
Nulägesbeskrivning och utvecklingsområden 

Institution/organisation Studiefrämjandet Småland-Gotland 
Styrelse: ja Kvinnor: antal 5 Män: antal 6  

Organisationsform: Förening 

Styrdokument: under arbete, Verksamhetsplan 2011-2013 antas av årsmötet 19/3 

Antal anställda: 34 i distriktet 19 i länet 

Antal frilans/år:   

Arrangemang/ 
utställningar/ 
föreställningar per år 150-200 st 

Besökare/ deltagare: antal 3389 Varav barn & unga: antal2242     
Scen: ingen egen 
utom på Karl-Oskar 
dagarna.   

Utställningslokal:   

Verkstad:  
Repetitionslokaler: 41 
st rep.lokaler för 
bandverksamhet   
Samverkar med:  
 

Moks, Musikhuset, skolor, fritidsgårdar, kulturföreningar, bibliotek, näringsliv 
osv. 

Arrangörsföreningar:   
Omsättning: År 2010 
22 808 777  

Egenfinansiering:   

  

    
                  
 
Egen löpande text, 1-2 sidor om: 
 

- Nulägesbeskrivning av den kulturella infrastrukturen för konst/kulturområdet som man 
företräder. 

- En beskrivning av det egna uppdraget. Hur och vilka som påverkas av organisationens arbete 
(prioriterade områden, målgrupper eller teman, verksamhetens spridning i länet).  

- Organisationens verksamhet utifrån ett mångfaldsperspektiv. 
- Samarbeten eller nätverk med olika aktörer. 
- Internationella kontakter. 
- Förslag på utvecklingssatsningar inom ramen för regionala kulturplanen. 
- Organisationens egen vilja att utveckla någon verksamhet ytterligare inom ett länsuppdrag. 

 
Texten kommer att läggas ut på www.kulturplankronoberg.se. De insamlade texterna utgör ett 
underlag till regionala kulturplanen och kommer att bearbetas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kulturplankronoberg.se/


 
 
Vårt uppdrag  

Vårt folkbildande uppdrag som studieförbund är omfattande och utgår från statens fyra syften 
och sju verksamhetsområden som beskrivs i folkbildningspropositionen från 2006. Vi är en stor 
arrangör av kultur, både i form av program inför publik och i form av studiecirklar. Vi vill inta en 
ledande position för lokal kulturutveckling och vi gör det på många platser, särskilt bland unga. 
Vi står för en ”deltagandekultur” där var och en deltar efter devisen ”fritt och frivilligt”.  
 

Vår arbetsmetod - inom kulturen arbetar vi långsiktigt med att skapa infrastrukturer regionalt och 
i hela landet med kompetenta ledare, mentorer, handläggare och kontakter med branschfolk. Vi 
har också investerat i teknik och lokaler som kan stödja individers och gruppers utveckling. 
Dessutom har vi naturligtvis folkbildningens pedagogik som präglar allt det vi gör och där är våra 
ledarutbildningar grundläggande. 
 

Människan och musiken – det finns idag vetenskapliga belägg för att musik, i olika former och 
utövande, har stor betydelse för oss människor. Det kan handla om hälsoeffekter, inlärning, att 
skapa samhörighet, att få utlopp för …, att kommunicera etc. I vår verksamhet får vi ständigt 
egna belägg för att det verkligen är så, i möten med deltagare i musikband, körer, musikkurser, 
clinics osv.  Och dessa möten är många. Under 2010 ökade vi musikverksamheten och etablerade 
oss på flera ställen i länet.  
 
Vi har sedan flera år under begreppet Musikkompaniet utvecklat musikverksamhet för 
ungdomar. Under året som gick har fler i åldersgruppen 40-70 år börjat spela hos oss. Vi vill 
utveckla musikverksamheten för seniorer. Vi har startat kursverksamhet under dagtid med 
sång och akustisk gitarr för att möta nya behov. Musikkompaniets verksamhet bedrivs till 
mycket stor del av ledare, ca 75% under 2010, som genomgått våra interna 
ledarutbildningar. Studiecirklar har genomförts, (ca 5000 studiecirkeltimmar) i akustisk 
gitarr, elgitarr, elbas, sångteknik, ”sikta mot stjärnorna”, trumset, keyboard, rockskola och 
singer- songwriter. Kurserna har gått på Residenset med ca 300 deltagare och på skolorna 
med ca 100 deltagare, Östregårdskolan, Ulriksbergskolan, Hovshagaskolan, Öjaby skola, 
Gustavslundskolan, Karl Oskarskolan, Ljungfälleskolan, Furutåskolan samt på Café Tufvan 
på Campus Linnéuniversitetet. 
 
Under 5 skollovsveckor har vi genomfört rockkollo på Residenset. Det har varit 25-55 
deltagare/vecka som har fått testa att spela i band med 5 deltagare/ledare. 
 
Girl Power Rock Camp, en samlingspunkt för kvinnliga musiker där utbe av erfarenheter och 
inspiration är grundläggande.  En idé som föddes här i Kronoberg och som blev verklighet med 
stöd från vårt riksförbund. I Hällevik hade vi ett läger i början av juni med 20 tjejer från hela 
landet och under ledning av fem kvinnor. Vår förhoppning är att under 2011 förlägga detta 
evenemang till Växjö. 
 
Profilering och styrka - inom profilområdet musik har det gjorts stora satsningar under de 
senaste åren. Bandverksamheten har utvecklats och kvaliteten på innehållet för de band som 
deltar har höjts. Vårt samarbete med Sweden rock och även utvecklingen av Nemis Pro, och inte 
minst att Rockkarusellen sedan år 2009 blivit riksomfattande har bidragit till ett ökat 
nätverksbyggande bland deltagarna.  
 
 
Kulturutbyte 
Vi är delaktiga i och genomför ca 100 spelningar per år bara i Kronobergs län. Spelningarna är 
förlagda på olika ställen som Musikhuset i Växjö, festivaler i trakten, Palladium, Slottsstallarna, 



Linnéparken, Universitetet och andra spelscener i kommunerna på bland annat fritidsgårdar. Det 
är i huvudsak de lokala banden som spelar men vi har även ett utbyte där vi bjuder in band från 
andra delar av landet.  

 
Vi arrangerade under 2010 Rockkarusellen för fjärde året i rad, en rikstäckande musiktävling där 
ca 600 band deltar. Rockkarusellen är i första hand ingen talangtävling utan ett sätt för 
oetablerade band och artister att nå ut med sin musik genom fler speltillfällen och där igenom 
utvecklas som musiker och scenpersonligheter. I Rockkarusellen har vi utvecklat ett nära 
samarbete med fritidsgårdar runt om i länet och bidrar på det sättet till att ”stad möter by” vilket 
har lett till fler spelningar och utbyten mellan fritidsgårdarna inom hela länet, året runt.  
 
Rockkarusellen med 48 småländska band startade i mitten av januari med Katapulten. Det är 
första gången vi har kört Katapulten med alla banden som spelar på en och samma helg på 
Musikhuset i Växjö. I övrigt har Rockkarusellen framskridit i vanlig ordning med tre deltävlingar 
per band/pool. 12 band i två semifinaler i Kalmar, 6 band i en Smålandsfinal. Soulcreek, ett 
Växjöband, vann och deltog i riksfinalen, Uppsala i maj. I september startade arbetet inför 2011 
med ett utökat samarbete med fritidsgårdarna i Växjö kommun. Vi erbjuder fritidsgårdarna en 
arrangörsutbildning och har bildat en Rockkarusellgrupp för ytterligare samverkan. Nu pågår 
årets tävling för fullt. 

 
Nulägesbeskrivning scenkonst i Kronoberg 
Inom scenkonsten har vi förstärkt våra personella resurser och har därigenom kunnat arbeta mer 
i Braås, Norrhult, Älmhult och i skolor på flera orter än Växjö. 
 
I Alvesta har vi danskurser från fyra år och uppåt , i ett samarbete med Steps of Sara. I Ljungby 
arbetade vi mycket med musikalen Almrock Story under 2010. Syftet med detta samarbete var att 
produktionen skulle ge ringar på vattnet. Framförallt när det gäller teaterverksamhet. I år bildades 
Ljungby scenkonstförening, vars syfte är att utveckla kulturlivet i Ljungby kommun. I dagsläget 
arbetar föreningen med ”En midsommarnattsdröm” som ska ha premiär på gamla anrika Grand i 
Ljungby. I Ljungby har vi även teaterverksamhet på en skola. I Uppvidinge  samarbetar vi med 
Norrhults folkets hus, framför allt med deras revy. I Rottne utanför Växjö har vi 
teaterverksamhet för barn på biblioteket. 
 
I Växjö arbetar vi med teaterkurser, dans och körer för både barn och vuxna.  Vi bedriver 
kulturverksamhet på Tallgården. Vår ambition är att utveckla verksamheten i Arabyområdet när 
det nya aktivitetshuset står klart.  Vi har producerat ett flertal barnteaterföreställningar som spelas 
runt om i länet. 
 

Sommarverksamhet  med stöd av Växjö kommun 
2009 bedrev vi kostnadsfri kulturverksamhet för barn under juli månad på dagtid. Fyra stycken 
ledare anställdes och vi riktade marknadsföringen för att nå prioriterade målgrupper. Bland annat 
så gjordes allt matriel på fem olika språk, alla skolsköterskor samt IOGT.s verksamhet med barn i  
missbruksfamiljer fick information tidigt.  Resultatet blev lyckat och vi hade i genomsnitt 8-11 
barn per vecka som deltog i aktiviteterna. 2010 ändrades verksamheten och 20 stycken ungdomar 
anställdes under juli för att arbeta som artister. En lyckad verksamhet som förgyllde Växjö 
kulturliv med ett flertal konserter och föreställningar. Den öppna kulturverksamheten hade öppet 
två dagar i veckan. 
 
Samarbeten 

Kommuner, kulturföreningar, rollspelsföreningar, Länstrafiken,  skolor , Linnéuniversitetet ( 
Tuvfan), Palladiums vänner.  
 


