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Kronobergs Läns Bildningsförbund vill lämna följande synpunkter på förslaget till ny 

regional kulturplan för Kronoberg perioden 2022-2024 med bilagd analys. 

 

Vi har, naturligt nog, fokuserat på folkbildningens utmaningar och möjligheter och hur 

de är beskrivna i analys och plan. 

 

Vi ställer oss helt o fullt bakom den inledande texten om KULTUR O CH 

DEMOKRATI. Ofta förs den kulturpolitiska debatten kring vad och hur och inte minst 

för hur mycket. Då är det viktigt att komma ihåg varför också, ty som Harry Martinson 

skrev 

 

"Äger du tvenne slantar, 

sade Li Ti på en resa, 

Köp då ett bröd och en blomma. 

Brödet är till din föda, 

blomman du köper betyder 

att livet är värt att leva." 

 

I resonemanget om kulturens egenvärde, ”konst o kultur för konstens och kulturens 

egen skull”, att kulturen inte alltid ska vara ett verktyg för att uppnå något annat vill vi 

helt och hållet dela denna uppfattning men vi vill också föra in att även den kulturella 

upplevelsen, alltså inte bara konstnärens utan också mottagarens upplevelse har ett 

egenvärde som inte nödvändigtvis behöver ge effekter annat än att individen får andra 

perspektiv och ges möjlighet dela erfarenheter och insikter, och i förlängningen 

reflektera över saker och tings tillstånd. 

 



KRONOBERGS LÄNS   
BILDNINGSFÖRBUND 

 

Vi vill understryka betydelsen av kulturens frihet att verka på sina egna villkor och 

därmed principen om armlängds avstånd. Javisst kan det betyda konflikter men det får 

tas som ett tecken på engagemang för kulturen måste tillåtas utforska och pröva nya och 

gamla föreställningar och sanningar. 

 

Civilsamhället 

En stark faktor för att utveckla ett samhälle och människorna däri är att man känner 

sammanhang och delaktighet. Civilsamhället är en grundbult i att skapa detta. 

 

Vi noterar att man i planen och i analysen använder begreppet ”det civila samhället” i 

stället för det gängse ”civilsamhället”. Varför? Finns det ett annat innehåll eller mening 

i det förra i stället för det senare? Och i så fall vilket? Vi menar, om man inte har en 

särskild avsikt, att texterna skulle vinna på att använda det brukliga begreppet 

civilsamhället. Vill man ändå använda ”det civila samhället” förtjänar det en 

kommentar. 

 

Det civila samhället/civilsamhället återkommer på många ställen och i många 

sammanhang i inte minst i analysen. Med tanke på det borde man finna utrymme för ett 

avsnitt där man utvecklat beskriver begreppet ”civilsamhället”, vad det innehåller och 

vad det kan. Där man problematiserar kring dess utveckling, utmaningar och 

möjligheter och inte minst kring rollfördelning och relation mellan civilsamhället och 

Regionen som företrädare för det offentliga samhället. 

 

Civilsamhällets många organisationer fyller många funktioner i ett samhälle – de är 

mötesplatser för människor som många gånger aldrig annars skulle råkas, arrangörer på 

ställen som ingen annan skulle tänka sig att skapa en kulturaktivitet, de skapar 

engagemang och framtidstro genom aktiviteter för de många i hela länet. 

 

Folkbildningen 

En stor och viktig del av civilsamhället är folkbildningen och folkbildning och 

studieförbund nämns också på många ställen i såväl analysen som planen men oftast i 

förbigående. En samlad och utvecklad text om folkbildningens breda o mångfasetterade 

verksamhet skulle bidra till, och ibland vara en förutsättning för, att se hur man kan 

”verka för” många av de syften som nämns i planen. Vi menar att det vore en 

förtydligande och förbättrande åtgärd.  

 

Det är inte helt klart för oss varför man har samlat beskrivningarna av FOLKBILDING 

OCH KONSTNÄRLIG UTBILDNING i ett gemensamt avsnitt. Det är att ta ett utsnitt 

av folkbildningens verksamhet och göra det till en generell beskrivning. 

 

Studieförbunden i Kronoberg samlar under ett mera normalt år än 2020 nästan 60 000 

deltagare i studiecirklar och andra grupper1. Man arrangerar över 13 000 kulturprogram 

i vitt skilda genrer och med nästan 680 000 deltagare runtom i hela länet. Det gör att vi 

vågar påstå att studieförbundens samlade verksamhet är länets största kulturarrangör.  

 

 
1 Folkbildningsrådets statistik för 2019 
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Studieförbunden tar också ett regionalt ansvar – ett exempel är när man samordnar sig i 

länsbildningsförbundet och blir ”leading partner” för att driva verksamheten inom 

Läsfest vidare tillsammans med andra. 

 

Men det stannar inte vid statistiken – den verklighet den beskriver betyder att 

studieförbundens verksamhet ger mängder med människor möjlighet att möta kultur, 

uppleva kultur, att skapa kultur, att utveckla kultur på sina egna villkor. 

 

Till detta kommer folkhögskolorna som med sina profilverksamheter utgör kulturella 

kluster i sina bygder. De är med sina både allmänna kurser och sina profilkurser på olika 

nivåer och med olika inriktningar en resurs i det kulturella Kronoberg, både vad gäller 

ett utbud i nuet men även som utvecklingsmöjligheter för både kronobergare och elever 

från andra delar av landet. Folkhögskolorna hade 2019 276 deltagare på sina allmänna 

kurser men 960 på sina särskilda kurser, ofta med inriktning på olika delar av 

kulturområdet. 

 

Folkbildningens särart 

I de sammanhang där folkbildningens organisationer och deras verksamheter beskrivs, 

och då avser vi studieförbund och folkhögskolor vilka till skillnad mot folkbiblioteken 

inte har offentliga huvudmän (med undantag för Grimslövs Folkhögskola), men ofta 

nämns de i sammanhang tillsammans med offentliga verksamheter som grund- och 

gymnasieskolor och musik/kulturskolor. Det vore en bra ordning om man sorterade upp 

begreppen eftersom uppdrag och förutsättningar skiljer sig åt, stundom rätt kraftigt. 

Med all respekt för musik- och kulturskolor möjliggör studieförbunden framför allt i 

större utsträckning individuella initiativ, gemensamt lärande och musikverksamhet för 

olika åldrar inom en mångfald av genrer. 

 

I sammanhanget där folkbildningen beskrivs borde också dess särart tas upp, en särart 

som ofta beskrivs som att vi verkar i en skärningspunkt mellan olika kraftfält som 

individens bildningssökande, kulturellt skapande, kulturella upplevelser med syften som 

demokratiskapande, ökad delaktighet och självförverkligande parat med en mångfald av 

aktiviteter, utövare och deltagare. Sådana syften ligger som en sorts undertext i förslaget 

till kulturplan men borde kunna lyftas upp till ytan i det föreslagna avsnittet om 

folkbildningen. 

 

Kulturell infrastruktur 

I materialet skriver man om kulturens infrastruktur, och det är en viktigt begrepp att 

åskådliggöra men det leder lätt tanken till en statisk företeelse som ger förutsättningar 

men saknar ett eget innehåll. Internet är till exempel en digital infrastruktur, och en 

viktig sådan, men ointressant som företeelse om man inte fyller det med ett innehåll och 

använder infrastrukturen till något. Det vore intressantare att använda begreppet 

kulturens ekosystem, det begreppet menar vi skulle bättre beskriva hur olika parter och 

intressenter påverkar och är till gagn för varandra och ibland faktiskt är en förutsättning 

för att andra ska finnas och fungera. 

 

I en beskrivning av kulturens ekosystem skulle folkbildningens/studieförbundens 

betydelse som brobyggare och möjliggörare för individer och i lokalsamhället bli 

mycket tydlig. 
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Bildningsarbete 

Det faller sig naturligt att man i en regional kulturplan har med de nationella 

kulturpolitiska målen, bl a ”att främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och 

till att utveckla sina skapande förmågor” (våra kursiveringar), men just dessa begrepp 

borde man resonerat ytterligare kring och också haft ett eget avsnitt kring människors 

rätt till att bilda sig. Bildningsarbete torde vara en omistlig del en kulturpolitik. 

 

Kulturinstitutionerna 

De regionala kulturinstitutionerna är en viktig del i den regionala kulturpolitiken. De har 

också stor betydelse för den regionala kulturutvecklingen. Detta sker naturligtvis i 

samspel med olika aktörer (intressenter?) i lokalsamhället. Ett avsnitt om detta i 

analysen hade varit klargörande och illustrerat hur saker och ting hänger samman. 

 

Sammanfattning 

Vi läser plan och analys och ser många goda föresatser. Vi ser, ur folkbildningens 

perspektiv, många satsningar och utmaningar inför framtiden och kan konstatera att det 

finns många och goda möjligheter för folkbildningen att vara med och bidra till kulturell 

utveckling i Kronoberg. 

 

 

För Kronobergs Läns Bildningsförbund 

 

 

Jonas Gerhardsson 

ordförande 

 

 
Kronobergs Läns Bildningsförbund är folkbildningens regionala samverkans-

organisation i länet. Vi räknar till våra medlemmar nio studieförbund, tre 

folkhögskolor, en regional folkbildningsorganisation och länsbiblioteket i 

Kronoberg.  

 

Bildningsförbundet är också regional partner för Studieförbunden – 

studieförbundens bransch- och intresseorganisation. 

 

 

 


