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ABF Distriktet i Stockholmsregionens remissvar, Folkbildningstrategi Region Stockholm. 

ABF Distriktet i Stockholmsregionen lämnar ett samlat svar från ABFs sju avdelningar och distrikt i 

Stockholmsregionen. ABF bedriver verksamhet i alla länets 26 kommuner och i ett stort antal 

stadsdelar, samhällen, orter och byar. ABF är också det studieförbund där ordet förbund ständigt är 

en del av ABFs vardag. Det är medlemsorganisationerna som styr ABF, som utser ombud till möten 

och väljer styrelser i avdelningar, inom distrikten och på förbundsnivå. I Stockholmsregionen har ABF 

ca 1000 medlems- och samverkansföreningar från arbetarrörelsen, funktionsrättsrörelsen, etniska 

organisationer, kulturföreningar, samhällsföreningar och andra föreningar som sympatiserar med de 

värderingar som kommer till uttryck i ABFs idéprogram och riktlinjer. 

ABFs folkbildningsverksamhet i regionen är omfattande och betydligt bredare än den verksamhet 

som generar samhällsstöd. ABF bedriver folkbildning, utbildning och kursverksamhet. Vi har en 

omfattande uppdragsverksamhet såsom SFI, Komvux och AF m.m. Vi ansöker om, driver och äger 

samhällsutvecklande projektverksamhet med finansiering från; Arvsfonden, Postkodsstiftelsen, Eus 

strukturfonder, TVV, MUCF, Vinnova, Länsstyrelsen, Socialstyrelsen, andra myndigheter, 

samordningsförbund, kommuner och lokala stiftelser, m.m. Vi har ett nära samarbete med flera 

folkhögskolor. Vi genomför aktiviteter i samverkan med olika samhällssektorer; kommersiella, 

offentliga och ideella. Allt detta sker utifrån vårt idéprogram och med folkbildningens grundläggande 

pedagogik, där stats-, region- och kommunstöd utgör en bas för vår samlade 

folkbildningsverksamhet.   

Folkbildningsstrategins remissutgåva har behandlats på distriktsstyrelsen, avdelningsstyrelser, 

personalträffar och ombudsmannaträffar. Det samlade remissvaret blir tvådelat: en friare del där vi 

tillåter oss att tänka större och friare utifrån folkbildningens roll för att nå såväl globala mål som 

RUFS 2050, samt en del med direkta synpunkter på remissutgåvan.    

Generella synpunkter 

Folkbildningen är deltagarstyrd och ledarledd. Det är deltagarna som genom sina fria val, avgör 

inriktningen och omfattningen av folkbildningen. Studieförbund och folkhögskolor organiserar och 

utbildar ledare till den fria folkbildningen och har rådighet över den folkbildning som äger rum i sitt 

specifika studieförbund eller folkhögskola. Däremot har självfallet kommuner och Regionen 

anledning att ha tydligt formulerade motiveringar om varför folkbildningen ska vara mottagare av 

offentliga medel. De utpekade områdena i förslaget till folkbildningsstrategin harmoniserar väl med 

statens fyra syften med stödet till folkbildningen. Det är bra att den harmonin finns, synliggörs, och 

kopplas till regionens stödkriterier med stöd till folkbildningen.  

Folkbildningen och dess roll och betydelse för samhället är dock större än samhällsstödens kriterier. 

Vi vill poängtera folkbildningens förmåga att fånga behov och strömningar i samtiden 

och snabbt anpassa sig till att söka nya vägar för att människor skall kunna mötas i ögonhöjd och 

ägna sig åt bildning, erfarenhetsutbyten och ett praktiserande av demokratiska arbetssätt. 
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Det har skrivits många böcker, beskrivningar och forskarrapporter om bildning och folkbildning 

genom åren. Ofta har utgångspunkten varit Aristoteles uppdelning av kunskap i hantverkskunskap 

(techne), praktisk klokhet (fronesis) och teoretisk kunskap (episteme). Idag läser vi böckerna från 

moderna forskare och författare som: Tyson, Bornemark och Sörlin för att nämna några. De beskriver 

det som vi anser saknas i remissutgåvan, själva essensen av folkbildningen, dess ledarledda 

pedagogik och dess förmåga att skapa trygghet och känsla av sammanhang. Folkbildningens förmåga 

att i studiecirklar och processer leda en grupp mot ett gemensamt mål.  

Folkbildningens roll som kunskapsförmedlare för föreningsdemokratin 

Föreningsdemokratin är grunden för den representativa demokratin där ett regeringssammanträde 

eller regionens kulturnämndsmöten känns igen och genomförs på liknande sätt som i 

idrottsföreningen, församlingshemmet, bystugan, folketshusföreningen, fackföreningen, 

samhällsföreningen, intresseföreningen, kulturföreningen, m.m.  

För att skapa känsla av mening, sammanhang, trygghet och tillhörighet har folkbildningen organiserat 

sig i 10 studieförbund med olika ideologier och särarter. ABF är det studieförbund som har flest 

medlems-och samarbetsorganisationer och vi vill särskilt betona vikten av att dessa föreningars och 

samarbetsorganisationers medlemmar skall känna sig trygga och säkra på att ABF, som de valt som 

sin studieorganisation, också har en tydlig värdegrund som de kan identifiera sig med.    

Aristoteles kunskapsteori avsåg bara en liten elit av antikens män medan folkbildningen, som vi 

känner den idag, vill nå alla medborgare i samhället. ABF vill genom en fri och frivillig 

bildningsverksamhet, grundad på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer:  

• Främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens 

grundläggande värderingar.  

• Utbilda sina anslutna organisationers medlemmar för uppgifter i föreningsliv, arbetsliv och 

samhälle.  

• Skapa förutsättningar för delaktighet och valfrihet i utbildning och kulturliv för alla 

människor. 

För att uppnå detta anser vi att en modern regional folkbildningsstrategi behöver beskriva vad 

folkbildning under 2020 talet är, vad dess pedagogik går ut på och hur den når alla i regionen. Vi 

önskar att Regionen har förmågan att se på strategin på ett bredare sätt än den rådande 

avgränsande strategistrukturen i Regionen. Med rätt förutsättningar kan folkbildningen bli en resurs 

också för andra delar av Regionens ansvarsområden, såväl för hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken 

som för den regionala utvecklingen i stort. 

Mot den bakgrunden föreslår vi en justering av den målhierarki som i förslaget landar i fyra 

insatsområden. Det fjärde området ”hållbar utveckling” är alldeles för övergripande, och förutsätter 

dessutom de tre övriga. Därför bör det området göras till en övergripande inriktning för alla 

insatsområden. Som nytt fjärde insatsområden skulle vi vilja se ”folkhälsa”, vilket är ett område väl 

jämförbart med övriga tre.  
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Låt oss pröva tanken att den Regionala folkbildningsstrategin utgår från de globala målen i FNs 

Agenda 2030 med agendan som ett ramverk för att uppnå hållbar utveckling. Ett synsätt som andra 

sektorer i samhället framgångsrikt anammat. För att översätta dem i ett regionalt perspektiv med 

folkbildningen och dess unika verktyg som metod, kan en regional Folkbildningstrategi bli det breda 

strategidokument som stödjer alla sektorer i regionen i styrningen mot de övergripande målen i både 

Agenda 2030 och RUFS 2050.  

Agenda 2030 är ett medel för att nå ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, där vikten av 

samspel mellan de tre hållbarhetsperspektiven är en förutsättning. Folkbildningen kan vara den 

samlande kraften och en stark aktör som, med sin unika pedagogik och förmåga att nå ut i hela 

samhället, möjliggör för Region Stockholm att nå målen i såväl Agenda 2030 som i RUFS 2050.  

Med avstamp i den analysen föreslår vi att strategin utgår från ett regionalt hållbarhetsperspektiv 

som innehåller frågeställningarna: hur skall Regionen stödja folkbildningen för att nå ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt hållbar utveckling? Hur får folkbildningen i regionen förutsättningar för att 

nå ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet genom de prioriterade områdena:  

1. Demokrati. 

2. Bildning. 

3. Kultur. 

4. Folkhälsa. 

1 Demokrati. Genom att stödja studieförbund och folkhögskolor att finnas i hela regionen, för att 

främja den lokala utvecklingen. Att stödja ledarutveckling. Att stödja mångfalden av olika 

studieförbund och folkhögskolor. 

2 Bildning. Genom att uppvärdera och se folkbildning som en del av den samlade 

bildningsverksamheten i regionen. En bildningsverksamhet som bidrar till regionens utveckling och 

välstånd. 

3 Kultur. Genom att stödja folkbildningen som en del av en regional kulturell infrastruktur och 

regionens absolut största kulturarrangör. En kraft för att få människor att mötas och växa. 

4 Folkhälsa. Genom att se folkbildningen som en del av det regionala folkhälsoarbetet. Med förmåga 

att spela en stor roll för såväl fysisk som mental hälsa och med fokus på förebyggande insatser.   

Konkreta ändringsförslag i Remissutgåvan. 

Eftersom det är Region Stockholms folkbildningsstrategi är det viktigt att strategin är tydlig med den 

språkliga och organisatoriska skillnaden mellan region och Region med stort respektive litet ”r”. I 

remissutgåvan finns det språkliga antydningar på att Regionen också vill styra den regionala 

folkbildningen mot vissa riktningar och innehåll. För ABFs del vill vi särskilt betona vikten av 

folkbildningens frihet att utifrån vår idé och särart skapa bildningsresor för de deltagare som frivilligt 

deltar i ABFs verksamhet, oavsett om den sker i våra medlems- och samarbetsorganisationer eller 

arrangeras direkt av våra avdelningar och distrikt.  

ABF anser att beskrivningen av folkbildningens förutsättningar är viktig för att skapa ett långsiktigt 

hållbart perspektiv på folkbildningen.  Här åsyftas att de folkbildningsstödjande uppgifterna som stat, 

Region och kommun har haft rent historiskt ser annorlunda ut jämfört med tidigare. Idag ger nästan  
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hälften av kommunerna inga eller styrda resurser till folkbildningen. Av den anledningen behöver 

Regionen ta ett större ansvar och använda sig av strategin för att påtala konsekvenserna för 

kommuner som inte skjuter till några medel till folkbildningen.  Regionen bör också eftersträva 

stödnivåer och system i paritet med andra jämförbara Regioner.     

Sid 6, Avgränsning, andra stycket. 

Ordet primärt skall bytas ut mot enbart. Detta för att folkbildningsstrategin i allt väsentligt enbart 

avser den folkbildning som studieförbund och folkhögskolor bedriver. 

Sid 8 När tilliten utmanas 

Vi ser vårt ansvar i den del som handlar om att skapa tillit till ABF för att bidragsgivare ska vara 

trygga i att det samhällsstöd vi får också används på det sätt som avses. Vi ser gärna system för 

stöd till folkbildningen som är långsiktiga, har kvalitativa grunder före kvantitet och 

harmoniserar med övriga samhällstödjande nivåer. Meningen ”Det tillitsbaserade systemet har 

en hög grad av ansvarstagande och självkontroll, men folkbildningens verksamheter måste 

också kunna granskas, kontrolleras och följas upp, annars finns en risk att tilliten försvagas.” 

bör formuleras om till ”Dagens system för granskning och uppföljning inom folkbildningens 

verksamheter innebär en hög grad av ansvarstagande och självkontroll. En fortsatt utveckling 

av kontroll och kvalitetsutveckling är viktigt för att inte riskera att tilliten försvagas”. 

I det tillitsbyggande arbetet mellan studieförbund, folkhögskolor och bidragsgivare tror vi att 

en tydligare koppling till Agenda 2030 med folkbildningens förmåga att nå ut snabbt och brett i 

samhället också stärks.  

Sid 10. Mål i rufs 2050, en ledande tillväxt och kunskapsregion. En resurseffektiv och resilient region 

utan klimatpåverkande utsläpp. 

I båda områden kopplade till RUFS 2050 ser ABF några av de viktigaste områden där folkbildningen 

som helhet, både folkhögskolor och studieförbund i nära samverkan med övriga regionala aktörer, är 

och kan vara en resurs för att nå målen i Rufs 2050. Vi vill särskilt trycka på att folkbildningsstrategin 

även kan skapa grund för sektorsövergripande lösningar såsom reserverade kontrakt och idéburna 

offentliga partnerskap (IOP). Folkbildningen med alla ideella medlems- och samarbetsföreningar är 

en stor del av civilsamhället som också utgör en relativt stor del av arbetsmarknaden.  

I inledningen av detta remissvar ser ABF tydligt utökade möjligheter med att koppla 

folkbildningsstrategin mer direkt till de globala hållbarhetsmålen i agenda 2030 för att också nå Rufs 

2050-mål.  

Sid 12 Stärka och utveckla demokratin. Prioritering 4, Att prioritera strategiska insatser i syfte att 

folkbildningen ska öka deltagandet i program för internationellt arbete. 

ABF anser att denna prioritering är svårtolkad. Vad avses? Att Regionen anser att studieförbund och 

folkhögskolor skall var mer aktiva i EUs fonder och program? Hur skall i så fall olika nationella krav på 

medfinansiering lösas? Avser Regionen att stödja den typen av internationell medverkan direkt då 

övriga samhällsstöd ej kan användas för internationell verksamhet?   
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Om Regionen anser att det internationella folkbildningsarbetet skall prioriteras bör det formuleras på 

ett annat sätt där Regionens roll i det arbetet blir tydligare. Folkbildningen är en aktiv part i flera olika 

internationella demokrati-, bistånds- och utvecklingsprojekt. Vidare finns både studieförbund och 

folkhögskolor som parter, ägare och deltagare inom EUs strukturfonder med 

folkbildningsverksamhet utanför de ordinarie samhällsbidragssystemen. Utmaningen för 

civilsamhällesorganisationer är direkt kopplade till de regelverk som styr dessa fonder. ABF ser gärna 

att Regionen prioriterar arbetet med att underlätta för folkbildningen och 

civilsamhällesorganisationer att delta i EUs strukturfonder. 

Sid 13 Bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet 

Folkbildningen är en betydligt större del av kulturlivet i regionens infrastruktur än vad som beskrivs. 

Myndigheten för kulturanalys påpekar i sin rapport; Kulturens Geografi, att det bl.a. är 

studieförbundens kulturverksamhet som är central för ett rikt lokalt kulturliv i alla Sveriges 

kommuner. I studieförbunden finns ett stort antal kulturföreningar som medlemmar eller 

samarbetsparters. De många olika etniska organisationer som är medlemmar i ABF har kulturella 

uttryckssätt som huvudsakligt verksamhetsområde. Inom arbetarrörelsen finns flera kulturföreningar 

och i de pensionärsorganisationer som är medlemmar i ABF dominerar kulturaktiviteterna. Det är 

inom föreningslivet som kulturen både skapas och applåderas och det är studieförbunden som 

utbildar, organiserar och fungerar som dess katalysator. Som en del av kulturens infrastruktur. 

ABF anser att prioriteringen ”att inventera befintliga lokaler för kultur och bildningsverksamheter” är 

ett uppdrag för Regionen och att det därför måste avgränsas och finansieras – i dialog med 

folkbildningens aktörer.   

Sid 14 Främja kunskap och bildning samt utjämna utbildningsklyftor 

Prioriteringen är mycket viktig för att nå både de globala målen och RUFS 2050. I remissutgåvan 

framgår inte det i klartext utan formuleringarna känns förminskande och andas svag tilltro till 

folkbildningsaktörernas förmåga till att främja kunskap och bildning. Tredje stycket börjar med ordet 

”även” Vad avses med det? ABF önskar att texten processas och skrivs om utifrån ett regionalt 

perspektiv där aktuell folkbildning beskrivs.  

Det kan vara under denna rubrik som Regionens syfte att stärka folkbildningen genom ett ökat 

deltagande i Eus strukturfonder på regional nivå tydliggörs. 

ABF finns i alla länets kommuner och på ett flertal orter och vi vill särskilt under denna rubrik påtala 

vikten av den lokala närvaron som en grund för att främja kunskap och bildning samt utjämna 

utbildningsklyftor i regionen. En lokal närvaro ökar tillgängligheten, underlättar nätverksbyggande 

och gör att lokala behov kan fångas upp och kanaliseras. Den lokala närvaron kan underlätta den 

sociala mobiliseringen, vara viktig för framväxten av ett blomstrande kultur- och föreningsliv etc.   

Sid 15 Utveckla arbetet för hållbar utveckling  

ABF har en större och bredare syn på hållbar utveckling där vi i likhet med FNs globala mål talar om 

social-, miljömässig- och ekonomisk hållbarhet. Vi ser dessa dimensioner av hållbarhetsbegreppet 

som nedbrytbara med hjälp av folkbildningens pedagogik; från föreningslivets verksamheter på en  
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lokal nivå och vidare till ett individuellt plan. Folkbildningen har kapaciteten att vara en betydelsefull 

kraft i hanteringen av de stora omställningsutmaningar vi står inför, till exempel de accelererande 

klimatförändringarna. Därför ser ABF helst att folkbildningsstrategin som helhet ska kopplas hårdare 

till de globala målen och att Regionens folkbildningsstrategi ska betraktas som ett av många medel 

för att nå dit. Här har folkbildningens aktörer en central roll i arbetet för att uppnå de globala målen i 

Agenda 2030. 

Sid 17 Uppföljning. 

Dialog är en viktig grund för uppföljning men för att den ska ske på lika villkor krävs det en ömsesidig 

förståelse och rätt förutsättningar. Folkbildningen i länet drivs och genomförs till mycket stor del av 

ideellt engagerade ledare och förtroendevalda företrädare. Om en dialog ligga till grund för 

uppföljningen måste det också finnas ekonomiska och reella förutsättningar för en sådan. 

Slutsatser 

ABF är positiv till att Region Stockholm tar fram en folkbildningsstrategi för den folkbildning som sker 

i och genom folkhögskolor och studieförbund i regionen. Ett strategidokument skapar en långsiktig 

hållbarhet vilket är en viktig hörnpelare för en region som värdesätter och skapar en bra jordmån för 

en dynamisk folkbildning.  

ABF har via Länsbildningsförbundet deltagit i processen med framtagandet av folkbildningsstrategin 

och ser gärna att Regionen ger Länsbildningsförbundet i uppdrag att ta fram en studiehandledning till 

den färdiga folkbildningsstrategin. Då kan såväl kommuner, Regionen, studieförbund, folkhögskolor 

som medlems- och samverkansorganisationer processa strategin vidare genom studiecirklar. På så 

sätt kan folkbildningens väl beprövade metoder spridas och få fler att förstå folkbildningens 

genomslagskraft.    

Strategins roll i Regionens stödstruktur för den regionala folkbildningen  

Vi önskar att Regionen, med hjälp av en strategi för ett förbättrat stöd till folkbildningen, ska driva på 

för få till stånd en bättre samordning och en förstärkning av samhällsstödet till folkbildningen från 

staten, Regionen och kommunerna. Förutsättningarna för att bibehålla och vidareutveckla 

verksamheten enligt målen i strategin är starkt beroende av ekonomiska resurser. ABF är allvarligt 

oroade över att finansieringen till folkbildningen är så ojämlikt fördelad inom landet. Därför vill vi 

understryka vikten av att kunna förutse de ekonomiska villkoren över en rimlig framtid. Det är ett 

måste för att vi ska våga utvecklas, vara innovativa och på så sätt agera i samklang med de globala-, 

regionala- och lokala målen.  

 

 

För ABF i Stockholmsregionen, Peter Erickson Ombudsman ABF Distriktet i 

Stockholmsregionen. 
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Citat; Gösta Westlund, Ellen Kay och Sverker Sörlin 

”I bildning ingår alltid ett visst mått av insikt, inlevelse och insats… bildad är den som aldrig kränker 

en annan människa” 

”Bildning är en ständigt pågående process som… inte har något bestämt slutmål men vars resultat 

ändå visar sig i att den bildade människan har en förmåga att se de stora sammanhangen.” ”En 

sådan människa kännetecknas inte primärt av sina stora ämneskunskaper utan snarare av sin 

övergripande och syntetiska helhetssyn.” 

”Bildning bidrar till att hålla samhället samman. Vi behöver veta mer tillsammans” 


	Remissvar ABF Distriktet i Stockholmsregionen
	Folkbildningsstrategi svar ABF

