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Stockholm 2021-04-21 
Handläggare Jakob Beijer

  

Remissvar Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen, 
diarienummer RS 2020-0827, Studiefrämjandet Stockholms län 
 

Inledning 
Studiefrämjandet Stockholms län ser generellt mycket positivt på förslaget till Folkbildningsstrategi 
för Stockholmsregionen: dess innehåll, genomförande och uppföljning.  

Det är glädjande att Region Stockholm tar detta helhetsgrepp. Speciellt att regionen ser sig som en 
sammanhållande kraft för att samverka och synka ihop stödet till, och samarbetet mellan 
folkbildningen, den regionala nivån och den lokala/kommunala nivån. Studiefrämjandet ser med 
allvar på den oroväckande tendens till att stöden fragmenteras och plockas bort i flera kommuner. 
Förhoppningsvis kan de samarbetsforum som föreslås i denna strategi motverka detta. Ju fler 
beslutsfattare som möter folkbildningens företrädare desto bättre. För då finns det en strukturerad 
och regelbunden chans för folkbildningen att utveckla sin berättelse om nyttan, främst för alla 
individer som deltar, men även för samhället i stort.  

För det är klart att folkbildningen kommer de flesta medborgare till godo. Många direkt genom 
deltagande i verksamheten i studieförbunden och folkhögskolorna, men även övriga, genom den 
ledarkomptens som kommer många andra till godo, den infrastruktur som folkbildningen står för och 
genom alla de kulturarrangemang som folkbildningen genomför. 

Det är tråkigt att Stockholms regionen är sämst i landet när det gäller ekonomiskt stöd till 
folkbildningen, både på regional nivå och i många kommuner. Det finns förklaringar till det, men detta 
vore inte ett remissvar om inte detta påtalades för beslutsfattarna. Studiefrämjandet hoppas förstås 
på ändring här.  

Bidragets utformning 
När det gäller bidragssystemets utformning ser Studiefrämjandet mycket positivt på signalerna att 
utveckla systemet från ett i huvudsak kvantitativt system till ett system med mer kvalitativa inslag. 
Detta är sannolikt en förutsättning för att ett studieförbund ska kunna driva en kvalitativ folkbildning 
inom ramen för villkoren för stöd till folkbildning som Folkbildningsrådet satt upp. 

De kvalitativa styrmekanismerna får dock inte inkräkta på folkbildningens fria roll att tillsammans med 
deltagarna utforma och genomföra den folkbildning som deltagarna är i störst behov av. Eller med 
andra ord, studieförbunden ska inte bara bli en utförare för att lösa de behov som beslutsfattarna ser. 
Studieförbunden kan mycket väl vara en sådan utförare, men då ska det komma ett riktat stöd för 
detta uppdrag. Grundbidraget ska vara fritt och bygga på den tillit som finns mellan bidragsgivarna 
och folkbildningens aktörer.  



Exakt vilka de kvalitativa styrmekanismerna ska vara vill Studiefrämjandet utveckla tillsammans med 
övriga folkbildningsaktörer och bidragsgivarna. Det nya stödets utformning måste vara väl 
genomtänkt, transparent och säkerställa att volymjakten, som det nuvarande systemet drivit på, 
avstannar.  

Detta kommer inte att bli en lätt nöt att knäcka och Studiefrämjandet ser inte att tex ett 
målgruppsanpassat stöd, är lösningen. Studiefrämjandet ser däremot gärna att ledarnas kvalitet och 
utbildning är en av dessa kvalitativa grunder. Utöver detta vill vi även att bidrag ges för att 
studieförbundet utvecklar den infrastruktur, både fysisk och digital, som det pratas om i förslaget till 
strategin. Denna infrastruktur är en förutsättning för en kvalitativ folkbildning.  

Tillit  
Det är ingen hemlighet att tilliten till studieförbunden har fått sig en rejäl törn den senaste tiden. 
Studiefrämjandet är en av de aktörer som det senaste året fått lära sig en grundlig läxa då vi inte haft 
full kontroll över hela avdelningens verksamhet. Som ett resultat av detta pågår ett omfattande 
reformarbete i avdelningen i syfte att säkerställa att avdelningen uppfyller alla bidragsvillkor. 
Studiefrämjandet är inte klara men på god väg. Vi vill tacka för det tålamod som Region Stockholm 
visat och lovar att vi ska fortsätta arbetet så att tilliten återupprättas.  

De fyra förslagen i strategin, en övergripande kommentar 
Det är olyckligt att strategin bygger på tre av statens fyra syften samt ett nytt fjärde område. Eller 
egentligen att statens syfte att ”stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin” 
och statens syfte att ”bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin 
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen”, slagits ihop till ett område, 
”Stärka och utveckla demokratin” i strategin.  

Förtydlighetens skull borde statens fyra syften, med de mindre omformuleringar som finns för att 
passa stockholmsregionen, kompletterats med det sista området ”Utveckla arbetet för hållbar 
utveckling”.  

Varför? Dels tycker studiefrämjandet att arbetet inom alla statens fyras syften är lika viktiga. Med 
denna sammanslagning riskerar arbetet med göra det möjligt för en ökad mångfald människor att 
påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen försvinna, eller i alla 
fall bli otydligt. Det är inte självklart att alla ser eller tycker att detta är en del av demokratiarbetet.  

Dels tycker Studiefrämjandet Stockholms län att det nya fjärde området, att utveckla arbetet för 
hållbar utveckling, är så viktigt att vi gärna ser att det blir ett femte syfte för staten.  

Kommentarer till förslagen i strategiförslaget 
Stärka och utveckla demokratin 
Generellt sett så tycker Studiefrämjandet att förslagen inom detta område är bra. Vi vill särskilt peka 
på skrivningarna om att stötta ledarutvecklingen och öka kompetensen hos folkbildningens ledare. 

Det är nämligen så att alla de tiotusentals ledare som vi gemensamt i folkbildningen försett med 
pedagogisk kompetens, erfarenhet och praktik, inte bara kommer deltagarna i verksamheten till godo. 
Dessa ledare verkar överallt i samhället: i sin familjesfär, i yrkeslivet och i övriga civilsamhället/ 
föreningslivet. Dessa ledare utgör en ryggrad i det svenska samhället, och Sverige skulle var ett helt 
annat land utan dessa människor. Detta är en berättelse som berättas alldeles för sällan, och om fler 
förstod detta skulle pratet om att bidraget till folkbildningen är för högt, tystna.  



När det gäller förslagen om att öka tillgängligheten är Studiefrämjandet glada över att både fysisk och 
digital tillgänglighet nämns. Båda två tillgänglighetsområden är lika viktiga och detta är ett exempel 
som visar på vikten av studieförbundens fysiska och digitala infrastruktur.  

Studiefrämjandet är överraskande över förslaget om att prioritera insatser i syfte öka deltagande i 
program för internationellt samarbete, men ser med nyfikenhet på det. 

Bredda intresset för, och öka delaktigheten i, kulturlivet samt det egna skapandet 
Även förslagen inom detta område är generellt bra.  

Speciellt förslaget om att försöka samutnyttja lokaler. Men det finns utmaningar här då det främst är 
lokaler på kvällar och helger som kan fyllas med verksamhet medan utmaningarna är större på 
dagarna. 

Studiefrämjandet ser med nyfikenhet på förslaget om att utveckla samarbeten mellan folkbildningens 
aktörer och lokala kulturaktörer. Detta är bra och kommer att ge ett vidgat deltagande.  

Studiefrämjandet vill även lyfta fram folkbildningens roll som arbetsgivare för det professionella och 
semi-professionella kulturlivet. Genom möjligheter att arbeta delvis som ledare i folkbildningen 
möjliggör vi för ett betydande antal konstnärer att kunna fortsätta att utveckla sitt konstnärskap i de 
flesta discipliner, tex konst, dans, cirkus, textil, konsthantverk, film, musik, sång, keramik, drama/teater 
mm. 

Självklart ska stödet riktas så att hela regionen kan leva och få ta del av kultur, i form av eget 
skapande, deltagandet och som åskådare/publik. Detta gäller återigen både fysiska- och digitala 
områden, ställen, platser och plattformar.  

Främja kunskap och bildning samt utjämna utbildningsklyftor 
Generellt mycket bra förslag. 

Det finns säkert en del som menar på att detta är folkbildningens centrala uppgift. Folkbildningen är 
snabbfotad och folkbildningens aktörer har en stor mobiliseringskraft, både i det vardagliga arbetet 
med att minska utbildningsklyftorna, och om krisen slår till. Ett exempel på detta är folkbildningens 
arbete efter migrationsutmaningen 2015 då 150 000 människor sökte sig till Sverige på flykt undan 
kriget i Syrien.  

Mobiliseringskraften vid utmaningar blir ännu större om uppdrags ges direkt och upphandlingar kan 
undvikas. Detta kan förstås vara en utmaning då det är förståeligt om beslutsfattarna vill säkerställa 
att alla skattekronor används på bästa sätt. Men upphandlingssystemet är främst utformat för 
vinstdrivande aktörer och passar inte alltid folkbildningens aktörer.  

Faran i detta område är att beslutfattarna ser på folkbildningen endast som en funktion som ska lösa 
utmaningar som inte klarats av av någon annan. För all folkbildning är bra, även den som bedrivs i 
majoritetssamhället. Folkbildningens aktörer klarar av sitt uppdrag, om stödet är det rätta, för alla 
deltagare, oavsett bakgrund och utmaningar. 

Med det sagt, Studiefrämjandet förstår att folkbildningen uppfattas som en viktig del i att bryta 
utanförskapet och stötta individer på vägen till högre självförsörjningsgrad. Det är en uppgift vi gärna 
tar på oss.  



Utveckla arbetet för hållbar utveckling 
Att arbeta för en hållbar utveckling är ett av Studiefrämjandets kärnområden, och flertalet av 
Studiefrämjandets medlemmar är föreningar som bedriver sin verksamhet utomhus. Därför är de 
mycket oroade över utvecklingen inom främst ekologisk hållbarhet, framför allt klimatutmaningen, 
men även inom områdena social- och ekonomisk hållbarhet. 

Vi ser därför med stor entusiasm fram emot detta strategiområde och är övertygade om att vi kan 
spela en stor roll här. Därför hoppas Studiefrämjandet att förslaget att folkbildningens aktörer ”kan” 
ha betydelse för arbetet med att skapa hållbart och inkluderande samhälle å det snaraste byts ut mot 
ett ”har” stor betydelse. 

För precis som efter 2015 är folkbildningens aktörer sällsynt lämpade att mobilisera samhället och 
medborgarna för den omställning som behöver komma, så snart som möjligt. Vi har kraften, 
infrastrukturen, den pedagogiska kompetensen och erfarenheten. Ge oss uppdraget!  

Genomförande och uppföljning 
Studiefrämjandet har ingen övrig kommentar än att förslaget ser bra ut.  

Som nämnts i inledningen ser vi med stor tillfredställelse på att Region Stockholm tar på sig detta 
samordnande ansvar för alla kommuner, så att det skapas forum där folkbildningens nytta och 
verksamhet lyfts fram och blir synligt för beslutsfattarna på alla nivåer. Ett forum där vi tillsammans 
kan skapa förutsättningar för, och utveckla en livskraftig och kvalitativ, folkbildning långt in i detta 
sekel. 

 

 

För Studiefrämjandet Stockholms län 

/Jakob Beijer, verksamhetschef 
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