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Nulägesbeskrivning och utvecklingsområden inom: ABF i 
Kronobergs län 

Institution/organisation: ABF, Arbetarnas bildningsförbund 

Styrelse:        
Organisationsform: Ideell förening 
Styrdokument: Stadgar, ABFs interna idéprogram och riktlinjer, verksamhetsplaner 
Antal anställda: Ca 25 personer  
Arrangemang/ 
utställningar/ 
föreställningar per år 

Totalt 2010: 4282 arr (studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet 
och kultur) 
Varav kulturarr: 2172 arr.  

Besökare/ deltagare: 

142 157 
deltagare 
2010 

Varav barn & unga: 
< 13 år: 1078 deltagare 
13-24 år: 3019 deltagare antal     

Scen: 
Genom våra samarbetspartners bl.a. Folkets Hus och Parker har vi 
tillgång till scener. 

Utställningslokal: 
Mindre utställningar i ABFs egna lokaler, större utställningar i de 
lokaler vi hyr av bl.a. Folkets Hus och Parker 

Repetitionslokaler:  Ja våra band har repetitionslokaler i bl.a. ABFs/Folkets hus lokaler 
Samverkar med: Museer, skolor, bibliotek, medlemsorganisationer… 
Arrangörsföreningar:  Ex Folkets Hus och parker 
                  

Nulägesbeskrivning av den kulturella infrastrukturen inom ABF 

”Kultur för alla” och ”Lokal närvaro” är två viktiga slagord inom ABF. Genom vår 
organisation, verksamheten inom våra medlemsorganisationerna, exempelvis Folkets hus 
& Parker, och genom vårt erbjudande till allmänheten är ABF en mycket viktig 
kulturbärare inom hela Kronobergs län! 
 
ABF i Kronobergs län är organiserat i två avdelningar; ABF Södra Småland och ABF Kronoberg, 
den senare innehar också distriktsfunktionen. ABF kan erbjuda hög tillgänglighet i studie- och 
kulturverksamhet inom hela Kronobergs län eftersom ABFs personal verkar i länets alla åtta 
kommuner. Lokala verksamhetsråd är värdefulla för att förmedla lokala behov och önskemål som 
ABF kan bidra till att möta. 
 
Vi bedriver studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturarrangemang både inom våra 
medlemsorganisationer och för allmänheten på det öppna torget.  
 
Vi ger ut studieprogram två gånger per år till alla hushållen i Ljungby, Lessebo, Älmhult och 
Markaryds kommuner och vi har en mycket aktuell hemsida som beskriver vårt offentliga 
program. http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Kronobergs-lan/ Studieprogram 
läses in på CD-skivor i samarbete med Idé- och Kunskapscentrum i Växjö och distribueras 
exempelvis till medlemmar inom Synskadades riksförbund i Ljungby. 
 
Genom ABFs nätverk inom länet och genom vårt samarbete med länets kommuner, bibliotek, 
museer, regionala kulturinstitutioner som exempelvis Musik i Syd, Linnéeuniversitetet,  
 

http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Kronobergs-lan/
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Emmigrantinstitutet, kulturföreningar, Folkets Hus & Parker och bygdegårdar har vi en möjlighet 
att erbjuda kulturupplevelser till invånare inom en stor del av Kronobergs län. 
 
ABF har 30 regionala medlemsorganisationer och genom våra lokala medlemsorganisationer har 
tillsammans ca 100 000 medlemmar. Genom verksamheten i medlemsorganisationerna bidrar 
ABF till att studie- och kulturverksamheten också når samhällsmedborgarna ute i 
bostadsområden utanför stadskärnan och ut till de mindre byarna.  
 
Huvuddelen av kulturaktiviteterna inom ABF sker tillsammans med medlemsorganisationerna. 
Det rör sig om bland annat musik, sång, dans, teater, föreläsningar, utställningar, filmvisning – ja, 
snart sagt alla kulturformer som kan utövas i mindre sammanhang. De flesta riktar sig till 
medlemmarna i respektive förening, men en hel del är öppna för allmänheten, och annonseras på 
olika sätt för att dra en större publik. Många av de medverkande ställer upp ideellt, och får då 
endast betalt för reskostnader. Andra kulturarbetare får betalt enligt gängse taxa, till exempel 
författararvode, eller enligt överenskommelse.  
 

ABFs uppdrag 

Arbetarnas Bildningsförbund är ett studieförbund som genom fri och frivillig 
bildningsverksamhet vill främja deltagandet i en samhällsomdaning som överensstämmer med 
arbetarrörelsens värderingar, utbilda medlemmar i våra medlemsorganisationer för uppgifter i 
föreningsliv, arbetsliv och samhälle och skapa förutsättningar för delaktighet och valfrihet i 
utbildning och kulturliv för alla människor. Demokrati, mångfald, rättvisa, jämställdhet och 
jämlikhet är de fundament som ABFs verksamhet vilar på.  
 
ABFs mål är att människor ska kunna studera tillsammans och bilda sig en uppfattning i viktiga 
samhällsfrågor, för att kunna påverka sin egen situation och för att kunna vara med och påverka 
utvecklingen lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Kultur inspirerar oss att tänka i nya kreativa 
banor och hjälper oss att tolka omvärlden och uttrycka oss själva på olika sätt. Därför har kultur, 
både som upplevelse och eget skapande alltid varit viktigt för ABF. 
 
Solidaritet är också viktigt för ABF och därför satsar vi på studier och informationsverksamhet 
om situationen i andra länder och deltar själva i samarbeten i andra länder i exempelvis 
biståndsprojekt.  
 
Ett tillgängligt samhälle där alla kan vara delaktiga är en rättvise- och demokratifråga. Därför 
satsar ABF på att stödja invandrar-, handikapp- och pensionärsorganisationerna. Sverige är ett till 
ytan stort land med många samhällsmedborgare boende i mindre städer och byar. Alla 
samhällsmedborgare ska kunna bilda och utbilda sig där de bor och verkar även om det är långt 
till universitetsstäderna. Därför satsar ABF på lokal närvaro i mindre städer över hela Sverige.  
 
Kultur för alla är ett slagord inom ABF och genom vårt samarbete med medlemsorganisationerna, 
Folkets hus och Parker och genom vår egen öppna verksamhet är ABF en viktig kulturbärare i de 
kommuner vi verkar i. Det gäller såväl större arrangemang som Kulturnatten i Växjö och 
temadagar om mångfald och tolerans på Sunnerbogymnasiet i Ljungby som frukostföreläsningar 
om aktuella ämnen i Älmhult.  
 
Andra exempel på kultur för alla är att vi erbjuder cirklar i former av skapande arbete, studier om 
lokalhistoria, repetitionslokaler för lokala musikgrupper och möjligheter för dem att uppträda 
inför publik. Vi värnar om att erbjuda kulturupplevelser lokalt för alla åldrar och arrangerar 
därför offentliga kulturarrangemang för barn i samverkan med våra samarbetspartners.  
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Ett exempel på en aktivitet med en medlemsorganisation som definitivt vänder sig till 
allmänheten är det sommaröppna Ryttartorpet, där ABF Södra Småland stöttar med 
administration och ekonomi. Varje onsdag är det musik i det fria, med hundratals personer i 
publiken. Ett par söndagar är det heldags familjeprogram, också mycket välbesökt.  
 
Under 2010 har ABF bidragit till det offentliga samtalet med ett stort antal öppna föreläsningar i 
länets alla åtta kommuner. Några exempel är föreläsningsserien om aktuella samhällsfrågor 
”Lyssna-fika-fråga” med lokala politiker, som pågår regelbundet sedan många år på Tallgården i 
Växjö, regelbundna frukostmöten om aktuella samhällsfrågor på Folkets Hus i Älmhult, energi- 
och miljöföreläsningar under våren i samarbete med respektive kommun, politiska föreläsningar 
bland annat på temat integration och andra aktuella samhällsteman, med politiker både från 
alliansen och från oppositionen. 
 
ABF prioriterar dock arbetet med de personer som har svårast att få tillgång till kultur och 
bildning. Konkret innebär det invandrare, funktionshindrade och äldre.  
 
ABF har många invandrarorganisationer som medlemmar. Organisationerna har många interna 
kulturaktiviteter, inte minst för barn och ungdomar. Vid vissa större arrangemang, så som 
Kulturnatten i Växjö, får några av dessa föreningar chansen att visa upp sig för en större publik. 
Kulturnatten 2008 hade vi till exempel ett arrangemang i våra lokaler på Arabygatan 80 där cirka 
15 invandrarföreningar och ett par svenskdominerade föreningar medverkade inför en stor och 
entusiastisk publik. Ett annat exempel är den internationella festen i Ljungby där 
invandrarföreningarnas mat- och kulturgrupper bjuder på mat från världens alla hörn och 
ungdomsgrupperna uppträder med dans, musik och sång. 
 
Av våra medlemsorganisationer är mer än hälften kulturinriktade – dans (till exempel boliviansk 
modern och traditionell dans och line dance), svensk traditionell musik och folkdanslag och olika 
internationella musikinriktningar som blues, storbandsmusik och latinamerikansk funk, rockband 
bestående av ungdomar (mest killar), nationella kulturföreningar för invandrare, (till exempel 
bosniska, somaliska och palestinska föreningar) och hembygdsvårdande föreningar som bevarar 
och utvecklar det unikt småländska i kultur och livsstil. 
 
Äldre invandrare har ofta svårt att fortsätta vara aktiva och integrerade i samhället; 
språksvårigheter kan återkomma, barnen bor på annan ort, vänner och bekanta finns inte längre 
och isolering och ensamhet blir allt mer en del av livet. Där kan språkligt enhetliga 
pensionärsföreningar fylla en stor uppgift. Med modersmålet som gemensam grund bibehålls 
vitala funktioner, genom att återuppleva gamla filmer, diskutera politiska händelser – gamla som 
nya – med relation till hemland/språkområde, utöva traditionella hantverk i enkel form och att 
man stöttar varandra i vardagen på olika sätt. Inom ABF Södra Småland fanns under 2010 två 
sådana pensionärsföreningar, och inom andra invandrarorganisationer finns flera studiecirklar 
med liknande karaktär, dock utan att vara egna organisationer i de fallen.  
 
Ett exempel på kulturaktiviteter som vänder sig till medlemmarna i medlemsorganisationerna är 
kulturen inom seniororganisationerna. Dessa organisationer bidrar mycket konkret till sina 
medlemmars livskvalitet, både genom studieverksamheten och genom tillgången till kultur. 
Föreningarna anordnar en stor mängd interna kulturaktiviteter, till exempel sångframträdanden 
på möten, utställningar och föreläsningar. 
 

Omöjliga möten  

ABF Södra Småland har under 2010 arbetat med ett nationellt projekt inom EUs temaår om 
Fattigdom och social utestängning. Ett centralt mål för temaåret var att personer med erfarenhet  
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av fattigdom och social utestängning skulle få möjlighet att formulera sin situation och göra sin 
röst hörd gentemot politiker och andra beslutsfattare. Ett annat lika viktig mål var att informera 
allmänheten om situationen, och skapa möten mellan de berörda och den vanlige medborgaren. 
Detta gjordes bland annat på den länskonferens som genomfördes i Åseda i oktober 2010, dit 
allmänhet och politiker var inbjudna och deltog i evenemanget, som innehöll information och 
debatt om situationen i Kronobergs län. Flera av personerna i publiken fick där för första gången 
träffa personer som i dagens Sverige lever med mycket knapp ekonomi, en omskakande 
upplevelse.  
 

Mångfaldsperspektiv 

ABF har föreläsningar med internationella och politiska teman, för att öka förståelsen för 
omvärlden. Det kan handla om islam (med professor emeritus Jan Hjärpe), krigszoner som bland 
annat resulterar i flyktingar som kommer till Sverige (Afghanistan, Palestina till exempel), 
situationen i Nordafrika (imamen i Växjö, Ismail Abuhelal) för att ta ett aktuellt exempel och 
Sverigedemokraterna och konsekvenserna av deras politik och syn på samhälle och människor.  
Även här sker en del inom medlemsorganisationerna, till exempel de fackliga organisationerna 
eller politiska partier, men företrädesvis är det offentliga evenemang.  
 

Samarbeten, nätverk, internationella kontakter 

ABF har att gott samarbete med Kronobergs kommuner, bibliotek, museer, regionala 
kulturinstitutioner, kulturella och pedagogiska nätverk, Linnéuniversitetet, kulturföreningar, 
Folkets Hus & Parker och våra egna medlemsorganisationer. ABF är aktiva inom flera nätverk, 
både inom ABF-organisationen och utanför. Vi har ett nätverk inom ABF exempelvis den 
geografiska regionen som vi kallar ”Kust-till-kust”, som omfattar ABF-enheterna i Halland, 
Småland och Blekinge, med fackförbund och kulturella och pedagogiska nätverk i södra Sverige.  
 
I närområdet har ABF Södra Småland kontakter med solidaritetsorganisationer och andra 
samhällsaktörer i Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Dessa olika 
samarbeten utvecklas vanligtvis genom internationella projekt vi arbetar med, både EU-projekt 
och andra. Via europeiska nätverk där ABF Södra Småland är medlemmar har vi kontakter 
och/eller samarbeten med samtliga europeiska länder. Genom tidigare och pågående 
biståndsprojekt utanför Europa har ABF Södra Småland goda kontakter i till exempel Bolivia, 
Nicaragua, Chile, Palestina, Namibia.  
 

Utvecklingssatsningar 

 ABF vill fortsätta att i samverkan med andra parter arbetar konkret med mångfaldens 
fördelar och svårigheter. Det största arbetet inom ABF sker idag tillsammans med 
invandrarorganisationerna, där barn, ungdomar och vuxna studerar i studiecirklar, 
diskuterar, lyssnar till föreläsare och växer in i det omgivande samhället. Mycket mer kan 
göras! Exempel: En utökad föreläsnings- och kulturverksamhet över hela länet med 
inriktning på integration, tolerans och mer kunskaper för att förebygga och förändra 
fördomar och förutfattade meningar. Mer samhällsinformation om värderingar, vardagsliv 
och det svenska samhället, i samarbete med kommuner eller som studiecirklar i 
invandrarföreningarna.  

 Vi fortsätter att arbeta efter devisen Kultur för alla och har en medveten strategi att 
utveckla vårt samarbete med bibliotek, Musik i Syd, Regionteatern, museer och Folkets 
hus och parker, för att på så sätt kunna erbjuda fler kulturarrangemang, inom olika 
konstformer, om fler ämnen och för fler grupper.  
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 Genom ett fördjupat samarbete med Folkets hus & parker och andra aktörer inom 
filmområdet vill vi utveckla filmen som uttrycksform och hoppas på att kunna erbjuda 
barn och ungdomar en möjlighet skapa egna filmer och visa dem på Folkets hus biografer 
i länet. Vi ser gärna att vi inleder ett samarbete med Reaktor Sydost för att utveckla 
filmskapandet i länet. 

 Vi vill utveckla vårt samarbete med ex Ljungbergmuseet och Sagomuseet och andra 
aktörer inom konstområdet för att stimulera konstutövandet, konstförmedlandet och den 
muntliga berättartraditionen. 

 Vi fortsätter att fokusera på vissa målgrupper som invandrare, funktionshindrade, äldre 
och satsar än mer på att möta önskemål som finns bland barn och ungdomar på mindre 
orter i länet. 

 Vi önskar utveckla vår verksamhet genom att finna och ingå i nya nätverk och hitta 
samarbete med andra aktörer.  

 
 
 
ABF i Kronobergs län har ambitionen att ingå som en aktiv part i arbetet med att ta fram den 
Regionala Kulturplanen och välkomnar en möjlighet att utveckla någon verksamhet som ett 
länsuppdrag. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Therese Thapper 
Ombudsman ABF Kronoberg  
0372-126 48, 0706-90 09 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


