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BRA KAN BLI BÄTTRE?
BLANDADE TANKAR & FRÅGOR

OM STUDIEFÖRBUNDEN
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1. Demokratin
2. (O)synligheten
3. Var för sig eller tillsammans?
+
4. En liten fråga om identitet
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1. Demokratin
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1919           1989
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Illustration: S
tina W

irsén

# ViMåstePrata
• Demokratitalare
• Bok
• Positivt mottagande
• Viktiga erfarenheter

• Fortsättning följer:
  – Sverigepratar
  – Demokratidagar

 
 

 

  
  Initiativ för samtal om demokrati     En tillbakablickande lägesbeskrivning  

     

  
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Östlund 
thomas@thomasostlund.se Februari 2019 
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Stödja verksamhet som bidrar till 
att stärka och utveckla demokratin
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Stödja verksamhet som bidrar till 
att stärka och utveckla demokratin

Vi i studieförbunden gör bra,
men vad behöver göras bättre?
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Stödja verksamhet som bidrar till 
att stärka och utveckla demokratin

Vi i studieförbunden gör bra,
men vad behöver göras bättre?

Samtal vid borden. Skriv ner er 
viktigaste förbättringsåtgärd?
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2. (O) synligheten

Jag ser ju att de inte har 
samma utbud som tidigare 
när det gäller kurser.

I vår kommun upplevs
studieförbunden som avlägsna och 

främmande. Om de saknar represen-
tation på orten är det mycket svårt att 

veta vilka de är och vad de gör.
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Studieförbundens osynlighet – frånvaro. 
Så här säger kommunerna:

• Minskad kursverksamhet – inga kurskataloger
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• Minskad kursverksamhet – inga kurskataloger
• Inga kontor – inga anställda
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Studieförbundens osynlighet – frånvaro. 
Så här säger kommunerna:

• Minskad kursverksamhet – inga kurskataloger
• Inga kontor – inga anställda
• Osäkerhet om vad vår kommuns anslag går till
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Studieförbundens osynlighet – frånvaro. 
Så här säger kommunerna:

• Minskad kursverksamhet – inga kurskataloger
• Inga kontor – inga anställda
• Osäkerhet om vad vår kommuns anslag går till
• Bristande proaktivitet – dialog om kommunens
  utmaningar
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Isberget
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”I vår kommun upplevs studieförbun-
den som avlägsna och främmande”

Vi i studieförbunden gör bra,
men hur minskar vi osynligheten?

Samtal vid borden. Skriv ner er
viktigaste förbättringsåtgärd?
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3. Var för sig eller
tillsammans?
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Regionernas roll

• Regional kulturpolitik
  Kultursamverkansmodellen
• Regionala kompetensplattformar
• RUS, Regional utvecklingsstrategi
• EUs strukturfonder (ESF)
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En sammanfattande bild:

• Splittrad

• Svag gemensam kapacitet

• Konsekvenser av att
  inte vara med?

• Vägval? Vilja? 
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En sammanfattande bild:

• Splittrad
• Svag gemensam kapacitet
• Konsekvenser av att
  inte vara med?
• Vägval? Vilja?

Behöver något förändras 
eller bra som det är?
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4. En liten fråga
om identitet
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En liten fråga
om identitet

Optiker         1 800
Veterinär        2 300
Präst          3 000
Advokat        3 000
Dietist          1 100
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En liten fråga
om identitet

Optiker         1 800
Veterinär        2 300
Präst          3 000
Advokat        3 000
Dietist          1 100
Studieförbundsvadå?     ?
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thomas@thomasostlund.se
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