
1

gör en annan
värld möjlig! 
– i stockholm

abf stockholms
verksamhetsberättelse 2013

STOCKHOLM



2

innehåll

gör en annan värld möjlig!
medlem i abf stockholm
studiecirklar & kultur
komvux
svenska för invandrare 
elvira kunskapsutveckling ab
ett öppet hus mitt i stockholm
ekonomi & resurser
kvalitet & organisation 

4
6
8

10
12
14
16
18
20

revolutionen kommer inte att visas på tv

I stället görs den, steg för steg, i folkbildningen och i skolan. Just nu. Den sker när vuxna, 
unga och barn möts för att tillsammans lära, växa och förändra. När människor möts 
för kunskaper, skapande och gemenskap byggs socioekonomisk plattform, egen makt 
och framtidstro. Och självrespekt. 
 För utan självrespekt, ingen respekt för andra. Och utan respekt för andra, inget 
förtroende för att samhället är möjligt att förändra. Då sker inga ”revolutioner”. 
Heller inga klass- och kulturresor. 

Det är belagt att ojämlikhet skapar ohälsa för alla. Ändå ökar segregationen 
inom utbildning och kulturliv, på arbets- och bostadsmarknad. Så länge som 
skolframgångar, kulturdeltagande, hälsa eller omvänt – arbetslöshet – inte fördelar 
sig slumpmässigt, så är vårt samhälle inte fritt. Frihet för alla förutsätter jämlikhet. 
Jämlikhet bygger på resurser efter behov. Och för det behöver vi känslan av solidaritet. 

Därför fortsätter ABF Stockholm att utmana strukturer som hindrar 
människor från olika kulturer, klasser och åldrar att mötas för kunskap och 
förändring. Demokratins kärna är det respektfulla mötet mellan människor. 
ABF Stockholm lever det solidariska budskapet i ord och handling varje dag. 
 Vår modell är folkbildning i flera former – cirklar och kulturarrangemang, 
Komvux, SFI och mycket mer. ABF Stockholm sprider folkbildningens kvalitet 
och förhållningssätt inom fler områden. Ett exempel är vårt idéburna dotterbolag 
ELVIRA som vinner upphandlingar i konkurrens med vinstutdelande koncerner. 

Kunskaper och färdigheter att bli till något tillsammans med medborgerlig 
bildning, skapande och gemenskap att finna den egna styrkan – bli någon – är 
de övergripande målen. När alla får del byggs långsiktigt hållbar solidaritet. 
 Tack alla medarbetare, cirkelledare, lärare, medlemmar och deltagare som 
varje dag gör det möjligt. Tillsammans gör vi Stockholm mer jämlikt, och därmed 
en annan värld möjlig. 

Håkan Wiclander, studieombudsman ABF Stockholm
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Valåret 2014 står för dörren och de demokratiska organisationernas kapacitet sätts på prov. 
Ekonomiska klyftor medför segregation inom utbildning, på arbetsmarknad  och bostadsmarknad. 
Folkrörelsen av i dag ser inte ut som förr. Många nya sociala rörelser är inte traditionellt organiserade. 
I nätverk och sociala medier höjs röster som tidigare marginaliserats.
 
Här finns Abf Stockholm. Vi är en sammanhållande kraft i ett klimat som kan verka mer polariserat 
än någonsin. I en tid av ökande främlingsfientlighet i hela Europa är vi trygga i vetskapen om att våra 
medlemsorganisationer förenas av gemensamma värderingar om alla  människors lika och unika värde. 
Inte bara i ord, utan i handling.  

Folkbildning är för oss en idé om ett fritt kunskapssökande. Med studiecirklar, föreläsningar, kultur, 
vuxenutbildning och kompetensutveckling som verktyg är vår strävan att 
   • främja, och själv delta i, samhällsförändring i  överensstämmelse med arbetarrörelsens värderingar
   • utbilda anslutna organisationers medlemmar för uppgifter i föreningsliv, arbetsliv och samhälle
   • skapa delaktighet och valfrihet i utbildning och kulturliv för alla människor. 

Att motverka rasism, gynna integration och bidra  till att stärka och utveckla demokratin står högst på 
vår agenda. Särskilt satsar vi på att nå arbetslösa, korttidsutbildade och personer med funktionsnedsättning. 
Vi finns i hela huvudstaden, inom och utanför tullarna. Våra deltagare tar makten över sina liv – genom att 
lära i mötet med varandra. Människan är stark när hen bildar och organiserar sig i sammanhang där 
allas röster tas tillvara. 

Med utbildning, folkbildning och kultur vill 
ABF Stockholm motverka klassamhället och 
stärka folkrörelsen. 

gör en annan värld möjlig!

abf stockholms styrelse 2013 

ordförande: teres lindberg, stockholms arbetarekommun, vice ordförande: anki von essen Walldén kommunal 

stockholms län. ledamöter: bernt johansson if metall, kerstin järneberg hso stockholm stad handikappförbundens 

samarbetsorgan, sigrid lundström seko, stockholm, per sundgren vänsterpartiet, gun gustafsson pro stockholm, 

johnny sellmar unga örnar stockholmsdistriktet, lilian mårelius handels, krystyna larsson abf stockholm

suppleanter: kenneth persson pro samorganisation, rodi raWej spånga kurdiska förening, jens petersen ssu, 

johan sjölander stockholms arbetarekommun, hanna holmer abf stockholm
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2013 i korthet 

höga betyg till komvux
Tioårsjubilerande ABF Stockholm 
Komvux fick höga betyg i Kommun-
förbundet Stockholms läns brukar-
undersökning. 4,4 av 5 som svarade 
sa att de kunde rekommendera 
skolan till andra. 

styrelseutveckling
ABF Stockholms styrelse inledde 
arbete kring framtidsstrategin 
”Strategi 2020” och fortsätter att 
utveckla sina arbetsformer.

betygsrätt till sfi 
I november blev det klart att ABF 
Stockholms SFI tilldelats betygsrätt 
av Skolinspektionen. 

höjda kulturbidrag till abf  
Stockholms stads kulturförvaltning
presenterade en ny modell för 
fördelning av kommunbidrag till 
studieförbunden. ABF Stockholm fick 
efter intensivt ansökningsarbete 
ökat bidrag. Bland annat värderas 
ABFs ytterstadsarbete högt.

samhällsorientering på 10 språk
ELVIRA Kunskapsutveckling ABs
utbildningar lovordades i upphand-
lingen av samhällsorientering för 
nyanlända. 

tolkutbildning fortsatte
Efter goda resultat 2012 anlitade 
Arbetsförmedlingen återigen ABF 
Stockholm för att bedriva kontakt-
tolksutbildning. Två utbildningar 
genomfördes 2013.  

socialistiskt forum om språket 
”Ta språket tillbaka!” var rubriken på 
den debattartikel som publicerades 
på SVT Debatt i samband med 
Socialistiskt forum i  ABF-huset den 
23 november. 2 500 besökare 
samlades för att analysera språkets 
roll i politiken under Sveriges största 
forum för vänsterdebatt. 

ny ledning och organisation 
Tidigare studieombudsman Göran 
Eriksson gick i pension efter 33 år 
i folkbildningens tjänst. Till ny om-
budsman utsågs Håkan Wiclander, 
tidigare verksamhetschef på 
Stadsmissionens skola. 

foto: hugo nabo
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medlem i abf stockholm 

Varje vecka träffas deltagare från olika fack-
förbund på Fackliga-Politiska aftonskolan. 

Aftonskolan är en tvärfacklig utbildning, med deltagare 
från olika förbund. Arrangörer är LO, ABF och Socialde-
mokraterna i samverkan. Varje vecka belyser föreläsare 
från både vänster och höger aktuella ämnen. Utbildning-
en pågår under ett år och avslutas med en studieresa till 
Bryssel i maj 2014. 

Siri Reinhag, skolinformatör och ungdomsansvarig 
på Kommunal i Stockholms län, är en av deltagarna på 
utbildningen 2013/2014. 
 – Jag har alltid brunnit  för arbetsmarknadsfrågor. Men 
jag har mer och mer insett hur det är kopplat till politi-
ken i stort. Att arbeta fackligt handlar mycket om politiskt 
påverkansarbete. Därför ville jag ha mer kunskap om hur 
politiken fungerar. 
 – Kunskap är makt. Det är viktigt när man diskuterar för 
att kunna bemöta argument och ta tillvara sina rättighe-
ter, säger Siri Reinhag. 

”Folkrörelser som vill förändra samhället 
måste hela tiden bygga sitt arbete på kunniga 
och aktiva medlemmar. Det är självständiga, 
kritiskt tänkande och medskapande medlemmar
som ger demokratiska organisationer deras styrka” 
Med utgångspunkt i ABFs idéprogram samarbetar 
62 medlemsorganisationer med ABF Stockholm. 

 – Det är intressant att höra hur det är i andra förbund. 
Man får ett bredare perspektiv på arbetsmarknaden. Och 
eftersom vi ses varje vecka hinner vi få en relation till var-
andra, säger Siri Reinhag. 

Antalet deltagare ökade detta läsår. Kanske finns 
det en koppling till det förestående valåret och den ny-
tändning i fackligt engagemang som det kan ge. 
 – Alla är taggade och det är en politisk stämning på kur-
sen. Egentligen är påverkansarbete lika viktigt varje år, 
men nu finns det hopp om förändring. Det känns som att 
det kan bli bättre efter valet, säger Siri Reinhag. 
text & foto: sanna samuelsson

Aftonskolan visar 
att kunskap är makt



7

medlem i abf stockholm 

Reumatikerföreningen 
Stockholm storsatsade på 
föreläsningar under 2013

Föreningens kvällar kan handla om 
allt från diagnoser och behandlingar, 
till politik som påverkar personer 
med reumatiska sjukdomar, till före-
drag om Hemingway eller Årstafrun. 

Carol Sevegran är kanslichef på 
Reumatikerföreningen.  
 – Ofta handlar vår föreläsningsverk-
samhet om olika aspekter av att ha en 
reumatisk sjukdom, som är viktig att 
känna till för våra medlemmar. Men 
vi har även kulturträffar, där vi foku-
serar på annat. Våra medlemmar är 
inte bara är människor med en kro-
nisk sjukdom, de har andra intressen 
i livet också, säger Carol Sevegran. 

Föreningen hade märkt en ned-
åtgående trend för antalet deltagare 
på studiecirklarna – och bestämde 
sig för att i stället satsa på föreläs-
ningsverksamheten. 
 – Vi har ökat vårt antal aktiva och 
når ut till fler besökare. Våra med-
lemmar vill inte binda upp sig i stu-
diecirkelformen, däremot har kor-
tare föreläsningar visat sig fungera, 
säger Carol Sevegran.  

En fördel med föreläsningar 
är att föreningen kan minska antalet 
volontärtimmar för ledarna, som alla 
arbetar idéellt.
 – Vi har ett femtiotal ledare och de 
tycker det här är en form av verksam-
het som fungerar. De är alla kroniskt 
sjuka och nu kan deras krafter räcka 
längre, säger Carol Sevegran.  

Information och kunskap sna-
rare än sociala aktiviteter är dock 
i fokus för Reumatikerföreningen, 
även om de också anordnar resor 
med lägre tempo och hög tillgänglig-
het. Samtidigt har information blivit 
så mycket mer tillgänglig i samband 
med internet. 
 – Det var länge sedan vi hade klas-
siska studiecirklar, eftersom man nu 
enkelt kan söka information på in-
ternet själva. Tyngdpunkten ligger 
istället på hur man kan leva ett bra 
liv med en reumatisk sjukdom. Vi för-
söker lyfta fram en positiv livssyn, till 
exempel vilken mat som är bra när 
man är sjuk och hur man kan hitta 
gyllene tillfällen i tillvaron, säger Ca-
rol Sevegran.  
text: sanna samuelsson

”Våra medlemmar är inte bara människor med 
kronisk sjukdom, de har andra intressen 
 i livet också”

fullsatt i abf-husets största sal under föreningens föreläsning om artros.  foto: reumatikerföreningen stockholm
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studiecirklar & kultur

i mörkrum och ateljéer, i replokaler och datasalar. Bakom stafflier och bokryggar, 
med penslar, röst och tal. När människor möts för att lära sig något nytt tillsammans i 
studiecirklar utvecklas demokratin. Men inte bara det. Folkbildningens möten skapar 
självförtroende och framtidstro. På föreläsningar och seminarier träffar författare sina 
läsare, politiker sina uppdragsgivare, organisationer och föreningar sina medlemmar. 

Utifrån statens syften med folkbildning och ABFs idéprogram bedriver ABF 
Stockholm versamhet inom studiecirklar, kulturarrangemang och det som kallas annan 
folkbildning - genom egna evenemang såväl som i samarbete med andra aktörer. 
En drivkraft är att utveckla nya metoder för demokrati och medborgarinflytande för nya 
sociala rörelser och stärka utvecklingen hos gamla och nya föreningar. Det handlar om 
att finnas där det finns människor som bygger samhälle och demokrati. 

Abf-huset på sveavägen och två lokalkontor i Rinkeby och Skärholmen är centrum 
för arbetet. Här hjälper ABFs medarbetare till med allt som handlar om studier och 
pedagogik. De är bollplank när föreningar och medlemsorganisationer planerar studier 
och hjälper till att hitta lokaler där band och fria grupper kan repetera. Här pågår också 
ständig planering av workshops, seminarier och föreläsningsserier. 

Demokrati på riktigt! Hos ABF möts människor 
för att förstå, påverka och förändra samhället.

stockholms bästa studieprogram 2016 
Samhället förändras och efterfrågan på ABF Stockholms
utåtriktade kurser minskar sedan några år tillbaka. 
Under våren 2013 inleddes ett omfattande förnyelse-
arbete. Ett antal strategier togs fram, med målet att 
erbjuda Stockholms bästa studieprogram 2016. 

framtidsvision – dialog med tio kulturföreningar
Vilket slags stöd önskar kulturföreningarna från ABF 
Stockholm? Frågan ställdes i dialog med tio 
inbjudna kulturföreningar i syfte att öka medinflytande 
och delaktighet. I nästa fas utformas konkreta 
utvecklingsförslag för utökat samhällsengagemang 
och gränsöverskridande möten. 

kvalitetsarbete 

mellan 1 januari och 31 december 2013 har abf 
genomfört folkbildning i olika former genom 
totalt 325 588 (311 754) studietimmar. det innebär 
en ökning på cirka 4,5 procent under 2013. 

det sammanlagda antalet studiecirklar, kurser 
och verksamhet för barn uppgick under året 
till 6 179. antalet timmar i dessa verksamheter 
blev 287 446 och deltagarna var 42 996. 

36 procent av cirkelverksamheten gjordes i 
samarbete med medlemsorganisationer / 
övriga organisationer. 

56 procent utgjordes av verksamheten inom 
musik och scenkonst och 8 procent inom abf 
stockholms utåtriktade studieprogram. 

4 238 kulturprogram har genomförts i stockholm 
under året, en ökning med 14 procent. i timmar 
blir detta 38 142 studietimmar. av dessa 
ägde 1 023 kulturprogram rum i abf-huset.

2013 i siffror 
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foto: @abfstockholms instagram

socialistiskt forum 2013 
Lördag 23 november tog ABF språket 
tillbaka på årets största forum för 
vänsterdebatt. Volontärer hjälpte oss 
att göra dagen möjlig. 

vittnesmålets tematik 16 april
Författarna Athena Farrokzad och 
Johannes Anyuru samtalade utifrån 
sina böcker Vitsvit och En storm kom 
från paradiset.

abf + kungsan = live
Band från ABF Stockholms musik-
verksamhet spelade live på scenen i 
Kungsträdgården under en torsdag-
kväll i augusti. Avslutade gjorde 
rockbandet Crucified Barbara.

teater reflex i kärrtorp
I ett nytt samarbete med Teater 
Reflex fick ABFs scenkonstgrupper 
chansen att möta sin publik. Här 
Enskedespelets ”Det är vi som är vi”. 

koll på samhällsdebatten 
Många upprördes av debatten om 
rasprofilering i tunnelbanan. På ett 
extrainsatt webbsänt panelsamtal 
analyserade aktivister och forskare 
det pågående REVA-projektet. 

1 maj = folkbildning och fest 
Till musik, dans och inspelning av 
podd-radio samlades 1 maj-firare 
från hela vänstern på Färgfabriken. 

från fiskis till världen
I Fisksätra Folkets hus fick Fiskis-
borna delta i samtal om politik och 
samhälle.  

plattform för papperslösa 
Tillsammans med Tensta Konsthall 
samarbetar ABF i ett uppmärksam-
mat internationellt projektet för pap-
perslösa. 

allt från retorik till data
ABF Stockholms utbud av öppna 
cirklar och kurser presenterades i två 
kurskataloger som delades ut till hus-
håll i hela Stockholm under januari 
och augusti. 
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komvux

2013 i siffror 

Alla kurser på ABF Komvux er-
bjuds i klassrum. 90 procent studerar 
på plats, till skillnad från många an-
dra vuxenutbildningar i staden.
 Kurs- och läroplaner styrs av Skol-
verket och undervisningen sker på 
uppdrag av Stockholm stad och an-
dra kommuner i Stockholms län. 
Men ABF:s idéer är närvarande. 

Folkbildningens metoder har 
inspirerat både undervisning och 
arbetsklimat. Lärare och ledning ar-
betar ständigt med att utveckla de-
mokratiska arbetsformer. Alla  stu-
derande har rätt till inflytande över 
såväl undervisningens utformning 
och innehåll som skolans arbetsmiljö. 
 Mindre studiegrupper ger möjlig-
het till kontinuerliga samtal mellan 
lärare och kurskamrater. I en studie-
miljö där varje individ får komma till 
tals är det lättare att lära.

Många studerande läser svenska 
som andraspråk – vissa kommer di-
rekt från SFI-studier. En annan mål-
grupp är de som inte avslutat sina 
gymnasiestudier och behöver kom-
plettera en eller flera kurser.
 Vissa läser in en hel examen. An-
dra har redan en gymnasieutbildning 
men läser in en eller flera kurser för 
att få behörighet till en viss högskole-
utbildning. Många arbetar parallellt, 
andra saknar arbetslivserfarenhet. 

En så blandad målgrupp kräver 
flexibilitet och individanpassning. 
 Under 2013 har ABF Komvux satsat 
på att kartlägga behov av stödinsat-
ser. Här har skolan erbjudit tillvals-
kurser inom studieteknik, presenta-
tionsteknik, läs- och hörförståelse, 
uttal och arbetsmarknadskunskap. 
Studie- och yrkesvägledaren bistår 
med professionella råd – både för var-
dagen på skolan och inför livet efter 
studierna på Komvux.

2013 i korthet 

fler läser på abf komvux  
Antalet studerande har ökat, både på 
grundläggande nivå och gymnasie-
nivå. Även antalet kvällsstuderande 
är fler. Fler studerande kommer från 
kranskommunerna Botkyrka, Solna, 
Sollentuna, Järfälla, Täby, Danderyd 
och Vallentuna.

höjda resultat i engelska
Betygsresultaten i engelska på grund-
läggande nivå har höjts från 64 pro-
cent till 86 procent godkända betyg 
efter att ett nytt kursupplägg införts. 

lärarsamarbete med göteborg 
Samarbete med lärare och ledning 
vid ABF Vux i Göteborg inleddes 
under våren 2013. Tillsammans ge-
nomfördes kompetensutveckling och 
utbyte av idéer om upplägg och be-
dömning. 

ny lärlingsutbildning
Under hösten startade ABF Komvux 
en lärlingsutbildning till Butiks-
säljare i samarbete med pedagoger 
från ELVIRA.

ny studiehandbok
Med den nya studiehandboken un-
derlättas vardagen för både nya och 
befintliga studerande. 

På ABF Komvux Stockholm undervisar behöriga 
lärare inom svenska, samhällsvetenskap, språk, 
matematik, naturvetenskap och data. 

under 1 januari-31 december 2013 har abf utfärdat 4 077 
betyg, varav 2 538 stycken för gymnasie- och 1 539 stycken 
för grundläggande kurser. 

antal unika individer uppgick totalt till 2 647, varav
1 754 på gymnasienivå och 893 på grundläggande nivå.

totalt uppnår 80 procent av de studerande godkända betyg. 
på grundläggande nivå uppnår 88 procent godkända betyg. 
antalet godkända betyg på gymnasienivå uppgår till 75 procent.

i den senaste brukarundersökningen säger 4,4 av 5 att 
de kan rekommendera skolan till andra.
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Aymara läste Svenska som 
andraspråk och Engelska 
under ett år för att komplet-
tera sin gymnasiekompetens.

Aymara sökte ABF Komvux för att 
den låg nära hem och förskola. Det 
verkade praktiskt. Men då visste hon 
inte riktigt vad det var för skola hon 
sökt till. Redan första dagen upp-
levde hon den trevliga och seriösa at-
mosfären på skolan. Den övertygade 
henne om att hon hade hittat rätt.
 Aymara valde att läsa in hela sin 
kompletterande gymnasiekompetens 
på skolan. Varför? 
 – På ABF Komvux finns alla förut-
sättningar. Det finns bra lärare, stu-
die- och yrkesvägledare, spännande 
litteratur, datasalar och – som varit 
viktigt för mig – närheten till Stads-
biblioteket där jag studerat mycket 
under året.

Aymara minns hur det var att kom-
ma till skolan utan att behärska språ-
ket. Hon kände att det var viktigt att 
ha en bra och erfaren lärare. Och det 
fick hon.
 – Min första lärare var underbar. 
Hon gjorde verkligen att jag blev in-
tresserad av det svenska språket. Och 
hon utmanade mig genom att prata 
och diskutera. Jag är helt övertygad 
om att lärarens erfarenhet och meto-
dik har en stor betydelse för resulta-
tet. Hon visste vad vi behövde för att 
vi skulle utvecklas.
 Aymara är själv utbildad förskole-
lärare och kan de pedagogiska grun-
derna. Men det framtida yrkeslivet 
kommer antagligen inte att bli inom 
skolan.
 – Nej, jag arbetade tidigare inom 
läkemedelsbranschen och nu är må-
let att bli apotekstekniker här i Sve-
rige, avslutar hon.
text: martin höglund

aymara är en av abf stockholms komvuxelever. nu vill hon bli apotekstekniker.           foto: maria ramström

”Min första lärare var underbar. Hon gjorde att 
jag blev intresserad av det svenska språket” 
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svenska för invandrare 

2013 i siffror 

som en av 21 skolor ger ABF Stock-
holm utbildning i svenska för in-
vandrare på uppdrag av Stockholms 
stad. Antagning sker via stadens SFI-
centrum, där alla studerande får göra 
ett kunskapstest. 
 Skolan undervisar på studieväg 2, 
som riktar sig till den som har gått 
upp till nio år i skola i hemlandet och 
studieväg 3, för den som har gymna-
sieutbildning eller akademisk utbild-
ning sedan tidigare. 

Studenten väljer skola – och allt 
fler väljer ABF. Här är det kursstart 
varannan vecka. Nya elever får intro-
duktion under två dagar och place-
ras sedan i en liten studiegrupp som 
matchar kunskaper, utbildningsbak-
grund och studietakt. 
 Vanligast är att läsa måndag-fre-
dag, 16 timmar i veckan. Andra läser 
intensivt i dubbel takt.
 

Förstå, tala och skriva är målet 
för studierna. Kultur är ett viktigt in-
slag i lärandet, och lättlästa böcker 
främjar språkutvecklingen. Ett stort 
utbud av studiebesök – museer, bib-
liotek, myndigheter och riksdag – gör 
det svenska samhället lättare att för-
stå. 
 Varje studerande tar eget ansvar 
för sina studier – men hjälp finns att 
få för den som vill lägga ner extra tid. 
På eftermiddagarna erbjuder skolan 
extra undervisning i allt från gram-
matik till uttal och hörförståelse. 

Alla lärare är behöriga. Upp-
draget handlar om att se varje stude-
rande och avgöra när den är redo för 
de nationella proven. Tiden för att gå 
igenom de tre kurserna B, C och D va-
rierar. Vissa studerar i tre år – andra 
blir klara på två månader. 

Många som klarat sfi går direkt 
vidare till Komvux och kursen svens-
ka som andraspråk. Andra fortsätter 
att öva sin svenska i mötet med ar-
betslivet.

2013 i korthet

2013 var ett succéår för ABF 
Stockholm SFI. Antalet studerande 
ökade under hösten. Under läsåret 
2012/2013 blev 100 procent av de som 
gjorde prov godkända på sin kurs. 
 Juni-augusti 2013 höll skolan  för-
sta  gången sommaröppet och 150 
personer passade på att studera i nya 
grupper och med många studiebe-
sök.
 Och i november 2013 tilldelades 
ABF Stockholm SFI betygsrätt från 
Skolinspektionen. Ett beslut som 
innebär att skolan har rätt att utse en 
rektor och på egen hand utfärda 
betyg i framtiden. 

På ABF Stockholms SFI öppnas 
dörrarna till det svenska samhället. 

under 2013 har alla som avslutat kurserna 2b, 2c 3c och 3d 
uppnått betyget godkänt. 

resultaten på 2b har ökat från 93 procent till 100 procent.
resultaten på kurserna 2c, 3c och 3d är bättre än under åren 
2009-2012. även andelen studerande som blir godkända på prov 
har ökat.

under 2013 har antal studerande ökat med ca 15 procent till 680 
personer. andel studerande med lägre utbildningsbakgrund 
har ökat med tio procentenheter från 27 procent (2012) till 
37 procent (2013). 
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svenska för invandrare 

varje onsdag besöker khosbayar sukhbaatar språkkafé på abf stockholm sfi.               foto: anna classon

Det är onsdag eftermiddag i 
SFI-lokalerna på Sveavägen.   
Vid ett bord i den sorliga 
foajén sitter SFI-deltagaren 
Khosbayar Sukhbaatar. 

Hon väntar på att fikabrödet ska du-
kas fram och att veckans språkkafé 
ska börja. Khosbayar har läst svens-
ka sedan i höstas och försöker gå på 
Språkkafét så ofta som möjligt.  
 – Jag läser SFI åtta timmar varje dag 
och går hit nästan varje onsdag. Det 
är viktigt att jobba hårt om du vill 
lära dig svenska, säger hon. 

En stund senare kommer fikale-
darna in genom dörren – fem pen-
sionärer från PRO slår sig ner med 
en kaffekopp vid var sitt bord och 
de studerande sprider ut sig mellan 
dem. Mellan wienerlängder och kaffe 
avhandlas samtalsämnena. Det är 
högt och lågt; seder, maträtter, fri-
tidsintressen och uttal. Men en sak är 
gemensam – all konversation sker på 
svenska.  

 – Det är nästan en förutsättning. Vi 
har deltagare från många olika län-
der och talar inte varandras språk, 
säger Anna Westholm, en av ledarna 
på dagens språkkafé. 
 Deltagarna på dagens träff har sina 
rötter i bland annat Mongoliet, Grek-
land, Iran och Syrien. Kunskaperna i 
svenska varierar, vissa har studerat 
länge och övar inför slutprovet, an-
dra är precis i början av sin undervis-
ning. Men oavsett nivå så sker delta-
gandet efter förmåga. 

För Anna Westerholm är det vik-
tigt att allt är på deltagarnas villkor. 
Hon har varit med som ledare på 
språkkafét under ungefär ett och ett 
halvt år. 
 – Jag fick tips av min bror som ock-
så är med här. Det är väldigt roligt 
och jag får träffa många intressanta 
människor. Det är olika vad vi pratar 
om. Ibland kommer man in på mer 
kontroversiella frågor, men jag är 
noga med att inte fråga för mycket. 
Det är alltid på deltagarnas premis-
ser. 

Språkkafét är ett sätt för delta-
garna att få testa sina vingar, enligt 
henne. 
 – När jag frågar om de har några att 
prata svenska med så är det många 
som inte har det. Inte alla så klart, 
men många. Då är detta ett sätt att 
få testa språket. Och vi brukar ha väl-
digt roligt. 

För Khosbayar Sukhbaatar är 
Språkkafét ett sätt att lära sig uttal 
och använda sig av de glosor hon stu-
derat in. 
 – I klassrummet pratar vi inte så 
mycket. Vi läser och lär oss ord, men 
använder dem inte. På Språkkafét 
kan jag lära mig att använda och ut-
tala orden. Jag känner inte så många 
svenskar, så det är bra att få öva här,
 De andra deltagarna verkar hålla 
med. När kaffet är utdrucket och fi-
kabrödet är slut pågår samtalet fort-
farande. 
text: maria carlsson

”Jag känner inte så många svenskar, så det är 
bra att få öva språket här” 
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elvira kunskapsutveckling ab

elviras uppdrag 2013

Med 135 olika uppdrag har ELVIRA nått cirka 1 900 personer. 

Utbildningsföretaget elvira, ett dotterbolag till ABF Stockholm, 
kompetensutvecklar såväl yrkesarbetande som vill växa i sin yrkesroll som 
arbetssökande som vill öka sina chanser till jobb. Det handlar om att stärka 
tron på den egna förmågan, lyfta fram kompetens och ge redskap att utveckla 
den. 

Pedagogerna är erfarna folkbildare som prisas i deltagarundersökning-
arna. I ESF-projektet Hållbart arbete, där 500 personer deltagit i utbildningar 
i svenska som andraspråk, engelska, kommunikation och data under året, var 
99 procent av deltagarna nöjda eller mycket nöjda med sin kurs. 

Folkbildningens fyra syften löper som en röd tråd i allt ELVIRA gör. 
ELVIRAs utbildningar riktas mot ett stort antal målgrupper, men verksamhet 
för personer med funktionsnedsättningar, sjukskrivna, arbetssökande, 
uppsagda, flyktingar och ungdomar prioriteras. Det handlar, som alltid på 
ABF Stockholm, om att ge mest till den som fått minst. 

”Mycket bra struktur på kursen. 
Vi deltagare ’bestämde’ tempot 
och det fick mig att känna mig 
delaktig och engagerad” 
deltagare i hållbart arbete om 

kursen presentationsteknik

”I er närvaro känner
jag mig trygg (…) Tidigare 
var det ingen som frågat mig 
vad jag vill, eller varför jag 
hamnat i denna situation. 
Tack för allt!” 
deltagare inom resa-projektet

I snart 20 år har ELVIRA gett kunskap, 
mod och handlingskraft till både anställda 
och de som står utanför arbetsmarknaden. 

resa – sysselsättningsplatser 
på uppdrag av försäkringskassan 
och arbetsförmedlingen har elvira 
stöttat personer som varit borta från 
arbetsmarknaden en lång period. 
90 deltagare fick här pröva och 
utveckla sin arbetsförmåga under 
handledning. 

samhällsorientering på 10 språk
fördjupad och praktisk kunskap för 
nyanlända om hur det är att leva i 
sverige. 60 grupper, med totalt cirka 
1 000 deltagare.

städutbildning – jobbtorgen
45 personer fick utbildning i att utföra
professionella städuppdrag, teoretiskt 
och praktiskt. efter kursen fick 
hälften av deltagarna arbete.

etableringslots
elvira hjälper till i kontakt med 
arbetsgivare och myndigheter 
och ger råd och stöd vid arbets-
sökande eller val av utbildning. 
på lätt svenska, amhariska, arabiska, 
engelska, franska, persiska, ryska, 
somaliska, sorani, spanska och 
tigrinja. 35 deltagare deltog. 

yrkeskurser för ungdomar 
26 ungdomar mellan 17 och 24 år 
fick utbildning inom sälj, café och 
lager under 11-15 veckor. 
60 procent av deltagarna fick arbete 
efter kursen. ett uppdrag från sam-
ordningsförbundet östra södertörn.

omställning 
på uppdrag av fackliga organisationer
har cirka 15 personer fått stöd vid 
omställning eller varsel. 

esf-projektet hållbart arbete 
kompetensutveckling för anställda 
inom if metall. 500 personer har deltagit 
i kurser i svenska. engelska, kommunika-
tion och data. 99 procent har varit nöjda 
eller mycket nöjda. 

övriga uppdrag
kurser i data, kommunikation, ekonomi,
språk och pedagogisk handledning för 
privata företag, organisationer och 
fackföreningar. drygt 100 personer har 
deltagit. 
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elvira kunskapsutveckling ab

 – Vår ambition är att bli 
bäst på det vi gör. Inte störst. 

När ELVIRA:s VD Carina Wahlund 
Järvi talar om sin verksamhet är 
”kvalitet” ett ord som ständigt åter-
kommer. 
 Inne på hennes kontor i ABF-huset 
strålar solen in genom persiennerna 
och landar på en hög av broschyrer. 

I tjugo år har Carina och hennes 
kollegor varit en motvikt till ”de stora 
jättarna”, som hon kallar dem. En 
motvikt som inte drivits av ett vinst-
intresse, utan av att ge människor 
möjlighet att utvecklas, både som in-
divider och i arbetet.  
 – ELVIRA skiljer sig från många an-
dra utbildningsföretag. Vi har alltid 
de enskilda individerna för ögonen 
och utgår från deras behov, förutsätt-
ningar och mål.  Vi ska vara med hela 
vägen och stötta, från ax till limpa, 
säger hon. 
 

Carinas drivkraft under åren har 
varit att bekämpa de orättvisor hon 
sett i världen och hemma i Sverige. 
Ett samhälle som blivit mer och mer 
”uppdelat”. 
 – De som har det bra får det ännu 
bättre och de som inte har goda möj-
ligheter från start halkar efter. Ibland 
möts man ju av argumentet ”Bara 
man vill så kan man”, men så är det 
faktiskt inte. Det handlar inte bara 
om att vilja, det handlar om att förut-
sättningarna är olika.

Hon nämner klass och ursprung 
som några av faktorerna som kan 
vara med och påverka ens positione-
ring på arbetsmarknaden.  
 – Gruppen av ungdomar som står ut-
anför arbetsmarknaden växer. Ung-
domar som börjar sina vuxenliv som 
arbetslösa. Det är ett av de största 
problemen vi har, säger hon.
 – Jag tror på ett rättvist samhälle 
där alla får vara delaktiga och känner 
att de kan vara med och påverka sin 
egen utveckling.

 
Vilka utmaningar har elvira 
framför sig?
 – Vi måste fortsätta att arbeta för 
ett mer jämlikt samhälle, säger hon.
 En utmaning enligt Carina är 
också att få politiker och andra an-
svariga att inse att kvalitet måste få 
kosta samt att de i större utsträck-
ning måste ha en diskussion om af-
färsetik – för att få bort oseriösa 
leverantörer.
 – Vi kan inte dumpa våra priser för 
att de större företagen konkurrerar 
med ett lägre pris. Det är den en-
skilda individen som kommer i kläm 
när det tummas på kvaliteten, säger 
Carina. 
 – Vårt uppdrag med folkbildning-
ens syften som grund är viktigare 
än någonsin.
text: emilie roslund 

"Det är den enskilda individen som hamnar i 
kläm när det tummas på kvaliteten"

carina Wahlund järvi är vd för elvira kunskapsutveckling ab.              foto: emilie roslund
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I lokalerna på Sveavägen i Stockholm möts dagligen
tusentals människor för att lyssna, tänka efter 
och samtala. ABFs medarbetare gör det möjligt. 

ett öppet hus mitt i stockholm

stabernas kvalitetshöjande insatser 2013

renovering av abf-husets fasad
Den vackra fasaden på ABF-huset har under 2013 fått en försiktig upprustning efter 
50 år av väder och vind. Originaldelar i form av blå klinkers beställdes från Italien för 
att säkerställa att husets karakteristiska utseende bevaras i framtiden.  

ny brandgasventilation för ökad säkerhet
Efter ett omfattande arbete under hösten 2013 är brandgasventilationen på plats i 
ABF-huset. Syftet med installationen var att öka säkerheten för både personer och 
inventarier vid händelse av brand, efter direktiv från myndigheter.

ny ekonomisk struktur inför 2014
Verksamhetsåret 2014 inleds med en omorganisation, där framför allt folkbildnings-
grenens verksamhet strukturerats i nya arbetslag. ABF Stockholms ekonomiavdelning har 
under 2013 arbetat fram en ny ekonomisk struktur som svarar mot denna förändring.

förenklad personaladministration
Med Agda Web som lanserades under hösten 2013 kan alla medarbetare sköta personal-
ärenden såsom tidrapportering, utlägg och kompledighet genom ett webbaserat verktyg. 

ny hemsida för insyn och kommunikation
I maj 2013 lanserades nya www.abfstockholm.se, en modern webbplats där hela 
folkbildningsgrenens utbud synliggörs. Hemsidan anknyter tydligt till både Komvux 
och SFI:s webbplatser för att skapa en mer tydlig och sammanhållande bild av hela 
ABF Stockholms verksamhet. 

abf-huset i siffror 

abf-husets sammanlagda yta är 10 430 kvadratmeter.
huset har 35 studierum och 9 föreläsningssalar.
under året har studielokalerna hyrts ut under 6500 timmar 
till externa aktörer. 

inom lokalförvaltningen arbetar 14 medarbetare.
abf-huset har vanligtvis öppet 84 timmar per vecka.
det genomsnittliga antalet besökare per vecka
beräknas till cirka 5 000 personer. 
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ABF-huset håller öppet sju dagar i veckan, 
dagtid och kväll. Lokalvårdaren Zora Delic 
har arbetat 20 år inom husets väggar.

Zora har arbetat som lokalvårdare på ABF i sju år. Varje 
morgon klockan tio i sex möts hon och hennes kollegor 
i huvudentrén för att planera förmiddagens arbete. Plan 
4 med tillhörande trappuppgång är Zoras marker, men 
ibland blir det fler våningar. Om någon av de andra fyra 
lokalvårdarna är sjuk delar Zora och hennes medarbetare 
upp städningen mellan sig.
 – Vi är ett jättebra team som jobbar, vi hjälps åt. Det 
känns som att vi är en familj här i huset, säger hon.
På frågan vad hon uppskattar mest med sitt arbete är sva-
ret enkelt: arbetsmiljön och att få träffa så många olika 
människor. 
 – Jag känner mig bekväm här och jag älskar att städa. 
Det är inte alls lika stressigt som att jobba på restaurang. 
Här kan jag planera mitt arbete själv.

Över den gråa linolium-mattan glider Zoras städ-
vagn fram. I lådor och hyllor ligger alla städverktyg som 
behövs under en förmiddag. Tre borstar, två moppar, ren-
göringsmedel och trasor är prydligt fördelade i vagnens 
blåa förvaringssystem. Vid borden utanför hissarna fylls 
stolarna med studenter och take away-kaffe. 
 Klockan närmar sig nio och Zora dammar av ett par 
LED-skärmar intill expeditionen. Om en timma går hon 
av sitt första pass. Sedan bär det av vidare till SFI på andra 
sidan huset där hon arbetar fram till klockan tre.                          

Totalt har Zora arbetat 20 år inom ABF:s väggar. 
Innan hon började städa arbetade hon som kallskänka i 
restaurangen ”Cirkeln” i huset. Vilka egenskaper har du 
mest användning för i ditt yrke? 
 – Jag är öppen person som ser alla människor omkring 
mig. Sen är jag petig också. Det är viktigt att det är rent 
och fint. 
text & foto: emilie roslund

Zora delic har arbetat 20 år inom abf-husets väggar.         foto: anna classon & hugo nabo

ett öppet hus mitt i stockholm

Lokalvårdaren Zora Delic: 
”Det känns som att vi är en familj här i huset” 
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ekonomi & resurser

2013 – ett ekonomiskt starkt år 

Tillväxten under året blev 4 procent. Överskottet 
på koncernnivå blev knappt 4,3 miljoner kronor, motsva-
rande knappt 4 procent av omsättningen. Därmed stärks 
soliditeten till drygt 57 procent. 
 Allt går tillbaka till verksamhet i form av strategiska 
satsningar, underhåll av lokaler och utveckling av kvali-
tet. Trots stora investeringar i ABF-huset de senaste åren 
uppvisar föreningen, tack vare god ekonomisk hushåll-
ning, stabilitet inför framtiden. (Se flerårsjämförelse på 
nästa sida.)

Kärnan i ABF Stockholms olika verksamhetsformer 
är det respektfulla och lärande mötet mellan människor. 
Därför är verksamheternas medarbetare organisationens 
viktigaste resurs. 
 En decentraliserad organisation bärs upp av kompe-
tens, lojalitet och engagemang för ändamålet. Under 2013 
har de olika medarbetargrupperna engagerats i gemen-
samma möten för överblick, samhörighet och stolthet, 
och därmed högre grad av delaktighet, resurs- och 
utvecklingssynergi. 

abf stockholms intäkter 2013 så används pengarna

ABF Stockolms modell med folkbildning i flera former 
åskådliggörs ekonomiskt i tårtdiagrammen ovan. 
Modellen skapar intäkter för kärnverksamhet i flera olika 
”samhällssystem för bildning och utbildning”. 
 De traditionella samhällsbidragen utgör endast 34 pro-
cent av de totala intäkterna. På så sätt är ABF Stockholm 
en företagande folkbildningsorganisation, som skapar 
samhällsnytta för fler. Sedan 15 till 20 år tillbaka har ett 
nytt samhällskontrakt med en mångfald av utförare 
etablerats. 

I den nya konkurrensen är ABF Stockholm ett exem-
pel på hur en idéburen demokratisk modell för hur mång-
fald och valfrihet kan existera utan vinstintresse. 
 ABF Stockholms särart eller konkurrensmedel är folk-
bildningens kvalitet och förhållningssätt. I diagrammet 
ovan gestaltas detta av att andelen resurser som går 
direkt till kärnverksamhet är 73 procent under 2013.

diagrammen utgör en sammanfattning av koncernens bruttoflöden på intäkts- och kostnadssidan. 

Övrigt 2 %
Landsting 3 %

Kommun 4 %

Staten 27 %

Deltagare 11 %

ELVIRA 8 %

Komvux 14 %

SFI 10 %

AMU 4 %

Fastighet 17 %
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Administration 12 %

Fastighet 15 %

Skola, bildning, kultur 73 %
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abf stockholms ekonomi – en flerårsjämförelse

abf stockholm koncern 2013 2012 2011 2010 2009

nettoomsättning tkr 112 483 108 168 105 027 100 111 102 140

resultat efter 
finansiella poster

tkr 4 299 2 858 5 727 -4 003 -6 177

balansomslutning tkr 130 488 126 636 111 031 110 071 99 846

soliditet % 57,3 55,6 60,9 56,2 65,6

medarbetare

ABF Stockholm har många medarbetare i flera olika kategorier. Totalt hade föreningen under 2013 
832 avlönade medarbetare. Av dessa har de flesta gjort en kortare insats som cirkelledare eller 
medverkat i något folkbildningsarrangemang. 
 Antalet månadsanställda under året var 106, varav 35 var män och 71 kvinnor. De månadsanställdas 
medelålder var 47 år. Tillsammans med de kortare anställningsformerna motsvarar detta 128 helårs-
tjänster. Sjukfrånvaron under året uppgick till 5,65 procent varav 2,33 procent var korttidsfrånvaro. 
 Den kanske viktigaste kategorin medarbetare syns inte i ovanstående siffror. En väsentlig del av 
folkbildningsverksamheten leds och möjliggörs av ideellt verksamma personer. Genom dessa insatser 
skapas samhällsnytta som är långt större än den med siffror mätbara. 

ledning

Studieombudsman ansvarar inför styrelsen för den löpande verksamheten. Studieombudsman 
sammankallar en ledningsgrupp för gemensamma strategiska frågor, operativ samordning och 
effektivt resursutnyttjande. I ledningen är såväl ändamålsverksamheterna som stödjande staber 
representerade. Under 2013 har ledningsgruppen bestått av: 

• Göran Eriksson, studieombudsman till och med mars
• Håkan Wiclander, studieombudsman från och med april
• Madeleine Danin, ekonomi-, personal- och fastighetschef
• Maria Asplund Sandell, verksamhetschef folkbildning
• Inger Lilienberg, verksamhetschef Komvux
• Oleg Mouss, verksamhetschef SFI
• Carina Wahlund Järvi, VD ELVIRA
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kvalitet & organisation

Komvux Folkbildningen

SFI ELVIRA

Ekonomi/personal/IT

Kommunikation

Lokalförvaltningen

Medlemsorganisationer
(62 st)

Styrelse

Studieombudsman
och ledningsgrupp

Årsredovisning

Deltagarenkät

Aktivitetsplan

Utvärdering och
kompetensutveckling

Deltagarråd

KVARTAL 4 KVARTAL 1

KVARTAL 3 KVARTAL 2

Verksamhetsplan

Budget

Analys

Förbättringsåtgärder

systematiskt kvalitetsarbete 

ABF Stockholms system för kvalitetssäkring styrs enligt en årscykelmodell. Kvalitetsarbetet utgår från folkbildningens 
syften, skollag och verksamhetskriterier samt ABF idéprogram och verksamhetsmål. Deltagares upplevda kvalitet och 
synpunkter, mätbara deltagarresultat, verksamhetsvolym och ekonomi följs kontinuerligt och samlas in för analys och 
förbättringsåtgärd på relevant nivå i organisationen.

Verksamhetsplanering och uppföljning görs utifrån fyra olika perspektiv:
• Måluppfyllelse i förhållande till syften och verksamhetsmål
• Tillväxt och ekonomi
• Deltagares synpunkter
• Medarbetares kompetensutveckling

organisation - på medlemmarnas uppdrag

ABF Stockholm är en allmännyttig idéburen koncern. Ytterst är de 62 medlemsorganisationerna 
ideella ”ägare” och uppdragsgivare. Den ideella föreningen ABF Stockholm äger 100 procent i AB 
ABF-huset, som i sin tur, äger 100 procent i ELVIRA Kunskapsutveckling AB. Organisationen är 
icke-vinstutdelande, vilket innebär att allt överskott går till långsiktig utveckling av verksamheten.
 Vid föreningens årliga representantskapsmöte utses styrelsen. Den sammanträder 6-8 gånger 
per år och leder föreningens strategiska arbete, tillsätter en föredragande studieombudsman och 
utövar systematisk kvalitetsuppföljning och kontroll, bland annat genom att ta emot rapporter om 
verksamhetens måluppföljning, kvalitet och ekonomi. 
 Under 2013 har styrelsen fokuserat på att utveckla formerna för styrelsearbetet samt satt 
igång ett större framtidsarbete – Vision och strategi 2020. 

i bilden till höger beskrivs på ett översiktligt sätt den demokratiska ”rörelse” 
mellan uppdragsgivare och verkställande organisation som abf stockholms 
realiserar. 
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kvalitet & organisation

Komvux Folkbildningen

SFI ELVIRA

Ekonomi/personal/IT

Kommunikation

Lokalförvaltningen

Medlemsorganisationer
(62 st)

Styrelse

Studieombudsman
och ledningsgrupp
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om abf stockholm

abf, arbetarnas bildningsförbund, 
är sveriges största och äldsta studieförbund. 
abf stockholm är en mötesplats för kunskap, 
bildning och kultur, för delaktighet och demokrati. 
vi erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar, 
kulturprogram, vuxenutbildning inom komvux 
sfi samt kompetensutveckling och rehabilitering 
genom elvira kunskapsutveckling ab. 

medlemsorganisationer 2013 

astma och allergiföreningen i stockholm
astma och allergiföreningen nacka-värmdö
bussarbetarnas riksorganisation, baro
byggnads stockholm-gotland
elektrikerförbundet avd. 1
epilepsiföreningen i stor-stockholm
fastighetsanställdas förbund, region ost
finska föreningen i stockholm
förbundet sveriges dövblinda, fsdb stockholm och gotlands län
föreningen sveriges dövblinda i sthlm och gotlands län
grekiska föreningen i stockholm
gs avd 9 östra svealand
handelsanställdas förbund avd 20
hjärt- och lungsjukas förening i nacka-värmdö
hjärt- och lungsjukas förening i stockholm, fhlis-stockholm
hotell och resturangfacket stockholm-gotland
hsb stockholm
hso stockholm stad
hyresgästföreningen region stockholm
if metall stockholms län
kommunal stockholms län
konsumentföreningen stockholm
kurdiska kulturföreningen i spånga
livsmedelsarbetarförbundet region öst
målarettan
neuroförbundet stockholmsföreningen
personskadeförbundet rtp, storstockholms lokalförening/rtp-sts
pro boo
pro ekerö
pro ektorp

pro fisksätra
pro gustavsberg-ingarö
pro lidingö
pro nacka
pro saltsjöbaden
pro värmdö
pros samorganisation i stockholm
reumatikerföreningen nacka-värmdö
reumatikerföreningen stockholm
rfsl i stockholm
sac-syndikalisterna, stockholms ls
seko stockholm
skpf avd 2
socialdemokraterna i lidingö
socialdemokraterna i nacka
socialdemokraterna i stockholm
srf nacka-värmdö
srf stockholms stad
ssu stockholm
ssu västerort
stockholms dövas förening
stockholms fibromyalgiförening - stoff
stockholms hamnarbetarfackförening
strokeföreningen i stockholms län
sv musikerförbundet avd 10
svensk cypriotiska föreningen
sveriges fredsråd
sällskapet länkarna i stockholm mariedal
transportarbetarförbundet avd 5
unga örnar stockholms län
verdandi stockholmskretsen
vänsterpartiet storstockholm


