Demokrati, folkbildning och kultur för alla – det är
studieförbunden
Studieförbunden är troligen Hallands största kulturaktörer. Dessutom erövrar
studieförbunden demokratin – varenda dag. Som det inte vore nog bidrar
studieförbunden ständigt till att höja bildnings- och utbildningsnivån hos
hallänningarna. Och vi finns överallt i Halland. Det låter skrytsamt men vi har
fog för det, kolla här:
Förra året arrangerade studieförbunden 10 411 kulturprogram med sammanlagt 609 019 deltagare i
Halland. Det är en ökning med över 30% jämfört med år 2007. Kulturprogrammen genomförs till
största delen tillsammans med någon av de 100-tals föreningar, organisationer eller grupper som
studieförbunden samverkar med i Halland.
Just samverkan med och stöd till föreningslivet är ett synnerligen effektivt och viktigt sätt att erövra
demokratin. Genom senaste årtiondenas demokratiforskning vet vi att demokratin fungerar som bäst
där människor kan samverka och kompromissa med andra och där vi känner tillit till och förståelse
för varandra. Detta växer fram när människor möts för att samverka kring en idé, en uppgift eller ett
gemensamt lärande.
Förra året hade studieförbundens 7 578 studiecirklar 47 134 deltagare i Halland. Av dessa var det
många som deltog i flera cirklar. Unika deltagare var 21 379 personer.
Klart vanligaste ämnesgruppen för studiecirklar var Musik, dans och dramatik.
Dessutom hade det som kallas Övrig folkbildning, som kan utövas under friare former än
studiecirkeln, 22 175 deltagare varav 14 446 unika individer.
De halländska kommunerna har kraftigt minskat sitt stöd till studieförbunden den senaste
tioårsperioden från 41 till 31 kronor per invånare i genomsnitt. Halmstad ger mest med 37 kronor per
invånare och Hylte minst med sina 28 kronor per invånare.
En konsekvens av minskningen är att antalet studiecirklar minskat. Kulturprogrammen, för vilka de
kommunala bidragen har mindre betydelse, har däremot ökat kraftigt under samma tidsperiod.
Att studieförbunden kan göra så mycket trots minskat engagemang från de halländska kommunerna
beror huvudsakligen på att studieförbunden har med sig 35-40 miljoner kronor per i statsbidrag till
sin verksamhet i Halland. (Ungefär vad Region Halland får årligen från Kulturrådet via
kultursamverkansmodellen – som jämförelse.)
All statistik är hämtad från Folkbildningsrådet och bygger på den verksamhet som de 10
studieförbunden bedriver inom ramen för Folkbildningsrådets kriterier för hur statens bidrag till
folkbildning får användas. Utöver detta bedriver studieförbunden omfattande verksamhet kring
vilken vi tyvärr inte har statistik. De 10 studieförbunden är ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Ibn Rushd,
Kulturens, Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan.

SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens studieförbund. SISU har egna kriterier för användning av
statsbidrag och beräkning av statistik.
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