probably	central	to	understanding	how	the	state	financial	
support helps to control the activities of study associations. 
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Billiards or rugby?

If you hit a billiard ball with a certain force, and in a certain direction, you can 
expect roughly the same results every time, while a pass in a game of rugby can 
lead	to	a	multitude	of	variants	that	can	be	difficult	to	predict.	By	pushing	one	and	
the same model, i.e. a number of common requirements aimed directly at all folk 
high schools, the National Council of Adult Education is trying to achieve certain 
results. It is then hoped that the folk high schools, like billiard balls, will move in 
the intended direction. In this game, the folk high schools have little opportunity to 
affect	their	situation,	as	the	state	financial	support	makes	up	a	large	proportion	of	
their income and any change is regarded as costly. 

When it comes to the study associations, the distribution system does not reg-
ulate redistribution in the same way. In this context, the National Council of Adult 
Education does not have the role of controlling redistribution, but rather the model 
regulates the rules for how this redistribution between study associations should 
proceed. In several ways, this implementation of the distribution model for study 
associations is like a rugby match. The study associations are active players who 
make	their	own	assessments	on	what	is	best	to	do	with	the	“ball”	passed	on	to	them	
by the National Council of Adult Education. As a result, the study associations are 
clear	players	with	their	own	discretion	instead	of	simply	recipients	of	state	financial	
support according to a model agreed by someone else. They also have greater scope 
for	improving	their	finances	overall,	as	many	of	the	associations	have	significant	
other activities that have increased over recent years.     

Without wishing to overstretch our initial metaphor of a game of billiards and a 
rugby match, we can see that implementation of the distribution model for folk high 
schools is more like a game of billiards. 

There are probably good reasons why the question of redistribution has been 
handled differently for study associations and folk high schools. The nature of activ-
ities,	the	opportunities	for	additional	financing	and	the	structure	and	size	of	the	or-
ganisations	differ	significantly.	The	structure	of	folk	high	schools	is	more	“formal”,	
with certain basic requirements having to be met to qualify as a folk high school, 
entitlement to CSN provisions, etc., even if many within the folk high school sector 
are	seeking	greater	“freedom”.						

The evaluation team has adopted this metaphor to illustrate the difference in 
how the two different distribution systems have been implemented. Our intention 
is not to evaluate whether one way is better or worse but rather to ask questions: 
do the differences between the activities and basic conditions of folk high schools 
and study associations justify choosing different distribution models and degree of 
control? Should the two be compared at all, or should the support for study associ-
ations	be	compared	with	the	state	financial	support	for	other	organisations	in	civil	
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society, while the support for folk high schools should be compared with the forms 
of support given to other formal school types? 

Finally, we wish to emphasise that this study was undertaken at an early stage 
of	the	implementation	process,	which	makes	it	difficult	to	comment	on	which	parts	
and control signals will endure in the long run. In context, the changes to the dis-
tribution systems compared with earlier systems are, from our perspective, small. 
We	will	deal	with	the	more	fundamental	questions	about	what	the	financial	support	
systems will solve externally and internally, i.e. the objectives formulated by the 
government and the guidelines issued by the National Council of Adult Education, 
in	the	next	report,	which	will	be	the	final	report	on	the	financial	support	models.
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Inledning

Folkbildningsrådet initierade år 2010 en utvärdering med syfte att utvärdera de nya 
bidragssystemen för folkhögskolor och studieförbund som trädde i kraft år 2012. 
Utvärderingen är uppdelad i tre delar. Den första delen gäller processen kring fram-
tagandet av de nya bidragssystemen, den andra delen gäller implementeringen och 
den tredje delen effekterna av dessa system.  

Den första delutvärderingen, Ett system som alla kan leva med, presenterades 
år 2012. Utvärderingsgruppen konstaterade i denna rapport att de förändringar som 
gjordes i bidragssystemen inte blev särskilt omfattande vare sig för folkhögskolor 
eller för studieförbund, vilket avspeglades i titeln på rapporten. Beredningsgrup-
pens	förslag	när	det	gäller	folkhögskolor	var	visserligen	mer	långtgående,	men	fick	
ganska hård kritik i remissomgången. Det medförde att de slutliga förslagen mild-
rades. Med avseende på studieförbunden kan beredningsprocessen beskrivas mer 
som en förhandling mellan de olika förbunden, vilket naturligtvis underlättades 
av att studieförbunden är tio till antalet till skillnad mot folkhögskolorna som är 
etthundrafemtio.  

Att förändringarna i Folkbildningsrådets bidragssystem inte blev så stora är för-
modligen inte särskilt förvånande. De utsedda beredningsgrupperna, som består av 
representanter för bidragsmottagarna själva, måste av naturliga skäl ta stor hänsyn 
till de man representerar. Konsensus eller att åtminstone inte utmana systemet allt-
för mycket blir den ledande principen. Den här typen av beredningsprocesser har 
ibland benämnts som ”groupthink”, det vill säga att det inom organisationer med 
tiden bildas en särskild anda, vilket gör att man inte gärna ”bryter” mot det mönster 
som råder. Det här innebär inte att principen om konsensus skulle vara sämre än 
någon annan princip utan det är den princip som folkbildningen valt. Däremot har 
alla ”principer” för- och nackdelar.  

Denna delrapport handlar om implementeringen av de nya bidragssystemen. 
Den första delrapporten kan också betraktas som en implementeringsstudie efter-
som den handlar om processen kring tolkning och konkretisering av de syften som 
regering och riksdag bestämt. Denna rapport kan ses som en fortsättning på den im-
plementeringen. Utvärderingsgruppen begränsar sig emellertid till de förändringar 
som nu gjorts i bidragssystemen. I den tredje och avslutande rapporten diskuteras 
bidragssystemet i stort. 
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Implementering

Att implementera betyder att genomföra eller att fullfölja. En stor mängd rappor-
ter, artiklar etcetera har skrivits i ämnet. Implementation, av amerikanerna Jeffrey 
Pressman och Aaron Wildawsky från 1973, var en av de första med den något pes-
simistiska	undertiteln:	“How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oak-
land; Or Why It´s Amazing that Federal Programs Work at All, This Being s Saga of 
the Economic development Administration as Told by Two Sympathetic Observers 
Who Seek to Build Morals on a Foundation of Ruined Hopes.” 3 I implementerings-
litteraturen är det framför allt två typer av modeller eller perspektiv som diskuterats, 
nämligen top-down och bottom-up. I en top-down modell är det de beslutande or-
ganen som bestämmer och tolkar vad som ska implementeras och man förutsätter 
att de som ska genomföra besluten gör som det är tänkt. Om de inblandande har un-
gefär samma syn som beslutsfattarna på de förändringar som ska genomföras ökar 
naturligtvis förutsättningarna för att implementeringen ska lyckas. I en bottom-up 
modell är det de som ska implementera besluten som gör sin tolkning av problemet 
och hur det ska lösas. 

Om en implementering ska lyckas, det vill säga om intentionerna med en insats 
ska uppfyllas, beror på en rad faktorer. På ett allmänt plan brukar framhållas att de 
som berörs av besluten ska förstå vad som ska göras, kunna genomföra besluten 
och slutligen vilja genomföra dessa.4 Men det är också viktigt hur själva implemen-
teringen går till.

Val av modell beror på vad som ska implementeras. En ändrad rutin kanske går 
att styra enkelt uppifrån, medan mer komplicerade beslut där lösningarna kanske 
inte kan se likadana ut kräver ett ökat och aktivt deltagande från de berördas sida. 
Ibland används metaforen ett biljardspel och en rugbymatch. Om man stöter en bil-
jardboll med en viss kraft och i en viss riktning kan man förvänta sig ungefär samma 
resultat varje gång, medan en passning i ett rugbyspel kan leda till en mängd varian-
ter som kan vara svåra att förutse. Varje passning, eller led, måste först ”översättas” 
innan man passar bollen vidare. Alla led är lika viktiga och inget led ger ensamt en 
komplett förklaring.5 

Nu är det så att renodlade perspektiv inte alltid fungerar i praktiken, utan per-
spektiven blandas. En renodlad top-down eller bottom-up modell är kanske svår 
att tillämpa på folkbildningen där båda synsätten förekommer. Folkbildningsrådet 
kan sägas ha en ganska stor möjlighet att tolka regeringens och riksdagens beslut 

3  Pressman & Wildavsky 1984.   
4  Lundquist 1987, s.77 f.
5  Petersson 1987, s. 123 f.
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genom de olika beredningsgrupper som tillsätts och styrelsen som tar det slutgiltiga 
beslutet.  

En annan aspekt som vi tror har stor betydelse för beslutens legitimitet är hur be-
sluten fattats. Har de som berörs en stor tilltro till dem som tagit besluten bör viljan 
att implementera vara stor. I detta fall, där det är representanter för mottagarna som 
varit med och tagit fram de föreslagna förändringarna, borde förutsättningarna där-
för vara goda.6 De relativt sett små förändringarna i bidragssystemen borde också 
öka möjligheterna för en implementering med gott resultat. 

Metod

För att ta reda på hur folkhögskolor och studieförbund implementerat förändring-
arna i respektive bidragssystem har utvärderingsgruppen i folkhögskolefallet valt 
en elektronisk enkät, då antalet folkhögskolor är stort, medan vi i studieförbunds-
fallet valt intervjuformen. Intervjuerna har genomförts på såväl förbundsnivå som 
på avdelningsnivå. Att vi valt olika insamlingsmetoder beror inte bara på att antalet 
enheter skiljer sig åt mellan folkhögskolor och studieförbund utan också på att olika 
implementeringsprocesser är intressanta att studera. För studieförbunden har vi valt 
att studera förbunden på central nivå, som är mottagare av statsbidraget, och hur de 
i sin tur fördelar statsbidraget till avdelningarna eftersom detta hittills har varit ett 
relativt outforskat område. Intervju som metod med öppna frågor passar i detta fall 
samt att antalet studieförbund är relativt få. För folkhögskolorna, där varje skola 
mottar statsbidraget direkt, har vi valt att studera implementeringen ur ett resul-
tatperspektiv, det vill säga i vilken mån man uppfyller de nya bidragsvillkoren. 
Eftersom folkhögskolorna, som nämnts, är många och variablerna mer precisa har 
vi valt enkätformen.

Rapportens upplägg

Denna delrapport är indelad i en studieförbundsdel och en folkhögskoledel. I den 
avslutande delen analyseras och jämförs implementeringen för folkhögskolor och 
studieförbund. 

6  Sabatier 1986.
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Studieförbunden

I december år 2010 fastställde Folkbildningsrådets styrelse nya villkor för fördel-
ning av statsbidrag till studieförbund som skulle gälla från och med år 2012. Denna 
bidragsmodell bygger liksom tidigare system på tre olika verksamhetsformer som 
är berättigade till statsbidrag; studiecirkel, kulturprogram och annan folkbildnings-
verksamhet	(en	”friare	och	flexiblare”	form	än	studiecirkeln).	Den	största	delen	av	
statsbidraget fördelas som ett grundbidrag vilket baseras på storleken av tidigare 
utbetalt statsbidrag (räknat som ett genomsnitt två år tillbaka i tiden). 

Grundbidragets andel i denna nya modell har höjts till 75 procent från att ti-
digare varit 60 procent. Det rörliga bidraget, det vill säga de delar av stödet som 
baseras på aktuell verksamhetsvolym, har sänkts från 40 till 25 procent. Det rörliga 
bidraget, som omfördelas årligen baserat på verksamhetsåret två år tidigare, består 
av tre delar. 14 procent fördelas utifrån studietimmar, där även verksamhetsformen 
kulturprogram räknas in, en verksamhetsform som tidigare hade en egen fördel-
ningspott.	Förstärkningsbidraget	riktar	sig	mot	specifika	målgrupper	och	utgör	sex	
procent och är halverat mot tidigare. Invandrade med behov av språkligt stöd i 
svenska får två procent av dessa sex procent och personer med funktionsnedsättning 
får resterande fyra procent. Slutligen fördelas fem procent av det totala statsbidraget 
utifrån en ny fördelningsgrund kallad unika deltagare baserat på hur många indi-
vider studieförbunden når med sin verksamhet. De nya principerna för fördelning 
sammanfattas i tabell 1.

Fördelningen går till på det sättet att först dras det belopp av som genom sär-
skilt beslut tilldelas Kulturens bildningsverksamhet, då de som nytt studieförbund 
ännu inte får statsbidrag fördelat till sig via det generella fördelningssystemet. Det 
belopp som sedan är kvar att fördela delas sedan upp i de fem olika delarna som är 
beskrivna ovan. Som exempel fanns det i 2013 års fördelning drygt 1 655 miljoner 
kronor att fördela totalt efter att Kulturens Bildningsverksamhet fått sitt bidrag. 75 
procent av detta (1 241 miljoner kronor) avsattes då som ett grundbidrag. Denna 
summa fördelades sedan mellan de olika studieförbunden utifrån den till grundbi-
draget hörande fördelningsgrunden som är den relativa andel utbetalt statsbidrag 
som studieförbunden erhöll år 2010 och 2011. För ABF innebar detta exempelvis 
att de under år 2011 och 2012 hade fått 28,9 procent av det totala statsbidraget 
vilket	gjorde	att	de	fick	28,9	procent	av	de	1	241	miljoner	kronorna	som	skulle	för-
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delas som grundbidrag. På samma sätt görs sedan en fördelning utifrån respektive 
fördelningsgrund i var och en av de andra delarna av fördelningssystemet. Till sist 
summeras de olika delsummor som varje studieförbund fått tilldelat sig i de olika 
delarna till det totala statsbidraget som studieförbundet erhåller för det aktuella året.

Folkbildningsrådets infasning av modellen

Inför att den nya bidragsmodellen skulle användas för första gången år 2012 disku-
terade Folkbildningsrådets styrelse om det fanns behov av någon form av infasning 
av modellen. Detta för att inget studieförbund skulle drabbas för hårt av förändring-
arna av fördelningsprinciperna. Baserat på hur förändringar i verksamhetsvolym 
hade påverkat statsbidraget i den tidigare modellen beslutade styrelsen att en infas-
ning skulle ske om något förbunds statsbidrag ökade eller minskade med mer än 
2,5 procent som en direkt följd av de nya fördelningsprinciperna. Detta skedde och 
en	infasning	genomfördes	där	studieförbunden	fick	tillgodoräkna	sig	50	procent	av	
ökningar respektive minskningar. Detta innebär att den nya bidragsmodellen fullt ut 
användes för första gången 2013. Omfördelningen av statsbidraget mellan studie-
förbunden som en direkt följd av förändringar i fördelningsprinciperna minskades 
också på detta sätt. 

Benämning Bidragsandel Fördelningsgrund Omfördelning

Grundbidrag 75 procent Tidigare andel statsbidrag Vartannat år

Verksamhetsrelaterat 
bidrag

14 procent Total verksamhet i alla verk-
samhetsformer omräknad i 
studietimmar

Varje år

Unika deltagare 5 procent Antal unika deltagare i studie-
cirkel

Varje år

Förstärkningsbidrag 
för verksamhet för del-
tagare med funktions-
nedsättning

4 procent Hälften enligt antalet delta-
gare, hälften enligt antalet 
studietimmar i studiecirkel och 
annan folkbildningsverksam-
het (med halva värdet)

Varje år

Förstärkningsbidrag 
för verksamhet för 
invandrade med behov 
av språkligt stöd i 
svenska

2 procent Hälften enligt antalet delta-
gare, hälften enligt antalet 
studietimmar i studiecirkel och 
annan folkbildningsverksam-
het (med halva värdet)

Varje år

Tabell 1. Bidragsmodell för studieförbund.
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Metod

För att studera hur studieförbunden implementerar den nya bidragsmodellen har 
en intervjustudie genomförts. Semistrukturerade intervjuer med företrädare för 
samtliga tio studieförbunds nationella nivå har genomförts (företrädelsevis med 
förbundsrektor och/eller ekonomichef eller motsvarande). Detta har kompletterats 
med sex stycken strukturerade telefonintervjuer med chefer för lokala enheter inom 
fyra studieförbund. 

De olika studieförbundens organisatoriska form skiljer sig åt. Det förekommer 
också olika benämningar på de olika delarna i organisationen. Alla förbund består 
av ideella föreningar utom Folkuniversitetet som består av fem stiftelser och en 
nationell ideell förening. Nedan kommer den nationella nivån i studieförbunden 
i huvudsak att benämnas förbundsnivå medan den mest lokala nivån benämns av-
delning. Det är dock viktigt att notera att det vi här benämner avdelning är den 
mest lokala nivån som fortfarande är en egen juridisk person. I vissa förbund har 
avdelningarna mer eller mindre självständiga kontor som verksamhetsmässigt kan 
beskrivas som den mest lokala nivån. 

Bidragsmodellen möter studieförbunden
Folkbildningsrådet betalar ut statsbidraget till studieförbundens förbundsnivå. 
Storleken på bidraget bestäms av hela studieförbundets verksamhet. I Folkbild-
ningsrådets villkor för statsbidrag till studieförbund fastslås att ”studieförbundets 
förbundsstyrelse är som mottagare av statsbidraget ansvarig för att all verksamhet, 
som bedrivs med stöd av och rapporteras som grund för statsbidrag, följer såväl 
internt angivna mål och anvisningar som Folkbildningsrådets kriterier.”7 Studieför-
bundens förbundsstyrelser har därför ansvaret för hur statsbidraget används inom 
organisationen. Hur denna interna fördelning av statsbidraget sker är inget som 
Folkbildningsrådet närmare reglerar. I tidigare regelverk fanns dock en rekommen-
dation om att studieförbundens interna fördelning av statsbidrag till sina lokala 
enheter borde följa Folkbildningsrådets fördelningsprinciper.

Kriterierna för statsbidraget till studieförbunden är utformade för att vara 
ett stöd i att styra ekonomiska resurser till verksamhet som ligger i linje 
med statens syften. De fördelningsprinciper för anslaget, som fastställs av 

7  Folkbildningsrådet. Statsbidrag till studieförbund 2013 – villkor, kriterier och fördelning, s.12
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Folkbildningsrådet, bör därför följas i studieförbundens interna fördel-
ning av statsbidrag.8

Argumentationen för detta var alltså att den bidragsmodell som användes var utfor-
mad på ett sådant sätt att den skulle styra de ekonomiska resurserna till verksamheter 
som låg i linje med statens syften med anslaget. För att detta skulle få genomslag ut 
i de enheter där den faktiska verksamheten bedrevs så borde bidragsmodellen vara 
densamma	hela	vägen.	Denna	rekommendation	finns	inte	längre	med	i	det	regelverk	
och den modell som tillämpas från och med år 2012. Motivet för detta verkar främst 
ha varit att det är studieförbundens förbundsstyrelser som är ansvariga för statsbi-
draget och att det därför är de som ytterst bestämmer. Den beredningsgrupp som 
tog fram förslag till en ny bidragsmodell såg det därför som sin uppgift att ta fram 
principer som primärt skulle fungera för fördelning mellan studieförbunden. Ett yt-
terligare motiv för att ta bort rekommendationen var att många studieförbund hade 
pekat på att den lokala variationen är stor vilket förbunden måste kunna ta hänsyn 
till i sin fördelning för att inte skapa problem för enskilda avdelningar. 

Ny bidragsmodell – orsak till att se över den interna 
fördelningen

För samtliga studieförbund verkar det som att Folkbildningsrådets beslut om en ny 
bidragsmodell har föranlett en intern process med diskussion och ställningstagan-
den i det egna förbundet om hur statsbidraget ska fördelas vidare ut till lokalav-
delningarna. Hur omfattande dessa processer har varit och hur stora förändringar 
det har lett till i den interna fördelningen varierar mellan förbunden. Flera förbund 
beskriver relativt omfattande processer där egna utredningar har följts av interna 
överläggningar mellan olika organisatoriska delar i förbundet och remissförfarande. 
I alla förbund är det förbundsstyrelsen som sedan har fattat det slutgiltiga beslutet 
om hur den interna fördelningen ska se ut.

Finansiering av förbundsnivån

Innan statsbidraget fördelas vidare till de lokala enheterna avsätter alla studieför-
bund en del av bidraget för att täcka kostnader för den nationella nivån. Storleken 
på denna summa skiljer sig mycket åt mellan de olika förbunden (mellan cirka 7–40 
procent av statsbidraget). En direkt jämförelse mellan studieförbunden är dock svår 

8  Folkbildningsrådet. Statsbidrag till studieförbund 2011 – villkor, kriterier och fördelning, s. 5.
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att göra då det skiljer mycket i vilken service som förbundsnivån i de olika studie-
förbunden erbjuder sina avdelningar. Förutom kostnader för de nationella kanslier-
na erbjuder en del studieförbund avdelningarna kostnadsfri hjälp med exempelvis 
ekonomi och personalhantering, IT-system, fortbildning, och avgifter för försäk-
ringar, arbetsgivarorganisation etcetera. I andra studieförbund ligger detta ansvaret 
direkt på varje avdelning. Något studieförbund avsätter också årligen en mindre del 
av statsbidraget för att bygga upp ett gemensamt eget kapital som kan användas 
som buffert när det uppkommer omställningskostnader och behov av stödinsatser 
i organisationen. 

Inom ramen för dessa nationella avlyft avsätter en del studieförbund medel för 
olika riktade insatser. Detta kan röra sig om strategiska satsningar på nya verksam-
heter, olika pilotprojekt inom några avdelningar, stöd till avdelningar som ansvarar 
för	större	arrangemang	som	anses	vara	av	nationellt	intresse	etcetera.	I	de	flesta	stu-
dieförbund förefaller omfattningen på dessa medel som kommer avdelningarna till 
del vara begränsade. Något studieförbund avsätter dock så mycket som drygt fem 
procent av det totala statsbidraget för dessa ändamål. Vem som ansvarar för dessa 
medel och hur beslut fattas om användningen skiljer sig dock åt mellan studieför-
bunden.	I	många	fall	kan	det	liknas	vid	en	form	av	interna	projektmedel	som	finns	
tillgängliga för avdelningar att söka eller ta del av.   

Intern fördelning inom studieförbunden
Utifrån	att	det	finns	en	stor	frihet	för	studieförbunden	att	”omforma”	principerna	
för fördelning av statsbidraget blir en central del för att förstå implementeringen av 
statsbidraget att få en sammanhängande bild av hur studieförbunden internt fördelar 
vidare statsbidraget ut i organisationen. För att kartlägga detta har vi intervjuat före-
trädare för samtliga studieförbund. För att underlätta läsningen är studieförbunden 
uppdelade i fyra kategorier. Kategorierna baseras på hur ”nära” de interna fördel-
ningssystemen ligger Folkbildningsrådets modell.   

Studieförbund som fördelar (i princip) lika som 
Folkbildningsrådet

Två av studieförbunden, ABF och Ibn Rushd, använder sig i princip av samma 
fördelningsprinciper som Folkbildningsrådet. Ett av studieförbunden har valt att 
använda sig av en kortare infasningsperiod för att mildra förändringar som den nya 
bidragsmodellen ger. Det innebär följande fördelning:
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 75 procent  grundbidrag, 
 14 procent  verksamhetsrelaterat bidrag utifrån studietimmar, 
 6 procent  unika deltagare, 
 4 procent  förstärkningsbidrag funktionsnedsättning, samt 
 2 procent  förstärkningsbidrag personer som invandrat.

Studieförbund som fördelar utifrån de egna andelarna i 
Folkbildningsrådets modell

Tre av studieförbunden använder sig av en intern fördelning som innebär att de 
fördelar vidare statsbidraget utifrån andelarna de uppnått i Folkbildningsrådets 
bidragsmodell. I Folkbildningsrådets fördelningsbeslut anges hur mycket pengar 
varje studieförbund har tilldelats ur respektive del av bidragssystemet. Folkuni-
versitetet, Medborgarskolan och Sensus beräknar utifrån detta hur stor andel som 
kommer från respektive del och använder sedan dessa andelar i den vidare fördel-
ningen till sina avdelningar. Detta innebär att dessa studieförbund inte har några 
över åren fasta andelar som de använder i sin fördelning utan detta kan variera år 
från år (även om det inte torde bli några stora förändringar mellan åren). Dessa 
studieförbund använder sig av samma sätt att beräkna verksamhetsvolymen för de 
olika fördelningsgrunderna som Folkbildningsrådet gör. För år 2012 såg den interna 
fördelningen i dessa studieförbund ut på följande sätt:  

Folkuniversitetet
Folkuniversitetets interna andelar hamnar väldigt nära Folkbildningsrådets modell, 
något högre på unika deltagare och något lägre för förstärkningsbidrag för funk-
tionshindrade:
 75,3 procent  grundbidrag, 
 13,8 procent  verksamhetsrelaterat bidrag utifrån studietimmar, 
 5,6 procent  unika deltagare, 
 3,4 procent  förstärkningsbidrag funktionsnedsättning, samt 
 1,9 procent  förstärkningsbidrag personer som invandrat. 

Medborgarskolan
Medborgarskolan har ett lägre grundbidrag och ett högre bidrag för unika deltagare:
 72,7 procent  grundbidrag, 
 15,6 procent  verksamhetsrelaterat bidrag utifrån studietimmar, 
 6,3 procent  unika deltagare, 
 4,1 procent  förstärkningsbidrag funktionsnedsättning, samt 
 1,4 procent  förstärkningsbidrag personer som invandrat.
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Sensus
Sensus interna fördelning för år 2012 innebär ett något högre grundbidrag samt 
lägre förstärkningsbidrag jämfört med Folkbildningsrådets modell:
 79,1 procent  grundbidrag, 
 14,8 procent  verksamhetsrelaterat bidrag utifrån studietimmar, 
 4,7 procent  unika deltagare, 
 0,9 procent  förstärkningsbidrag funktionsnedsättning, samt 
 0,5 procent  förstärkningsbidrag personer som invandrat.

Studieförbund som har liknande struktur men tydliga 
skillnader

Fyra studieförbund använder sig av ett fördelningssystem som till strukturen liknar 
Folkbildningsrådets modell. Jämfört med den modell som Folkbildningsrådet an-
vänder märks skillnader både i andelarnas storlek på olika fördelningspotter, några 
fördelningspotter som Folkbildningsrådet inte använder samt andra sätt att beräkna 
några av potterna. 

Bilda
Studieförbundet Bilda använder sig av ett betydligt lägre grundbidrag än Folkbild-
ningsrådet då de fördelar 35 procent av statsbidraget utifrån denna fördelnings-
grund. Även andelen som fördelar utifrån unika deltagare har de valt att minska. 
Bilda har också beslutat att inte använda sig av något förstärkningsbidrag internt 
inom organisationen. Istället lägger de stor vikt vid sitt verksamhetsrelaterade bi-
drag som de fördelar utifrån samma verksamhetsmått (studietimmar) som Folkbild-
ningsrådet. Utifrån denna fördelningsgrund fördelas 62 procent av statsbidraget. 
Sammantaget ger detta en bidragsmodell som i jämförelse med Folkbildningsrådet 
har en högre omfördelningstakt. Förändringar i verksamhetsvolym, både ökningar 
och minskningar, får ett snabbare genomslag i fördelningen av statsbidraget. Bilda 
har dock infört en spärr för volymökning när det gäller kulturprogram. Ingen avdel-
ning får tillgodoräkna sig en större ökning än tio procent för denna verksamhets-
form. Sammantaget har Bildas bidragsmodell följande proportioner:
 35 procent  grundbidrag, 
 62 procent  verksamhetsrelaterat bidrag utifrån studietimmar, samt
 3 procent  unika deltagare.

Nykterhetens bildningsverksamhet
Även Nykterhetens bildningsverksamhet har valt en annan konstruktion av det som 
de kallar grundbidrag. De beräknar grundbidraget utifrån avdelningarnas relativa 
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andel studietimmar år 2011 och alltså inte utifrån tidigare utbetalt statsbidrag. Av-
delningarnas andel av grundbidraget ligger sedan fast och omfördelas inte med 
några jämna mellanrum. 50 procent av statsbidraget avsätter de för detta grund-
bidrag. Fem procent av statsbidraget fördelar de utifrån volym på avdelningarnas 
språkverksamhet (integrationsarbete exkluderat). Resterande statsbidrag fördelas 
som rörligt bidrag utifrån samma grunder som Folkbildningsrådet, dock med större 
andelar. De använder sig även av en infasningsmetod där ingen avdelning mellan 
åren 2013–2015 får mer än 10 mkr i statsbidrag. Överstigande del fördelas mellan 
de avdelningar som är i behov av ett omställningsstöd:
 50 procent  grundbidrag (andelarna ligger fast och beräknas på avdelningar- 
   nas andel studietimmar år 2011),
 25,2 procent  verksamhetsrelaterat bidrag utifrån studietimmar, 
 9 procent  unika deltagare,
 7,2 procent  förstärkningsbidrag funktionsnedsättning, 
 3,6 procent  förstärkningsbidrag utrikes födda, samt
 5 procent  verksamhet inom språkverksamhet.

Studiefrämjandet
Studiefrämjandet har likt Bilda valt en fördelningsmodell som ger en högre om-
fördelningstakt. De har dock valt en annan konstruktion. Istället för att göra stora 
förändringar av de olika fördelningsgrundernas andelar har de ett annat sätt att be-
räkna grundbidraget. Studiefrämjandet beräknar nämligen grundbidraget på antal 
studietimmar på samma sätt som det verksamhetsrelaterade bidraget beräknas, 
istället för att som i Folkbildningsrådets modell, fördela utifrån tidigare utbetalt 
statsbidrag. Det enda som därmed skiljer Studiefrämjandets grundbidrag från deras 
verksamhetsrelaterade bidrag är att grundbidraget ligger fast i två år medan de andra 
andelarna omfördelas varje år. Studiefrämjandet har även valt att lägga till en egen 
fördelningsgrund i vilken de fördelar fem procent av statsbidraget utifrån andelen 
utbildade cirkelledare:
 70 procent  grundbidrag (ligger fast i två år och fördelas utifrån antalet  
  studietimmar), 
 14 procent  verksamhetsrelaterat bidrag utifrån studietimmar, 
 5 procent  unika deltagare,
 4 procent  förstärkningsbidrag funktionsnedsättning,
 2 procent  förstärkningsbidrag utrikes födda, samt
 5 procent  utbildade cirkelledare (räknas om årligen).

Studieförbundet Vuxenskolan
Vuxenskolan har valt att använda sig av ett lägre grundbidrag än Folkbildningsrå-
det. Istället har de rörliga delarna prioriterats. Det verksamhetsrelaterade bidraget 
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som fördelas utifrån antalet studietimmar i samtliga verksamhetsformer har höjts 
från 14 till 20 procent. Jämfört med Folkbildningsrådets modell fördubblas nästan 
bidraget för unika deltagare till totalt nio procent. Vuxenskolan har även valt att 
detta bidrag ska omfatta deltagare i verksamhetsformen annan folkbildningsverk-
samhet (dock räknat med halva värdet). Även förstärkningsbidraget för personer 
med funktionsnedsättning är högre än i Folkbildningsrådets bidragsmodell. För-
stärkningsbidraget för deltagare som är utrikesfödda och som har behov av språkligt 
stöd i svenska är däremot helt borttaget. Istället avsätts drygt fem procent av stats-
bidraget som en nationell utvecklingsresurs från vilken avdelningarna kan erhålla 
stöd för att exempelvis genomföra pilotprojekt för denna målgrupp. Sammanfattat 
ger detta följande fördelningsmodell:
 65 procent  grundbidrag, 
 20 procent  verksamhetsrelaterat bidrag utifrån studietimmar,
 9 procent  unika deltagare (studiecirkel 1,0 annan folkbildningsverksamhet  
  0,5), samt
 6 procent  förstärkningsbidrag för personer med funktionsnedsättning.

Studieförbund som har eget system

Studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet har valt en bidragsmodell som inte 
har samma struktur som Folkbildningsrådets bidragsmodell. 

Kulturens Bildningsverksamhet (KBV)
Då förbundet är nytt har de heller ännu inte fått sitt statsbidrag fördelat utifrån Folk-
bildningsrådets ordinarie bidragsmodell utan de har fått separata årliga beslut om 
vilket belopp som de tilldelas i statsbidrag. Kulturens bildningsverksamhet avsätter 
varje år 150 tkr vardera till sina fem avdelningar (kallade regioner) som de kan 
använda som fria medel för folkbildningsarbetet i sin region. Resterande verksam-
hetsmedel för genomförande av folkbildning hanteras centralt och används i dialog 
med	samarbetsorganisationer	som	företrädesvis	återfinns	bland	medlemsorganisa-
tionerna. Även om medlen hanteras centralt så bokförs de regionalt, då man menar 
att det är regionerna som äger verksamheten. Kulturens Bildningsverksamhet har en 
rutinbeskrivning som utarbetats av förbundet och regionerna som reglerar adminis-
trativ fördelning, ansvarsområden, och så vidare. Verksamhetsmedlen används för 
kostnader för genomförande av folkbildning tillsammans med de, i dagsläget drygt 
350, samarbetsföreningar som studieförbunden samarbetar med. Nivån på statsbi-
draget som används i varje förening bestäms utifrån en uppskattning av folkbild-
ningsverksamhet och genomförandekostnader samtidigt som hänsyn tas till indivi-
duella skillnader och förutsättningar för föreningarnas arbete. I denna uppskattning 
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gör KBV ingen skillnad i beräkningen av hur mycket en studietimme är värd i stu-
diecirkelverksamhet respektive annan folkbildningsverksamhet. Verksamhetsmed-
len för varje förening bestäms utifrån halvårsvisa uppföljningar och avstämningar. 

Sammanfattning intern fördelning

I nedanstående tabell är studieförbundens bidragsmodeller sammanfattade för att 
en enkel jämförelse mellan deras Folkbildningsrådets modell ska vara möjlig. Av 
tabellen framgår dock inte alla detaljer i respektive bidragsmodell. Kulturens bild-
ningsverksamhet är inte heller med i tabellen då de har valt en helt annorlunda 
modell som inte låter sig beskrivas i tabellform.  

 
Tabell 2. Studieförbundens bidragsmodeller.

FU – Folkuniversitetet, Mbsk – Medborgarskolan, SV – Studieförbundet Vuxenskolan,  
NBV – Nykterhetens bildningsverksamhet, Sfr – Studiefrämjandet

Lika som FBR Mindre avikelser
Liknande struktur –  
tydliga skillnader

FBR ABF
Ibn

Rushd
Sen
sus FU Mbsk SV Bilda NBV Sfr

Grundbidrag
– utifrån tidiga-
re statsbidrag 75 75 75 79,1 75,3 72,7 65 35

– utifrån verk-
samhetsvolym 70

– fastlagd 
andel 50

Verksamhets
relaterat bidrag 14 14 14 14,8 13,8 15,6 20 62 25,2 14

Unika deltagare 5 5 5 4,7 5,6 6,3 9 3 9 5

Förstärknings
bidrag

– funktionsned-
satta 4 4 4 0,9 3,4 1,4 6 0 7,2 4

– invandrade 2 2 2 0,5 1,9 4,1 0 0 3,6 2

Utbildade  
cirkelledare 5

Språkverksam
het 5

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Motiv till den interna fördelningen
För att förklara och förstå varför studieförbunden har valt respektive fördelnings-
modeller presenteras nedan några av de motiv som studieförbunden anger för sin 
interna fördelning. 

Lika som Folkbildningsrådet eller med mindre avvikelser 

De studieförbund som fördelar statsbidraget helt enligt samma fördelningsmodell 
som	Folkbildningsrådet,	 och	flera	 av	de	 som	 fördelar	 utifrån	 sina	 egna	 andelar,	
anger som ett huvudskäl att det är viktigt att skicka ut samma ekonomiska styrsigna-
ler till sina avdelningar som förbundet fått från Folkbildningsrådet. Om de skickar 
ut andra signaler skulle det, menar man, snart uppstå någon form av obalans som 
försätter hela förbundet i en ohållbar situation. Två förbundsrektorer säger:    
 

(…) skit in skit ut om man ska vara så. Om vi ska ha ett statsbidragssystem 
som är volymdrivet som vi har idag då måste vi, de styrmekanismer som 
statsbidraget ger måste vi ge ut i verksamheten. (…) De måste förstå där-
ute vad det är som genererar statsbidraget. (…) Statsbidraget styr, pengar 
styr, så är det. Och då gör de ju helt andra saker ute om vi skulle fördela 
på ett annat vis. Så vi har alltid gjort det, vi har alltid följt samma system.

Om vi har en typ av förutsättningar för att fördela pengar till förbunden 
och andra förutsättningar för att fördela det ut till regionerna då kommer 
de där två att komma i obalans och väldigt snabbt kan man skjuta sig i 
foten ordentligt. Så vi menar att vi kan inte avvika utan att riskera att få 
väldigt egendomliga konsekvenser.

Hos dessa studieförbund har man också tidigare i princip följt Folkbildningsrådets 
bidragsmodeller och man har uppfattat att det var statens intention. Ett ytterligare 
skäl	som	anges	är	att	det	finns	en	förståelse	internt,	någon	slags	intern	legitimitet,	i	
organisationen för att göra på samma sätt som Folkbildningsrådet för att på så sätt 
undvika en del interna diskussioner.  

Även Sensus, som använder Folkbildningsrådets modell fast med de egna ande-
larna, anger intern legitimitet som ett motiv för sin modell. De menar att det är en 
transparant princip att fördela som Folkbildningsrådet gör och att det är viktigt att 
inte lägga in andra parametrar som gör systemet svårare att förstå. De menar dock 
att avdelningarna inte ska kunna tjäna på stora interna skillnader och har därför valt 
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att fördelningsgrundernas andelar ska avspegla Sensus andelar i förhållande till 
övriga studieförbund.

Liknande struktur – tydliga skillnader 

Vuxenskolan	menar	att	studieförbundens	egna	prioriteringar	utifrån	profil	och	för-
utsättningar måste kunna få ge avtryck i den interna fördelningen. De tycker att det 
är viktigt med ett stort stabilt grundbidrag för att kunna jobba långsiktigt och med 
nya satsningar som inte behöver ”betala” sig direkt i form av ökade studietimmar. 
Ett stort grundbidrag är också viktigt för att kunna jobba brett i hela landet. Som en 
del av sina prioriteringar har de valt ett större förstärkningsbidrag för personer med 
funktionsnedsättning	då	detta	är	ett	profilområde	för	studieförbundet	där	man	har	
mycket verksamhet. Förbundet är dock svagare när det gäller verksamhet för utri-
kesfödda och har därför istället för ett generellt förstärkningsbidrag valt att samla 
resurserna i en gemensam utvecklingsresurs för att kunna testa nya verksamheter. 
Motivet för att ha en större pott för unika deltagare är att de har ett eget internt mål 
om	att	nå	fler	människor	och	hoppas	därför	att	detta	ska	stimulera	till	att	det	bedrivs	
verksamhet för nya grupper. 

Flera av de studieförbund som använder fördelningsmodeller som avviker mer 
från Folkbildningsrådets modell motiverar detta med en stark kritik av Folkbild-
ningsrådets fördelningsmodell. En förbundsrektor menar att ”allt har blivit sämre” 
i med de nya fördelningsprinciperna. Kritiken riktas främst emot att omfördelnings-
takten i modellen är för låg och att detta är hämmande för studieförbundens utveck-
ling. En annan förbundsföreträdare säger:
 

”Det sättet som Folkbildningsrådet delar ut pengarna på är i grunden mot 
utveckling. Systemet görs helt statiskt.”

Studiefrämjandet tror inte att ett ökad verksamhetsrelaterat rörligt bidrag bidrar till 
någon stor ”volymjakt” som har angetts som ett skäl för ett stort, stabilt grundbi-
drag.	Till	viss	del	verkar	det	finnas	en	vilja	av	att	visa	detta	för	Folkbildningsrådet	
och de andra studieförbunden genom att internt använda sig av system med möjlig-
het för en snabbare omfördelningstakt. Som ett ytterligare motiv ser Studiefrämjan-
det att avdelningarna måste få betalt för sin verksamhet och att det är helt orimligt 
att det i princip är möjligt att lägga ner verksamheten och sedan ändå få statsbidrag 
under lång tid.

Bilda	menar	dock	att	det	kan	finnas	en	viss	risk	för	volymjakt	även	om	de	inte	
ser det som ett stort problem. Detta, tillsammans med att de redan har en stor andel 
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kulturprogram i sin verksamhet som medför att de ligger nära gränsen för att hälften 
av verksamheten ska bestå av studiecirklar, har gjort att de infört en maxgräns på 
hur mycket avdelningarna får tillgodoräkna sig i ökning av kulturprogram. Motivet 
för dem att minska andelen som fördelas utifrån unika deltagare är att de ser detta 
både som ett bra och ett dåligt mått då återkommande deltagare också måste ses som 
ett kvalitetsmått på verksamheten. 

Eget system

Huvudmotivet för Kulturens Bildningsverksamhets (KBV) sätt att fördela statsbi-
draget är ett internt mål om att minst 50 procent av statsbidraget ska användas till 
genomförande av folkbildningsverksamhet, så kallade direkta verksamhetsmedel. 
Stora	verksamhetsgrenar	inom	KBV	som	exempelvis	orkesterverksamhet	fick	i	och	
med det förra systemet halverat statsbidrag då de räknades som annan folkbild-
ningsverksamhet. Verksamhetsformen annan folkbildningsverksamhet genererar ett 
statsbidrag som är hälften av vad en studiecirkel genererar. KBV jämställer verk-
samhetsformerna studiecirkel och annan folkbildning med varandra.

Avdelningarnas syn på systemet

I	motiven	 för	den	 interna	 fördelningen	finns	 i	flera	 fall	 inslag	av	 synpunkter	på	
Folkbildningsrådets bidragsmodell och resonemang om vilken styrning som stats-
bidragssystemet för med sig. Detta är frågeställningar som även kommit upp i inter-
vjuer med företrädare för lokalavdelningar. I mångt och mycket pekar de på samma 
sak	som	förbundsföreträdarna	även	om	vissa	nyanser	kan	urskiljas.	De	flesta	lokala	
företrädarna menar att dagens system med relativt stor vikt på ett grundbidrag främ-
jar stabilitet och möjliggör kvalitetsarbete. Några av respondenterna från förbund 
med stort grundbidrag menar också att detta är bra eftersom det minskar ”timjakten” 
som	de	på	sikt	anser	är	dålig	för	hela	folkbildningen	eftersom	fler	timmar	för	folk-
bildningen som helhet inte per automatik leder till större statsbidrag utan snarare till 
mindre bidrag per studietimme. Företrädare för förbund eller avdelningar som ökar 
sina studietimmar ser även fördelar med den stabilitet som grundbidraget medför 
men är samtidigt mer skeptiska till den stora vikten för grundbidraget eftersom detta 
leder till mindre betalt per studietimme. 

Lokalavdelningsföreträdarnas åsikter om bidragssystemets direkta styrningsef-
fekt var blandade. En av respondenterna lovordade fördelningsgrunden unika del-
tagare	då	det	medvetandegör	värdet	av	att	sprida	folkbildningen	 till	fler	men	att	
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det i praktiken inte styr särskilt mycket. En annan respondent framförde emellertid 
åsikten att unika deltagare som fördelningsnyckel faktiskt leder till att förbunden i 
större	utsträckning	arbetar	för	att	folkbildningen	ska	nå	fler	personer.	Ett	exempel	
på	att	man	på	lokal	nivå	styrs	av	fördelningsprinciperna,	enligt	flera	av	de	lokala	
företrädarna, är att minskningen av förstärkningsbidragen riskerar att leda till att 
folkbildningen arbetar mindre aktivt med utsatta grupper.

Flera av lokalavdelningsföreträdarna talade även om statsbidragssystemet i stort 
och inte bara om fördelningsprincipernas styrande effekter. De talade om att statens 
fyra syften med folkbildningen och de sju verksamhetsområdena är så pass vida 
och passar så pass väl in med folkbildningens grundidéer att det sällan förekommer 
några	egentliga	målkonflikter.	De	allra	flesta	aktiviteter	som	lokalavdelningarna	vill	
genomföra går att tolka in under de fyra syftena. En respondent föreslog mer speci-
fika	regelverk	och	tydligare	definition	av	vad	en	studiecirkel	är.	Denna	respondent	
menade att det ofta är lättare att anordna och locka deltagare till kulturprogram, 
exempelvis enstaka föreläsningar. Men då kulturprogram har lägre ersättningsnivå 
innebär det att man ibland försöker få till studiecirklar med ”skohorn”. De menar 
att verksamheten alltså anpassas efter studiecirkelformen även om detta inte är op-
timalt ur ett pedagogiskt perspektiv eller utifrån deltagarens synvinkel.

Statsbidraget som en del av den samlade 
ekonomin

För att på ett bättre sätt förstå vad statsbidraget spelar för roll för studieförbunden 
behöver man förstå studieförbundens ekonomi som helhet. Statsbidraget är endast 
en	del,	förvisso	en	viktig	del,	av	hur	studieförbunden	totalt	finansierar	sin	verksam-
het. Implementeringen av fördelningssystemet kan därför inte ske i ett vakuum helt 
separerat från de förutsättningar som den totala ekonomiska situationen ger. Den 
följande sammanställningen är gjord utifrån skriften Studieförbundens ekonomi 
som ges ut årligen av Folkbildningsrådet. Denna skrift bygger på en enkät som 
Folkbildningsrådet skickar ut till studieförbunden. I följande analys används det 
tillgängliga material som avser den lokala nivån eftersom det är denna nivå som kan 
sägas vara ”slutdestinationen” i fördelningssystemet. Det är också där vi tydligast 
kan	få	en	bild	av	hur	organisationens	finansiering	ser	ut	i	sin	helhet.	För	att	få	en	bild	
av hur det ser ut i enskilda avdelningar och deras syn på statsbidragets betydelse har 
vi genomfört åtta intervjuer med företrädare för olika avdelningar.
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Folkbildningsverksamheten som en del av helheten

De	 flesta	 av	 studieförbunden	 bedriver	 även	 verksamhet	 som	 inte	 är	 finansierad	
med statsbidrag förmedlat av Folkbildningsrådet. Denna verksamhet kan exem-
pelvis handla om friskoleverksamhet, svenska för invandrare, eller olika former av 
uppdragsutbildning. Intäkterna för denna verksamhet redovisas separat i Folkbild-
ningsrådets sammanställning över studieförbundens ekonomi och kan ses som ett 
mått på hur stor andel av studieförbundens verksamhet som utgörs av något annat 
än den folkbildningsverksamhet som är berättigad till statsbidrag. Sifforna avser 
avdelningsnivån i studieförbunden och innefattar endast verksamhet som bedrivs i 
denna juridiska person. Verksamhet som bedrivs av annan juridisk person kontrol-
lerad av lokalavdelningen (exempelvis bolag) omfattas inte av sammanställningen. 
Det kan därför antas att det som betecknas som ”annan verksamhet” (det vill säga 
den verksamhet som inte är statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet) är mer 
omfattande än vad sammanställningen visar. 

Sett från år 2005 till 2011 kan vi se en kraftig ökning av de totala intäkterna som 
redovisas för annan verksamhet. Räknat i 2011 års penningvärde har dessa intäkter 
ökat från drygt 700 till drygt 1 150 miljoner kronor, det vill säga en ökning med 63 
procent. Under samma period har de totala intäkterna på avdelningsnivå för folk-
bildningsverksamheten tvärtom minskat med sex procent.9 Sammantaget innebär 
detta att vi ser en märkbar ökning av studieförbundens totala intäkter som utgörs 
av annan verksamhet. Från år 2005 till 2011 har denna ökat från 18 till 28 procent 
(figur	1).	Intäkterna	från	denna	verksamhet	verkar	alltså	spela	en	allt	större	roll	för	
studieförbundens ekonomi än folkbildningsverksamhet berättigad till statsbidrag. 

Figur 1. Utvecklingen av intäkter för annan verksamhet som andel av totala intäkter.

9  Från 3,2 miljarder kronor 2005 till 3 miljarder 2011 (räknat i 2011 års priser).
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Det	finns	dock	stora	skillnader	mellan	studieförbunden	när	det	gäller	hur	stor	
andel av intäkterna som avser den folkbildningsverksamhet som är berättigad till 
statsbidrag jämfört med annan verksamhet. För det studieförbund som redovisar 
högst andel intäkter från annan verksamhet år 2011 kommer hela 64 procent av 
intäkterna från denna kategori medan det studieförbundet med lägst intäkter redo-
visar knappt en procent (medianvärde 12 procent). Exakt vad dessa intäkter består 
av kan vi utifrån vårt material inte säga. Tillgänglig statistik och intervjuer indikerar 
dock att det till stor del rör sig om offentliga medel som kommer studieförbunden 
till del genom olika bidrag och uppdragsersättningar (exempelvis skolpeng och ar-
betsmarknadsåtgärder). 

På samma sätt som att statsbidragets andel av förbundens totala intäkter skiljer 
sig åt kraftigt ser det mycket olika ut också i olika avdelningar inom ett och samma 
förbund.	För	flera	avdelningar	som	intervjuats	är	statsbidraget	den	allra	viktigaste	
intäktskällan	medan	andra	avdelningar	till	största	del	finansieras	på	annat	sätt.	De	
flesta	avdelningarna	har	intäkter	i	form	av	olika	typer	av	projektmedel.	Det	kan	till	
exempel komma från Europeiska Socialfonden (ESF), Allmänna Arvsfonden, So-
cialstyrelsen, Ungdomsstyrelsen eller olika typer av stiftelser och fonder. Några av 
avdelningarna bedriver också uppdragsutbildningar åt sina medlemsorganisationer 
eller	externt	åt	företag,	organisationer,	kommuner	eller	myndigheter.	Det	finns	även	
avdelningar som bedriver reguljär skolverksamhet såsom fristående gymnasier eller 
svenska för invandrare (SFI).

Den bidragsberättigade folkbildningsverksamhetens 
finansiering

Som vi redan har konstaterat så har intäkterna för folkbildningsverksamheten, räk-
nat i fasta priser, minskat med sex procent från år 2005 till 2011. Detta kan dock inte 
förklaras av en minskning av det statsbidrag som når avdelningarna eftersom detta 
under perioden ökat med 18 procent.10 Minskningen kan istället i huvudsak förkla-
ras med minskade deltagar- och försäljningsintäkter samt minskade kommunbidrag. 
Detta innebär sammantaget att statsbidragets andel av intäkterna för folkbildnings-
verksamheten under dessa sex år har ökat från 38 till 48 procent. Statsbidraget blir 
alltså en allt viktigare inkomstkälla för studieförbundens folkbildningsverksamhet.

Även här är det stora skillnader mellan studieförbunden. I det förbund där stats-
bidraget	utgör	den	minsta	andelen	av	finansieringen	för	folkbildningsverksamheten	
är andelen 30 procent och i det förbund där det utgör störst andel är den närmare 
100 procent (medianvärde 51 procent). För åtta av de tio studieförbunden är statsbi-

10  Räknat i fasta priser. I löpande priser är ökningen drygt 31 procent, från 1 114 till 1146 miljoner kr.
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draget	den	största	finansieringskällan	för	folkbildningsverksamheten.	För	de	övriga	
två är deltagar- och försäljningsintäkter en större inkomstkälla än statsbidraget. För 
sex av tio studieförbund utgör statsbidraget mer än hälften av intäkterna för folk-
bildningsverksamheten. Sammantaget är deltagar- och försäljningsintäkter den näst 
största inkomstkällan för studieförbundens folkbildningsverksamhet. Den svarar 
för i genomsnitt 23 procent av intäkterna. Kommunbidragen står för tio procent av 
intäkterna, landstingsbidraget för i snitt fem procent och övriga intäkter och bidrag 
för totalt 14 procent. Sammantaget för alla studieförbund uppvisade folkbildnings-
verksamheten på avdelningsnivå ett underskott på närmare 21 miljoner kronor för 
år 2011.

Alla intervjuade lokalavdelningar har för den statsbidragsberättigade folkbild-
ningsverksamheten förutom statsbidraget även bidrag från landsting/region och 
kommun	samt	deltagaravgifter.	I	en	av	de	avdelningar	som	täcker	flera	kommuner	
gav en av dessa kommuner inget bidrag alls och i några andra intervjuer, på såväl 
förbunds- som lokalnivå, har det antytts att vissa kommuner blir allt mer restriktiva 
med bidrag till folkbildningen. 

Balans mellan olika finansieringsformer 

Frågan	om	finansieringens	sammansättning	väcker	flera	frågeställningar	i	samtal	
med företrädare för studieförbundens förbundsnivå. Flera studieförbund ger uttryck 
för att det är nödvändigt för folkbildningsverksamhetens överlevnad med en an-
nan	finansiering	än	enbart	statsbidrag.	De	menar	att	statsbidraget	har	spelat	en	stor	

Figur 2. Olika intäkters andel av finansieringen av folkbildningsverksamheten.
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roll för utvecklingen inom förbunden, och det spelar fortfarande en central roll för 
finansieringen	av	verksamheten,	men	att	det	framöver	kommer	vara	nödvändigt	att	
söka	annan	finansiering	för	att	kunna	fortsätta	utveckla	verksamheten.		

En av anledningarna till detta är att folkbildningsverksamheten upplevs vara 
underfinansierad	och	den	 totala	finansieringen	 för	 avdelningarnas	 folkbildnings-
verksamhet har minskat sedan år 2005 räknat i fasta priser. Några studieförbund 
upplever	därför	att	enbart	de	offentliga	bidragen	inte	räcker	till	för	att	finansiera	det	
folkbildningsarbete som staten förväntar sig, eller verksamhet med de målgrupper 
som prioriteras för statsbidrag. En förbundsrektor uttrycker detta på följande sätt: 

Vi måste jobba mycket mer med att [studieförbundet] är större än stats-
bidraget. Och det där blir ett problem för statsmakten, och det kommer 
att bli ett problem för Folkbildningsrådet i det långa loppet. För att den 
här utvecklingen ser vi i alla studieförbunden och vi är tvungna till det. 
För om vi ska jobba med långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, om vi 
ska jobba med hemlösa som vi har gjort i Malmö, då kan vi inte förlita oss 
på att det finansieras av statsbidraget, för det gör det inte, vi kan inte få 
ekonomi i det. Utan då måste vi gå och hitta annan finansiering. Så ska vi 
jobba med dem som syftena lyfter fram så måste vi ha annan finansiering. 
För det där kräver små grupper, det kräver jättestora personalinsatser 
och det är precis det där som vi ska göra. Och det är precis vår profil men 
då måste vi hitta annan finansiering också.

Här menar också några studieförbund att fördelningssystemets förutsättningar och 
utformning spelar stor roll. Det faktum att det är en fast summa pengar som ska 
fördelas mellan studieförbunden och att systemet för fördelning är trögrörligt, det 
vill säga att det tar lång tid innan relativa verksamhetsökningar genererar intäkter, 
skapar	problem	med	finansieringen	av	 folkbildningsverksamheten.	Annan	finan-
siering skulle då kunna fungera som en lösning på de problem som uppstår. En 
ekonomichef beskriver situationen för sitt studieförbund: 

Rent ekonomiskt har vi just nu en verksamhet där folkbildningen går på 
knäna. Vi är så pass stora på verksamheten att statsbidraget räcker inte. 
Det beror oerhört mycket på att folk vill inte köpa betalkurser (…) utan 
de går ihop i de här grupperna där vi bara egentligen hjälper dem med 
att bygga ett lärande (…). Det kostar ju jättemycket för oss, vi får inga 
pengar in där. Så likvidflödet blir drabbat och kostnadssidan är nu, och 
intäktssidan är sen och osäker, det beror ju på om alla andra också växer. 
Det dröjer ett par år innan vi får ut extra pengar för det vi växer, det tar 
ju tid. Just nu har vi väldiga problem med ekonomin eftersom vi hör till de 
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som växer på sista raden på folkbildningen. Då är man ju ute och härjar 
och försöker få ett annat likvidflöde in, annars går vi ju i kånken. Man 
måste ju få in pengar och sen vill vi se till att man i alla fall går runt i 
föreningarna så då försöker man hitta annan verksamhet, och då har vi 
gett oss in i branschen Fas3. Och de som har gjort det är väldigt nöjda. 
(…) Då har vi ett likvidflöde in, vi får ett överskott som finansierar, rakt 
av, folkbildningen eftersom den går back. Det bär ju de kostnaderna. De 
pengarna som vi har som överskott på uppdragen vi har går rakt in i folk-
bildningen och det kanske funkar just nu (…) men så kan vi inte leva för 
alltid, det är ingen hållbar lösning. Vi måste ju få folkbildningen att bära 
sig, det får vi inte just nu.   

Några	förbundsföreträdare	pekar	på	att	det	finns	utmaningar	att	hantera	kopplat	till	
en	växande	finansiering	för	annan	verksamhet.	Von	Essen	och	Åberg	11 har bland 
annat pekat på att olika former av uppdragsutbildning inte naturligt följer av de mål 
som fanns när studieförbunden bildades då de inte riktar sig mot studieförbundens 
medlemsorganisationer. Det skulle därför upplevas som mindre legitimt för studie-
förbunden att ägna sig åt denna verksamhet. Utmaningen blir då att förtydliga hur 
denna verksamhet ideologiskt hänger ihop med det som man upplever vara studie-
förbundets huvuduppdrag men också hur de praktiskt får påverka varandra i verk-
samheten.	Två	förbundsföreträdare	för	olika	studieförbund	reflekterar	kring	detta:							

 
Statsbidraget kommer inte att prägla all vår verksamhet. Utmaningen för 
oss kommer vara att tydliggöra att det där vi gör i det där benet [annan 
verksamhet som inte finansieras med statsbidrag för folkbildningen] inte 
är affärsverksamhet, för det är inte det jag pratar om. Utan jag pratar om 
att det där benet blir lika viktigt för att uppfylla statens syfte med varför vi 
får statsbidrag överhuvudtaget. Det är bara det, för att göra det så måste 
vi hitta annan finansiering. 

För förbundsstyrelsen och förbundskansliet blir det en spänning mellan 
folkbildningen och annan verksamhet. När de växer på annan verksam-
het och folkbildningen blöder blir frågan hur styr vi här? Ska vi tvinga 
dem att få bärighet i folkbildningsverksamheten, det är det som de ska 
åtgärda. Eller ska de få växa fritt i annan verksamhet som då finansierar 
folkbildningen? Här står vi, ena dagen här andra där, vi vet inte nu. (…) 
Vi är i ett extremt vägskäl. 

11	 	von	Essen	&	Åberg	2009,	s.	118.
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Man skulle även kunna tänka sig att intäkter från olika källor kommer med olika 
förväntningar	och	att	detta	skulle	kunna	skapa	målkonflikter	för	studieförbunden.	
Riksrevisionen har exempelvis pekat på denna risk utifrån en enkätundersökning 
som visar att 50 procent av kommunerna fördelar bidrag till studieförbunden utifrån 
andra utgångspunkter än staten.12	De	flesta	lokalavdelningsföreträdarna	som	inter-
vjuats	menar	dock	att	det	är	små	målkonflikter	gällande	de	intäkter	som	kommer	
för den statsbidragsberättigade folkbildningen. De upplever att både kommuner 
och landsting i stor utsträckning har samma förväntningar som staten även om för-
delningsmodellerna ibland skiljer sig åt. Samtidigt är det några respondenter som 
berättar att vissa kommuner allt mer börjar lägga beställningar och villkora sina 
bidrag. En stor andel av respondenterna talar också om att kommunerna ofta vill 
rikta verksamheter direkt till barn och ungdomar. Då statsbidraget endast riktar sig 
till verksamheter med personer från 13 år och folkbildningen bygger på det fria och 
frivilliga	kan	det	för	studieförbund	uppstå	en	konflikt	som	kommuntjänstemän	har	
svårt att förstå. 

Avdelningarna menar att intäkterna för annan verksamhet inte heller leder till 
några	 direkta	 målkonflikter	 gentemot	 den	 statsbidragsberättigade	 folkbildnings-
verksamheten. Detta tycks bero på att avdelningarna har goda rutiner för att ad-
ministrativt hålla isär övriga verksamheter från den statsbidragsberättigade folk-
bildningen.	Däremot	poängterar	några	respondenter	att	det	 trots	detta	kan	finnas	
samordningsvinster. Om man har verksamheter vid sidan av den statsbidragsberät-
tigade folkbildningen så kan indirekta kostnader för till exempel lokaler och admi-
nistrativ	personal	fördelas	på	flera	verksamheter.

Analys av implementeringsprocessen för 
studieförbunden

Tydliga skillnader i den interna fördelningen

Sammanställning	visar	att	flera	studieförbund	fördelar	statsbidrag	utifrån	system	
som skiljer sig från Folkbildningsrådets modell för fördelning av statsbidraget. 
Hälften av studieförbunden fördelar bidraget, eller med mindre avvikelser, på det 
sätt som Folkbildningsrådet fördelar statsbidraget. De mindre avvikelserna handlar 
om att tre studieförbund använder sitt eget utfall i Folkbildningsrådets modell för 

12  Riksrevisionen 2011, s. 34 f.
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sin interna fördelning och kan ses som en anpassning av Folkbildningsrådets modell 
för	att	den	ska	passa	profilen	på	den	egna	verksamheten.	Liknande	interna	anpass-
ningar har gjorts även vid tidigare bidragsmodeller.13

Den andra hälften av studieförbunden fördelar statsbidraget enligt modeller 
med större skillnader gentemot Folkbildningsrådets modell. Undantaget är Kultu-
rens Bildningsverksamhet som använder sig av en struktur som till stor del liknar 
Folkbildningsrådets modell. Gemensamt för dessa är att de alla har valt modeller 
som i högre utsträckning än Folkbildningsrådets modell tar hänsyn till den aktuella 
omfattningen på verksamheten. Tydligast är detta i Bildas och Studiefrämjandets 
interna modeller där Bilda har valt ett betydligt lägre grundbidrag (35 procent istäl-
let för 75 procent) och Studiefrämjandet har valt ett annat sätt att beräkna sitt grund-
bidrag (baseras på verksamhetens volym istället för tidigare utbetalt statsbidrag). 
Detta möjliggör en snabbare omfördelning av statsbidrag i dessa studieförbund, det 
vill säga att avdelningar med växande verksamhet och de avdelningar som växer 
mest, också kommer att få ”betalt” snabbare för detta i form av ett ökat statsbidrag, 
på bekostnad av de avdelningar som har en krympande verksamhet eller de som 
växer minst. 

Frågan om hur snabb omfördelningstakten ska vara mellan studieförbunden 
(manifesterat i grundbidragets storlek), var en av de frågor som stod i fokus inför 
beslutet om Folkbildningsrådets nya bidragsmodell. Det var i denna fråga som stu-
dieförbunden tydligast hade olika åsikter och den fråga som kanske orsakade mest 
diskussion (Sandahl et al 2012). Ett argument mot en högre omfördelningstakt, 
som framhölls i den processen, var att det skulle komma att leda till en ”volymjakt” 
mellan studieförbunden och riskera kvalitén i verksamheten. Det torde därför vara 
intressant att följa utvecklingen i de studieförbund som nu valt en högre intern 
omfördelning för att se om detta också leder till de kraftigt ökade volymerna på 
verksamheten som vissa aktörer har oroat sig för.

Val av bidragsmodell som en anpassning till lokala 
förutsättningar?

Det	verkar	som	att	det	finns	en	viss	koppling	mellan	studieförbundens	val	av	intern	
bidragsmodell och hur förbundens intäkter som helhet ser ut. Några helt entydiga 
samband	kan	dock	inte	slås	fast	då	det	finns	förbund	som	delvis	bryter	mönstret.	Ett	
intressant samband är dock värt att lyfta fram. De två förbund som har högst andel 
intäkter från annan verksamhet än statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet 
fördelar enligt modeller som ligger nära Folkbildningsrådet med mindre avvikelser. 

13  Eriksson & Lundberg 2009, s. 48.
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De fyra studieförbund som rapporterar in minst andel intäkter från annan verksam-
het har samtliga valt modeller med tydliga skillnader eller en helt egen modell. 
Studieförbund med en högre andel intäkter från annan verksamhet verkar alltså ha 
en tendens att välja en intern bidragsmodell som ligger nära Folkbildningsrådets 
medan studieförbund med en låg andel intäkter från annan verksamhet i större ut-
sträckning gör anpassningar av modellen eller skapar en helt egen. En förklaring till 
detta	kan	vara	att	det	upplevs	finnas	ett	större	behov	av	anpassningar	av	modellen	
hos de studieförbund där avdelningarna är mer ”utlämnade” åt statsbidraget (det 
vill säga den statsbidragsberättigade folkbildningsverksamheten utgör en större del 
av helheten). Behovet av anpassningar kan på motsvarande sätt vara mindre om 
avdelningarna har större andelar intäkter för annan verksamhet som är med och 
”bär” helheten.  

Vart åt styr systemet?

Studieförbunden verkar också vara relativt överens om att bidragsmodellen är med 
och styr organisationerna och verksamheten. Detta syns tydligt i motiven för de 
interna bidragsmodellerna. Förbunden som använder sig av Folkbildningsrådets 
bidragsmodell gör detta för att deras avdelningar inte ska prioritera verksamheter 
som ger mindre statsbidrag medan de övriga har egna modeller just för att man 
vill styra avdelningarna i en något annorlunda riktning än vad Folkbildningsrådets 
modell skulle ha gjort. Den interna styrningen handlar alltså i vissa fall om att öka 
förbundets verksamhetsvolym och i vissa fall om att försöka styra vilka verksam-
heter som genomförs. Exempel på hur detta uttrycks i intervjuer med företrädare 
för förbunden är följande:

 
Ja, vi styrs av statsbidraget. Vilka uppgifter vi redovisar, till viss del styrs 
vilken verksamhet som bedrivs. Alla är beroende av pengar, den pott som 
har mycket pengar får mycket verksamhet. Skulle FBR säga att alla skulle 
ha bruna skor så skulle studieförbunden rikta in verksamheten på det. Det 
styrs inte till 100 procent men det påverkar.
  
Om man lägger viktningen, vad som är viktigt. Nu lägger vi viktningen 
i det här systemet på timmar och unika deltagare. Men de väger väldigt 
olika där timmar är värda tre gånger så mycket som en unik deltagare, 
eftersom det är 14 – 5 i procent. Då kommer vi med all sannolikhet att 
se att man snarare jobbar med att öka timmarna är unika deltagare. (…) 
Vi kommer se en utveckling, tror jag, att annan folkbildning kommer att 



Implementering av nya bidragsmodeller42

sjunka och kulturprogrammen kommer att öka eftersom kulturprogram-
men är värda mer i pengar än vad annan folkbildning är.

 
Statsbidraget styr verksamheten på flera olika sätt. Ett, själva penningför-
delningen innebär att viss verksamhet är värd mer än andra, så långsiktigt 
blir det mer av den.

På lokal nivå fanns det vissa företrädare som menade att bidragsmodellen styr verk-
samheten och andra som menade att det inte styrde så mycket. Det är också intres-
sant hur man talar om statens fyra syften och de sju verksamhetsområdena. Re-
spondenterna	menar	att	dessa	inte	styr	verksamheten	då	de	flesta	av	folkbildningens	
verksamheter går att tolka så att de ryms inom syftena och verksamhetsområdena. 
Men vi kan inte veta huruvida det hade resulterat i en mer aktiv styrning ifall syftena 
ändrades från statens håll. En annan iakttagelse från dessa intervjuer är att de lokala 
företrädarna menar att andra delar av statsbidragssystemet också styr verksamhe-
ten. Som exempel så försöker man i vissa fall nästan att få in en verksamhet ”med 
skohorn” så att den passerar reglerna för att bli en studiecirkel när man kanske hellre 
hade låtit den vara ett kulturprogram.  

Om man utgår ifrån att bidragssystemets utformning är med och styr studieför-
bundens verksamhet och prioriteringar kopplade till denna kan det utifrån denna 
utvärderings sammanställning konstateras att studieförbundens avdelningar möter 
delvis olika styrsignaler beroende på vilket studieförbund man hör hemma i. Detta 
är intressant utifrån att det är avdelningarna, med sina styrelser, lokalkontor och 
anställda medarbetare, som står närmast verksamheten och därmed gör de dagliga 
prioriteringarna	vad	man	ska	satsa	på.	Om	det	från	Folkbildningsrådets	sida	finns	
ett intresse, utifrån statens syften genom fördelningen av statsbidraget, att vara med 
och styra verksamheten så är det avdelningarna som borde vara det slutgiltiga målet 
för den styrningen. Sammanställningen visar att det inte alltid går att se någon direkt 
länk mellan Folkbildningsrådets fördelningsmodell och de styrsignaler den innehål-
ler och vilka styrsignaler som i slutändan når ut till avdelningarna. Den förhandling 
som vi sett mellan studieförbunden om hur folkbildningsrådets bidragsmodell ska 
konstrueras verkar sedan fortsätta in i studieförbunden där de nya förhandlingarna 
inom respektive studieförbund leder till om- och nykonstruktioner av modellen.14 
Genom detta ”laddas” bidragsmodellen med delvis nya styrsignaler, och prioritets-
ordningen mellan de signaler som hänger med förändras.

14  Se Sandahl et al 2012.
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Folkhögskolor

Vad gäller folkhögskolornas implementering av den nya bidragsmodellen har ut-
värderingsgruppen tittat på andra faktorer än för studieförbunden. Eftersom det 
inte	finns	något	mellanled	mellan	Folkbildningsrådet	och	folkhögskolorna,	som	för	
studieförbunden, har istället resultatet av implementeringen studerats.

 Vilka är då de krav som folkhögskolorna ska uppfylla enligt det nya bidrag-
systemet? Till att börja med ställs ett antal grundvillkor:

•	 folkhögskolan	ska	årligen	inlämna	årsredovisning,	verksamhetsplan	samt	
annan dokumentation enligt villkoren för statsbidrag,

•	 folkhögskolan	ska	årligen	inlämna	en	beskrivning	av	sitt	systematiska	kva-
litetsarbete och resultatet av detta,

•	 folkhögskolan	ska	årligen	genomföra	allmän	kurs	som	uppgår	till	minst	15	
procent av den totala verksamhet som skolan redovisar som underlag för 
statsbidrag. Den allmänna kursen ska främst vända sig till deltagare som 
saknar grundläggande behörighet för högskolestudier, 

•	 folkhögskolan	ska	erbjuda	olika	lärformer,
•	 folkhögskolan	ska	ha	tydliga	former	för	studerandeinflytande,
•	 folkhögskolan	ska	ha	en	tydlig	ordning	för	hantering	av	studeranderättsliga	

frågor, samt
•	 folkhögskolan	ska	redovisa	en	lärartäthet	som	motsvarar	lägst	1,8	hel-

årstjänster per 1 000 dv rapporterad verksamhet, exklusive tjänster som 
finansieras	med	förstärkningsbidrag	respektive	språkschablon.

En del av kraven är i sig inte nya. Att man ska ha allmän kurs som uppgår till 15 
procent av verksamheten står redan i förordningen och kravet på årsredovisning 
finns	 i	 riktlinjerna	 från	 Folkbildningsrådet.	Däremot	 har	man	 kraftigare	 betonat	
kvalitetsfrågor och i detta begrepp bland annat lagt in förtydliganden kring stude-
randefrågor och anordnarskapet, ställt krav på lärartäthet, betonat olika lärformer 
samt	en	redovisning	av	kvalitetsarbetet.	Från	år	2013	finns	också	ett	krav	på	att	folk-
högskolorna får redovisa lägst 100 och högst 125 procent av sin verksamhet som 
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underlag för statsbidrag.15 Skälen är att säkra kvaliteten i verksamheten eftersom en 
för stor volym kan minska det pedagogiska stödet till deltagarna liksom hänsyn till 
andra bidragsgivare som exempelvis landsting.

När det gäller de olika bidragsformerna har inga större förändringar genomförts. 
Volymbidraget har ändrats marginellt, från 1480 kr till 1500 kr/deltagarvecka och 
1510 kr/deltagarvecka från år 2013. En viss omfördelning av det totala volymbi-
draget har genomförts. Folkhögskolor med ett ingångsvärde under 4 000 deltagar-
veckor har från och med år 2012 möjlighet att inkomma med ansökan om ytterligare 
tilldelning, upp till 4 000 deltagarveckor. En ökning kommer att ske stegvis under 
de närmaste fyra åren genom omfördelning från de större folkhögskolorna.

Basbidraget har höjts från 550 000 kr till 570 000 kr/folkhögskola. Utvecklings- 
och	profileringsbidraget	är	kvar	på	samma	nivå	som	tidigare,	det	vill	säga	3	000	000	
kr/folkhögskola. Förstärkningsbidraget har däremot förändrats. I det tidigare bi-
dragssystemet utgjorde bidraget 10 procent av anslaget, uppdelat på en grundscha-
blon och ett kostnadsrelaterat bidrag. Det nya förstärkningsbidraget riktar sig till de 
med funktionsnedsättning och skall sökas via Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM). Man har också infört en särskild språkschablon till invandrade. Förstärk-
ningsbidrag	och	språkschablon	avser	om	det	finns	merkostnader	 i	samband	med	
dessa kategorier av deltagare, det vill säga om det krävs särskilda insatser. 

Enkät

För att få reda på hur de nya bidragsreglerna implementerats har utvärderingsgrup-
pen skickat ut en enkät till alla folkhögskolor med rektor som mottagare. Enkäten 
gick	ut	i	början	av	mars	2013	och	mottagarna	fick	ungefär	tre	veckor	på	sig	att	svara.	
Två påminnelser skickades under perioden. Svarsfrekvensen är ungefär 80 procent 
(79,3 procent) vilket är mycket tillfredsställande i dagens enkättunga samhälle. I det 
bortfall	som	finns	går	det	inte	att	se	något	mönster,	det	vill	säga	att	det	skulle	vara	
någon särskild typ av folkhögskolor som inte svarat. Svarsalternativen har varit 
såväl fasta som öppna. Beroende på om man svarat ja eller nej på de fasta svarsal-
ternativen har man fått utveckla sin syn i de öppna svarsalternativen.  

När det gäller implementeringen och folkhögskolorna har svaren strukturerats 
enligt de tre begreppen som nämndes inledningsvis, nämligen förstå, vilja och 
kunna.

15  Folkbildningsrådet. Statsbidrag till folkhögskolor 2013. Kriterier och fördelningsprinciper, s 12.
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Att förstå 
Den första frågan som ställdes i enkäten var om det fanns otydligheter i de nya bi-
dragsvillkoren, det vill säga regler kan vara svåra att tillämpa om det är oklart vad 
de	innebär.	Knappt	30	procent	av	folkhögskolorna	anser	att	det	finns	otydligheter	
i bidragsvillkoren, varav RIO-skolorna står för merparten av dessa svar (drygt 90 
procent). I princip är det två villkor folkhögskolorna upplever som oklara och det 
gäller lärartäthet och lärformer. När det gäller lärartätheten är följande exempel på 
vad folkhögskolorna menar med oklarheter:

 En otydlighet i ”lärartätheten 1,8” finns. Lärartätheten är ett otydligt 
instrument för att få någon rättvisande beskrivning av vad som utgör lä-
rartäthet.  

Otydligheten, eller risken för godtycke, finns i hanteringen av lärartät-
hetsbegreppet. Inte minst vid RIO:s kongress nyligen kom det fram funde-
ringar omkring det begreppet. 

Lärartäthet är ett odefinierat begrepp. Hur många timmar är en helårs-
tjänst? Är en lärare som gör färre timmar med eleverna en bättre lärare 
än en som gör flera timmar? (Då ökar lärartätheten eftersom man måste 
ha fler lärare) Är det bättre att ha 36 veckors läsår än 40 veckor? (Då 
ökar lärartätheten eftersom det blir färre deltagarveckor) Lärartätheten 
påverkas av hur arbetstidsavtalet ser ut på de olika skolorna. Har lärarna 
ferietjänst eller semestertjänst tas inte hänsyn till.

Vad säger då Folkbildningsrådet om hur lärartäthet ska beräknas?16 Är reglerna 
oklara? Även om reglerna, enligt utvärderingsgruppen, verkar ganska klara är det 
naturligtvis obestridligt att en del uppfattar riktlinjerna som oklara. Frågan är emel-

16 Folkbildningsrådet. Statsbidrag till folkhögskolor 2013. Kriterier och fördelningsprinciper, s 7: 
I underlaget för helårstjänsterna inräknas: All lärartjänstgöring inom verksamhet som rapporte-
ras	inom	folkbildningsanslaget	(exklusive	extra	lärartäthet	finansierad	av	förstärkningsbidrag,	
språkschablon eller av Myndigheten för yrkeshögskolan).
– Undervisning, som fullgörs av rektor eller annan personal som inte är lärare.
– Timanställningar och deltidsanställningar som lärare, omräknat till årstjänster på heltid.
Observera	att	lärartjänster	finansierade	av	förstärkningsbidraget	eller	av	Myndigheten	för	

yrkes högskolan särredovisas. I underlaget inräknas ej: Uppdrag som lärare fullgör (administration, 
särskilt utvecklingsarbete, biblioteksarbete, syo-uppdrag m m) som vanligen inte ingår i lärartjäns-
terna vid skolan. Tjänstlediga eller långtidssjukskrivna lärare. Tjänstgöring inom uppdragsutbild-
ning.
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lertid om det bara är oklara regler som är problemet? Ur citaten kan vi även skymta 
andra	problem.	Ett	sådant	är	att	lärartäthet	är	ett	oflexibelt	mått:				

… men ingen hänsyn i beräkningen tas till gruppers specifika behov som 
tar sig uttryck i gruppstorlek, skillnaden mellan allmän och särskild kurs 
och så vidare. 

Ett annat problem är att folkhögskolorna har olika förutsättningar för att göra sina 
beräkningar:

… någon rättvisande beskrivning av vad som utgör lärartäthet. Vissa 
skolor kan endast räkna avlönad personal, medan andra räknar ideell 
personal.

Ett tredje problem är att man inte uppfattar att måttet mäter det man avser att mäta:  

Det finns ingen forskning som visar på ett samband mellan lärartäthet och 
kvalitet inom vuxenundervisning.  

Ett	fjärde	problem	som	antyds	på	flera	håll	i	dessa	enkäter	är:

Ökad administration, ökad administration och ökad administration. 

Om det bara hade varit otydliga villkor skulle förmodligen problemet kunna lösas 
genom att folkhögskolorna kontaktade Folkbildningsrådets kansli. Enligt kansliet 
har det dock inte förekommit särskilt många frågor kring detta problem. 

När det gäller lärformer har utvärderingsgruppen följande funderingar:

Är det distansstudier/flexibelt lärande som avses, borde det stå det.  

Ja, vad är olika lärformer? Katederundervisning visavi temaundervis-
ning? Distansundervisning visavi klassrumsundervisning? självstudier 
visavi lärarledd undervisning.

Vad är lärformer? Många skolor tolkar det som distanskurser, men det 
gör inte vi utan det ska vara digitala inslag i kurserna. Ordet låter lite likt 
”lärstilar” – att olika personer lär med olika sinnen.  

Olika lärformer – hur kunde detta så enkelt komma in i bidragssystemet 
och att det enbart skulle betyda distansstudier?
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När	det	gäller	lärformer	återfinns	under	rubriken	Flexibelt	lärande	–	Distansunder-
visning – Lärformer i Folkbildningsrådets kriterier för statsbidrag står följande: 17   

Folkhögskolorna ska erbjuda olika lärformer för att nå studerande med 
olika behov och öka tillgängligheten. Förutom den undervisning som an-
ordnas i skolans lokaler, ska folkhögskolorna också anordna kurser som 
ges helt eller delvis på distans i form av nätbaserat lärande.

Är detta en oklarhet? I texten under denna rubrik åsyftas distansundervisning vilket 
i sig inte är otydligt. Men innebär olika lärformer endast distansundervisning, frågar 
sig då en del folkhögskolor. Folkbildningsrådet gav nyligen ut en rapport med titeln 
”Flexibelt lärande folkbildning – varför, för vem och hur gör man?” I rapporten sägs 
att Folkbildningsrådet enligt riktlinjerna från regeringen i större utsträckning ska 
införliva internet och dess möjligheter i bildningsverksamheten. Folkbildningsrå-
det	har	under	några	år	från	2009	avsatt	medel	för	flexibelt	lärande	och	ett	fyrtiotal	
projekt har fått bidrag.18

Den	 som	 läser	 rapporten	 får	 exempel	 på	 vad	flexibelt	 lärande	 kan	 innebära.	
Mycket handlar dock om distansundervisning och digitalt material i undervisning-
en.	Men	är	flexibelt	lärande	detsamma	som	olika	lärformer?	I	riktlinjerna	från	Folk-
bildningsrådet nämns i stort sett bara distansundervisning men det sägs i stort sett 
inget	om	vad	olika	lärformer	kan	innebära	eller	vad	flexibelt	lärande	innebär	trots	
att rubriken är Flexibelt lärande – Distansundervisning – Lärformer. 

När	det	gäller	övriga	oklarheter	finns	en	viss	osäkerhet	vad	som	gäller	125	pro-
centsregeln, det vill säga vad som händer med den verksamhet som ligger över 
denna gräns, exempelvis när det gäller CSN-bidrag. Man har också synpunkter på 
hanteringen	av	förstärkningsbidraget.	Man	anser	att	det	borde	finnas	en	checklista	
eller beräkningsmodell inför ansökan så att den blir enklare att hantera, bli rättsä-
kert och att alla folkhögskolor gör lika i sina bedömningar. Man undrar slutligen 
hur snabbt och hur länge som omfördelningen av deltagarveckor från stora till små 
folkhögskolor ska fortgå. 

Att kunna
När	det	gäller	att	kunna	implementera	de	nya	bidragsreglerna	kan	man	tänka	sig	fler	
alternativa svar av respondenterna. Ett alternativ är naturligtvis att det inte innebär 

17  Folkbildningsrådet. Statsbidrag till folkhögskolor 2013. Kriterier och fördelningsprinciper, s. 9 f.
18  Folkbildningsrådet. Flexibelt lärande folkbildning, s.4.
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något problem. Ett annat alternativ är att om reglerna är otydliga kan det också upp-
stå	problem	med	genomförandet.	Ytterligare	ett	alternativ	är	att	det	inte	alls	finns	
några otydligheter, men att man ändå har svårt att uppfylla kraven. 

19 procent anser att det funnits problem med att uppfylla de nya villkoren för 
statsbidrag. RIO-skolorna står för merparten (86 procent) av de folkhögskolor som 
upplevt att det funnits problem. Följande är några exempel på de svårigheter som 
folkhögskolorna nämner:  

Svårt att få till ett väl fungerande studeranderåd, allmän kurs har ett kurs-
råd dock vilket är bra. Men vi har absolut studerandeinflytande även om 
det inte är formell än.

Det rör till det på de enskilda skolorna att man sätter upp nya kriterier 
för förstärkningsbidraget, eftersom verksamhet ser väldigt olika ut från 
kurs till kurs.  Därför är detta mått alldeles för trubbigt och skapar också 
rättsosäkerhet för de kursdeltagare som behöver stora lärarinsatser i små 
grupper. Detta borde varit bättre beräknat innan en sådan regel infördes.  

Folkhögskolor som ligger på landsbygen har i regel svårare att nå målet 
med 15 procent på allmänna linjen. Vi har haft detta problem men en de 
senaste åren. Trots att ungdomsgrupperna växer som har ofullständiga 
betyg så kan det vara svårt att rekrytera deltagare. 

Svårt att se det så kallade kvalitetsarbetet som något som skall redovisas 
för sig. Detta ingår i allt vi gör och är en förutsättning för skolans över-
levnad, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Hur förhåller det sig då med lärartäthet och lärformer där många ansåg att riktlin-
jerna var otydliga? Några nämner även dessa områden som problematiska, men det 
är endast ett fåtal. Betyder det att kraven är uppfyllda? När beredningsgruppen för 
folkhögskolorna,	som	fick	till	uppgift	att	ta	fram	de	nya	reglerna,	tillträdde	hösten	
2009, var det 77 procent av folkhögskolorna som klarade gränsen 1,8 lärare/1000 
deltagarveckor.19	År	2010	var	andelen	72	procent.	År	2011	hade	siffran	stigit	till	81	
procent och år 2012 klarade i stort sett alla det uppställda kravet på denna lärartät-
het (99 procent). 

Om vi ser till genomsnittet på lärartätheten var den 2,1 år 2012 vilket skiljer sig 
endast marginellt från år 2009 (2,0) Men det har skett en viss förändring när det gäl-

19  Folkbildningsrådet. Statistik. Något större samband mellan antalet deltagarveckor och lärartäthet 
finns	inte,	det	vill	säga	större	skolor	har	inte	högre	lärartäthet.
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ler spridningen.20 En del folkhögskolor har ökat sin lärartäthet (49 procent) medan 
andra har minskat (37 procent) och 14 procent ligger kvar på samma nivå.21 Det 
finns	inget	större	samband	mellan	storlek	på	skola	och	om	man	ökat	eller	minskat	
lärartätheten. Genomsnittet är således detsamma men spridningen har minskat. 27 
av folkhögskolorna ligger nu på gränsen 1,8.

Vi kan notera att Rio-skolorna fortfarande har en lägre lärartäthet i genomsnitt, 
2,0, medan SKL-skolorna har 2,3 Vid en jämförelse med andra skolformer har 
folkhögskolorna 7,3 helårstjänster per 100 helårsstuderande 8,9 inklusive förstärk-
ningsbidrag) medan motsvarande för gymnasieskolan är 8,1(år 2011/12), 8,5 för 
kommunala och 6,9 för friskolor. Komvux har däremot en mycket lägre procent, 
4,6.22

Frågan är då om det är en faktisk förändring i lärartätheten eller om eller är det 
en förändring i sättet att beräkna lärartätheten? Hur beräknar de folkhögskolor som 
ansåg att det fanns otydligheter i begreppet lärartäthet? Eller är det så att många 
folkhögskolor minskar lärartätheten eftersom ekonomin är ansträngd och att de an-
ser att 1,8 är ett riktmärke? Vi vet inte riktigt svaret på detta. Utvärderingsgruppen 
kan emellertid konstatera att ekonomin är ansträngd hos många folkhögskolor och 
att en del inte är riktigt klara över hur lärartätheten ska beräknas.    

Vad kan då sägas om olika lärformer? Vi vet inte egentligen inte så mycket mer 
förutom när det gäller distansundervisning. Ungefär 16 procent av deltagarna var 
distansdeltagare på de långa kurserna år 2011, där en viss ökning skett de senaste 
åren. I förhållande till studieförbunden är detta en hög siffra. Endast 0,3 procent av 
alla deltagare hos studieförbunden var distansdeltagare år 2011.23

De nya bidragsvillkoren har emellertid nyligen införts och vissa saker tar tid. 
Samtidigt kan vi konstatera att konsekvensen för om man inte uppfyller de olika 
grundkraven är olika. Uppfyller man exempelvis inte kravet på lärartäthet eller 
andelen allmän kurs får man avdrag på statsbidraget och rapporterar man in mer 
verksamhet än 125 procent av initialvärdet innebär det också problem. Alla riktlin-
jer ska naturligtvis uppfyllas men konsekvenserna kanske inte är lika uppenbara. I 
Folkbildningsrådets	kriterier	och	fördelningsprinciper	finns	rubriken	övriga	villkor	
men inte lika uttalat som ovan om vilka konsekvenserna blir. Vad händer om man 
exempelvis inte har olika lärformer eller en verksamhetsplan? 

20  Folkbildningsrådet. Lärartjänster i folkhögskolan. Kalenderår 2012. I 21012 års beräkning har man 
bara en decimal rundat uppåt vilket man inte hade 2009.

21  I 2012 års beräkning har man bara en decimal, rundat uppåt, vilket man inte hade 2009 vilket 
försvårar jämförelsen.

22  Ibid.
23  Folkbildningsrådet. Flexibelt lärande folkbildning, s. 5 och statistik Folkbildningsrådet.
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Att vilja
Även om folkhögskolorna har accepterat och följer de beslut som tagits betyder det 
inte att de är positiva till besluten. Om vi ser till kommentarerna är de inte särskilt 
positiva till de villkor som ställts upp. Framför allt är det en ansträngd ekonomi som 
lyser igenom i många kommentarer. 

De svar som erhållits har överlag en problemorienterad karaktär. Det beror på att 
det är de som sett otydligheter eller haft problem att uppfylla villkoren som domi-
nerar redovisningen. Den dominerande andelen av folkhögskolor som inte upplevt 
svårigheterna kan mycket väl kan vara positiva till de nya villkoren eller så har de 
bara	accepterat	dem.	De	folkhögskolor	som	fått	fler	deltagarveckor	ser	naturligtvis	
förändringen som positiv: 

Vi har ökat från 3600 deltagarveckor till 3770 och målet är att vi ska nå 
4000 vilket är positivt för en liten skola.

Medan de folkhögskolor som förlorar deltagarveckor har det motsatta perspektivet:

Omfördelningen av deltagarveckor är klart orättvis och är bara en före-
vändning för att rädda rörelsefolkhögskolor. Kravet beträffande allmän 
kurs borde höjas kraftigt! Det är anmärkningsvärt att Folkbildningsrådet 
deltar i att rädda rörelsefolkhögskolor genom att sänka spärren till 15 
procent. Folkrörelsernas egna representanter sitter i styrelsen. Det vill 
säga svågerpolitiken börjar bli väl utstuderad, vilket borde leda till ett 
statsingripande och en syning från riksrevisionen samt JO.24

Man kan också rent principiellt anse att det som ska genomföras inte leder till det 
som avses: 

Det finns ingen forskning som visar på ett samband mellan lärartäthet och 
kvalitet inom vuxenundervisning.  

Viljan att följa en bidragsordning, även om man nu för tillfället måste det, ökar 
knappast om en intresseorganisation som RIO vid 2013 års kongress beslutar att 
RIO § ”…i Folkbildningsrådets styrelse driver frågan om att skyndsamt slopa nu-
varande lärartäthetsbegrepp som ett generellt statsbidragskriterium”. På kongres-

24  Omfördelningen från de större till de mindre folkhögskolorna är neutral i förhållande till huvud-
mannaskap. Kravet att minst 15 % av folkhögskolornas verksamhet ska utgöra allmän kurs har 
varit ett krav i Förordningen om statsbidrag till folkbildningen sedan 1991. Folkbildningsrådet har 
inte ändrat den andelen.
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sen beslutades vidare med anledning av de motioner som skickats in till kongressen 
att man skulle initiera en översyn av nuvarande statsbidragssystem innan kongres-
sen år 2015.25

I princip kan man säga att alla kostnadshöjande åtgärder, där vi kan inkludera ökade 
administrativa kostnader, stöter av naturliga skäl på motstånd från framför allt RIO-
skolorna. Det är i denna grupp av folkhögskolor som underskotten är störst (även 
relativt	sett).	Det	finns	också	en	oro	för	att	reglerna	kan	tolkas	på	olika	sätt,	vilket	
kan noteras i remissvaren i den första delrapporten:

… man kan tänja på gränser för att få ut ett högt bidrag 

eller att det 

… finns skolor som kan räkna lärartimmar som de inte har någon kostnad 
för (ombudsmän, ideella arbetare) och därmed kan redovisa en högre lä-
rartäthet än skolor som avlönar alla. Knappast rättvist eller jämförbart.   

Effekt?
Inledningsvis nämndes att utvärderingsgruppens uppdrag består av tre delar, 
processen att ta fram de nya bidragsreglerna, implementeringen av reglerna och 
slutligen effekterna av dessa regler. När det gäller implementeringen är det så att 
folkhögskolorna	måste	uppfylla	de	villkor	som	finns	annars	riskerar	de	att	på	sikt	
försvinna. Det kommer årligen nya ansökningar till Folkbildningsrådet om att få 
bilda nya folkhögskolor. Men var slutar implementeringen och var tar effekterna 
vid? Om man med effekt menar någonting som händer som förmodligen annars 
inte skulle hänt blir alla de åtgärder som vidtas med anledning av de nya villkoren 
också att betrakta som effekter. Vad detta i sin tur innebär i nästa led är en ny och en 
annan fråga. Att exempelvis anställa en extra lärare som en konsekvens av de nya 
reglerna är någonting som annars inte skulle ha gjorts. Betraktat på detta sätt blir 
alla de åtgärder som vidtas med anledning av de nya bidragsreglerna en effekt av 
reglerna. Konsekvensen eller effekten av exempelvis en extra lärare kan innebära en 
mängd olika saker, exempelvis en kostnadsökning, bättre undervisning eller kanske 
inte någon skillnad alls.

25  Protokoll från RIOs kongress på Djurönästet den 20–21 mars 2013.
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Effekter av vidtagna åtgärder, om vi tänker oss nästa led, kan ju å ena sidan ta 
tid men också bli svåra att mäta om man väntar för länge. Hur länge ska man vänta 
med att mäta med tanke på att det vanligtvis sker kontinuerliga förändringar i såväl 
bidragsvillkoren som förändringar i omvärlden. Vi har därför valt att redan här 
fråga vad denna implementering inneburit, det vill säga om folkhögskolorna redan 
nu kan se några effekter av de nya bidragsreglerna. Vi har då använt ett generöst 
effektbegrepp som innesluter såväl de åtgärder som vidtagits med anledning av 
bidragsreglerna som vilka konsekvenser dessa åtgärder lett till.

Vi har dels frågat om effekterna på den statsbidragsberättigade verksamheten, 
och dels om effekterna på den icke statsbidragsberättigade verksamhet som folk-
högskolorna bedriver. 

Vi har ovan redogjort för de som haft problem med de olika villkoren, vilket en-
dast var en mindre del av folkhögskolorna. Vad har då mer generellt de nya bidrags-
reglerna inneburit för folkhögskolorna? För några folkhögskolor har det egentligen 
inte inneburit någonting alls: 

Eftersom vi redan har en stor andel allmänkurser och en lärartäthet som 
uppfyller villkoren så har det inte inneburit några förändringar för oss.

Såsom vi tolkar villkoren så var de uppfyllda redan före år 2013

Någon skola menar att ”… man anpassar sig ju till allt...” och ytterligare någon 
menar att förändringarna är alldeles för små de och att de är ”… så innerligt trötta 
på de systembevarande inslagen i svensk folkbildning.”

Hälften av folkhögskolorna upplever att de nya villkoren i statsbidraget påver-
kat verksamheten på något sätt. En del ser påverkan som positiv:

Specialpedagogiska skolmyndigheten har skärpt uppföljningen. Vilket i 
sig är bra!

Skolan har arbetat mycket mera aktivt med den studeranderättsliga stan-
darden och ser den som ett bra verktyg för att genomlysa och synliggöra 
skolans olika regler, förhållningssätt, strukturer, information, policies och 
handlingsplaner. Den är en viktig del av det allmänna kvalitetsarbetet.   

Vi har påbörjat en omstrukturering och ett tydliggörande av skolans or-
ganisation.

Högre medvetandegrad bland pedagogisk personal om förstärkningsbi-
dragets syfte och mål.
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Vi gör en satsning på allmän kurs för att säkerställa dess andel av verk-
samheten samt vi nyanställer en pedagog.

Vi har tidigare inte haft eller tänkt börja med distansutbildningar men har 
nu aktivt påbörjat arbetet med detta.

Andra menar att de nya villkoren har eller kommer att få negativa konsekvenser:

Vi har behövt lägga ner två linjer med förstärkningsbidrag till hösten 
2013 eftersom vi inte får ersättning för faktiska kostnader i den grad som 
behövs (ökad lärartäthet).  

Vi funderar på att dra ner på allmän kurs (drygt 60 procent av vår verk-
samhet) trots stort söktryck. Det är ingen tvekan om att särskilda kurser 
är mycket roligare att bedriva! Men är detta verkligen statens intention?

Ökad administration, ökad administration och ökad administration. 

Försämringar för funktionsnedsatta i form av studie- och yrkesvägledare 
och kuratorsinsatser. Överlag är alla delar i stödinsatser till funktions-
nedsatta från Folkbildningsrådet och Specialpedagogiska skolmyndighe-
ten mycket otillfredsställande. I januari skall vi tala om vad vi söker i stöd 
under ett år framöver utan att till exempel veta hur elevsituationen är till 
hösten. Inte förrän i februari året därpå får vi reda på hur mycket pengar 
vi får för att genomföra den utbildning vi genomfört i en och en halv ter-
min men inte har råd att göra antagligen. Snacka om Moment 22.

Avseende volymbidraget: Negativ Robin Hood effekt. Ta från de stora och 
ge till de små. Vi som bedriver verksamhet över ingångsvärdet får ytterli-
gare sämre täckningsgrad för våra deltagarveckor.  

Minskade deltagarveckor leder till minskat antal elever, internatet åder-
låtes, underlaget för kök minskar, den servicenivå vi anser ska finnas för 
internatboende blir lägre. En nedåtgående spiral. Då har jag inte berört 
det pedagogiska arbetet. Där handlar det om åtgärder med osthyvel eller 
tårtspade. I båda fallen utarmning av verksamhet och av folkbildningens 
idé och syfte och det kanske inte var Folkbildningsrådets avsikt. 

 
Statsbidraget utgör en ganska stor del av folkhögskolornas intäkter, även om detta 
varierar något mellan skolorna. På frågan om de nya villkoren för statsbidrag har 
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fått någon påverkan på andra delar av verksamheten som inte är statsbidragsberät-
tigade, svarade respondenterna följande:      

21 procent menar att bidragsvillkoren påverkat den del av verksamhetens som 
inte är berörda av statsbidraget. Vad är det då som påverkats? 

Den allmänna administrativa bördan har ökat, vilket tar tid från annat.

Vi har under många års tid fått ett överskott i vår verksamhet tack vare 
andra inkomstkällor än statsbidraget. Detta har vi fram till nu satsat på en 
utökning av allmän kurs och våra särskilda kurser inom folkhögskolan. På 
grund av 125 procent regeln kan vi inte längre bedriva en utökad verksam-
het inom folkbildningen – då blir vi istället straffade.

Ja, vi måste i betydligt större utsträckning arbeta med sidouppdrag för att 
få ihop ekonomin. All personal måste vara mer flexibel, ökad arbetsbörda, 
är bara några exempel.

Eftersom prisuppräkningen av bidragen inte följt kostnadsökningen i en 
personalintensiv verksamhet som vår så har ansträngningarna att hitta 
annan finansiering för att driva skolan. Ex uppdragsutbildning, catering, 
konferensverksamhet, lokaluthyrning. ”Affärsdelen” har vuxit och det kan 
finnas en risk för ”konflikt” gent emot folkbildningsverksamheten om den 
blir en för stor del av den totala verksamheten.

Vi har medvetet valt att utöka andra verksamhetsben för att klara av fast-
ighetsbestånd, kunna fortsätta bedriva internatverksamhet, skollunch med 
mera.

Att kunna är nödvändigt för att överleva som skola och alla folkhögskolor måste 
således kunna infria de förväntningar som ställs på folkhögskolorna. 

Omfördelning av deltagarveckor

Att implementera betyder att genomföra. Folkhögskolorna har således att genom-
föra och uppfylla de krav som Folkbildningsrådet ställer. Nu är det inte endast 
folkhögskolorna som är aktiva i denna implementering. Folkbildningsrådet skickar 
inte bara ut kriterier och riktlinjer som ska implementeras utan man är i högsta grad 
aktiv i denna implementering. Det gäller exempelvis i fråga om omfördelningen av 
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deltagarveckor där det är Folkbildningsrådet som gör denna omfördelning och är 
därmed en aktiv part i implementeringen.

Enligt förslaget ska högst 1–2 procent per år av de deltagarveckor som överstiger 
5 800 deltagarveckor per skola omfördelas, vilket är drygt 100 000 deltagarveckor.26 
Under år 2012 har 1 371 deltagarveckor omfördelats. Det utgör 1,3 procent av de 
deltagarveckor	som	finns	att	fördela.	Sett	till	det	totala	antalet	deltagarveckor	som	
folkhögskolorna förfogar över, knappt 870 000, utgör dessa veckor 1,5 promil-
le.27 De små folkhögskolorna kunde år 2012 därutöver tillföras ytterligare 1 000 
deltagarveckor.	Dessa	veckor	finansierades	med	pris-	och	 löneomräkningsmedel	
och inte via reduktion av de stora folkhögskolornas deltagarveckor. Sammanlagt 
fördelades således 2 371 veckor.

65 av de folkhögskolor med mer än 5 800 deltagarveckor har fått dela med sig 
till 25 av folkhögskolorna med mindre än 4000 deltagarveckor. Spannet mellan de 
folkhögskolor som fått ge ifrån sig är från 1 till 71 deltagarveckor. 19 folkhögskolor 
har fått en ökning på 100 deltagarveckor, två har fått 150, tre har fått 50 och en skola 
har fått ett tillskott på 21 deltagarveckor. Vad innebär då dessa deltagarveckor om 
vi gör om dem till elevantal? Folkbildningsrådet räknar 35 veckor/år som en heltid 
för en studerande.28	För	den	 skola	 som	fått	 lämna	 ifrån	 sig	flest	deltagarveckor,	
nämligen 71 veckor, motsvarar detta två helårsstuderande. De omfördelade delta-
garveckorna, 1 371, ska således divideras med 35 och vi får då 39 helårsstuderande. 
Antalet helårsstuderande totalt sett är enligt Folkbildningsrådet 27 183 år 2012.29 
Det är således 39/27183 som berörs, det vill säga 1,4 promille av det totala antalet 
helårsstuderande. 

Under år 2013 kommer 1 825 deltagarveckor att omfördelas. Det är samma 
folkhögskolor	som	år	2012	fick	dela	med	sig	och	ungefär	samma	folkhögskolor	som	
får	en	tilldelning	av	veckor.	Ingen	skola	får	mer	än	100,	de	flesta	70	och	1	får	14	
deltagarveckor. Det mesta en skola får dela med sig är 95 deltagarveckor.  

Att omfördelningen utgör lite på totalen betyder inte att en del folkhögskolor 
upplever detta som besvärande. Över tid blir det naturligtvis mer. Om vi ser till 
folkhögskolornas ekonomi år 2011 var det 49 folkhögskolor (38 RIO-skolor och 11 
SKL-skolor) som gick med underskott (år 2009 var det motsvarande 44 folkhögsko-
lor, varav 35 RIO-skolor och 9 SKL-skolor).30 För RIO- skolorna utgör dessutom 
statsbidraget en större andel av intäkterna än för SKL-skolorna.31

26  Antalet deltagarveckor att fördela är 102 030.
27  Antalet totala deltagarveckor är 868 497. 
28  Folkbildningsrådet. Lärartjänster i folkhögskolan kalenderår 2012.
29  Ibid.
30  Folkbildningsrådet. Folkhögskolornas ekonomi 2011, s. 16 ff.
31  Folkbildningsrådet. Lärartjänster i folkhögskolan. Kalenderår 2011 och 2012.
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Hur man upplever en förändring är naturligtvis subjektivt. För en del folkhög-
skolor är alla nya villkor redan uppfyllda sedan tidigare och utgör därför inga pro-
blem. För andra har det inneburit ökade kostnader i form av ökad administration, 
anställning	av	ny	personal,	neddragning	av	kostnader	i	befintlig	verksamhet	eller	
försök att öka intäkterna i övrig verksamhet. Ska det betraktas som en hög pro-
centsiffra	att	30	procent	upplever	att	det	finns	otydligheter	i	villkoren?	Nu	omfattar	
denna siffra otydligheter för samtliga villkor men avser egentligen bara två områ-
den, lärartäthet och lärformer. Bakom dessa områden döljer sig också annat som 
inte har med otydlighet att göra. Otydlighet går ganska lätt att reda ut genom att 
exempelvis kontakta Folkbildningsrådets kansli. Att i stort sett alla folkhögskolor 
uppfyller åtminstone en del av grundkraven är kanske en indikation på att kraven 
inte är särskilt högt ställda, även om alla folkhögskolor inte upplever det så. De 
flesta	folkhögskolorna	uppfyllde	exempelvis	redan	kravet	på	lärartäthet	och	allmän	
kurs	innan	de	nya	villkoren	för	statsbidrag	trädde	i	kraft.	Det	finns	också	synpunkter	
på att kraven skulle ställas högre på till exempel allmän kurs.  

Att	det	finns	150	folkhögskolor	innebär	också	att	det	finns	en	mängd	olika	viljor	
och synpunkter. Problemet kanske inte alltid är att det är svårt att uppfylla kraven 
utan att man egentligen inte gillar dem eller anser att de inte leder till vad de är 
avsedda för. I remissomgången var tongångarna ganska hårda när det gäller exem-
pelvis lärartäthet och de som var emot förslaget redan då är förmodligen emot för-
slaget	även	nu.	Vilka	förslag	man	än	lägger	kommer	det	alltid	att	finnas	synpunkter	
och vi kan av vårt material se att RIO redan vid året kongress beslutat att se över 
statsbidragssystemet. Att acceptera förändringar men ändå försöka påverka dem är 
samtidigt en viktig del av en demokrati.   
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Övergripande analys

Det går att konstatera att implementeringen av statsbidragsreglerna till studieför-
bund och folkhögskolor är olika. Statsbidraget till folkhögskolorna fördelas i för-
hållande till det antal deltagarveckor som respektive folkhögskola har. Denna för-
delning är ganska lika över åren. Det innebär i princip att man skulle kunna betrakta 
basbidraget (som är lika för alla), volymbidraget (som i princip är lika år från år), 
och	utvecklings-	och	profileringsbidraget	(som	är	lika	till	alla	folkhögskolor),	som	
ett slags ”grundbidrag”. En lärartäthet är fastställd, en begränsad volym, maximalt 
125 procent, får inrapporteras och minst 15 procent av verksamheten måste vara 
allmän	kurs.	Det	finns	visserligen	ett	utrymme	 inom	de	övriga	85	procenten	att	
laborera med kursutbud, löneavtal, sidoverksamheter etcetera. Men de krav som 
Folkbildningsrådet ställer är inte förhandlingsbara.

När	det	gäller	studieförbund	finns	det	ett	utrymme	för	omfördelning	av	bidra-
get mellan och inom förbunden. Varför är implementeringsmodellerna olika när 
det gäller studieförbund och folkhögskolor? En stor skillnad är den organisato-
riska uppbyggnaden av studieförbunden jämfört med folkhögskolorna. Varje folk-
högskola är en egen enhet, med direkt ansvar för att bedriva den verksamhet som 
statsbidraget avser att stödja, och relaterar därmed direkt till Folkbildningsrådet. 
Den nivå inom studieförbunden som bedriver statsbidragsberättigad verksamhet är 
studieförbundens avdelning eller motsvarande lokala enhet. Denna nivå relaterar 
inte på samma sätt som den enskilda folkhögskolan direkt till Folkbildningsrådet 
utan via ett mellanliggande led som är studieförbundens förbundsnivå. Skillnaderna 
illustreras	i	följande	figur	så	här:

Figur 3. Skillnader i hur statsbidraget implementeras mellan studieförbund och folkhögskolor.
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Översättning av fördelningssystemen
Som	vi	redan	delvis	visat	fyller	studieförbundens	förbundsnivå	flera	funktioner	i	
fördelningen av statsbidrag och därmed i implementeringen av detsamma. Ett sätt 
att se på denna process har vi lånat från organisationsteorin.32 Genom studier av 
hur populära organisationskoncept ”reser” mellan och in i organisationer har det 
utvecklats ett teoretiskt ramverk om hur idéer och koncept översätts när de färdas 
in i nya organisationer. En utgångspunkt i dessa översättningsmodeller är att organi-
sationer inte passivt tar emot nya idéer utan snarare aktivt bearbetar och omformar 
de idéer som är ute på ”resa”.33 Delar av idéerna omfamnas, medan andra helt tas 
bort eller görs om. 

När idéerna översätts för att kunna implementeras kan detta ske på ett rationellt 
kalkylerande sätt där organisationerna väljer ut de delar av ett koncept som tros 
gynna den egna organisationen, väljer bort onödiga störningar eller gör om delar 
för att passa existerande struktur och arbetssätt.34 Översättningen kan vidare ske på 
en mängd olika tillvägagångssätt, bland annat genom en konkretisering av idéerna 
som ska implementeras där de tolkas och förtydligas för att kunna användas i verk-
samheten. Statsvetaren Rövik poängterar att centrala aktörer i olika fält

… gärna får karaktären av att vara auktoritativa centra och en gemensam 
referenspunkt för övriga aktörer. Viktigt i vårt sammanhang är att aktörer 
med stor auktoritet inom ett fält ofta utför bearbetningar och översätt-
ningar av populära organisationskoncept. Och att detta blir gärna över-
sättningar som får en auktoritativ status i förhållande till andra aktörer 
på fältet. 35  

Om man betraktar processen att ta fram nya system för fördelning av statsbidrag 
till studieförbund och folkhögskolor som idéer eller koncept som ska ”resa in i” 
folkbildningen, spelar Folkbildningsrådet en central roll i denna översättning. En 
första och viktig översättning sker när Folkbildningsrådet utifrån statens generella 
syften och motiv utformar modeller för fördelning av statsbidrag och villkor för 
vad och hur det ska användas. Denna översättning ”träffar” folkhögskolor direkt. 

32  För en utförligare beskrivning, se Rövik 2000. Ett alternativ men närliggande angreppsätt kan åter-
finnas	hos	Lindensjö	och	Lundgren	2000,	där	de	analyserar	policyimplementering	i	den	svenska	
skolvärlden. 

33  Latour 1986 och Callon 1986.
34  Powell 1991 och Christensen 1994.
35 Rövik 2000 s. 154. Med fält menar vi här en arena, med system av relationer mellan enskilda 

aktörer (exempelvis organisationer och individer), där makt utövas och identiteter formas utifrån 
att aktörerna jämför sig med varandra. Se exempelvis Bourdieu 1977 eller DiMaggio 1991.
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Innan statsbidraget når studieförbundens avdelningar passerar det studieförbundens 
förbundsnivå som fortsätter den ”översättning” som Folkbildningsrådet har påbör-
jat. Förbundsnivån har därmed möjlighet att se till helheten i förbundet. De känner 
väl	 till	varje	avdelnings	specifika	situation	och	förutsättningar	och	ser	sig	ha	ett	
ansvar för att inte utsätta avdelningarna för krav eller en ekonomisk fördelning som 
i allt för hög utsträckning skulle skada avdelningarna. Förbundsnivån gör därför 
justeringar och ändringar i den ursprungliga fördelningsmodellen så att den bättre 
passar,	eller	speglar,	det	egna	förbundets	profil,	verksamhet	och	organisation.	Detta	
sker	genom	att	fördelningsgrunderna	definieras	om,	viktas	olika,	nya	läggs	till	och	
existerande tas bort. Genom detta möjliggörs en ytterligare anpassning av statsbi-
draget och dess regelverk för de förutsättningar som gäller för avdelningarna inom 
olika studieförbund. 

Utifrån	detta	resonemang	sker	det	en	längre	översättningskedja,	eller	filtrering	
som Rövik också benämner det, innan fördelningssystemet med dess inbyggda styr-
ning når studieförbundens avdelningar, längre än vad som är fallet för folkhög-
skolorna. Detta kan vara en del av förklaringen till varför folkhögskolorna verkar 
uppleva mer problem kopplade till fördelningssystemen än vad studieförbunden 
ger uttryck för. Fördelningssystemen är helt enkelt mer anpassade när de når avdel-
ningarna än när de når folkhögskolorna. Möjligen kan också det nya fördelnings-
systemet	för	folkhögskolorna	sägas	innehålla	fler	konkreta	krav,	som	exempelvis	
lärartäthet och 125 procentsregeln, som direkt påverkar den nivå som är ansvarig 
för verksamheten. Ett motsvarande krav i fördelningsmodellen för studieförbunden, 
kravet på minst 50 procent studiecirkel, gäller för studieförbundet som helhet och 
behöver inte föras vidare ut på varje enskild avdelning. 

Studien visar att studieförbundens förbundsnivå verkar ha en betydande funk-
tion	som	kan	beskrivas	som	just	ett	filter.	En	viktig	del	av	denna	filtreringsfunktion	
verkar	vara	att	den	fungerar	åt	båda	hållen.	Förbunden	filtrerar	folkbildningsrådets	
fördelningsmodell innan den når avdelningarna. Men i och med att Folkbildnings-
rådets i sin myndighetsroll relaterar till förbundsnivån är det också denna som är 
ansvarig för återrapporteringen kopplat till användningen av statsbidraget. Avdel-
ningarna rapporterar tillbaka till Folkbildningsrådet genom sin förbundsnivå. Det 
är denna nivå, som de har en nära relation med, som de primärt ska stå till svars 
inför. Denna funktion saknas för folkhögskolorna som direkt rapporterar och står 
till svars inför Folkbildningsrådet som de inte har en lika nära relation till, såsom 
avdelningen har till sitt förbund. 

Det sista vi kan notera utifrån översättningsteorin är att Folkbildningsrådet med 
fog kan beskrivas som en central aktör på folkbildningsfältet. Därmed får också 
deras översättning av statens riktlinjer till konkreta fördelningssystem en aukto-
ritativ	ställning.	Detta	kan	vara	en	ytterligare	förklaring	till	att	flera	studieförbund	
i princip använder sig av Folkbildningsrådets fördelningsmodell och att de andra 
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nästan uteslutande använder sig av en struktur för fördelning som påminner om 
Folkbildningsrådets. 

Statsbidraget ger studieförbundens nationella 
nivå en maktposition

I Folkbildningsrådets villkor för statsbidrag står att:   
 

Studieförbundets förbundsstyrelse är som mottagare av statsbidraget an-
svarig för att all verksamhet, som bedrivs med stöd av och rapporteras 
som grund för statsbidrag, följer såväl internt angivna mål och anvis-
ningar som Folkbildningsrådets kriterier. 

I en tidigare utvärdering från Linköpings universitet visar Eriksson och Lundberg 
att studieförbundens syn på fördelningssystemet är att ”de inte ska medföra att sta-
ten ”lägger sig i” studieförbundens eget arbete”.36 Detta innebär att det är önskvärt 
med en modell där statsbidraget fördelas till förbunden centralt och att dessa sedan 
har ett eget ansvar att fördela vidare bidraget internt inom organisationen. Att betala 
ut statligt stöd till riksorganisationer som sedan har ansvaret att fördela vidare peng-
arna	inom	organisationen	är	något	som	används	för	flera	olika	typer	av	statligt	stöd.	
Exempel på detta är Ungdomsstyrelsens fördelning av stöd till barn- och ungdoms-
organisationer och Svenskt friluftslivs organisationsstöd till friluftsorganisationer. 
När det gäller statens stöd till idrotten, som Riksidrottsförbundet har ansvar för att 
fördela, används dock en annan modell. Här fördelas en majoritet av stödet som 
ett lokalt aktivitetsstöd direkt från Riksidrottsförbundet till lokala idrottsföreningar 
utan att detta först passerar genom de olika specialidrottsförbunden som förening-
arna är medlemmar i. 37  

I våra intervjuer framträder en annan frågeställning kopplat till att förbunds-
styrelserna är mottagare av statsbidraget. Det verkar som att det faktum att det är 
förbundsstyrelsen som är mottagare och ansvarig för statsbidraget ger förbundsni-
vån legitimitet att utöva styrning av avdelningarna, och då framförallt deras folk-
bildningsarbete. Då statsbidraget utgör en betydande andel av intäkterna för alla 
studieförbund,	i	de	flesta	mer	än	halva	omsättningen,	ger	mottagandet	och	ansvaret	

36  Eriksson & Lundberg 2009, s. 26. 
37  Av de drygt 1 120 miljoner kronor som 2012 var avsatt för anslagsposten ”Verksamhet av gemen-

sam natur inom idrottsrörelsen samt bidrag till lokal barn- och ungdomsverksamhet” i reglerings-
brevet (Ku2011/1533/MFI, 1960/RFS) användes 616 miljoner till lokalt aktivitetsstöd. 
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för detta helt enkelt förbundsnivån en maktposition i organisationen som legitime-
rar att de är med och styr avdelningarna. I vissa fall verkar statsbidraget inte bara 
användas för att styra lokala tjänstemän utan även användas för att begränsa den 
lokala demokratiska strukturens möjligheter att styra sin avdelning. Företrädare för 
förbunden uttrycker detta bland annat på följande sätt:

Det starkaste maktmedlet vi har gentemot regionerna är statsbidraget. De 
skulle inte klara sig på egen hand. 

Ibland upplever de lokala medlemsorganisationerna att det är deras [stu-
dieförbund], och det är det ju. Men det är inte deras statsbidrag. Och 
ibland när de har sagt att: Vi gör faktiskt som vi vill, så har jag sagt att, 
ja visst fine, men då behåller jag statsbidraget. Och så har jag försökt att 
förklara att ja, ni äger organisationen lokalt, det kan jag inte säga annat 
än de gör, men de äger inte finansieringen för den äger förbundsstyrelsen.

Hur denna styrning utövas och vilka områden den berör verkar skilja sig mellan stu-
dieförbunden och är något som vi utifrån det empiriska material vi har som underlag 
för	denna	rapport	endast	kan	säga	något	övergripande	om.	För	de	flesta	studieför-
bunden verkar det självklart att förbundsnivån har ett ansvar för att styra formerna 
för verksamheten som bedrivs. Här handlar det då bland annat om att avdelningarna 
ska följa Folkbildningsrådets regelverk för de olika verksamhetsformerna, interna 
riktlinjer och policydokument kring hur verksamheten ska utformas och rapporte-
ras.	I	några	studieförbund	finns	det	också	från	förbundet	uttalade	mål	om	hur	stor	
omfattningen på verksamheten i respektive avdelning bör vara under kommande 
år. Styrningen av formerna verkar främst utövas genom krav på återrapportering, 
internkontroll och policydokument.

    
[Avdelningarna] är väldigt fria och det är de som bestämmer vad vi ska 
göra. Förutom på ett område. Det är vi som tar emot statsbidraget, alltså 
har vi tillsynsuppgifter. Så det gäller statsbidraget till den bidragsberät-
tigade folkbildningen, studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och 
kulturprogram. Där har vi tillsynsansvar, där måste de göra som vi säger. 
Men bara till formen. Om de väljer att satsa mycket på engelska eller 
psykologi, det är deras styrelse som får bestämma det. Om de säger att vi 
ska öppna ett kontor i Karlstad, eller vi ska lägga ner ett i Växjö, det har 
inte vi några synpunkter på. Fast ibland har vi synpunkter, om vi ser att 
det blir problem med den geografiska spridningen.
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De har frihet under ansvar, kan man säga så? Vi är väldigt tydliga med 
att det är förbundsstyrelsen som är ägare av statsbidraget. Vi är oerhört 
tydliga med att man ska följa det regelverk som förbundsstyrelsen har 
tagit. (…) Jag skulle säga att de hade en mycket friare roll för fem–sex 
år sedan. Vi har stramat upp liksom, vad är det man ska göra. Det gäller 
både internkontroll, uppföljning och kvalitetsarbete. (…) Vi har nu helt 
enkelt möjlighet [som en följd av fler gemensamma administrativa system] 
att gå in och kolla vad som händer i avdelningen.

Vi ställer upp volymmål för regionerna, vi förväntar oss att de ska produ-
cera verksamhet. 

I	flera	studieförbund	kan	vi	också	se	en	styrning	som	också	handlar	om	verksam-
hetens innehåll. Detta kan handla om gemensamma strategier för vilken verksam-
het som förbundet ska satsa på, olika nationella prioriteringar eller gemensamma 
profilområden	inom	vilka	avdelningarna	förväntas	bedriva	verksamhet.	Flera	stu-
dieförbund beskriver att de har gemensamma processer för verksamhetsplanering 
där avdelningarna förväntas använda gemensamma idé- och strategidokument i sin 
lokala planering. När vi frågat hur fria det skulle säga att avdelningarna i deras 
studieförbund är, beskriver några sin organisation som ”väldigt sammanvävd” el-
ler	med	ord	som	att	”i	flera	hänseenden	är	vi	en	organisation”.	För	styrningen	av	
verksamhetens innehåll verkar det dock, jämfört med styrningen av verksamhetens 
form, vara vanligare med ”mjukare” styrmedel så som olika former av gemen-
samma idédokument med prioriterade områden.   

Så att man kan säga att utvecklingen går nog emot att vi är mycket tyd-
ligare i vad vi förväntar oss av dem och att deras frihet så att säga har, 
jag tror att del upplever att, det har blivit lite beskuret. Förbundet lägger 
sig i mer än vad man gjorde innan. Å andra sidan så tror jag att de flesta 
upplever att det finns en mycket tydligare struktur idag. (…) Vi har börjat 
jobba strategisk med dem, få ordning på våra styrdokument, vi har ett 
idédokument, vi har riktlinjer, vi har nationella prioriteringar, en röd tråd 
igenom det. (…) Tanken är att det dokumentet [idédokument] ska ligga till 
grund för alla avdelningars verksamhetsplanering.

De [avdelningarna] har frihet att besluta om budget och verksamhets-
planering men är väldigt styrda av det förbundsgemensamma med våra 
profilområden som [avdelningarna] förväntas göra verksamhet inom. Här 
har vi riktningstexter i vår gemensamma verksamhetsplan.  
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Våra intervjuer indikerar alltså att konstruktionen med att förbundsnivån är mot-
tagare av statsbidraget till studieförbunden upplevs ett ägarskap över bidraget vara 
kopplat till detta. I detta ägarskap ligger en legitim grund för att vara med och styra 
över avdelningarnas verksamhet. Främst verkar denna styrning ske över formerna 
för	verksamheten,	men	vi	ser	också	flera	exempel	där	förbunden	har	en	ambition	
att också vara med och styra över innehållet i verksamheten. Denna styrning, som i 
alla fall delvis går utanför Folkbildningsrådets styrning via fördelningssystem och 
regelverk, kan beskrivas som en viktig del av implementeringen av statsbidragssys-
temet som helhet och är förmodligen central för att förstå hur statsbidraget är med 
och styr studieförbundens verksamhet.

Biljard eller rugby?
En av fördelningssystemets kärnuppgifter är att erbjuda en modell med tillhörande 
spelregler för hur fördelningen av statsbidraget ska gå till. En utgångspunkt för för-
delningssystemen både för studieförbund och för folkhögskolor är att det är ett fast 
belopp statsbidrag som ska fördelas mellan aktörerna. Ska en aktör få mer pengar 
måste det därmed ske på bekostnad av någon annan. Detta faktum ligger bakom 
många av diskussioner och processer som är kopplade till implementeringen av 
fördelningssystemen och som vi beskrivit i denna rapport. På ett övergripande plan 
verkar detta bidra till misstänksamhet mellan aktörerna och en syn på de andra, 
framförallt när det gäller studieförbunden, som konkurrenter. 

För folkhögskolorna har Folkbildningsrådet valt en modell som i sig själv löser 
omfördelningen. Detta sker genom en omfördelning av deltagarveckor mellan stora 
och små folkhögskolor. Folkbildningsrådets styrelse har också en roll i omfördel-
ningen genom att de beslutar om nya folkhögskolor som ska vara berättigade till 
statsbidrag och om hur många deltagarveckor de nya folkhögskolorna ska tillde-
las. Modellen tillåter visserligen att folkhögskolorna växer, men de får inte något 
statsbidrag för verksamhet utöver de på förhand tilldelade deltagarveckorna. De får 
inte	heller	växa	hur	mycket	som	helst	och	finansiera	detta	med	andra	bidrag,	vilket	
125-procentsregeln sätter stopp för. Utan att dra vår inledande metafor om biljard-
spel och rugbymatch för långt kan vi se att implementeringen av fördelningsmodel-
len för folkhögskolorna får karaktären mer av ett biljardspel. 

Genom att stöta en och samma modell, riktad direkt mot alla folkhögskolor, 
försöker Folkbildningsrådet här uppnå vissa bestämda resultat. Man hoppas sedan 
att	folkhögskolorna,	likt	biljardbollar,	flyttar	sig	i	den	riktning	som	avsågs.	På	flera	
sätt framstår det som att folkhögskolorna tvingas in i ett reaktivt förhållningssätt till 
Folkbildningsrådets fördelningssystem. De blir mottagare av regelverket och har 
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bara att ”checka av” de olika kraven för att se till att de uppfylls. Folkhögskolorna 
har små möjligheter att öka sin ekonomi eftersom statsbidraget utgör en stor del 
av intäkterna. Varje förändring upplevs därför som kostsam. Studieförbunden kan 
däremot förbättra sin ekonomi totalt sett eftersom många av förbunden har en stor 
övrig verksamhet, som ökat under senare år.     

När det gäller studieförbunden reglerar inte fördelningssystemet på samma sätt 
i detalj omfördelningen. Folkbildningsrådet har inte här rollen av att styra omför-
delningen utan modellen reglerar snarare spelreglerna för hur denna omfördelning 
mellan studieförbunden ska gå till. Genom att öka i verksamhetsvolym kan stu-
dieförbundet, även om omfördelningen går långsamt, få mer statsbidrag. Eftersom 
det är en fast summa pengar som ska fördelas gäller detta dock bara så länge de 
ökar	mer	än	de	andra	studieförbunden.	På	flera	sätt	ger	detta	implementeringen	av	
fördelningsmodellen för studieförbunden karaktären av en rugbymatch. Studieför-
bunden är aktiva spelare som efter egna bedömningar om vad som är klokt att göra 
med ”bollen” som passats från Folkbildningsrådet. Genom detta blir studieförbund 
tydliga aktörer med ett eget handlingsutrymme istället för bara mottagare av en 
modell som någon annan har beslutat om. Detta ger en variation i vad som slutligen 
når användaren av statsbidraget vilket också innebär att det är svårare för den som 
från början försöker styra processen att förutse resultatet.

Det	finns	förmodligen	goda	skäl	 till	varför	frågan	om	omfördelning	hanteras	
olika för studieförbund och folkhögskolor. Verksamhetens natur, möjligheterna 
till	kompletterande	finansiering	samt	organisationernas	struktur	och	storlek	skiljer	
sig mycket åt. Folkhögskolan är exempelvis mer ”formell” till sin natur där vissa 
grundkrav måste uppfyllas för behörighet till högskola, rätt till CSN-bestämmelser 
etcetera även om många inom folkhögskolevärlden söker en större ”frihet”.      

Utvärderingsgruppen vill med denna metafor och det tidigare resonemanget om 
översättning endast visa på en skillnad som vi kan se när de två olika fördelnings-
systemen implementeras. Vår avsikt är alltså inte att uttala oss om det ena sättet 
är bättre eller sämre än det andra utan snarare ställa frågorna. Är det så, vilket är 
mycket möjligt, att skillnaderna mellan folkhögskolor och studieförbundens verk-
samhet och grundläggande förutsättningar motiverar ett val av olika fördelnings-
modeller och grad av styrning? Bör de två överhuvudtaget jämföras eller ska stödet 
till studieförbunden snarare jämföras med statens stöd till andra organisationer i 
civilsamhället medan stödet till folkhögskolorna ska jämföras med olika stödformer 
till andra formella skolformer? 

Vi vill avslutningsvis betona att denna studie är gjord i ett tidigt skede av im-
plementeringsprocessen vilket gör det svårt att uttala sig om vilka delar och styr-
signaler som kommer att bestå över tid. Satta i sitt sammanhang är förändringarna 
i fördelningssystem jämfört med tidigare system, från vårt perspektiv, små. De mer 
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grundläggande frågorna om vad bidragssystemen internt och extern ska lösa be-
handlas i nästa delrapport som är den avslutande rapporten.
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Implementeringen av nya bidrags modeller  
Delrapport 2 i utvärderingen av bidrags modeller 
till studieförbund och folkhögskolor

Denna rapport utgör den andra delrapporten i den utvärdering av de nya bi-
dragssystemen som initierades år 2010 av Folkbildningsrådet.  Den första rap-
porten, ”Ett system som alla kan leva med”, gällde processen kring framtagande 
av nya bidragssystem och den tredje och sista delrapporten kommer att handla 
om effekterna av de nya bidragssystemen. 

Delrapport 2 har koncentrerats till mottagarnas implementering av de nya bi-
dragssystemen. För studieförbunden har förbundens centrala nivå och hur de 
i sin tur fördelar statsbidraget vidare till avdelningarna studerats eftersom detta 
hittills varit ett relativt outforskat område. För folkhögskolorna, där varje skola 
mottar statsbidraget direkt, studeras implementeringen ur ett resultatperspektiv, 
det vill säga i vilken mån man uppfyller de nya bidragsvillkoren.
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