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VÅR VISION
”Studiefrämjandet ska vara en 

frigörande kraft för människornas 
möjligheter - i ett samhälle med 
respekt för naturens och kulturens 

mångfald.”

VERKSAMHETSIDÉ
”Med lyhördhet för människors 

behov och erfarenheter erbjuder 
Studiefrämjandet möjligheter till 

bildning, engagemang och
 gemenskap främst inom

 natur-, djur-, miljö” 
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Vi presenterar här stolt och med stor 
glädje verksamhetsberättelsen för 2019.  
Dotterbolaget Hamburgerbryggeriet AB 
(HBAB) har gjort ett fortsatt bra år och 
sett en växande verksamhet.  Årsmötet 
ägde rum 29 april i Bryggarsalen med Ole 
Jörgen Persson, stadsdelsordförande i 
Tensta som årsmötesordförande.  Vi har i 
år haft en fortsatt jämställd styrelse, med 
lika många kvinnor som män.  

Vi har en god representation av våra medlemsor-
ganisationer, där vi har representanter från 
Jägarförbundet, Kennelklubben, Koloniträd-
gårdsförbundet, Brukshundsklubben, Sverok, 
4H, Friluftsfrämjandet, Sportfiskarna och Soma-
liska föräldra- och modersmålsföreningen.  Det 
ger oss en styrelse med brett perspektiv och bra 
insyn i våra olika medlemsorganisationer och 
deras behov.  
     

Vårt centrum för djur och natur i Nacka, kall-
lat Torpet, har öppnat och bidragit till att bli 
en mycket viktig mötesplats för folkbildning, 
där vi sett en stor mängd kurser med fokus på 
natur och framförallt djur.  Under året har Ola 
Bixo slutat som verksamhetschef i Stockholm 
och Anne-Sofie Pincerato Hedvall arbetar som 
tillförordnad VC. Utöver det har vi också deltagit 
på planeringsdagar och konferenser med per-
sonalen, vilket lett till att öka vår kunskap om 
verksamheten. 
     I slutet av året har vi, via intern granskning, 
förstått att Studiefrämjandet Stockholms län 
varit inblandat i oegentligheter på Järva där 
flera andra studieförbund också haft samma 
problem. Vi i styrelsen har tagit detta på mycket 
stort allvar och tillsatt en extern utredare. Detta 
har lett till stora förändringar i organisation och 
arbetssätt inför 2020. 
     Vi vill avsluta med att skicka ett stort tack till 
alla anställda för ett mycket gott arbete och sam-
arbete under året. Vi ser fram emot  2020 med ny 
spännande verksamhet.

Styrelsen



SOMAYAPODDEN
 – 12 shades of honor 
 Somaya kvinno- och tjejjour 
fortsatte att sända sin podd ”12 
Shades of Honor” fram till mit-
ten av juli 2019. Det är podden 
som pratar om heder, seder och 
mycket mer. Vi på Studiefräm-
jandet Stockholms län är glada 
och stolta över samarbetet med 
Somaya kvinno-och tjejjour 
och att få stötta folkbildning 
som når dem som behöver den 
mest.  
12 Shades of Honor finns där 
poddar finns, gå in och lyssna! 
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Året har gått i folkbildningens och demokratins 
anda. Föreningar och grupper har lyft frågor som 
är viktiga för många i samhället och tillsammans 
har vi arbetat med att förankra folkbildningen 
bland dem som inte alltid fått ta del av den. Vi i 
teamet vill tacka alla våra föreningar och cirklar 
för årets samarbete.

Järvaveckan 
Tillsammans med Global Village arrangerade Studiefrämjandet 
Stockholms län Järvaveckan 2019. Ett 40-tal föreningar från Jär-
vaområdet genomförde workshops och seminarier i de tält där 
vi ansvarade för programmet. I år valde vi att lägga fokus på ett 
aktivt samarbete med kvinno- och ungdomsföreningar från Järva. 
På Stora scenen höll Galdem a Talk, (en podd och en rörelse ska-
pat för tjejer av tjejer i Järva), och ”Second Chance” panelsamtal. 
Samarbetet och aktiviteterna var väldigt uppskattade av fören-
ingarna och flera inledde också nya samarbeten med oss efter 
Järvaveckan.

Samhälle och mångfald



UTRIKESFÖDDA KVINNOR LÅNGT 
IFRÅN STUDIER OCH ARBETE 

Målet med vår uppsökande verksamhet för utrikesfödda kvinnor är att de ska 
komma ut på arbetsmarknaden eller in i studier. Vi har bedrivit studiecirklar 
och föreläsningar på olika teman, t.ex. dagliga träffar för att läsa dagstidningar 
på svenska, stöd och hjälp i det svenska språket, studiecirklar om arbetsliv och 
utbildning samt hur det svenska samhället och arbetslivet fungerar samt vägled-
ning i studieval. Verksamheten sker i flera delar av länet. 
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Föreningssamarbeten 

Tillsammans med Soma-
liska Kultur Center arrang-
erar vi föreläsningar och 
workshops, och i samband 
med en somalisk högtid 
höll vi två seminarier; ”Det 
dödliga våldet bland unga 
i förorten” och ”Framgångs-
rikt lärande”. Dagen blev 
välbesökt bland boende 
i Järvaområdet med nära 
tusen besökare och avslu-
tades med en stor fest på 
kvällen, med artister från 
hela världen! 

I augusti arrangerade Eritre-
anska föreningen Saho Maka-
do, en kulturhelg med ett rikt 
program med dans och sång. 
Det anordnades även samhälls-
orienterande föreläsningar för 

ensamkommande unga, och 
föreläsningar med fokus på hur 
man underlättar vägen in i det 
svenska samhället. Kulturhel-
gen hade även kreativa aktivi-
teter för barn, samt en mycket 
populär hoppborg. 
Barnrättshearing ”Får alla slå 
mig?”   
Den 9 juni 2019 arrangerade vi 
en barnrättshearing ”Får alla 
slå mig?” i samarbete med Räd-
da Barnens Ungdomsförbund, 
Rädda Barnen Västerort, BK 
Bussenhus, Folkets Systrar, Ung 
& Trygg och Förenade Unga. 
Syftet med hearingen var att 
barn och unga, i ett tryggt rum, 
skulle kunna prata med varan-
dra om våld. Resultatet av alla 
samtal dokumenterades och 
presenterades dagen efter, vid 
ett möte mellan representanter 
från hearingen och Sveriges 
ansvariga minister för barnrätts-
frågor, Åsa Lindhagen. Drygt 30 
ungdomar, 11–20 år, deltog. 

South Asian Pride 
Studiefrämjandet Stockholms 
län har under 2019 arbetat med 
nätverket South Asian Pride. 
Tillsammans arrangerade vi 
en föreläsning med temat 
HBTQ-rättigheter i Sydostasien. 
Därutöver har nätverket även 
startat samtalscirklar för att dis-
kutera ämnet. Därför blir vi som 
folkbildare extra glada för att 
de i år har uppmärksammats av 
RFSL som tilldelat dem Regn-
bågspriset för sitt arbete med 
HBTQ-frågor i Sydostasien. 
 
Asylverksamhet 
”Vardagssvenska” och ”svenska 
från dag ett”, bedrivs i Järva-
området samt i våra centralt 
belägna lokaler i Brygghuset i 
Stockholm, i huvudsak i form 
av undervisning i det svenska 
språket.



MUSIKHUSET 
LAGRET I STOR-
VRETEN
 invigdes 1990 och där har vi drivit 
fritidsgård med studio, 8 replokaler 
och en scen som har utvecklat fan-
tastiskt många musiker och dansare 
under åren. Botkyrka kommun 
beslutade under året att flytta Studie-
främjandets uppdrag till lokaler i 
Storvretskolan. Därmed lämnade vi 
Musikhuset Lagret den 31 december 
2019. Vi ser fram emot en nystart i 
skolans lokaler. 
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Kommunsamarbeten 
Studiefrämjandet samarbetar med flera kommuner och stadsdelar i länet, med verk-
samhet som stärker demokratin, minskar segregationen, skapar delaktighet och in-
kludering. Vi driver ett antal projekt som bidrar till social hållbarhet och skapar ett mer 
hållbart samhälle.

Fritidsgårdar i Botkyrka 
Studiefrämjandet driver, på 
uppdrag av Botkyrka Kom-
mun, två fritidsklubbar och två 
fritidsgårdar för åldrarna 10-12 
år respektive 12-18 år.  Fittja-
pulsen och Musikhuset Lagret i 
Storvreten/Tumba.   

Tensta Träff 
Sedan juni 2019 har Studie-
främjandet haft ett tillfälligt 

uppdrag från Stockholms 
Kulturförvaltning att driva den 
öppna mötesplatsen Tensta 
Träff. En träffpunkt och verk-
samhet som sedan dess blivit 
en plats dit vuxna och unga 
söker sig för att själva arrang-
era aktiviteter eller delta i 
Studiefrämjandets och andras 
arrangemang. Det är en plats 
där många lokala föreningar 
huserat tidigare och nu fått 

möjlighet att komma tillbaka 
för att bedriva sin verksamhet. 
Det har särskilt blivit en plats 
för unga, tjejer och kvinnor att 
utöva kultur och att själva ar-
rangera aktiviteter och folkbilda 
sig och varandra. Många viktiga, 
roliga och allvarliga samtal har 
ägt rum i samband med före-
läsningar, kulturaktiviteter och 
”fredagshäng”. 



Föräldra
stödsverk-
samhet 
I Rinkeby-Kista har vi en fler-
årig överenskommelse med 
stadsdelsförvaltningen kring 
föräldrastödsverksamhet i form 
av IOP, Idéburet offentligt part-
nerskap. Det är ett långsiktigt 
samarbete mellan offentlig och 
idéburen sektor för att stötta 
verksamhet som hanterar nå-
gon form av samhällsutmaning.  
Vårt koncept ”Älskade Barn - 
Studiecirklar för föräldrar i ett 
nytt land” är en del av detta. 
I Haninge har vi genomfört 
Älskade Barn, tillsammans med 
kommunen med medel ifrån 
Länsstyrelsen.   

Under året har vi nått drygt 
1000 föräldrar med Älskade 
Barn. Det ger föräldrar som är 
nya i landet en unik möjlighet 
att träffas i studiecirklar och 

diskutera hur det är att leva 
som familj i Sverige. Innehållet 
i cirklarna omfattar allt ifrån 
småbarnsåren till tonåren och 
handlar om barnens liv i var-
dagen, om fritiden och skolan, 
hälsan och framtidsdrömmar-
na, om normer och värderingar. 
Materialet grundar sig på FN:s 
barnkonvention. Våra cirkelle-
dare i Älskade barn är själva för-
äldrar med egna erfarenheter 
av att ha kommit hit med sina 
familjer. Samtliga ca 100 perso-
ner som gick Älskade barn-ut-
bildningen, fick genomgå vår 
uppskattade ledarutveckling. 
30 personer gick sedan även 
fördjupningsutbildningen 

”Kärlek och gränser”. Intyget 
på genomförd kurs, tillsam-
mans med erfarenheterna som 
cirkelledarskapet ger, har visat 
sig vara värdefulla meriter på 
arbetsmarknaden. 
 
Kärlek och gränser är en ny 
fördjupningsutbildning för 
ledare inom föräldrastödsverk-
samheten i syfte att stärka 
ledarna och kvalitetssäkra cir-
kelverksamheten som erbjuds 
föräldrarna. Deltagarna får 
boken ”Fem gånger mer kärlek” 
av Martin Forster, på distans-
plattformen har vi länkat till 
filmklipp och hemsidor med 
mycket informativt material

Barnkonventionen blir lag
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” Tror att den här satsningen 
är en av de bästa som ett 
studieförbund gjort för inte-
gration. Nu har den utveck-
lats med en fortsättning som 
kallas Kärlek och gränser. Där 
de mest engagerade och in-
tresserade studiecirkelledar-
na ur civilsamhället varit med 
och utvecklat innehållet. ” 

f.d. medarbetare i Järva 

” Ett av syftena med min studie var att ta reda på om föräld-
rarna upplevde miljön som tillåtande och jämlik. Och Älskade 
Barn verkar ha nått sitt mål. Alla föräldrarna svarar att sam-
talen i studiecirkeln präglas av jämställdhet. De tycker också 
att de har lärt sig mycket om att vara förälder i Sverige. ” 

Forskaren Gunnel Mohme som har gjort en studie om ”Älskade Barn” runt om i 
landet.w

” Folkbildning är som en positiv gräsbrand! Rinkeby-Kista SDF 
har gått i täten och förstått vikten av att samarbeta med civil-
samhället på ett strukturerat och tålmodigt sätt. ” 

 f.d. anställd i Stockholms stad. Ska vi ha med båda citaten

Citat
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Projekt
  
Studiefrämjandet Stockholms län driver sedan många år projekt som bi-
drar till att lösa problem och stärka demokratin för ett mer hållbart samhäl-
le. Med folkbildningens pedagogik med delaktighet och inflytande, utveck-
lar vi ny verksamhet samtidigt som vi når fler. 

Snacka Jämnt 
Projektet Snacka Jämnt avslutades efter tre 
år, i september 2019. Det har givit nyanlända, 
asylsökande och svenska ungdomar möjlighet 
att mötas och i studiecirkelform prata om sex, 
relationer, jämställdhet, demokrati, mänskliga 
rättigheter, diskriminering, normer, seder och la-
gar i det svenska samhället. Under projekttiden 
har ca 1000 ungdomar, barn och vuxna deltagit i 
verksamheten. Projektet har varit mycket upp-
skattat både av de ungdomar som kommit till 
Sverige från andra länder men även av dem som 
vuxit upp här. Det genomfördes i samarbete med 
RFSU och Män för jämställdhet och med stöd 
från Allmänna Arvsfonden. 
Vi erbjuder nu en ledarutbildning och en studie-
handledning för dem som vill arbeta med dessa 
frågor. 
 
Art Movement 
Under hösten 2018 beviljades Studiefrämjandet 
och föreningen ARTmovement ett treårigt stöd 
från  Allmänna Arvsfonden för projektet ARTmo-
vement. Projektet handlar om konst och integra-
tion och målgruppen är ungdomar i åldern 16-25 
år. Syftet är att med konsten som verktyg skapa 
möten mellan nyanlända och etablerade svens-
ka ungdomar. Formen är studiecirklar inom bild, 
foto- och skulptur där deltagarna skapar sina 
egna verk som ställs ut i en gemensam utställ-
ning som avslutning. I studiecirklarna får delta-
garna även lära sig mer om konst, besöka utställ-
ningar och samtala om konst och skapande. 

ARTmovement har ett nära samarbete med 
stora och små konstinstitutioner i Stockholm 
och arbetet i studiecirklarna leds av etablerade 
konstnärer som lär ut sina metoder. Vi arbetar 
även med en digital plattform där det går att 
följa livesändningar från cirkeltillfällena och där 
deltagarna kan lägga ut sina alster om de önskar. 
All verksamhet är kostnadsfri och öppen för alla 
ungdomar som är intresserade av att veta mer 
om konst och själva vara med och skapa tillsam-
mans med konstnärer.



BECHANGE 
Under våren 2019 genomförde Studiefrämjandet Stockholms län BeChange i 
samarbete med Stockholm stad, Tyresö, Järfälla och Huddinge kommun och 
med stöd av Klimatklivet-Naturvårdsverket.  Målet med BeChange är att minska 
livsstilsrelaterade koldioxidutsläpp och omvandla klimatoro till handlingskraft 
genom mentala och praktiska verktyg. Fokuset är på att påverka tre områden, 
bilen - resor och transporter, biffen - livsmedel och måltider och bostaden – 
hemmet och energianvändning.  
Av 300 sökande kunde vi erbjuda 100 personer att delta i våra studiecirklar för 
att bli medvetna om sitt personliga klimatavtryck, åstadkomma förändring och 
stötta varandra. Föreläsningar, grupparbeten, prova-på-tillfällen och coachning 
med kursledarna varvades under programmet. 88 personer fullföljde program-
met och minskade sina koldioxidutsläpp med i snitt 45 procent, enligt beräk-
ningar på Klimatkontot.se. Samtliga uppgav att deras livskvalitet ökade genom 
projektet. 
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Folkbildningsfältarna 
I detta projekt utvecklar vi en 
metod för att nå unga och unga 
vuxna 13–25 år med låg formell 
utbildning, i socioekonomiskt 
utsatta områden i Stockholms 
län. Det går ut på att ett team 
uppsökande Folkbildningsfäl-
tare erbjuder folkbildningens 
verktyg till en målgrupp som 
studieförbunden har svårt att 
nå. Verksamheten stöds av 
Allmänna Arvsfonden under en 
treårsperiod för att bygga en 
varaktig och långsiktig verk-
samhet.  

Under året har våra DJ-
workshops varit superpopu-
lära och arrangerats löpande 
veckovis. Vi har även deltagit 
vid större arrangemang på 
Järvaveckan, samt We Are 
Sthlm, Halloweenfest i Ten-
sta Träff och sommarfestival i 
Högdalen. I Hässelby/Vällingby 
har vi i slutet av året startat en 
serie studiecirklar baserade på 
samtalsunderlag framtaget av 
Samson Beshir. Vi har som mål 
att locka fram och möjliggöra 
de idéer och intressen mål-
gruppen själva har och istället 
för att erbjuda ett färdigt utbud.

Lajvakademien 
Är du en terminator som skick-
ats till jorden för att bekämpa 
onda krafter? Vill du kämpa till-
sammans för att befria Panem 
från president Snow? Har du 
andra roliga idéer om vad man 
kan lajva? Då är Lajvakademien 
rätt aktivitet för dig! 
Sedan oktober 2019 har Studie-
främjandet Stockholms län ett 
nytt treårigt projekt, Lajvaka-
demien, som med medel från 
Allmänna arvsfonden ska skapa 
och utveckla levande rollspel. 
Sommaren 2019 anordnade vi 
Lajvakademien som pilotpro-
jekt i Solna och Värmdö, med 
stöd av respektive kommun, 
under tre respektive fem dagar. 
Under dessa dagar fick barn i 
åldrarna 10 till 15 år skapa sina 
egna lajv, fäktas med boffer-
svärd, prova läderhantverk, 

besöka en häxa och delta i en 
workshop med Lajvverkstaden.  
I december 2019 deltog vi i den 
stora science fiction-mässan 
Sci Fi World. 
Nu väntar tre år med spännan-
de innehåll och samarbeten 
bl.a. med Tekniska muséet. 
Det blir kurser på Brygghuset, 
gratis dagläger under loven 
och öppna föreläsningar kring 
barn, vikten av fysisk aktivitet 
och hjärnans utveckling. Våra 
proffsiga pedagoger och ledare 
har förutom stor lajvvana och 
erfarenhet av att arbeta med 
barn, även andra expertisområ-
den såsom: barnkulturvetare, 
dramapedagog och hantverks-
kunnighet 
Under hela projekttiden kom-
mer forskare från KI att följa 
resultaten från Lajvakademien.



UNDER ÅRET HAR VI 
GENOMFÖRT 

22 Naturdagar i Upplands Väsby 
kommun, Värmdö kommun samt 
med Olivia Omsorg i Vaxholm 
och Husby/Kista. Vi har utforskat 
deltagarnas närområde utifrån tema 
Löv, Mossor och Lavar, Insekter, Spår, 
Kretslopp och Halloween. 
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Naturen på lika villkor 
För att göra naturen mer tillgänglig för personer med olika typer av funktionsvariatio-
ner bedriver vi verksamhet som hjälper målgruppen att komma ut i natur som finns 
runt hörnet. Det handlar bl.a. om att överbrygga de mentala hinder som kan finnas 
när det gäller friluftsliv. Vårt koncept ”Naturdagen” är vägledda naturpromenader för 
personer på LSS-boenden, särskilda boenden och i daglig verksamhet. Vi vill med 
Naturdagen få personer som inte brukar ge sig ut i naturen att upptäcka naturen som 
finns nära deras boenden.
 
Verksamheten bygger på trygghet och igenkänning. Varje träff har ett eget tema för att upptäcka na-
turområdet. Vi fokuserar på de fem sinnena och lyssnar, tittar, luktar, smakar och känner.  Genom att 
berätta om området, dess natur och historia vill vi göra platsen till deras egen. Deltagarna är aktiva, 
på sina villkor. Vi gör övningar och utforskar tillsammans.  
Träffarna bygger på studiecirkeln, folkbildningens grundsten, där alla är lika viktiga och vi lär av var-
andra. Kontinuitet och regelbundenhet är grundläggande för att deltagarna ska vilja fortsätta med 
Naturdagen på egen hand. 



4H 
Vi har under år 2019 åter fått igång 
samarbetet med flera 4H-klubbar bl. 
a. i Akalla, Tensta och Hågelby vilket 
genererat folkbildning för barn och 
unga i form av bl.a. kurser och läger. 
En mycket lyckad familjedag anord-
nades tillsammans med projektet Äls-
kade barn på 4H i Spånga By, Tensta 
4H.  Barn och föräldrar i närområdet 
fick tillsammans lära sig om gårdens 
djur. Även 4H i Stockholm, dvs läns-
förbundet, har kommit igång med 
ett samarbete och ytterligare ett par 
klubbar är i ett uppstartsskede. 
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Natur, 
djur och 
miljö 
De flesta av Studiefrämjan-
dets 19 medlemsorganisa-
tioner har som profilområ-
den natur, djur och miljö. 
Vi utvecklar i samarbete 
med dem, verksamheter 
med folkbildningens ge-
mensamma lärande som 
bas. 
Svenska Turistföreningen, Na-
turskyddsföreningen och Fält-
biologerna anordnar årligen  
en rad folkbildande aktiviteter 
med drygt 200 kulturprogram 
runt om i Stockholmsregionen. 

Vi ger föreningar som samar-
betar med oss stöd i form av 
marknadsföring med tryck av 
affischer och material, lokaler 
för föreläsningar och möten, 
hantering av anmälningar och 
tillhandahållande av teknik-
utrustning. Vi erbjuder också 
ledarutbildningar och kurser i 
föreningskunskap.  

Under 2019 har vi utvecklat 
ett samarbete med Bagarmos-
sens Folkets Hus som bedriver 
en mängd folkbildningsakti-
viteter med ett fokus på miljö, 
klimat och samhällsfrågor, 
något vi har gemensamt. Vi har 
samarbetat kring klimatveckor, 
klädbytardagar och täljkurser.  
Vi har också haft ett roligt 
samarbete med Bagisodlar-
na som hållit i en hönscirkel 
i Bagarmossen som nu har 
byggt hönshus mitt bland 
flerbostadshusen och huserar 

sina första höns. De fortsätter 
att anordna studiecirklar om 
hönshållning samt öppna 
evenemang där lokalborna kan 
se hur det går till att hålla höns 
småskaligt.  
Ett annat nytt samarbete är 
med föreningen ELMA, som 
främjar ett rationellt utnyttjan-
de av erfarenheter och lärdo-
mar från miljöarbetet i Sverige. 
De har ordnat spännande före-
läsningar, aktiviteter och möten 
i våra lokaler.  
Under året har ett tjugotal kur-
ser, föreläsningar och studie-
cirklar hållits, alltifrån jägarsko-
lan till kattagility. Några andra 
exempel på kurser är Hönskurs, 
Biodling, Tävlingspsykologi 
och Lyckas på hundutställning i 
våra djurvänliga lokaler i Nacka, 
Torpet. 

Foto Yvonne Andersson



HUNDENS VECKA 
För första gången var Studiefräm-
jandet Stockholms län med och 
anordnade Hundens vecka. En rad 
aktiviteter anordnas tillsammans 
med lokala hundklubbar, SHU 
och SBK. Framförallt handlar det 
om att visa allmänheten vad våra 
medlemsorganisationer gör för oss 
hundägare samt vad hunden gör 
för individer och samhälle. Det blev 
ett lyckat arrangemang som ska bli 
roligt att genomföra kommande år.
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Norrtälje 
Från vårt kontor i Norrtälje 
samarbetar vi med våra med-
lemsorganisationer och fören-
ingar i hela kommunen såsom 
Roslagens och Häverö Bruks-
hundklubb, Norrtälje Lokala 
Kennelklubb, Färsna 4H, Rosla-
gens ornitologiska förening och 
STF Roslagen. Med Roslagens 
Naturskyddsförening genomför 
vi cirklar och event inom klimat 

och hållbarhet t.ex klädbytar-
dagar och med Friluftsfrämjan-
det matlagning och friluftsliv, 
Mulle- och Knytteverksamhet, 
skidskola och långfärdsskrid-
skor. 
Tillsammans med övriga 
studieförbund i kommunen, 
har vi bildat STUSAM, för att 
gemensamt synliggöra studie-
förbundens insatser i Norrtälje 
Kommun. Bl.a. gjorde vi en 

kraftfull insats för att engagera 
människor att rösta i EU-valet, 
vilket uppmärksammades i 
lokal radio och press.  
Vi har genomfört Jägarskolor 
och vi har verksamhet inom 
kultur, integration och hälsa, 
handarbete, trädgård, fören-
ingskunskap och matlagning 
för personer med särskilda 
behov.  

Hundverksamhet
 
Under år 2019 har vi tillsammans med våra medlemsor-
ganisationer inom hundverksamhet; Svenska Kennel-
klubben, Svenska Brukshundklubben och Sveriges 
Hundungdom, anordnat tusentals studiecirklar och 
kulturprogram. 

Exempelvis valpkurser för nya hundägare som får lära sig hur 
livet med hund är och vilka skyldigheter man har som hundägare 
gentemot hunden och samhället. Studiefrämjandet stöttar dessa 
föreningar på olika sätt i folkbildningsverksamheten t.ex. genom 
att vi hanterar anmälningar till kurserna. Det frigör ideell tid hos 
föreningarna och möjliggör ännu fler folkbildningsaktiviteter. Ett 
annat sätt att stötta är att ställa upp som årsmötesordförande och 
sekreterare på föreningars årsmöten. 
Extra roligt under år 2019 är att vi tillsammans med Sveriges 
Hundungdom har startat en ny förening, Värmdö Hundungdom. 
Värmdö Brukshundklubb tycker att det är roligt att ungdomarna 
tagit detta initiativ och stöttar dem med klubbstuga och appell-
planer.



ORTEN ODLAR 
Tillsammans med Peppar & Pumpa genomförde vi återigen ett stort och välbe-
sökt evenemang. Den här gången var det trädgårdsfesten Orten odlar i Järva, 
den 24 augusti. Bland mängden av aktiviteter fanns bl.a. matlagning på ogräs, 
kokning av salvor, jordtillverkning och guidade besök på koloniträdgårdar i 
omgivningarna. Evenemanget drog många besökare från hela Stor-Stockholm.
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Koloniträd-
gårdsförbundet  

Koloniträdgårdsförbundet fortsätter sin satsning 
på att fler koloniföreningar ska bli miljödiplome-
rade. Studiefrämjandet har i det sammanhanget 
hållit ett stort antal föreläsningar om kompos-
tering och biologisk mångfald i koloniförening-
arna. Alla koloniföreningar på Södermalm och 
flera i Stockholms närförorter startade också 
studiecirklar för att bli miljödiplomerade. En 
skräddarsydd kurs i trädbeskärning hölls i Eriks-
dalslundens koloniområde. Tillsammans med 

Stockholms Koloniträdgårdar och Östra regi-
onen i koloniträdgårdsförbundet anordnades 
kurser i Wordpress, förenings- och styrelsearbete 
och avtal och regler. Det hölls även föreläsningar 
om invasiva växtarter och växtskydd samt om att 
ta hand om sin skörd, där det ingick praktiska 
matlagningsmoment. 
 
Samarbetet med koloninätverket Söder om 
Söder fortsatte och många föreläsningar ge-
nomfördes av kända ansikten i trädgårdsvärlden 
samt ett studiebesök på Högdalens biokolsan-
läggning. 
På våren genomförde vi tillsammans med 
odlingsnätverket Peppar & Pumpa, det årliga 
evenemanget fröruset i Bryggarsalen. För-
utom fröbyte bjöds det på föreläsningar om 
Afrikagruppernas fröaktioner och workshops i 
växtfärgning, fermentering och förodling.



MUSIK 
 

INDIEPOPFESTIVAL TILLSAMMANS MED 
HEAVEN UP HERE 
Tillsammans med kulturföreningen Heaven Up Here 
arrangerade vi en endagsfestival den 17 aug på Färg-
fabriken i Stockholm. På scen stod fem indie-pop-akter: 
Stockholmsbanden Ivy, The Hanged Man, Saigon samt 
Duschpalatset från Umeå och Hater från Malmö. Detta 
är ett av många exempel där folkbildningen möjliggör 
genomförandet av evenemang tillsammans med lokala 
arrangörer.  
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Kultur är ett av Studiefrämjandets profilområden och vi har en bred verksamhet 
inom musik, dans, scenkonst, spelkultur och konst. Vi samarbetar med ett stort 
antal kulturföreningar, amatörgrupper, ateljéföreningar och vi har även öppen 
kursverksamhet som når många i länet. Vi erbjuder stöd i form av lokaler, teknik, 
coaching och marknadsföring. Vår breda amatörverksamhet skapar förutsätt-
ningar för den professionella kulturen. 

Kultur



PROGRAM 
ROSETTA 
Sister Rosetta Tharpe hette en av 
Elvis idoler. Hon var historiens första 
rockgitarrist och beskrivs som ”The 
Godmother of Rock and Roll”. Få 
känner till hennes namn medan Elvis 
är en av rockens största ikoner.  Män 
utgör nästan 80% av deltagarna i 
Studiefrämjandets musikverksam-
het. Med anledning av att manliga 
musiker utgör normen, presenterade 
Studiefrämjandet Stockholms län år 
2019 Program Rosetta. 
Program Rosetta arrangerar musik-
relaterade kurser, föreläsningar och 
workshops riktade till kvinnor, icke-bi-
nära och transpersoner. Syftet är att 
nå dessa starkt underrepresenterade 
grupper och erbjuda folkbildningens 
stöd. Vi har hittills kunnat erbjuda 
kurser, workshops och föreläsningar i 
slagverk, scennärvaro, improvisation, 
artistiskt varumärke, bortglömda 
förebilder, tonsättning, hiphop, och 
artistmöten. Under hösten gästades 
Program Rosetta av Tiffany Kronlöf i 
en workshop om scennärvaro och ar-
tistsnack med Matilda ”Det Brinner” 
Sjöström.
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FRAMÅT är en 20 veckor lång 
utbildning i musikbransch-
kunskap med metodmaterial 
skapat av Adam Tensta. Till-
sammans har vi som målsätt-
ning att lära oss hur man kan 
bygga en långsiktig karriär. Den 
kunskap och erfarenhet som 
utbildningen ger hjälper delta-
garna att ta kvalificerade beslut 
gällande sitt skapande och den 
potentiella kommersialisering-
en av den. 
I utbildningen behandlas ele-
ment som process, varumärke, 
rättigheter, reklam och PR samt 
trendkänslighet, för att försöka 
skapa morgondagens musik-
klimat redan idag. Under 2019 
har 120 artister, producenter, 
låtskrivare, DJs och managers 
tagit del av denna kostnadsfria 
utbildning. 
 
PENNA är en 5 veckor lång 
kostnadsfri utbildning i textför-
fattande framtagen av Adam 
Tensta och Omar Abdirizak. 

I utbildningen behandlar vi 
fenomen som ”writersblock”, 
deadline-skrivning samt diver-
se metoder som används för att 
överkomma hinder i processen. 
Under 2019 har 60 textförfattare 
inom musik, poesi, journalistik 
och litteratur tagit del av utbild-
ningen som syftar till att ge en 
djupare förståelse för metoder 
och verktyg som kan användas 
för att förbättra processen att 
författa text i olika format. 

Körsång 
Vi märker att suget efter att 
sjunga i profana körer är stort 
och fortsätter därför att satsa 
på så kallade ”fan”-körer. Fe-
nomenet Kentkören bara växer 
och de 120 platserna är stän-
digt fyllda. Hösten 2019 starta-
de vi Maggiokören, som sjunger 
låtar av Veronica Maggio, och 
2020 drar vi igång Håkankö-
ren, som bara sjunger låtar av 
Håkan Hellström. Vi har även 
noterat en ökning i antalet kö  

rer som söker sig till oss för att 
starta egna studiecirklar. Som 
en följd av detta har vi erbjudit 
flera workshops och kurser i 
sång samt i musikteori.



Öppen replokalsverksamhet 
för tjejer och transpersoner 
I vår satsning på jämställdhet 
inom musiken erbjuder vi tjejer 
och transpersoner, från 16 år 
och uppåt, att delta i ledarledd 
replokalsverksamhet i Brygghu-
set. Ett stort marknadsförings-
arbete har gjorts för att nå ut till 
målgruppen. Spelsugna del-
tagare träffas en eftermiddag i 
veckan och repar på covers och 
skriver egna låtar. Deltagarna 
får information om studiecirklar 
och annat stöd vi kan erbjuda 
så de kan fortsätta att skapa 
musik tillsammans.  

We Are Sthlm  
Vi medverkade även 2019 på 
ungdomsfestivalen We Are 
Sthlm i Kungsträdgården som 
arrangerades i augusti av 
Stockholms stad. Vi intog årets 
festival med ett bra program 
bestående av olika typer av 
aktiviteter; såväl egna projekt 
som cirklar och med represen-
tation av föreningar vi samar-
betar med. Festivalens höjd-
punkt var, likt tidigare år, det 
K-pop-party som hölls i vårt tält 
och som drog otroligt mycket 
folk som dansade med till den 
koreanska popmusiken.

18

LIVEKARUSELLEN 

Studiefrämjandets egen musikturné 
Livekarusellen är Studiefrämjandets egen turnerande 
musikfestival där deltagande artister får chansen att spela 
inför publik både på hemmaplan och utanför hemorten. I 
årets upplaga deltog 12 akter vid tre turnéstopp på olika 
platser i länet, Satelliten, Sollentuna, Tuben i Farsta samt 
på vår hemma-arena i Bryggarsalen. De deltagande artis-
terna representerade vitt skilda genrer, alltifrån hårdrock 
till hiphop, funk och singer/songwriters. En av akterna, 
Dafne Andas, utsågs även att representera Stockholm i 
Livekarusellens Riksfestival, som gick av stapeln i Norrkö-
ping.



GRATIS WORKSHOPS ÄR ETT MERVÄRDE 
Workshops är kortkurser i olika musikrelaterade ämnen som vi kostnadsfritt 
erbjuder våra studiecirkeldeltagare som får möjlighet att utvecklas och lära sig 
av professionella utövare. Under året hade vi 8 workshops i musikrelaterade 
ämnen som inspelning/mixning och mastring i studiosångteknik och bygge av 
gitarrpedaler. 

NYA KURSER INOM MUSIK 
Under 2019 har flera nya musikkurser sett dagens ljus, bland annat en längre 
kurs i studioinspelning och mixning, DJ-kurser, låtskrivning och körsång. 
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Stockholm 
Jazz Festival 
i Bryggarsa-
len 
Den 20:e oktober arrang-
erade Studiefrämjandet 
för 6:e året i rad en Stock-
holm Jazz Festival-kon-
sert i Bryggarsalen med 
band och artister från vår 
egen musikverksamhet.
  
Artisterna var bokade för att 
skapa ett varierat program: 
Jonathan Lundberg Band – 
Fusion i världsklass, Jimi T 
Saint & Ouroborz - Grooving 
hiphop à la Roots med texter 
på svenska, Estrad Big Band 
(EBB) – Klassisk storbandsjazz 
med sångsolister och K-Bird – 
Finstämd soul/jazz/pop. Det 
blev en väldigt bra konsert och 
framför allt Jonathan Lundberg 
Band fick fin uppmärksamhet 
i form av en recension av Dan 
Backman i Svenska Dagbladet 
och Orkesterjournalen.  



DANSKARUSELLEN 2019 
DANSKARUSELLEN ÄR SEDAN FEM ÅR STUDIEFRÄMJANDETS NATIONELLA TURNÉ 
för dem som vill utvecklas som dansare och scenpersonligheter.  Årligen ges 
drygt 100 unga dansare ett sammanhang och en plattform för att pröva sitt 
uttryck inför publik, och en mötesplats för att knyta kontakter. Stort fokus i år 
har legat på att anlita professionella coacher för att lyfta dansarnas utveckling. 
Erfarna danspedagoger- och konstnärer med kunskap inom specifika genrer har 
följt och stöttat dansarna genom hela turnén.  
Danskarusellens ambition är att ha en bred genremässig och geografisk 
spridning bland de medverkande dansarna. Samtliga är med på tre turnéstopp 
på tre olika scener i länet; Arena Satelliten – Sollentuna, Huset – Huddinge 
och Tumbascenen – Botkyrka, vilket var möjligt genom ekonomiskt stöd och 
lokalstöd från kommunerna. I turnén medverkade 120 dansare fördelat på 14 
akter. Över 500 besökare köade för att komma in på det avslutande turnéstop-
pet på Tumbascenen som snabbt blev fullsatt. Stilar som representerades i årets 
upplaga var afrobeat, jazz, hiphop, dancehall, modernt, pole dance och K-pop. 
Musikalartisten Johan Charles var värd för kvällen och knöt underhållande ihop 
akterna. 
Förutom den stora publiken engagerar sig många i turnén, dels familj och be-
kanta till medverkande dansare men även andra dansintresserade. Två grupper 
valdes ut att representera Stockholm vid Danskarusellens riksfinal i Norrköping 
– Every Movement & Moves2.
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Dans
En verksamhet som växer 
stadigt hos oss är dans. 
Våra fina danslokaler 
uppskattas av våra dans-
grupper och i år har vi 
utökat i Brygghuset genom 
att omvandla en föreläs-
ningslokal till en flexibel 
dansstudio. Det innebär att 
vi nu har fyra dansstudios 
i lokalerna vid Odenplan 
och en blackbox anpassad 
för dans i Högdalen. Loka-
lerna fylls snabbt av nya 
dansgrupper som hittar till 
oss. 

Grupperna träffas regelbundet 
i studiecirklar för att utvecklas 
i stilar som dancehall, K-pop, 
modern dans och hiphop. 
Förutom att slipa på sina koreo-
grafier är det flera som arbetar 
med att arrangera workshops 
och dansföreställningar i sam-
arbete med oss. Northern folk 
tribal arrangerade en helg med 
workshops på Högkultur och 
Dancehall international bjöd 
på battles i världsklass under 
sitt event i Bryggarsalen.  Tango 
08 hade välbesökta workshops 
och milongor och Lindy Christ-
mas presenterade den fartfyll-
da swingdans-showen A Christ-
mas Puzzle. 
Vi har också ett brett utbud av 
danskurser med hög kvalité, 
allt från balett för vuxna nybör-

jare och argentinsk tango till 
Skotsk dans och Tribal fusion. 



SPRING BEAST 
Studiefrämjandet stöttar sedan flera 
år, Nordens största graffiti- och gatu-
konstfestival Spring Beast. Festivalen 
produceras av ideella krafter som 
med folkbildningen som grund ut-
vecklar deltagarna och når impone-
rande resultat. Med knappa resurser 
lyckades vi även 2019 att leverera 
en festival med 200 konstnärer som 
målade sida vid sida, livemusik, 
dans och mycket mera. Studiefräm-
jandets roll har varit övergripande i 
samarbetet med föreningen Graffiti-
främjandet. Vi hjälpte även till med 
att söka polistillstånd och lokal för 
möten kring planering och mark-
nadsföring. Festivalen lockade ca 
10 000 besökare under en helg.
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Konst 
 
Utställningar  
Galleri Högkultur har under året 
slagit rekord i antalet utställ-
ningar med sju olika konstnärer 
som visat sina verk i foajén. 
Cirkeldeltagare och besökare 
på Högkultur har under vernis-
sagekvällarna kunnat ta del av 
blandade stilar inom klassiskt 
måleri, fotografi, handarbe-
ten och kollage med mera. 
Utställningen på Högkultur är 
för vissa av konstnärerna den 
allra första, ett viktigt steg i det 
konstnärliga arbetet. 
Konstnärer som har ställt ut 
under 2019 är Viktoria Möller, 
Hugo Röjgård, Cecilia Kle-
mentsson, Maria Yvell och Virka 
Dygnet Runt, Pernilla Lindgren, 
Lina ’LER’ Eriksson och Smilla 
Michaelsdotter. 
(två bilder från utställningar) 

Konstsnack 
Konstsnack är precis vad det 
låter som, samtal om konst. 
Under året har Konstsnack 
lockat intresserad allmänhet 
och konstnördar, in i samtal på 
olika teman. I samband med 
den internationella kvinnoda-
gen avhandlades konsthisto-
rien med fokus på kvinnornas 
roll och plats i den. Under mars 
månad hölls ett samtal om 
konstformen graffitins utveck-
ling i anslutning till utställning-
en Post-Graffiti i Sickla, som 
Studiefrämjandet var medar-
rangör till. 
 
Nya samarbeten 
Ett nytt samarbete som startats 
under året är med frisörsalong-
en House of Egoista på Söder-
malm. Här kan konstnärer som 
samarbetar med Studiefräm-
jandet visa och sälja sin konst 
på en central adress med bra 
exponering. Ett mycket bra 
mervärde för våra konstcirklar! 
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Scenkonst
 
Vår scenkonstverksamhet rymmer allt från den nystartade studiecirkeln som repar 
inför sin första produktion till de etablerade frigrupperna som har en mångårig och 
omfattande verksamhet. Vi möter grupperna på den nivå de befinner sig och kan ge 
stöd som är relevant både för nybörjare och erfarna, exempelvis tillgång till replokaler 
och scener, kurser i ledarutveckling och föreningsutveckling, lån av teknik och möjlig-
het att använda Studiefrämjandets personal som bollplank. 

Stockholm Fringe Festival 
(STOFF) firade sitt tioårsjubi-
leum 2019 genom att arrangera 
jubileumsfestivalen ”STOFF X”. 
STOFF är en plattform för inn-
ovativ scenkonst där det lokala 
möter det internationella och 
där nätverkandet mellan artis-
ter, arrangörer och publik är en 
komponent som ger festivalen 
dess unika stil. Årets upplaga 
av festivalen bjöd in artister och 
konstskapare som identifierar 
sig som kvinnor, ickebinära 
och transpersoner, att bidra till 
programmet.  Resultatet blev 
en multidiciplinär scenkonst-
festival som rymde en mix av 
dans, teater, performancekonst 
och stand up. I år hade vi även 
en egen nisch under festivalen 
genom att arrangera lajvscenen 
”LARP-be the Art”, på Högkultur. 
Under festivalen arrangerade vi 

tre lajv: Fade to black, Human 
Experience och Beasts We Fight 
Against, samt den interaktiva 
och mycket personliga pro-
grampunkten To the Bitter End, 
där bara två deltagare åt gång-
en hade möjlighet att medver-
ka och lajva ett förhållandes 
olika faser.  
Studiefrämjandet är stolta över 
samarbete med STOFF som vi 
stöttar med lokaler, marknads-
föring och teknik.  
 
Stand up  
Under våren drog Studiefräm-
jandet igång en stand up-kurs 
riktad till kvinnor, ickebinära 
och transpersoner, grupper 
som är underrepresenterade 
inom stand up idag. Vi ville 
ändra på detta, bland annat 
genom att arrangera sex styck-
en rookie-kvällar på Högkultur 

där kursdeltagare och andra 
oetablerade komiker fick testa 
sitt material inför publik, ett 
samarbete med ledarduon Per-
nilla Hammargren och Therese 
Sandin, arrangörerna bakom 
klubben Stand up yours.   
Komikern Moa Svan är ett an-
nat återkommande ansikte på 
Högkultur. Under våren arrang-
erade hon under rubriken Svan 
sessions, tillsammans med 
artisten Sabina Wärme humors-
hower med ämnen så skilda 
som fotboll, historia och musik. 
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Spelkultur
 
Spelkultur är ett samlings-
begrepp för kulturformer 
kopplade till olika sorters 
spel, både analoga och 
digitala, rollspel, lajv och 
cosplay. Spelkulturen är en 
av Sveriges mest populära 
hobbies och omfattar även 
skapandet av spel, civil-
samhället kring spelhob-
byn, och upplevelsekul-
turen som vuxit upp med 
festivaler och konvent. 

Studiefrämjandet Stockholms 
läns eget nätverk Rollspels-
främjandet är en mötesplats 
för människor inom spelhob-
byn för att utvecklas och sprida 
rollspelet som pedagogiskt 
verktyg och öka kunskapen 
om rollspel som hobby.  Vi har 
anordnat ett tiotal prova på-ar-
rangemang i samarbete med 
Jordbro och Rotebro biblio-
tek, SciFi-bokhandeln i Gamla 
Stan samt på Comic Con på 
Kistamässan. På spelkonven-
tet Spel i Fokus, showcaseade 
vi brädspel och arrangerade 
rollspelssessioner för barn och 
vuxna där nybörjare kunde pro-
va på rollspel och lära sig mer 
tillsammans med oss.  

Vi har erbjudit workshops 
och föreläsningar där vana 
rollspelare fått utveckla sina 
kunskaper i spelledande och 
skrivande av egna rollspelsä-
ventyr med några av Sveriges 
bästa rollspelsförfattare såsom 
Gabrielle de Bourg, Gunilla 
Jonsson och Michael Pedersen, 
samt föreningar som Granland 
och RPG Game Mastering Guild 
Stockholm. Vi har också arrang-
erat en föreläsning om hur spel 
kan vara ett verktyg för ökad 
interaktion mellan människor 
med Jon Back, lektor vid Lund 
Universitet. 



PODCAST 
Under 2019 har Studiefrämjan-
det Stockholms län startat en 
egen podcast, 

Spretigt, som har släppts i fyra 
avsnitt. Tanken är att lyfta och visa 
vår fantastiska verksamhet, dess 
bredd och just spretighet. Avsnit-
ten produceras av en arbetsgrupp 
bestående av anställda på kontoret, 
men gäster i podden kan vara alla 
möjliga från vår verksamhet. De 
första avsnitten avverkar hur det är 
att spela i ett band, vi får följa med 
på en naturguidning och prata ledar- 
och föreningsutveckling.  
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Med föreningen Krigshjärtan 
arrangerade vi Sveriges största 
fantasy-lajv, Krigshjärta IX, på 
ett gammalt skjutfält i Almnäs 
mellan Södertälje och Nykvarn.  
Tillsammans med Sverok 
arrangerar vi en rad aktiviteter. 
Spellovet infaller på höstlovet 
varje år med spelaktiviteter 
för barn och ungdomar på 
bibliotek runt om i länet samt 
i Sveroks egna lokaler i Kristi-
neberg. Vi arrangerade även 
evenemang på Internationella 
Kvinnodagen 8 mars och Inter-
nationella mansdagen 19 nov 
på Högkultur i Högdalen, där vi 
uppmärksammade kvinnor och 
icke-binäras plats i spelkulturen 
och spelhobbyn, samt positiva 
maskulina förebilder.  
Stockholms Stadsbibliotek 
anordnade, tillsammans med 
oss och Sverok, Nördcon med 
pärlplatteaktiviteter och tävling 
i Cosplay och teckning.  
Under Prideveckan arrangerar 
vi årligen QueerCon i våra loka-

ler i Brygghuset vid Odenplan, 
ett konvent i samarbete med 
föreningen Queernördarna. 
Fokus är HBTQ- representation 
i nördkultur och evenemanget 
är även ett tillgängligare alter-
nativ för minderåriga än andra 
officiella arrangemang under 
veckan.  
På Bokmässan i Göteborg 
fanns vi representerade i tre 
paneldiskussioner om lajv som 
pedagogiskt verktyg och metod 
för representation av minorite-
ters plats i historieskrivningen.  
Tillsammans med Södertälje 
Cosplayförening anordnade vi 
Cosplay på biblioteket i Söder-
tälje, för att visa upp denna typ 
av verksamhet. 
Under året lanserade vi #Stolt, 
en lajvantologi och en studie-
plan som vi har skapat till-
sammans med RFSL, och som 
behandlar HBTQIA-personers 
ofta osynliggjorda historia. 
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Konstskolan 
Basis 

Basis konstskola är cen-
trum för Studiefrämjandets 
konstnärliga verksamhet i 
Stockholm. Skolan ligger 
i ett vackert 1700-talshus 
centralt på Södermalm 
och erbjuder tre studieme-
delsberättigade heltids-
utbildningar; Konstnärlig 
grundutbildning, Konst-
närlig fördjupning samt 
Inredning och design. 
Utbildningarna ger en ge-
digen konstnärlig grund för 
framtida högskoleutbild-
ning inom konst, design, 
arkitektur m.m. 

Utbildningen står under stat-
lig tillsyn av Myndigheten för 
yrkeshögskolan/konst och kul-
turutbildning. Basis blev under 
2019 medlem i organisationen 
FRIKS- fria konstnärliga och 
hantverksmässiga utbildningar.  
Basis konstskola erbjuder ock-
så en stor kursverksamhet på 
kvällar och helger.  



KULTURNATTEN 
PÅ BASIS 
Stockholms stads evenemang Kultur-
natten blev en stor succé på Basis den 
27/4 2019. Skolan besöktes av nära 
300 personer som hade workshop i 
serieteckning, stillebenmåleri, kroki 
och linjeteckning till liveband.
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På Basis finns det också 
möjlighet att starta studiecirk-
lar och nyttja skolans lokaler 
kvällstid, lov och helger. Vi 

har under året startat cirklar i 
skulptur och alumn-cirklar med 
gamla Basiselever.

Under 2019 har vi genomfört 
21 barnkurser, 24 vuxenkurser, 
33 kulturarrangemang och 12 
företagsevent. Barnens konst-
skola är en mycket populär 
verksamhet som vuxit och ut-
vecklats till konstkollon under 
lovperioderna. 

Bland kulturarrangemangen 
fanns Basis Forum, öppna 
föreläsningar med efterföljande 
samtal.  
Under våren inleddes ett sam-
arbete med Medelhavsmuse-
et. Medelhavskroki i muséets 
lokaler och med modell i toga, 
är öppet för alla. Vi har inlett 
ett samarbete med Etnografis-
ka muséet kring pedagogiska 
tjänster för visningar, kurser 
och barnkollo.



JÄGARSKOLAN  
Jägarskolan är sedan länge en av 
våra mest populära kurser. Vi erbjud-
er en komplett teoriutbildning där 
målet är att deltagaren efter avslutad 
kurs går vidare och klarar proven för 
jägarexamen. Jägarskolans samtliga 
kursledare är medlemmar i Svenska 
Jägareförbundet och utbildade i vårt 
ledarutvecklingsprogram. I samarbete 
med Jägareförbundet Stockholms län 
och de lokala kretsarna knyter vi kon-
tinuerligt nya lärare till Jägarskolan. 
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 Studiefrämjandet erbjuder varje termin, hund-
ratals kurser, föreläsningar och utflykter inom 
dans, data, konst, djur-, natur- och miljöområ-
det. Vi skapar sammanhang för bildning, utveck-
ling och engagemang för människor som får 
träffas kring sina intressen.  
Vi fortsätter att bredda och öka utbudet och 
med nyheter som Mjölksyrning av grönsaker 
och Komposteringskurs, Biologisk mångfald och 
Grundläggande marklära – plantering av unga 
plantor. Under hösten startade kursen Natu-
ren och människan, om naturens betydelse för 
människors hälsa och välmående. Svampkur-
serna och svamputflykterna i samarbete med 
Stockholms Svampvänner är fortsatt populära 

och lockar nya deltagare varje år liksom våra 
fågelkurser t.ex. Sjö- och skärgårdsfåglar samt 
Flyttfåglar. Sportfiske, Biodling, Trädgård, Slöjd 
och Svetsning är andra favoriter. Nytt för i år foto 
med grundkursen Lär dig fotografera från grun-
den och uppföljningskursen Naturfotokurs till 
våren 2020. 
Distanskurser 
På distans erbjuder vi allt från bokföringskurser, 
inspelning med LogicX och föreningskunskap till 
”Att köpa valp”. 

Kurser



UNDER 2019 HAR VI 
GENOMFÖRT  
• 17 st Ledarutveckling steg 1, L1 
• 4 st MusikCirkelledarUtveckling, 

MCU 
• 4 st Ledarutveckling steg 2, L2 
• 1 st Ledarutveckling steg 3, L3 

För sammanlagt 391 deltagare

VI ANORDNAR FÖRELÄS-
NINGAR & WORKSHOPS 
FÖR LEDARE, GRATIS 
FÖR DE SOM SAMARBE-
TAR MED OSS. 
• Motivera ideella, föreläsning 

med Aron Schoug, 30 deltagare 
• Från härskar- till främjar-

tekniker, 2 st workshops, 49 
deltagare 

• Hållbart engagemang & led-
arskap – brinn utan att brinna 
ut! Föreläsning med Tomas 
Hultman, 16 deltagare 

• Hjärt- och lungräddning, 3 st 
kurser, 21 deltagare 

• Studiecirkel Leda normkritiskt, 7 
deltagare 
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I 2019 års deltagarutvärde-
ringar får kurserna i ledar- och 
föreningsutveckling ett snittbe-
tyg på 5,3 (på en skala där 6 är 
högsta betyg). Våra kursledare 
får omdömen som ”proffsiga, 
pålästa, engagerande och in-
kluderande”.

” Idag har jag lärt mig mer än 
under alla mina år på hög-
skolan” 
”Jag har fått inspiration, 
kunskap och nya verktyg att 
ta med till min grupp ” 

Citat ur deltagarutvärderingar Ledarut-
veckling steg 1, L1

Av L1-kurserna har fem varit på 
lättare svenska inom föräldra-
projektet Älskade barn. Vi har 
haft en L1 Guide tillsammans 
med Svenska Turistfören-
ingen, med fokus på att leda 
aktiviteter utomhus. Vi har haft 
fyra L1 för hundfolk, varav en 
i samarbete med Roslagens 
Brukshundklubb, och en som 
uppdragsutbildning till elever 
i årskurs 3 på Djurgymnasiet, 
inriktning hund.

Ledar- och förenings-
utveckling
 
 Vi erbjuder ledar- och föreningsutveckling, kostnadsfritt 
för våra cirkelledare, personal, samt grupper och fören-
ingar som samarbetar med oss. Syftet är att stärka kva-
liteten i verksamheten genom kontinuerlig fortbildning. 
Vi arbetar med folkbildningens pedagogik och blandar 
teori och praktik med fokus på reflektion och erfaren-
hetsutbyte. Kurserna leds av utbildare med pedagogisk 
kompetens och erfarenhet från föreningslivet. Det kallas 
ledarutveckling för att det handlar om att utveckla sitt 
ledarskap, genom samtal och upplevelser tillsammans 
med andra. Ledarutvecklingsprogrammet finns i tre steg 
(L1, L2, L3), där vi fördjupar oss i cirkelledarskapet. Vi 
kan erbjuda kurser på lättare svenska, för unga, för cir-
kelledare i musik och kultur, och även skräddarsy utifrån 
särskilda förutsättningar.



HEJ KATARINA LINDSKOG, LEDARE I SVENS-
KA TURISTFÖRENINGENS UNGDOMSVERK-
SAMHET ”TILLSAMMANS”! 
Du har gått alla tre steg i Studiefrämjandets ledarutvecklingsprogram, och 
deltagit i studiecirkeln ”Leda normkritiskt”. Vad har det gett dig? 

”Jag har fått kunskaper i framför allt grupputveckling, kommunikati 
o n och konflikthantering. Både teori i form av användbara modeller, 
och praktik genom övningar. Andra deltagares erfarenheter var 
mycket lärorikt. Jag känner mig motiverad att använda allt jag lärt 
mig! Jag har fått verktyg för att ungdomarna fort ska lära känna 
varandra, och hur jag som ledare kan skapa grundtrygghet och 
bättre kommunikation. Jag har också fått kunskaper i konflikthante-
ring.”
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Förenings-
kunskap
 
Vi har haft tre kurser i 
Grundläggande förenings-
kunskap / Styrelseutbild-
ning, varav en för Sverok. 
Här går vi igenom fören-
ingsdemokratin, stadgar-
na, årsmötet, styrelsens 
ansvar och arbetsuppgif-
ter, styrelseledamöternas 
roller, mötesformalia och 
protokollskrivning. 
Vi har haft föreläsningar 

om Valberedning, Starta 
ideell förening och Ekono-
mi i förening. 
Sammanlagt har 69 perso-
ner deltagit i kurser i fören-
ingskunskap.

”Så allmänbildande! Den 
här kursen borde alla gå, 
oavsett om man sitter i en 
styrelse eller inte!” 

– Deltagare på Grundläggande fören-
ingskunskap
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Kvalitet 

Vi fortsätter att förbättra 
vårt systematiska kvalitets-
ledningsarbete, med intro-
duktioner, ledarutbildning-
ar och besök hos grupper 
och föreningar. Årligen görs 
också olika typer av stick-
prov för att säkra kvalitet i 
verksamhet. 
Vi har uppdaterat och ren-
sat på vårt intranät och fört över aktuell information till det nya Intranätet SharePoint.  
En viktig del i kvalitetsarbetet har varit vår avvikelserapportering där ledningsgruppen 
hanterar synpunkter och klagomål från personal, deltagare, myndigheter och allmän-
heten. 
På verksamhetsmöten och personalmöten diskuteras regelbundet folkbildningens 
etikfrågor. De flesta i personalen deltar också på Länsbildningsförbundets årliga etik-
konferens. En granskning hösten 2019 har visat på uppenbara felaktigheter i rapporte-
ringen av vår verksamhet. I och med detta har vi inlett ett omfattande kvalitetsarbete 
som kommer att fortgå hela 2020. 

Personal 
Under året har antalet anställda 
varit ca 63 personer, motsva-
rande 57,5 tjänster. Vi har även 
anlitat cirka 430 arvoderade 
ledare, lärare och annan perso-
nal. 
Vi har kollektivavtal via tjänste-
mannaavtalet mellan Unionen 
och IDEA samt via cirkelle-
daravtalet mellan Lärarförbun-
dets och Lärarnas Riksförbunds 
Samverkansråd, Teaterförbun-
det och Studieförbunden. 

Kompetensutveckling 
Personal, ledare och lärare 
har deltagit i olika kurser och 
utbildningar under året såsom 
ledarutveckling, utbildning 
i våra digitala verktyg samt 
kurser i föreningsutveckling och 
ekonomi. De flesta i personalen 
deltog på Länsbildningsförbun-
dets etikkonferens.  
All personal har genomgått 
utbildning i GDPR och vi fort-
sätter att stärka och säkra våra 
rutiner och system. Under 
hösten genomgick hela perso-

nalen en halv dags obligatorisk 
brandskyddsutbildning. Vi har 
även haft olika kompetensut-
vecklingsträffar för personalen, 
”Att hantera/bemöta aggressiva 
och/eller hotfulla personer”, 
Studiecirkel för nya L1-utbilda-
re, samt utvecklingsdagar med 
teamen. Vi genomförde också 
två studiecirklar i presenta-
tionsteknik.
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Konferenser under året  
Två personalkonferenser 
har hållits under 2019. I april 
arbetade vi under en dag med 
värderingar, drivkraft, glädje 
och flow under ledning av Lina 
Lanestrand från Ledarinstutu-
tet. Här föddes ett antal idéer 
vid våra gruppdiskussioner, va-
rav några har förverkligats, t.ex.
podden ”Spretigt”, som handlar 
om folkbildning i Studiefräm-
jandet.  
Vid planeringskonferensen i 
september med personal och 
styrelse, fick vi träna på själv-
ledarskap ”Att leda sig själv i 
en föränderlig värld” med Lisa 
Gawell från Raoul Wallenberg 
Academy samt ta del av en 
workshop:  Hur arbetar vi med 
feedback? som hölls av våra 
medarbetare Hanna Hagström 
och Siri Sandquist. Både taket 
och temperaturen höjdes ge-
nom Mustafa Panshiris föredrag 
om invandring, integration och 
inkludering. Vi hade också upp-
skattade aktiviteter för andra 
delar av hjärnan med gemen-
samt pärlande och en finstämd 
musikstund som avslut och 
uppstart av dagarna.  

Möten och internkommunika-
tion 
Personalmöte hålls en gång 
per månad med all perso-
nal. Demokratisk dagordning 
tillämpas. En gång per månad 
hålls ett verksamhetsmöte där 
vi diskuterar etik, rapportering, 
samarbeten och andra verk-
samhetsfrågor. Våra verksam-
hetsteam och arbetsgrupper 
har möten ca varannan vecka. 
Ledningsgruppen möts varan-
nan vecka och fackklubbens 
ordförande deltar vid behov. 
Fackklubben har två personal-
representanter i styrelsen som 
närvarar vid styrelsens möten. 
Skyddskommittén träffas fyra 
gånger per år.  I den behandlas 
alla frågor om den psykiska 
och fysiska arbetsmiljön. De 
planerar även in skyddsron-
derna i våra lokaler. Krishante-
ringsgruppen sammankallas i 
september varje år. Krishante-
ringsplanen tas upp på oktober 
månads personalmöte 
Riksförbundet genomför en 
medarbetarenkät i början av 
varje år. Uppföljning av resulta-
ten har gjorts i varje team med 
respektive chef, skyddsombud 

och verksamhetschefen när-
varande. En handlingsplan för 
varje team tas fram och utgör 
underlag för vårt gemensamma 
kvalitetsarbete.  
Varje fredag skickas ett Veck-
omail till all personal med 
aktuell, viktig och relevant 
information. Vår personalhand-
bok delas ut till alla nyanställ-
da. Den uppdateras löpande 
och gås igenom på september 
månads personalmöte.     
Riksförbundets kommunika-
tionsplattform Workplace har 
under året slagit igenom som 
ett smidigt verktyg i kontakten 
mellan personal på Studie-
främjandet avdelningar i hela 
landet. 
Under hösten lanserades Sha-
repoint, det nya intranätet för 
hela organisationen som blir 
den självklara lokala lösningen 
för informationsdelning.
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LOKALER

HÖGKULTUR  
Högkultur är vårt kulturcentrum 
i Högdalen. Lokalerna som vi 
förvaltat i fyra år har nu blivit 
den kulturella mötesplats vi 
hade som vision. På de 200 
kvadratmetrarna finns plats för 
scenkonst för studiecirklar och 
grupper inom teater och inom 
dans i vår välutnyttjade black-
box.  Dagtid, då cirkelverksam-
heten är låg, hyr vi även ut till 
professionella ensembler. Un-
der året har lokalerna använts 
flitigt för publika föreställningar, 
bl.a. stand-up samt för större 
möten, lajv och filminspel-
ning. I foajén har konstnärer 
fått möjlighet att visa sin konst 
vilket skapat en trevlig atmosfär 
samt givit dem nyttiga erfaren-
heter för framtida utställningar. 
Lokalerna rymmer också plats 
för olika typer av möten och 
studiecirklar. I musik- och podd
studion producerar studiecirk-
lar musik och poddradio. 
 

BRYGGHUSET OCH BRYGGAR-
SALEN 
I Brygghuset kan vi erbjuda 
Stockholms finaste lokaler för 
folkbildningsverksamhet. Stän-
diga förbättringar vad gäller 
teknik, uppfräschad foajé och 
toaletter har gjorts tack vara 
Studiefrämjandets Stockholms 
läns helägda dotterbolag 
Hamburgerbryggeriet AB som 
har haft ännu ett framgångs-
rikt år. Genom sin verksamhet 
med konferenser, seminarier, 
konserter och event har det 
utvecklats till en av Stockholms 
mest populära mötesplatser 
där bildning och kunskap mö-
ter upplevelser och inspiration. 
Målsättningen är att bolaget 
ska generera långsiktig nytta för 
Studiefrämjandets kärnverk-

samhet och vision. Under 2019 
blev HBAB miljöcertifierade 
med Svanen 
 
TORPET: HUSET FÖR DJUR 
OCH NATUR 
Under året har vi öppnat Torpet 
i våra nyrenoverade lokaler i 
Finntorp, Nacka. Inriktningen 
är djur, natur och miljö. I Torpet 
finns två undervisningslokaler 
och ett större föreläsnings- och 
aktivitetsrum. Det är speciellt 
utrustat för folkbildande verk-
samhet tillsammans med hund, 
med ergonomisk matta och 
hopphinder. Samtliga rum har 
projektor och ljudutrustning. 
Det finns också ett fullt utrustat 
kök, tillgängligt för alla som är 
i lokalerna. Tre medarbetare 
bemannar Torpet dagligen.
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Folkbildning för en hållbar värld 
FN:s 17 Globala mål för hållbar utveckling kan bara nås genom ökade kunskaper och delaktighet hos 
alla, på alla nivåer i samhället. Kunskap är grunden för att kunna fatta kloka och hållbara beslut. Det 
är på gräsrotsnivå som engagemanget förenar och sprids och kan skapa förändring. Folkbildningen 
har en bärande roll i att kunskap växer och sprids och är en del av lösningen för att uppnå FN:s 17 
Globala mål för hållbar utveckling.  
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Studiefrämjandet Stockholms län
Brygghuset Norrtullsgatan 12 N
box 6361, 102 35 Stockholm
Tel: 08-555 352 00
stockholm@studieframjandet.se
www.studieframjandet.se/stockholm
Kontorstider 08.30-17.00
Bankgiro 714-9214
Bankgiro med OCR 592-9286

Våra övriga verksamhetslokaler:

Fittja
Fittjapulsen/Fittjaskolan
Stökhagsvägen 1
Tel: 070-728 70 80

Högdalen
Högkultur, Högdalsplan 12
Tel. 08-555 352 00

Nacka
Finntorpsvägen 3 C
Tel: 08-555 352 00

Norrtälje
Posthusgatan 2
Tel: 08-555 352 27

Tensta
Hagstråket 13
Tel: 08-555 352 00

Tumba
Lagret, Storvretesvägen 4
Tel: 08-530 311 05

Konstskolan Basis & Inredningskolan
Folkungagatan 147
Tel: 08-642 44 13
www.basis.se

Musikhus med replokaler och inspel-
ning studios
(www.replokaler.nu):
Eastman Olivecronasväg 17, Stock-
holm
Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N
Studio 32, Ankdammsgatan 32, Solna
Lagret, Storvretsvägen 4, Tumba
Alphyddan, Alphyddevägen 1, Nacka

Medlemsorganisationerna
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