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Syftet med statens stöd till 
folkbildningen är att:  

•  stödja verksamhet som bidrar till att stärka och 
utveckla demokratin 

•  bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald 
människor att påverka sin livssituation och skapa 
engagemang att bidra till samhällsutvecklingen 

•  bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja 
bildnings- och utbildningsnivån i samhället 

•  bidra ti l l att bredda intresset för och öka 
delaktigheten i kulturlivet 



En liten tillbakablick 
”…den som ifrågasätter svensk folkbildning kan 
komma att ifrågasättas för att sätta själva den svenska 
demokratins historia, funktionssätt och främsta 
företrädare ifråga” (SOU 2012:72, s. 26) 
 
•  Lång tradition av samverkan men med vissa 

inbyggda motsättningar 
•  Ekonomiskt stöd sedan tidigt 1900-tal som också 

har format det organisatoriska landskapet 



•  Politikens mål: Folkbildningen ska ge alla 
möjlighet att tillsammans med andra öka sin 
kunskap och bildning för personlig utveckling 
och delaktighet i samhället 
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Fyra syften, hur många mål? 
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