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det f inns tio svenska studieförbund som får peng-

ar från stat, kommun och regioner för att bedriva 

folkbildning. Ett av dem är Ibn Rushd. Vi är fortfaran-

de ett ungt studieförbund – 2020 hade vi funnits som 

ett självständigt och statsbidragsberättigat studie-

förbund i tolv år. 

Ibn Rushds uppdrag tar avstamp i en vision om att 

muslimer ska vara en självklar del av Sverige. Liksom 

de flesta andra studieförbund grundades vi av folk-

rörelseorganisationer, i vårt fall ett antal muslimska 

sådana. De återfinns i dag bland våra medlemsorga-

nisationer.

Ibn Rushds uppdrag är att: 

• S tärka och utveckla demokratin inom den mus-

limska folkrörelsen och bidra till att fullborda den 

svenska demokratin genom delaktighet, organi-

sering och påverkan. 

•  Med folkbildning som verktyg göra det möjligt 

för människor att enskilt och i grupp utvecklas, 

stärkas i sin identitet och engagera sig i samhälls-

utvecklingen. 

•  Skapa större förståelse, respekt och tolerans 

människor emellan genom kultur- och kunskaps- 

insatser. 

Ibn Rushd  
– folkbildning med fokus på mångfald,  
rättigheter och livsåskådning
Under 2020 anordnade Ibn Rushd totalt 200 000 folkbildningstimmar i form av studiecirklar 

och annan folkbildningsverksamhet, samt över 1 000 kulturprogram. Statistiken represente-

rar utveckling, engagemang och mänskliga möten som under 2020 till ovanligt stor del skett 

på distans på grund av covid-pandemin. Vi kan stolt konstatera att vi når ut till grupper som 

många andra har svårt att nå, såsom nyanlända, personer med kort utbildningsbakgrund och 

boende i socioekonomiskt missgynnade områden. På så vis är Ibn Rushd med och bygger ett 

mer inkluderande samhälle.

Förord
År 2020 kommer vara ett år ingen av oss  
någonsin glömmer. Covidpandemin är den 
största samhällskrisen på generationer, och i 
skrivande stund är det fortfarande oklart när 
livet kan återgå till något som liknar det nor-
mala. Pandemins efterverkningar utöver de 
många mänskliga tragedierna är fortfarande 
till stor del okända. Hur stor skada har gjorts 
på den svenska demokratin? Hur allvarligt ska-
dad är tilliten till det gemensamma? Hur rustar 
vi vårt samhälle så att nästa kris inte orsakar 
så stor skada? 

Att tvingas avstå att umgås med andra 
människor har varit en stor påfrestning. Vi är 
sociala varelser, och social tillhörighet är ett av 
våra mest grundläggande behov. Vi människor 
behöver varandra för att finna och skapa me-
ning i tillvaron.  

Föreningslivet är en bärande bjälke i samhälls-
bygget, men pandemikrisen har också visat 
hur svårt det kan vara att upprätthålla detta i 
en kris. Samtidigt är det tydligt att föreningar 
tar stort samhällsansvar vid kriser.  

Samhällets sårbarheter har blivit mer tydliga 
under 2020. Två av sårbarheterna är desinfor-
mation och pandemier, och dessa har förstärkt 
varandra under året. Misstro och konspira-
tionsteorier växer som bäst när måltavlan är 
isolerad och har färre kontaktpunkter utanför 
de digitala rum där radikalisering kan gå oer-
hört snabbt. Det bästa skyddet mot alla for-
mer av radikalisering är att ha andra sociala 
sammanhang som kan dra en i en annan rikt-
ning. Tillsammans med folkbildning är detta 
det viktigaste försvaret av demokratin. 

Det finns utmaningar för folkbildningen som 
måste hanteras. Men är svaret hårdare regler 
och mer detaljstyrning som minskar civilsamhäl-
lets utrymme att snabbt se och ta sig an viktiga 
demokratistärkande uppgifter? Eller är det att 
fokusera på det som är kärnan i bra folkbildning 
och hitta sätt att stärka detta ytterligare? För oss 
är svaret givet.  

Folkbildningsrådet har lämnat en rapport till 
utbildningsdepartementet om en särskild ut-
ökad granskning som alla studieförbund gjort 
under 2020 och skriver så här: ”Vi behöver 
se över villkor och fördelningssystem för att 
bättre styra mot statens syften med bidraget. 
Framför allt behövs en modell där bidraget än 
mer riktas mot prioriterade verksamheter och 
där studieförbundens unika infrastruktur och 
kompetens bäst kan komma till sin rätt.” Vi 
på Ibn Rushd instämmer och är glada för den-
na tydliga riktning hos Folkbildningsrådet. Vi 
hoppas att också beslutsfattare kommer att 
instämma i vikten av att ge studieförbund rätt 
förutsättningar att utföra sitt viktiga uppdrag. 

Zana Muhammad, förbundsordförande

Alve Högman, förbundschef
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Ibn Rushd och folkbildningen 
Grunden för folkbildningen är att den är fri och fri- 

villig. Studieförbunden och folkhögskolorna gör det 

möjligt att mötas på ett helt annat sätt än i exempel- 

vis skolsystemet. På egna villkor kommer människor 

samman för att lära sig mer, utvecklas och stärka sina 

möjligheter att påverka – både det egna livet och 

samhället.

Förutom att folkbildningen ska vara fri och frivil- 

lig gäller att den ska vara deltagarstyrd, läroplans- 

och betygsfri, ideologiskt och/eller innehållsmässigt 

profilerad, mångsidig, flexibel och riksomfattande. 

Studieförbundens folkbildning har tre olika former: 

studiecirklar, kulturprogram och annan folkbild- 

ningsverksamhet. Den sistnämnda verksamhetsfor- 

men kan till exempel utgöras av prova på-dagar och 

helgkurser. 

Staten har fyra övergripande syften med sitt 

stöd till folkbildningen:

•  S tödja 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 delta i samhällsutvecklingen.

•   Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja 

bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

•   Bidra till att bredda intresset för och öka delaktig-

heten i kulturlivet.

All verksamhet hos Ibn Rushd förhåller sig till dessa syf-

ten. För oss är det särskilt viktigt att nå ut till människor 

och grupper som saknar en lång tradition och erfaren-

het av organisering i Sverige. Genom vår unika profil 

och vår förmåga att nå inte minst margi- naliserade 

grupper är vi med och skapar ett 

inklude- rande samhälle.

Vår värdegrund
Ibn Rushds värdegrund samman-

fattas av våra fyra kärnvärden: 

möte, reflektion, stolthet och 

förändring.

möte är helt centralt i folkbildning-

en och har en stark tradition i den 

muslimska religionen och kulturen.

Mötet mellan människor har ett 

egenvärde vid alla våra aktiviteter. 

I mötet kan nyfikenhet skapas, för- 

domar förebyggas och rättigheter 

säkras. Därför ska dialog och erfa-

renhetsutbyte alltid uppmuntras. 

I vår verksamhet ska det finnas 

möjlighet att mötas över religions-

gränser, kulturella skillnader och 

språkliga barriärer. 

ref lektion ska alla i vår verksamhet ha tid till. Det 

måste alltid finnas utrymme för de kritiska frågorna, 

det existentiella tänkandet, dialogen med andra och 

det egna växandet. För att delta i våra verksamheter 

ska man exempelvis inte behöva praktisera islam på ett 

visst sätt, ha en viss akademisk utbildning eller en viss 

mängd arbetslivserfarenhet. Grunden för vår folkbild-

ningsverksamhet ska vara den egna utveck- lingen som 

sker genom reflektion, oberoende av vem man är.

stolthet över sig själv och den identitet man har, över 

Ibn Rushd och vår verksamhet ska alla kunna känna.

Vi strävar mot ett samhälle där det är möjligt att 

vara stolt över att vara svensk och muslim. Vi arbetar 

för att stärka den svenskmuslimska identiteten och 

prioriterar verksamhet som stärker den muslimska 

gruppens egenmakt och stolthet.

 
förändring är centralt för folkbildning vare sig det 

sker på individnivå eller på samhällsnivå. När vi ser 

negativa tendenser eller fenomen omkring oss strä-

var vi efter en förändring. Förändring kan vara större 

förståelse mellan muslimer och icke-muslimer, stärk-

ta rättigheter för utsatta minoriteter eller att motver-

ka alkoholnormen. Förändring kan också innebära att 

en individ får större kunskaper, blir mer engagerad 

eller rik på nya erfarenheter. Vi ska aldrig vara rädda 

för att påtala behovet av förändring eller för att vara 

obekväma. Vår verksamhet ska alltid kunna påvisa 

förändring. 

Vår grundsyn

Ibn Rushd tror på ett demokratiskt samhälle som värnar 

rättigheter, bejakar mångfald och skapar för- utsätt-

ningar för medborgarnas och civilsamhällets engage-

mang. Vår grundsyn kan delas in i följande områden:

Tro

Ibn Rushd tror på ett samhälle där var och en har rätt 

och möjlighet att utveckla sin tro, stärkas i sin religiö-

sa identitet och få kunskap om andras tro. Ibn Rushd 

verkar utifrån de muslimska värderingarna

som syftar till att sprida rättvisa, uttrycka solidaritet, 

säkra människans frihet, bejaka mångfalden, förorda 

rådgivning och förespråka möten. Ibn Rushd mot- 

sätter sig alla former av extrema yttringar, våld och 

förtryck. 

Samhälle 

Ibn Rushd tror på ett samhälle som präglas av mång- 

fald, rättvisa och frihet. Ibn Rushd värnar det demo- 

kratiska samhället och kämpar för att alla människor 

ska ha samma värde och rättigheter oberoende av 

vem man är, hur man ser ut och vad man tror på. Ibn 

Rushd motverkar alla former av rasism, ojämlikhet och 

diskriminering.

Miljö och hälsa 

Ibn Rushd tror på ett samhälle som förvaltar jordens 

resurser hållbart och miljövänligt. Ibn Rushd jobbar för 

en medveten livsstil som ligger bortom det mate- ria-

listiska och individualistiska. Ibn Rushd vill kämpa för 
Illustration: Madelen Lindgren, 

” Ibn Rushd värnar det 
demokratiska samhället
och kämpar för att alla 
människor  ska ha samma
värde och rättigheter.” 

Odling är ett av många ämnen i våra studiecirklar.
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ett bättre klimat, en starkare folkhälsa och en större 

miljömedvetenhet.

Bildning och kultur 

Ibn Rushd tror på ett samhälle där den fria bildningen 

och kulturen ges utrymme att stärka identiteter, ut- 

trycka budskap, utveckla individer och öka kunskaps- 

nivån. Ibn Rushd arbetar för allas rätt till deltagande i 

och inflytande över kulturlivet. Ibn Rushd vill stimu- lera 

de kulturinitiativ som är progressiva och respekt- fulla 

samt leder till bildning och nyfikenhet. Ibn Rushd mot-

sätter sig yttringar som är hetsande, kränkande eller 

hatfyllda.

Så ser organisationen ut
Ibn Rushd är indelat i sex distrikt som täcker hela Sveri-

ge. Varje distrikt har en distriktsstyrelse. Förbundskans-

liet ligger i Solna. 

I dagsläget har vi 11 bemannade kontor.

Förbundsstyrelse och stämma

Den övergripande styrningen av förbundet är det Ibn 

Rushds förbundsstyrelse som ansvarar för.

Förbundsstyrelsen väljs av förbundsstämman som är 

Ibn Rushds högsta beslutande organ.

Under förbundsstämman samlas ombud för våra 

nationella medlemsorganisationer och våra distrikts- 

styrelser för att bland annat besluta om mål och 

rambudget. 2020 års förbundsstämma hölls digitalt 

via Zoom lördagen den 13 juni. Val till styrelsen sker 

vartannat år och den sittande styrelsens mandat 

sträcker sig fram till förbundsstämman 2021.

Förbundsstyrelsen består av Zana Muhammad, 

Zainab Marrakchi, Anna Waara (har ersatt Lejla 

Porovic som frånträtt uppdraget), Salim Govani, 

Akil Zahiri, Nasser Ibrahim Aden och Najma Osman. 

Förbundsstyrelsen har ett arbetsutskott bestående 

av ordförande, vice ordförande och kassör. Förbunds-

chef och organisationssekreteraren är adjungerade. 

Utskottet bereder och följer upp styrelsens ärenden.

Medlemsorganisationer

I dagsläget har Ibn Rushd åtta medlemsorganisationer 

på nationell nivå: Eritreanskt Kulturforum, Förenade 

Islamiska Föreningar i Sverige, Islamic Relief, Islamiska 

Förbundet i Sverige, Islamiska Shiasamfunden i Sverige, 

Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige, Koranläsare 

förbund och Sveriges unga muslimer.

Personal

Ibn Rushds personalstyrka har en stor mångfald. Vid  

årsskiftet 2020/2021 var vi totalt 62 anställda, varav 36 

kvinnor och 26 män. Delar av personalen arbetar deltid.

Målsättningar för Ibn Rushds  

verksamhet 2020:

1  Stärka den svenskmuslimska  

folkrörelsen
Ibn Rushd vill vara det självklara studieförbundet för 

muslimskprofilerade föreningar i Sverige. Vi arbetar 

med att stärka den svenskmuslimska iden- titeten 

hos många av våra deltagare och hjälper dem sam-

tidigt i deras demokratiska folkrörelseorganisering. 

Vi jobbar också med att sprida kun- skap om islam 

och muslimer till allmänheten och kämpar aktivt mot 

den rasism, diskriminering och de hatbrott som kan 

drabba muslimer i Sverige.

2   Vara en aktiv resurs i  

             samhällsutvecklingen
Ibn Rushd vill vara en aktiv och relevant resurs i 

framkanten av samhällsutvecklingen. Vi vill utveck- la 

idéer, initiera debatter och bredda den ofta skeva 

historieskrivningen. Ibn Rushd vill också ta ansvar 

och bidra i lösningen av de stora ödesfrågorna som 

samhället står inför.

3  Vara en tillgänglig och  

            stabil organisation
Ibn Rushd vill vara en stark och tillgänglig organi- 

sation som når nya målgrupper och finns nära den 

lokala verksamheten. Vi vill ha en god utveckling av 

vår verksamhet som bygger på en kvalitativ och sta-

bil grund. Vi vill också vara en attraktiv arbets- plats 

med kompetenta och nöjda medarbetare.

Utvecklingsarbete efter Erik Amnås 
studie av Ibn Rushd

Rapporten När tilliten prövas som professor Erik 

Amnå genomförde på uppdrag av Folkbildningsrådet 

om Ibn Rushds verksamhet och demokratiska värde-

grund 2019 visar att studieförbundet bidrar till att upp-

fylla målen för folkbildningen. Men den innehåller också 

exempel på svagheter och felsteg i verksamheten. 

Erik Amnås studie är unik. Inget annat studieför-

bund har genomgått en sådan genomlysning och för-

djupad analys som Erik Amnå har gjort av Ibn Rushd. 

Det går alltså inte att säga att studien visar styrkor 

eller brister i förhållande till andra studieförbund, 

eftersom andra studieförbund inte varit föremål för 

studier av detta slag. Amnå har analyserat Ibn Rushd 

utifrån statens syften med stödet till folkbildningen.  

I rapporten slår Erik Amnå fast att Ibn Rushd lyckas 

nå grupper som står långt från samhället och som 

andra delar av folkbildningen har svårt att nå. Det 

gäller till exempel korttidsutbildade kvinnor, utrikes-

födda och boende i socioekonomiskt utsatta områden. 

Ibn Rushd når varje år människor genom studiecirklar, 

föreläsningar, utställningar och kurser i bland annat 

kultur och livsåskådning. Samtidigt pekar rapporten på 

ett antal områden som Ibn Rushd behöver utveckla för 

att bättre bidra till statens syften med statsbidraget. 

Folkbildningsrådet säger i sitt uttalande om studien: 

”Rapporten visar inte att statsbidraget har använts på 

ett felaktigt sätt, i förhållande till statsbidragsvillkoren. 

Folkbildningsrådet kommer därför inte att ompröva 

statsbidraget till Ibn Rushd, men fortsätter att följa stu-

dieförbundets utveckling, särskilt avseende de problem-

områden som lyfts fram i rapporten.”

Ibn Rushd välkomnar den oberoende studien som 

Erik Amnå genomfört. Vi anser att saklig kritik är nyttig 

och ger oss möjlighet att utvecklas ytterligare. Studien 

har i sig inte föreslagit hur utmaningarna kan tacklas och 

har heller inte alltid varit tydlig i vad som åsyftas. För 

att få ut det mesta av studien har vi lagt stor möda på 

förtydligande samtal med Folkbildningsrådet och Erik 

Amnå själv, men framför allt med vår personal och för-

troendevalda samt externa aktörer. Därefter har vi tagit 

fram en åtgärdsplan som blev klar i mars 2020, och som 

du kan läsa mer om i årsberättelsen.

Det har också förekommit missuppfattningar och 

vantolkningar av vad Amnås studie visar. Kritiker har 

anfört att studien i själva verket bevisar att stödet till 

Ibn Rushd bör dras in. För att minska risken att hörsä-

gen om studien präglar bidragsgivares uppfattning om 

Ibn Rushd tog Folkbildningsrådet i april 2020 det ovan-

liga steget att skicka ett klargörande brev till samtliga 

kommuner och regioner. I brevet skriver Folkbildnings-

rådet bland annat: 

”Vi anser att rapportens slutsatser i vissa fall 

feltolkas och vi beklagar om rapporten används som 

argument för att minska eller helt dra in bidrag till 

studieförbundet Ibn Rushd. I rapporten redogör Erik 

Amnå för en framgångsrik folkbildningsverksamhet, 

där Ibn Rushd lyckas nå grupper som står långt från det 

etablerade samhället. En av slutsatserna är att studie-

förbundet bidrar till att stärka och utveckla demokratin, 

och vår bedömning är att de inte bryter mot Folkbild-

ningsrådets demokrativillkor.” (Folkbildningsrådet 2020, 

diarienr 20/00365)

Viktiga händelser 
under året
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Erik Amnå: ”Svårt att komma med 
en nyanserad rapport i ett polari-
serat samhällsklimat”

erik amnås studie av ibn rushd 

visar att studieförbundet uppfyller 

statens syften med stödet till folk-

bildningen. Ändå har kritiker påstått 

att studien ger grund för att dra in 

stödet till Ibn Rushd. Ibn Rushds 

kommunikatör Hanna Svensson frå-

gade Erik Amnå om hur han ser på 

att hans studie används som slagträ.

Hur ser du på mottagandet av 
studien?
– Vi förstod att det är väldigt svårt 

att komma med en nyanserad 

rapport i ett polariserat sam-

hällsklimat, såsom det som Ibn 

Rushd verkar i. Vi förstod att det 

fanns en uppenbar risk att man 

skulle fortsätta med sin ensidiga 

demonisering av studieförbundet. 

Det är väl det tråkiga. Jag hade 

kanske hoppas på att man ändå 

skulle orka med nyanser i något 

större utsträckning.

– När jag suttit ned i samtal kring 

rapporten med olika opinions-

bildare har samtalen varit mer 

nyanserade. Det stärker mig i min 

uppfattning att studiecirklar och 

andra delar av folkbildningen där 

man möts ansikte mot ansikte 

öppnar för en annan nyansrikedom 

än den antisociala sociala medier- 

debatten, säger Erik Amnå.

– Det positiva är att rapporten 

blivit väldigt välkomnad av många, 

just därför att det är en väldigt 

nyanserad bild som det annars inte 

är så vanligt att få se i debatten 

om svenska muslimer i vårt pola-
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riserade samhällsklimat. Det gör 

mig naturligtvis kolossalt glad. Jag 

blir också glad när jag ser att Ibn 

Rushd tagit till sig kritiken i väldigt 

stor utsträckning. 

Vad tänker du om att studien 
använts som argument för att 
vårt ekonomiska stöd borde 
dras in?
– Man har bestämt sig för en 

negativ tolkning. Och förstår man 

inte folkbildning kan man tydligen 

också använda rapporten som 

argument för att ta bort stödet, 

säger Erik Amnå.

Men menar du att det går att 
tolka studien som att vårt stöd 
borde dras in?

– Nej nej, det menar jag inte. Men 

det är tydligen möjligt att göra 

den tolkningen. Jag är naturligtvis 

självkritisk och frågar mig om jag 

hade kunnat skriva något an-

nat. Sedan vet jag heller inte hur 

många gånger jag betonat att jag 

bara tittat på Ibn Rushd. Det jag 

skriver om att man måste arbeta 

mer med de svaga punkterna 

betyder inte att Ibn Rushd har fler 

svagheter än andra studieförbund, 

säger Erik Amnå.

Vad ligger vårt existensberätti-
gande i, menar du?
– Att Ibn Rushd ägnar så stor del 

av sina resurser åt väldigt krävande 

deltagare i väldigt krävande miljöer. 

Att man gör det i så stor utsträck-

ning är ett existensberättigande i 

sig, säger Erik Amnå.

Vad tänker du om samman-
blandningen som gjorts mellan 
demokrativillkoren vid bidrags-
givningen och statens syften 
med stödet till folkbildningen?
– Den är förstås orimlig. Jag förstår 

inte hur man kan göra den, säger 

Erik Amnå.

Studien har också använts som 
argument för att vi skulle ha en 
koppling till Muslimska brödra-
skapet. Hur ser det på det?
– Man gör en elak tolkning. Jag 

säger att det inte finns någon 

organisatorisk koppling, säger Erik 

Amnå.

– Det jag också säger är att det 

finns individer inom Ibn Rushd och 

medlemsorganisationerna som 

visar sympatier för den delen av 

Muslimska brödraskapet där man 

menar att det finns sociala implika-

tioner av tron. Precis som en kristen 

ideologi har en social konsekvens 

enligt samma princip. Jag visar med 

största tydlighet att det är så det 

förhåller sig. Så känner mig egent-

ligen inte ansvarig för de elaka 

tolkningar som gjorts, säger Erik 

Amnå.

Text: Hanna Svensson

Redigering: Sara Gunnerud
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Erik Am
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Erik Amnå författade studien När tilliten prövas på uppdrag av Folkbildningsrådet.
Foto: Örebro Universitet
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Ibn Rushd Studieförbund har identifierat fyra huvud-

sakliga delar i åtgärdsplanen för att komma åt den 

huvudsakliga kritiken som studien lyfter upp. Dessa 

delar är:

1. Skapa forum för samtal och bidra med 
kompetensutveckling för personalen och 
förtroendevalda genom en akademi. 
Vi ser ett behov av att skapa ett systematiskt och 

återkommande forum för att kunna föra samtal och 

tillsammans med personal och förtroendevalda lyfta 

våra kärnfrågor. Samtidigt ska detta forum finnas för 

att lyfta det som tidigare inte fått lika stort utrymme. 

Inom Ibn Rushd-akademin ska vi lyfta ämnen som 

kan upplevas som känsliga, så som antisemitism och 

homofobi. Genom samtal och kompetensutveckling 

med och för vår personal samt förtroendevalda kan 

vi tillsammans forma lämplig verksamhet för att 

adressera detta, men även stärka arbetet för ökad 

jämställdhet.

2. Stärka den demokratiska strukturen 
inom Ibn Rushd. 
Ibn Rushd har inlett en stadgeförändring och anställt 

en organisationssekreterare. Organisationssekretera-

ren har ett huvudansvar för den interna demokratiska 

strukturen och kommer förutom att leda stadgeför-

ändringarna vara den som stödjer, samordnar och 

utvecklar allt arbete med våra förtroendevalda. Syftet 

är att ha en representant från förbundskansliet som 

i nära samarbete med våra förtroendevalda styrelser 

ser till att stadgar och andra styrdokument följs. Våra 

förtroendevalda får en direktkontakt och ansvarig att 

vända sig till.

3. Arbeta med att förstärka vår relevans 
och relation till våra medlemsorganisatio-
ner på både förbunds- och distriktsnivå. 
Ibn Rushd har utsett en medlemsorganisationsan-

svarig som ansvarar för att utveckla och stödja våra 

medlemsorganisationer i deras folkbildningsverksam-

het. Tjänsten är tänkt att fungera som en katalysator 

för idéer samt en kraft som ska utmana och skapa 

utveckling. På så sätt får vi en nära och direkt kontakt 

med våra medlemmar samtidigt som medlemmarna 

får en tydlig kontaktperson där de kan förankra sitt 

arbete.

4. Öka transparensen och skapa mer lättill-
gänglig insyn i vår verksamhet
Vår verksamhet och verksamhetens resultat ska bli 

mer lättillgängliga och transparenta för vår omgiv-

ning. Vi kommer göra det lättare att se vår folkbild-

ningsverksamhet när vi under 2021 färdigställer en 

digital lösning som gör det möjligt att se och söka i 

vårt öppna utbud på nätet. Studiecirklar, kurser och 

föreläsningar kommer att vara synliga på förbundets 

webbplats.

Åtgärdsplanen

12

Granskning efter systematiskt 
fusk mot studieförbund i
Järvaområdet i Stockholm

13

under 2019 det blev känt att dubbelrapportering 

av deltagare och redovisning av falska kostnader för 

folkbildningsverksamhet förekommit i Järvaområdet i 

Stockholm. Verksamhet under 2017-2019 har därefter 

detaljgranskats under 2020. Sammantaget identifie-

rade fyra studieförbund 427 775 studietimmar och 

603 kulturprogramarrangemang som felaktigt hade 

rapporterats in som bidragsgrundande. Av detta 

svarar Ibn Rushd för 1 903 studietimmar och ett kul-

turprogram. Ibn Rushds strykningar gjordes inte på 

grund av dubbelrapporteringar eller brister i verksam-

heten, utan på grund av brister i kostnadsunderlagen 

från föreningen.

De fyra studieförbunden betalar sammantaget tillba-

ka 13 703 600 kr. Av dessa betalar Ibn Rushd tillbaka 

drygt 64 000 kr. Det motsvarar ca 0,5 % av den totala 

återbetalningen.

0,5%
Cirka en halv procent av de 
totala uppdagade felen som 
uppdagats på Järvaområdet i 
Stockholm härrörde från verk-
samhet som Ibn Rushd bedrivit 
tillsammans med föreningar.

Sökbart kursutbud på nätet gör det lättare att ta del av våra kurser och studiecirklar.

IBN RUSHD ÅRSBERÄTTELSE 2020
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Särskild utökad 
granskning av 
samtliga studie-
förbund 

Granskningen har gjorts av alla studieförbund inom många verksamhetområden, inklusive konst och musik.

Hösten 2020 begärde Folkbildningsrådet att de tio 

statsbidragsberättigade studieförbunden skulle 

granska sin verksamhet. Granskningsrapporten 

levererades till Folkbildningsrådet i mitten av januari 

2021. En kompletterande rapport med en granskning 

av tre föreningar som gjorts tillsammans med två an-

dra studieförbund levererades några veckor senare. 

Alla studieförbund har alltså genomfört gransk-

ningar, men granskningarna har gått till på delvis 

olika sätt, och direkta jämförelser mellan studieför-

bundens strykningar blir därför lätt missvisande. 

Bland annat hann inte vissa studieförbund klart 

med hela granskningsuppdraget, och studieförbund 

har tillämpat olika hårda principer för strykningar. 

Folkbildningsrådet skriver i sin rapport om gransk-

ningen till Utbildningsdepartementet att Ibn Rushd 

är bland de studieförbund som tillämpat de hår-

daste gränsdragningsprinciperna vid granskningen. 

Studieförbundet Ibn Rushd har totalt granskat 14 950 

arrangemang från 2017, 2018 och 2019 i den särskilda 

utökade granskningen. Det motsvarar 67 procent 

av verksamheten dessa år. Ibn Rushd fastslog att 

knappt 40 200 folkbildningstimmar och 303 kultur-

program bör strykas. Det motsvarar fyra procent av 

verksamheten 2017 till 2019.  (Detta inkluderar 8 764 

studietimmar som strykts efter den kompletterande 

granskningen.) 

I granskningen har Ibn Rushd haft som vägledan-

de princip att ta det säkra före det osäkra och be-

slutat att stryka verksamhet om vi inte säkert har 

kunnat slå fast att verksamheten har skett efter 

både gemensamma riktlinjer och Ibn Rushds egna 

riktlinjer och kvalitetsrutiner, som ofta är hårdare 

än de gemensamma. Att verksamhet stryks innebär 

att Ibn Rushd betalar tillbaka de anslag som man fått 

för den från stat, kommuner och regioner.   

Majoriteten av timmarna stryks för att nå-

gon förening rapporterat verksamheten både 

till Ibn Rushd och till något annat studieförbund. Fyra 

av de 227 föreningar som har granskats tycks ha gjort 

detta på ett systematiskt sätt för att maximera ut-

betalningarna. Ibn Rushd avslutar samarbetet med 

dessa fyra föreningar i början av 2021 och återkräver 

pengarna. 

En annan strykning gällde verksamheten i tre 

föreningar i Botkyrka 2017-2018 och där stryktes 

drygt 8000 timmar. Det kan verka mycket men 

det är 11 procent av den verksamhet som Ibn Rushd 

bedrev med berörda föreningar 2017-2018. I det fallet 

bedömer vi att det inte varit systematiskt fusk från 

föreningarnas sida utan slarv i rapporteringen. I den 

typen av fall har vi principen att hellre fälla än fria. 

Alltså stryks timmarna, och föreningarna kommer att 

få återbetalningskrav. 

Resterande felrapporterade timmar och arrang-

emang är kopplade till mindre administrativa bris-

ter. Där kan granskarna inte urskilja något mönster 

som tyder på att felrapporteringarna varit medvet-

na. Det är också viktigt att poängtera att gransk-

ningen inte identifierat någon ”luftverksamhet”, 

alltså verksamhet som bara finns på pappret. Vår 

bedömning är att all verksamhet som nu har strykts 

har genomförts i verkligheten. Men den har antingen 

dubbelrapporterats till flera studieförbund för att öka 

föreningens möjlighet att täcka föreningskostnader, 

eller så har det förekommit slarv i rapporteringen 

som gör att verksamheten inte når upp till de kvali-

tetskrav i rapportering som Ibn Rushd ställer. Bidrags-

givare kan ta del av Ibn Rushds granskningsrapport 

där detta och resten av granskningen beskrivs i detalj. 

Efter granskningen genomfördes en lokal utvärde-

ring i varje distrikt. Varje distrikt kommer ta fram en 

egen åtgärdsplan under 2021 utifrån de lärdomar och 

riskfaktorer som granskningen identifierat.

”I granskningen har Ibn Rushd haft som 
vägledande princip att ta det säkra före 
det osäkra och beslutat att stryka verk-
samhet om vi inte säkert har kunnat slå 
fast att verksamheten har skett efter både 
gemensamma riktlinjer och Ibn Rushds 
egna riktlinjer och kvalitetsrutiner.”
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Tabellen visar hur mycket verksamhet, i studietimmar, som granskats i respektive distrikt i den utökade särskil-

da internkontrollen.

 URVAL UTÖKAD KONTROLL

 Studiecirkel Annan folkbild. Kulturprog.

 timmar studietimmar antal 

Förbund 636 850  76 096 5 286

2017 214 085  23 963 1 226

2018 224 637  31 959 1 767

2019 198 128  20 174 2 293

Distrikt Södra 80 501  18 508 450

2017 28 127  8 276 101

2018 28 717  8 467 212

2019 23 657  1 765 137

Distrikt Västra 139 549  28 385 802

2017 34 255  5 114 100

2018 52 032  13 104 258

2019 53 262  10 167 444

Distrikt Östra 53 924  7 628 540

2017 13 325  462 54

2018 16 648  4 112 190

2019 23 951  3 054 296

Distrikt SU 192 026  5 077 2 332

2017 70 033  2 363 570

2018 78 798  1 444 732

2019 43 195  1 270 1 030

Distrikt Mitt 84 833  4 578 198

2017 44 594  3 323 91

2018 18 364  991 25

2019 21 875  264 82

Distrikt Norra 86 017  11 920 964

2017 23 751  4 425 310

2018 30 078  3 841 350

2019 32 188  3 654 304

   GENOMFÖRD VERKSAMHET   JUSTERAD VERKSAMHET 

 Studiecirkel Annan folkbild. Kulturprog. Studiecirkel Annan folkbild. Kulturprog.
 studietimmar studietimmar antal studietimmar studietimmar antal

Förbund 837 747 109 079 7 000 39 897 301 303

2017 295 784 33 786 1 726 13 743 12 49

2018 283 391 41 048 2 349 12 890 43 79

2019 258 572 34 245 2 925 13 264 246 175

Distrikt Södra 118 867 30 104 853 871 0 15

2017 41 903 10 345 228 0 0 0

2018 36 565 12 103 340 148 0 15

2019 40 399 7 656 285 723 0 0

Distrikt Västra 177 524 33 758 1 220 368* 39 1

2017 60 516 7 165 213 0* 0 0

2018 54 692 13 304 404 368 39 1

2019 62 316 13 289 603 0 0 0

Distrikt Östra 109 849 16 499 918 2 425 86 30

2017 34 576 3 425 190 96 12 4

2018 37 259 7 889 319 626 0 4

2019 38 014 5 185 409 1 703 74 22

Distrikt SU 221 516 7 234 2 564 35 173 176 255

2017 83 882 3 438 646 12 827 0 45

2018 87 774 1 620 815 12 112 4 57

2019 49 860 2 176 1103 10 234 172 153

Distrikt Mitt 108 453 7 089 271 1 060 0 0

2017 46 531 4 547 91 820 0 0

2018 34 091 1 920 74 0 0 0

2019 27 831 622 106 240 0 0

Distrikt Norra 101 538 14 395 1 174 0 0 2

2017 28 376 4 866 358 0 0 0

2018 33 010 4 212 397 0 0 2

2019 40 152 5 317 419 0 0 0

Statistik – Utökad särskild internkontroll 2017-2019

Tabellen visar den verksamhet, i studietimmar, som Ibn Rushd genomfört under 2017-2019 inom arrange-

* 1000 studietimmar som skett verksamhetsår 2017 flyttas från Göteborg till Borås kommun pga administrativt fel i rapportering.
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Hur påverkades folkbildningen och förenings-

livet av pandemiåret 2020? Följ med på ett 

samtal med verksamhetsutvecklaren Maha 

Alhaddad i Sundsvall, och studiekonsulenten 

Sharif Abdullahi i Göteborg.

Berätta om den första tiden när pandemin kom. 
När började verksamheten och föreningarna 
påverkas?
Maha:  Fram till april 2020 flöt våra föreningar och vår 

verksamhet på ungefär som vanligt hos oss i norra 

Sverige, trots det som hände på andra håll. I april 

började vi som studieförbund fundera. Ska vi fortsätta 

ha fysisk verksamhet? Vi kände ett stort ansvar att infor-

mera föreningar om riskerna med att samlas många 

tillsammans fysiskt, och informera om covid generellt. 

Vi gav information på alla relevanta språk, både skriftlig 

information och som filmer. 

Sharif:  I Göteborg och resten av Västsverige var verk-

samheten igång som vanligt fram till mitten av mars. 

Den 21 mars skakades hela Sverige om, men samtidigt 

var det ju inga skarpa restriktioner i början. Så verksam-

heten fortsatte att rulla. Men oron började någonstans 

där i slutet av mars. Folk i föreningarna började tänka 

”Vad kommer hända, tänk om det blir värre och värre?”. 

Vi började också tidigt att informera föreningarna om 

coronaviruset.

I april kom restriktionen om max 500 personer, som 

ju i efterhand känns märklig. Reaktionen då var unge-

fär ”Jaha, men då är det väl ingen fara, det här kom-

mer gå över”. Men när gränsen sattes till 50 personer, 

då började det skaka lite mer. Föreningarna sa själva 

att de inte kunde tänka sig att ha samlingar med 

50 personer. Trots att det ju var tillåtet då. Många 

föreningar uttryckte hög grad av oro för framtiden 

och rädsla.

Jag är själv somalier och tidigt under pandemin börja-

de det komma rykten och svårtolkad information om 

att somalier utgjorde en enormt stor del av de avlidna 

i covid. Det blev snack mellan somalierna. ”Följer vi 

reglerna eller inte?” ”Vad är det som händer?” Det var 

inte så många allvarligt sjuka och avlidna i Göteborg 

vid den här tidpunkten, men somalier i Stockholm var 

hårt drabbade. 

Samtidigt fortsatte vi satsningen på information 

om covid. Jag tog in en läkarvän som var med och 

informerade föreningarna. Så vi var med och delade 

faktabaserad information, skiljt från rykten, i den här 

stormen av oro bland somalier.

Det var otäck period. Och jag och många andra reage-

rade också på hur somalier beskrevs i samhällsdebat-

ten. Som att vi fick bära skulden för att många med 

somalisk bakgrund drabbades hårt och många dog. 

Att det var på grund av vår kultur och vårt sätt att 

umgås. På grund av att vi är okunniga, inte tog till oss 

information, inte tog pandemin på allvar, inte tvätta-

de händerna tillräckligt och så vidare. Det är ju som 

ett skämt att påstå att muslimer inte tvättar händer-

”Vi kände ett stort ansvar att
informera föreningar om
riskerna med att samlas
många tillsammans fysiskt,
och informera om covid
generellt.”

Samtal om covidåret 
och folkbildningen
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na. Det gör vi ju alltid, hela tiden! Man blev besviken 

och arg. Det var otroligt svårt att vara somalier under 

den perioden. Samtidigt enade det gruppen tror jag. 

Och det var därför som mycket information på soma-

liska helt plötsligt kom igång. Tack vare att somaliska 

läkare runt om i landet började agera. 

Maha:  I maj märkte vi i norra Sverige att föreningarna 

började säga att de inte ville träffas fysiskt för studier, 

eller att de ville minska antal personer som träffades i 

en studiecirkel. Ibn Rushd har i vanliga fall en bestäm-

melse att en studiecirkel ska ha minst sex deltagare, 

inklusive cirkelledaren. Under pandemin ändrade vi på 

det och sa att det var ok att vara tre eller fyra personer 

i en studiecirkel.  Hos oss var det också stora skillnader 

mellan länen hur stor smittspridningen var. Föreningar-

na tog stort ansvar och följde informationen som kom 

från myndigheter. 

Sharif: Under maj och juni hade vi i princip ingen fysisk 

verksamhet, bara lite, lite ungdomsverksamhet. Då 

hade vi också fått riskbedömningsmall och lite an-

dra saker som hjälpte oss och föreningarna att göra 

bedömningar. Vi började göra utbildningar i Zoom, 

och hjälpa föreningarna att ställa om verksamheten till 

digitala kanaler. De stora moskéerna i Göteborg och 

Shiaförsamlingarna gjorde ingen verksamhet alls den 

här perioden. Men andra mindre föreningar, där hjälpte 

vi till att ställa om istället för att ställa in eller pausa. 

Hur gick omställningen till digital verksamhet?
Maha: Om jag ska vara ärlig trodde vi nog i början 

av pandemin att våra målgrupper skulle ha svårighe-

ter att börja använda digital teknik för studiecirklar. 

Men vi märkte snabbt att det var tvärtom. De var 

redan experter på att använda chattappar, Teams och 

liknande. Kvinnor i 70-årsåldern som chattar med hela 

sin omgivning, och med släkt och vänner i hemlandet. 

Så det hindret var inte alls så stort som vi trodde. Våra 

föreningar var redan kunniga i detta. Ofta i samhällsde-

batten utmålas de här målgrupperna som outbildade 

och okunniga. Så är det inte. De är kompetenta och 

kunniga. Det handlade bara om att vi från vår sida sa 

”det är ok att ni använder Whatsapp och Zoom”. Det 

som tog tid i omställningen till digital verksamhet var 

det administrativa arbetet och att informera förening-

arna om förändringarna. Själva tekniken, den kunde de 

redan.

Sharif:  Ja, jag håller med Maha, överlag fanns redan 

hög digital kompetens hos de som håller i studier i för-

eningarna. Men vi såg också att en del föreningar hade 

svårare att genomföra digitala årsmöten till exempel. 

En annan sak, som nog väldigt många känner igen sig 

i, är att digitala möten dränerar mer än fysiska möten. 

Man orkar inte mer än 90 minuter. Så cirkelträffarna blir 

kortare. Det innebär färre rapporterade studietimmar. 

Men det påverkar nog alla studieförbund lika mycket. 

Finns det något positivt som kommit ur omställ-
ningen?
Maha: Vår egen digitalisering. Vi har jobbat tillsam-

mans över distriktsgränserna. Alla distrikt har gjort 

styrelseutbildningar på olika språk som deltagare över 

hela landet har kunnat delta i. Och för första gången 

gjorde vi digital ramadan och digital eid. Vi har också 

haft verksamhet i nya kommuner tack vare digitalise-

ringen.

”Vi började göra utbild-
ningar i Zoom, och hjälpa
föreningarna att ställa om
verksamheten till digitala
kanaler”
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Nedslag i verksam-
heten 2020

En stor del av den fysiska verksamheten, som den här cirkeln in Flemingsberg, har inte kunnat genomföras 
som vanligt 2020 på grund av covidpandemin. 

Föreningars demokrati stärks på
distans
Det är en mörk lördagskväll i november och på åtta 

olika platser i landet har styrelseledamöter i lika 

många föreningar kopplat upp sig vid datorn. På 

videoplattformen Zoom är Ibn Rushds digitala styrel-

seutbildning i full gång.

Kursen vänder sig till personer som är ordförande, 

sekreterare eller kassör i en förening.

”Hur kan man göra för att få alla delaktiga i ett samtal?” 

lyder frågan som cirkelledaren precis har lagt upp på 

skärmen så att alla kan se. Deltagarna delas in i digitala 

smågrupper och diskussionen sätter igång.

– Det är jätteviktigt att se till att alla lär känna varan-

dra. Bara en så enkel sak som en presentationsrunda 

när folk är nya för varandra gör att de blyga vågar 

prata, resonerar deltagaren Nohzatullah Juma Gul och 

tillägger:

– Det är också ordförandens uppgift att ställa direkta 

frågor till personerna i styrelsen ibland, att vända sig 

till ledamöterna en och en och fråga vad de tycker.

Vill hjälpa nyanlända

Nohzatullah Juma Gul är sedan några månader vice 

ordförande i Islamiska förbundet i Härnösand, som står 

bakom Fredsmoskén.

– Det började med att min åttaåriga dotter deltog i 

Fredsmoskéns helgaktiviteter. Jag tyckte att det var en 

så fin verksamhet som samlade människor från olika 

länder och kulturer. Jag fick idéer om hur man skulle 

kunna göra ännu mer för nyanlända. Därför bestämde 

jag mig för att engagera mig i föreningen, berättar 

han.

Raja Abu Musleh från Sävsjö, som också går kursen 

ikväll, är sekreterare i distriktsstyrelsen i Ibn Rushd 

Östra. En roll som hon hamnade i efter att en tid ha 

varit engagerad i studieförbundet som cirkelledare.

– Jag har engagerat mig ideellt både här i Sverige och 

i mitt hemland Jordanien. Genom att göra det i Ibn 

Rushd kan jag hjälpa nyanlända kvinnor att komma 

in i det svenska samhället. Nu när jag blev vald till 

sekreterare kände jag att jag behövde förstå hur det 

funkar med ideella föreningar i Sverige. Den här kursen 

hjälper mig faktiskt jättemycket, säger hon.

” Ibn Rushd ville ge alla
möjligheten att dela eid-
glädjen men i år på ett
annorlunda sätt.” 

Tillgängligt i hela Sverige

Kurser i föreningsdemokrati är en viktig del av studie-

förbundet Ibn Rushds verksamhet. Förra året deltog 

823 personer i sådana eller liknande kurser hos något 

av studieförbundets sex distrikt. Under 2020 har många 

kurser flyttat ut till digitala plattformar, vilket gör att 

det inte spelar någon roll var i Sverige man bor.

– På det sättet kan vi nå ut med den här verksamheten 

till fler, säger Ala Haidari, verksamhetsutvecklare på Ibn 

Rushd Västra.

Stärker föreningars demokratiska strukturer

På kurserna om organisering får deltagarna lära sig om 

föreningslivets historia i Sverige och om vilken roll för-

eningarna har haft i framväxandet av demokratin. Man 

går igenom vad de olika rollerna i styrelsen innebär och 

hur det fungerar med stadgar, regler och ansvar.

– Vi vill stärka de demokratiska strukturerna i fören-

ingarna. Med tydliga demokratiska strukturer kan sty-

relsen organisera sig på ett bra sätt och få mer gjort. 

Den här kunskapen är också viktig för att föreningar 

ska kunna samarbeta med oss på Ibn Rushd. Och med 

andra aktörer, säger Ala Haidari.

För Nohzatullah Juma Gul från Härnösand är det tre 

välinvesterade timmar.

– Jag tycker att jag har fått en mycket bättre förståelse 

för hur systemet med föreningar fungerar, och hur det 

verkligen är uppbyggt så att alla ska få vara med och 

bestämma, säger han.

Studieförbundet Ibn Rushd anordnar sedan ett antal 

år stora eid-festivaler på olika håll i landet. Störst är 

festivalen i Malmö Folkets park, som 2019 samlade 

11 000 deltagare och den i Botkyrka, som samlade 4 

000. De omtyckta festivalerna brukar inte bara locka 

muslimer, utan också andra som vill delta i festen 

och gemenskapen.

På grund av covid-pandemin kunde festivalerna 

inte genomföras som vanligt 2020. I stället flytta-

de eid-festivalen ut på nätet i en två timmar lång 

livesändning på Facebook. Programledarna Melody 

Farshin (komiker och författare) och Sarah Ameziane 

(kulturarbetare och regionsamordnare på bistånds-

organisationen Islamic Relief) lotsade deltagarna 

genom ett festfyllt och familjevänligt program för 

alla smaker, med inslag från olika delar av landet. Som 

vanligt blir det mycket variation på scenen och mång-

falden var stor. Afghansk musik, azerbajdzjansk dans, 

marockansk folkmusik, cirkus och poesi är ett axplock 

av vad sändningen bjöd på.

– Eid al-fitr är en av de största högtiderna under året 

för muslimer runt om i hela världen, men man måste 

inte vara muslim för att delta. Ibn Rushd ville ge alla 

möjligheten att dela eid-glädjen men i år på ett annor-

lunda sätt. Därför skapade vi en digital eid-fest dit alla 

är välkomna, säger Alve Högman, förbundschef på Ibn 

Rushd Studieförbund.

Digital eid-fest för hela Sverige
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Eidfirandena under 2020 blev inte de folkfester de 
brukar vara på grund av pandemin.

Kompetenshöjande distanskurser
Ibn Rushd kunde under 2020 erbjuda kostnadsfria 

kompetenshöjande distanskurser för den som blivit 

varslad eller arbetslös, eller som var eller riskerade att 

bli korttidspermitterad på grund av coronapandemin. 

Kurserna finansierades med bidrag till studieförbun-

den efter ett riksdagsbeslut om att öka kompetensut-

vecklingen och de arbetsmarknadsnära insatserna för 

målgruppen.

Distanskurserna var helt gratis och riktade sig till 

deltagare mellan 18 och 64 år som vill ha nya vär-

defulla kunskaper för att vässa sina kompetenser, 

oavsett om det handlade om gå vidare till ett nytt 

jobb eller tillbaka till ett gammalt. Kursutbudet gav 

till exempel deltagarna möjlighet att bli bättre på att 

prata engelska, söka jobb eller lära sig programme-

ring, Excel eller Wordpress.

Zoom för cirkelledare – på somaliska, 
arabiska och lätt svenska

För att stötta föreningslivet har Ibn Rushd ge-

nomfört utbildning i det digitala verktyget Zoom. 

Utbildningarna har skett på en rad olika språk, bland 

annat svenska, somaliska, och arabiska. Dessutom har 

utbildningen också getts på lätt svenska.

Utbildningen genomfördes på distans och riktade 

sig till cirkelledare hos Ibn Rushd, oavsett var i Sverige 

deltagarna bor. Under två timmar fick deltagarna lära 

sig grunderna i hur de kan använda Zoom.

Digital teknik möjliggör kompetensutveckling på distans.
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Amanah: Muslimsk-judisk studie-
kväll
Det Malmöbaserade projektet Amanah arbetar 

för att skapa tillit och dialog mellan muslimer och 

judar. Ibn Rushd har samarbetsavtal med projek-

tet. Ett av projektets aktiviteter 2020 var en digital 

studiekväll på temat sjukdom.

Amanah grundades 2017 av en imam och en 

rabbin i Malmö. Till aktiviteterna hör kulture-

venemang och interreligiösa möten där teman 

och texter diskuteras av deltagare från båda 

religionerna. Amanah är också ute i Malmöskolor 

och diskuterar kultur och identitet med målet att 

främja ömsesidig tillit.

Beit Midrash/Madrasa är Amanahs gemen-

samma studiekvällar där rabbin Moshe-David 

HaCohen och imam Salahuddin Barakat delar 

med sig av sina respektive traditioners kunskap, 

andlighet och samhällsperspektiv. Studiekvällar-

na är öppna för alla som är intresserade av att 

fördjupa sin förståelse för muslimsk och judisk 

tradition.

I juni 2020 hölls till exempel en digital Beit 

Midrash/Madrasa med hjälp av mötesverktyget 

Zoom. Temat var högst aktuellt: Sociala, religiösa 

och historiska perspektiv på att hantera sjukdo-

mar. 

Fakta om eid:

Eid al-fitr (ofta kallad eid) markerar slutet på fastemåna-

den ramadan då friska, vuxna praktiserande muslimer 

fastar under dygnets ljusa timmar. Eid al-fitr varar i tre 

dagar, och ett eid-firande brukar bestå av gemensam 

eid-bön, massvis av god mat, musik och dans – och 

framför allt av fest och gemenskap. 2020 inföll eid den 

24 maj.

Att fasta under ramadan är en av islams fem pelare, 

och en religiös plikt. Syftet med fastan är en rening 

för kropp och själ, och ett tillfälle att känna solidaritet 

med världens fattiga genom att uppleva hunger och 

törst. Eid är de enda dagarna under året då det är för-

bjudet att fasta i islam.
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Förbättrad digital tillgänglighet

Ibn Rushd tar kvalitetsarbetet på stort allvar med 

rutiner som börjar redan när studiecirklar och annan 

verksamhet planeras, och fortsätter långt efter verk-

samhetens genomförande i form av utvärderingar 

och förbättringsåtgärder. I många fall ställer vi högre 

interna kvalitetskrav än vad våra bidragsgivare 

kräver. 2020 stärkte vi vårt kvalitetsarbete ytterli-

gare, bland annat genom en ny kvalitetsstrategi och 

tydligare samarbets- och verksamhetavtal. 

Att minska det digitala utanförskapet är en viktig  

del av folkbildningens demokratiuppdrag. För dem som 

inte har möjlighet att använda sig av de digitala verkty-

gen är även möjligheten till dekokratisk  

delaktighet mindre.

Därför arbetar Ibn Rushd med verksamhet inom 

digital tillgänglighet, till exempel i form av studiecirk-

lar i datorkunskap på arabiska och somaliska. Vanliga 

teman är Office-paketet, olika appar, hur man betalar 

räkningar digitalt och grundläggande internetkunskap.

Tydligare verksamhetsavtal

Ibn Rushd har förtydligat grundtexterna i de samar-

bets- och verksamhetsavtal som vi tecknar med fören-

ingar och organisationer. Det är nu tydligare vilka mål vi 

sätter tillsammans med föreningen och vilket mervärde 

vi som studieförbund bidrar med i samarbetet. Avta-

len tydliggör också anordnarskapet genom tydligare 

gemensam planering av stöd och uppföljning.

Delar av förtydligandena har arbetats fram i 

samverkan med en jurist och syftet med det är att 

göra avtalen mer juridiskt hållbara så att det vid ett 

eventuellt avtalsbrott blir lättare återkräva att medel 

via en juridisk prövning.

Målet med kvalitetsarbetet är att säkerställa hög kvalitet i all folkbildning.

Kvalitetsarbete 
2020

Kvalitetshandbok

Under 2020 har vi samlat alla våra riktlinjer och proces-

ser för kvalitetsarbetet i en kvalitetshandbok. Däri-

genom blir det ännu tydligare för både personal och 

beslutsfattare när vad kommer in i kvalitetsprocessen.

Ny e-tjänst för digital rapportering

Digital rapportering av folkbildningsverksamhet sker 

inte längre via e-tjänsten Arr via webb, utan via en ny 

e-tjänst som är kopplad direkt till studieförbundens ge-

mensamma rapporteringssystem Gustav. Gustavgrup-

pen har tagit fram den nya e-tjänsten som lanserades 

under året.

Hela 98 procent av verksamheten rapporteras 

digitalt. Att öka andelen digital rapportering (istället 

för papperslistor) är ett gemensamt mål för studie-

förbunden. Men det är inte ett självändamål att allt 

måste rapporteras digitalt. Avvägningar behöver 

göras. Det är viktigt att ha respekt för att det finns 

digitala klyftor i samhället, så att teknikovana inte 

stängs ute från folkbildningen.

Ny kvalitetsstrategi

Ibn Rushd har antagit en ny kvalitetsstrategi som 

innehåller risk- och väsentlighetsanalys för hela orga-

nisationen. Syftet är att ha en tydlig femårsstrategi för 

vilka åtgärder som behöver vidtas inom varje distrikt 

och på förbundskansliet för att ha ännu bättre kvalitet 

i verksamheten. Åtgärderna kan handla om att öka 

antalet samverkansparter i ett distrikt, eller satsa extra 

på att stärka personalens kompetens i ett annat distrikt. 

Kvalitetsstrategin har tagits fram utifrån utvärderingar 

av uppfyllnaden av tidigare mål eller granskningar som 

gjorts på initiativ från våra bidragsgivare.

Särskild internkontroll

Förutom dagliga kvalitetssäkringar, rimlighetskontroller 

och riskanalyser under och efter genomförda verksam-

heter inom alla våra sex distrikt genomför vi också en 

särskild internkontroll. Kontrollen baseras bland annat 

på urval av rapporteringsdata, telefonintervjuer samt 

granskning av ekonomiska underlag. Numera baseras 

den även på dataurval från PowerBI-systemet där vi kan 

samköra rapporterad statistik med statistik från andra 

studieförbund. För att känna oss säkra och trygga med 

att vi levererar bra folkbildning kontrollerar vi stora 

volymer. 

Parallellt följs distriktets etikarbete upp och lokala 

projekt granskas så att de lever upp till såväl Ibn 

Rushds värdegrund och kvalitetskrav som till bidrags-

givarnas krav.

Detta gör vi för att kunna känna oss säkra på att 

vi levererar bra folkbildningsverksamhet och för att vi 

ständigt vill förbättra oss. 

Om vi upptäcker att en aktivitet inte uppfyller 

kraven på bra folkbildningsverksamhet stryks den ur 

våra system och rapporteras inte in som bidrags- grun-

dande. Vi gör också utvecklingsplaner för att förebygga 

uppkomsten av brister framöver.

”Det är viktigt att ha re-
spekt för att det finns digita-
la klyftor i samhället, så att 
teknikovana inte stängs ute 
från folkbildningen.

Ett nytt tekniskt verktyg för webbrapportering har tagits fram 
gemensamt av studieförbunden.
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Verksamheten i siffror

2020

Verksamhets- 
områden och  
verksamhetsformer

Demokrati     1 225 arr      23%

Kultur  1 680 arr      32%

Livsåskådning  1 685 arr      32%

Människa/Natur  579 arr      11%

Folkbildningen har tre verksamhetsformer som definieras av Folkbildningsrådet: studiecirklar, kulturprogram 

och annan folkbildningsverksamhet. Så här fördelade sig verksamheten hos Ibn Rushd under 2020:

Diagrammet visar fördelningen av Ibn Rushds arrangemang sett till våra huvudsakliga verksamhetsområden.

FOLKBILDNINGSVERKSAMHET per verksamhetsområde (antal arr/procent) 

Verksamhetsområde 

2020

32%

32%

11%

23%

FOLKBILDNINGSVERKSAMHET     Arr  Tim   Unika delt.   Unika delt.

per verksamhetsform     FBR/SCB  Gustav

 

Totalt   4 554          203 204         10 247       10 226       

Studiecirkel   2 757         177 841         7 778        7 770          

Kulturprogram  1 138       - - -

Annan folkbildningsverksamhet   659         25 363          2 469               2 456    
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Tabellen visar fördelningen av Ibn Rushds arrangemang sett till våra huvudsakliga verksamhetsområden.

ÄmneFOLKBILDNINGSVERKSAMHET per verksamhetsområde   SlutArr    SlutTim

DEMOKRATI     1 225          59 616       
      

Integration och utanförskap  277    12 472  

Internationellt arbete  19    633   

Islamofobi och rasism  46    3 599   

Jämställdhet  84   3 600  

Ledarskapsutveckling  149  7 082   

Mot våldsbejakande extremism  3    96

Nyanlända  152 6 667

Organisering  48 1 313   

Påverkansarbete och opinionsbildning  33   636  

Samhällskunskap  414  23 572 

  

KULTUR     1 680         76 484       

Arabiska  814   45 242  

Film och teater  36   1 251   

Konst och musik  80    4 471   

Litteratur  132  3 707   

Matlagningskultur  34    1 829  

Muslimska högtider och firanden  246   918   

Svenska  138  7 257 

Övriga språk  200    11 909   

  

LIVSÅSKÅDNING     1 685            64 526        

Folkbildning om islam  1 282    48 710   

Interreligiösa möten  56   2 807  

Stärka den svenskmuslimska identiteten  346    12 989   

Utbildning av imamer och folkbildare om islam  13  20   

  

MÄNNISKA/NATUR     759           32 170      

Digital tillgänglighet  63   2 582

Ekologisk produktion  7 378   

Folkhälsa  358 11 886 

Funktionsvariation och tillgänglighet  1 33  

Landsbygd- och jordbrukssatsning  3    207  

Miljö  25 1 461

Naturvetenskap  119    6 349   

Validering  3    40   

FOLKBILDNINGSVERKSAMHET    Arr   Tim   Deltagare  Deltagare

per ämnesindelning   män kvinnor
 

Allmän utbildning 55   1 815    383  901   

Humaniora, språk och konst 3 212  141 173 22 165  51 139 

Hälso- och sjukvård samt social omsorg 272   11 511   6 219    11 363  

Lant- och skogsbruk samt djurskötsel 5   246    12   56  

Naturvetenskap, matematik och data 208    9 928  735   1 676  

Pedagogik och ledarutbildning 132  4 233   511   1 375 

Samhälls- och beteendevetenskap,   

juridik, handel, administration 464 27 569   2 444   5 164

Teknik 29   1 516   168  333   

Tjänster 174    5 087   896    1 781   

Övriga ämnen 3    126    6    17 

Totalt 4 554   203 204    33 539  73 805 

FÖRDJUPNING: Studiecirklar  Tim   Deltagare  Deltagare

Humanoria, språk och konst    män kvinnor

Bild- och formkonst 20 832 94 170

Formgivning 3 86 17 17

Främmande språk 935 55862 3693 7470

Historia och arkeologi 175 10815 1964 3663

Konsthantverk 51 2454 300 350

Livsåskådning, filosofi och logik 234 10485 799 1988

Medieproduktion (grafisk formgivning 9 100 148 272

Musik, dans och dramatik 60 2949 2191 3757

Religion 1594 50141 12098 31833

Svenska och litteraturkunskap  

(även hemspråk) 131 7449 861 1619

Total 3 212  141 173   22 165 51 139  

Tabellen utgår från Folkbildningsrådets ämnesindelning. Ett och samma arrangemang kan vara kopplat till  

flera olika ämnen i denna tabell. Eftersom en stor del av folkbildningen utgörs av verksamhet inom humaniora, 

språk och konst tar vi en närmare titt på vad som hände på det området hos Ibn Rushd.
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Samarbeten

” I dagsläget har Ibn Rushd 
åtta medlemsorganisationer 
på nationell nivå”

Deltagare

< 13 år 

13-24 år 

25-65 år 

> 65 år

Deltagare per kön 

2020

0 10 20 30 40 50 

0 20 40 60 80 100 

17%

36%

46%

1%

51% 
kvinnor

49%
män

92%

8%

En stor del av Ibn Rushds verksamhet sker i samarbete med våra medlems- och samarbetsorganisationer.  

STUDIECIRKELVERKSAMHET    Arr   Tim   Delt.  Delt. KP

med medlemsorganisationer      Varav kvinnor Kulturprog.
 

FIFS, Förenade Islamiska Föreningar (SVE) 430 22 947 3 111 1 560 175

IFIS, Islamiska Förbundet (SVE) 197 11 450 1 409 913 56

IKUS, Islamiska Kulturcenterunionen (SVE) 322 37 559 2 607 1 050 104

Islamiska Shia Samfundet (SVE)  224 15 373 2 075 968 62

Koranläsarens Förbund 139 3 628 1 181 625 0

SMF, Sveriges Muslimska Förbund 107 5 007 898 463 24

Totalt  1419 95 964 11 281 5 579 421       

STUDIECIRKELVERKSAMHET       Arr   Tim   Delt.  Delt. KP
egen öppen    Varav kvinnor Kulturprog.

Ibn Rushd GSU     32 1 185 356 265 36

Ibn Rushd Mitt     54 2 985 458 204 196

Ibn Rushd Norra     118 2 639 1 042 597 22

Ibn Rushd Södra     44 1 252 357 226 59

Ibn Rushd Västra    103 2 585 768 419 11

Ibn Rushd Östra    150 4 535 1 642 840 40

Totalt  1 419 95 964 11 281 5 579 421

Totalt: 4 131 224 714 33 774 17 163 1 504

 

STUDIECIRKELVERKSAMHET       Arr   Tim   Delt.  Delt. KP
med lokala samverkanspartners    Varav kvinnor Kulturprog.

(ej anslutna till riksförbund) Totalt     2 211 113 569 17 870 9 033 719

DELTAGARFÖRDELNING PER KÖN    Män   Kvinnor   

i folkbildningsverksamheten  unika unika Summa  
  
Studiecirkel  3 860 3 824 7 684    

Annan folkbildningsverksamhet  1 140 1 294  2 434  

Totalt  5 000 5 118 10 118

DELTAGARFÖRDELNING PER KÖN  Män  Kvinnor 

i folkbildningsverksamheten  totala totala Summa 

Studiecirkel  10 930 10 138 21 068  

Annan folkbildningsverksamhet  2 613 3 363 5 976  

Totalt  13 543 13 501 27 044

DELTAGARFÖRDELNING PER ÅLDERSGRUPP  
i folkbildningsverksamheten 
 

Här berättar vi mer om dem som deltog i Ibn Rushds ordinarie folkbildningsverksamhet under 2020.

 

  Studiecirkel 

 

 Annan folkbildning 

 
 
 

 
 

ANDEL KORTTIDSUTBILDADE DELTAGARE i folkbildningsverksamheten 
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Uppdrags- 
verksamhet 

Totala Arr.

119
Uppdrag via  
FBR:s avtal

61 %

Uppdrag  
Migrationsverket 

39 %

Arbetsmarknadsnära
insatser på distans

8 %

Uppsökande och 
motiverande insatser

82 %

Totala Arr.

78

Svenska för
föräldralediga

10 %

IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND   Sundbybergsvägen 1C   171 73 Solna   08-562 449 00  info@ibnrushd.se   www.ibnrushd.se

Vardagssvenska och Svenska från dag ett är två olika satsningar som riktar sig till asylsökande, samt till  

personer som fått uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets boenden. Under 2020 genomförde  

Ibn Rushd 119 arrangemang inom ramen för dessa satsningar. I den övriga uppdragsverksamheten genomför-

des 78 arrangemang. 

UPPDRAGSVERKSAMHET   Arr.  Tim   Deltagare

FÖR ASYLSÖKANDE  Antal  Gustav

Uppdrag via FBR:s avtal  

(Svenska från dag ett)   73 1 168 467   

Uppdrag Migrationsverket  

(Vardagssvenska)    46 1 856 442    

Totalt   119 3 024 909  

Uppdragsverksamhet för asylsökande Övrig uppdragsverksamhet

ÖVRIG UPPDRAGSVERKSAMHET   Arr.   Tim   Deltagare
  Antal  Gustav
 

Arbetsmarknadsnära insatser på distans  6 207 55

Svenska för föräldralediga      8        247    57   

Uppsökande och motiverande insatser  64    2 751    397  

Totalt   78   3 205 509   


