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Tillsammans 
bildar vi för livet!

ÄN EN GÅNG GÖR VI i Svealand bokslut över 
ett år som innehållit så mycket mer än vi  
kunnat drömma om. Denna verksamhets- 
berättelse ger en glimt av en dynamisk period i 
våra fyra län och i nästan alla dess 47 kommu-
ner. För tredje året i rad ökar vi verksamheten 
och når fler individer med folkbildning.

Som cirkelledare och samverkanspart har du 
säkert märkt av att vi påbörjat en digitalise-
ringsresa med e-listor, e-tjänster och verktyg 
för bildning online. Det gäller att hänga med i 
modern teknik, använda den smart och  
samtidigt stå på barrikaderna för det långsam-
ma lärandet och de livsviktiga mötesplatserna i 
människors bildningsresa livet ut. 

2019 har gett oss nya samverkansparter och 
kyrkor, framför allt orientaliska med många 
nyanlända. Vi har funderat över hur vårt kul-
turarbete ska öka och vi har skapat en tydligare 
organisation kring Team Social innovation och 
integration som nu står rustat för samhälls-
utmaningar tillsammans med flera kyrkor och 
andra parter. Vi har startat projekt, anställt 
nya och avslutat projekt. Vi har rönt uppmärk-
samhet från det offentliga, samt från Bildas 
förbundskansli kring vårt IOP, Idéburet offent-
ligt partnerskap. Vi har varit på Almedalen och 
berättat, opinionsbildat och byggt vidare på 
våra nätverk.

Folkbildningen är en rikedom med allt från 
hantverk till bibelstudier, från kulturprogram 
på äldreboenden till singer-songwriters och 
rockbanden. Asylarbete, integration, läxhjälp 
och samhällsinformation, scoutverksamheten, 
våra körer i olika storlekar, våra musikskolor,  
ungdomslägren där vi utvecklar former till-
sammans för bildning av nya ledare, våra resor 
till Jerusalem och Bildas studiecenter dit vi 
bland annat tog med en grupp ungdomar från 
katolska, ortodoxa och frikyrkliga samman-
hang. Snacka om möten över 
gränser! 

Live at Heart – Sveriges 
största show case festival, 
Cityfestivalen i Västerås, 
stickhelgen i Värmland, 
skrivarcirklar, seniorsamtal 
i cirkelform och heldagar på 
temat Det hälsosamma åld-
randet för att nämna ett litet 
axplock. Grattis, du har nu en
inspirerande läsning i din hand.

Till sist, återigen ett varmt tack till er var och 
en, medlemsorganisation/kyrka, samverkans-
part/förening, ledare och deltagare, medarbe-
tare och styrelse. Tillsammans gör vi under-
verk varje dag!

Vi tog med en grupp 
ungdomar från 

katolska, ortodoxa 
och frikyrkliga 

sammanhang till vårt
 studiecenter i 

Jerusalem. 
Snacka om möten 

över gränser! 

Susanne Lindholm
Regionchef Bilda Svealand
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Bildas uppdrag     

BILDA ÄR ETT studieförbund som skapar studiecirklar, 
kurser och evenemang tillsammans med organisationer,
församlingar, föreningar och fria grupper. Med stöd 
och inspiration från oss får människor med olika bak-
grund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas.
Bilda har sina rötter i flera idétraditioner. Här möts 
svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, 
kulturer med rötter i olika delar av världen och fritt ska-
pande inom musik, dans, hantverk bland mycket annat. 

Vår vision 
Bildas vision är: Tillsammans bildar vi för livet.  
Det är i mötet med andra, som vi lär av varandra. 
Vi vill göra möten mellan människor möjliga, och 
sprida den möjligheten till fler. 

Vår verksamhetsidé 
Bilda är ett studieförbund som skapar frizoner där olika 
perspektiv möts och där samspelet frigör människors 
engagemang. Medskapande, delaktighet och livstolk-
ning är centralt i vår bildnings- och kulturverksamhet. 
Vår utgångspunkt är människors egna drivkrafter. 

Vårt syfte och uppdrag  
Studieförbundet Bilda ska med kristen livsåskådning 
som grund bedriva folkbildningsarbete som:  

• svarar mot behov i kyrka och samhälle, 

• värnar individens integritet, 

• främjar människans förmåga  
 - till självständigt ställningstagande  
 - till skapande verksamhet 
 - till samarbete och gemenskap, 

• stimulerar till ett ansvarigt engagemang i sam-
hälls- och kulturliv.  

I bildningsarbetet betraktas studieförbundets och 
medlemsorganisationernas respektive identitet och 
uppdrag som gemensamma tillgångar.  

Vår bildningssyn 
Studieförbundet Bildas verksamhet vilar på folkbild-
ningens grundsyn. Verksamheten är fri och frivillig 
och öppen för alla oavsett bakgrund och utbildning. 

Verksamheten ska värna mångfalden och ett demo-
kratiskt arbetssätt, stärka livslångt lärande och kultu-
rell verksamhet samt stimulera ett aktivt kunskaps-
sökande. Det stärker individens möjlighet att påverka 
både sin livssituation och samhällsutvecklingen.  

I Bildas folkbildningsverksamhet är också mötet mel-
lan människor viktigt. Det är i det ömsesidiga erfaren-
hetsutbytet och i den gemensamma reflektionen som 
de verkliga bildningsprocesserna äger rum. 

Statens bidrag till folkbildningen 
Syftet med statens stöd till folkbildningen är att: 

• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och 
utveckla demokratin, 

• bidra till att göra det möjligt för en mångfald 
människor att påverka sin livssituation och skapa 
engagemang att delta i samhällsutvecklingen, 

• bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja 
bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och 

• bidra till att bredda intresset för och öka delaktig-
heten i kulturlivet. 

Bildas organisation 
Studieförbundet Bilda bildades 1947 och har sina röt-
ter i de svenska folkrörelserna. Vi är en ideell, parti-
politiskt obunden organisation med drygt 14 500 ak-
tiva ledare och folkbildningsverksamhet i hela landet, 
organiserade i sex regioner. Vi har ett förbundskansli 
i Stockholm och ett studiecenter i Jerusalem. Våra 
medlemsorganisationer finns främst inom frikyrkor-
na, ortodoxa kyrkorna och katolska kyrkan. Våra sam-
verkansparter verkar inom kultur, kyrka och samhälle. 

Verksamheten utgår från de tre profilområdena 
kyrka, kultur och samhälle. I själva verket är verk-
samheten ofta överlappande, inte minst eftersom det 
sker mycket samhälls- och kulturarbete i samverkan 
med medlemsorganisationer och samverkansparter 
inom de tre kyrkofamiljerna. Det är också en av Bildas 
viktiga uppgifter, att vara en brygga mellan kyrka och 
samhälle där kulturen har ett viktigt egenvärde. 
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Det är i mötet  
med andra, som vi 
lär av varandra.  
Vi vill göra möten 
mellan människor 
möjliga, och  
sprida den  
möjligheten till 
fler! 

Ur Bildas verksamhetsidé
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BILDA HAR EN rik och bred kulturverksamhet med 
många olika kreativa uttrycksformer, med största de-
len musikverksamhet. Verksamheten präglas av stark 
deltagarkultur och medskapande eftersom vi tror på 
att utövarna ska få utvecklas på sina egna villkor.  

Satsning för att unga att utveckla sitt 
musicerande
I Västerås har vi gett ungdomar möjlighet att ta nästa 
steg från musiklektionerna på högstadiet till att starta 
ett eget band eller göra egen musik. Detta 
genom att vi har bjudit in lite drygt 
250 elever i årskurs 9 till prova-på 
dagar där man fått testa instru-
ment, kika in i en replokal, 
ratta ett mixerbord och 
se hur en studio ser ut. 
Detta är ett samarbete 
med Engelska skolans 
musiklärare som ett led i 
att möjliggöra för ungdo-
mar att ta del av konst och 
musik! 

Musikschlaget
Musikschlaget är en årlig melo-
difestival av och för musiker med 
funktionsvariation, som drivs av Bilda 
tillsammans med Maitraiders, ett band och en 
daglig verksamhet inom LSS i Sundsvall. Under året 
arrangerades en av deltävlingarna i Västerås. Tio 
bidrag gjorde upp i riksfinalen i Sundsvall och vann 
gjorde Santiago Rubio & Big Blue Band från Stock-
holm med låten Tranquilo. Musikschlaget startade 
efter att bandet Maitraiders från Sundsvall deltog i en 
internationell melodifestival i Aten 2006. Då föddes 
en idé om att arrangera en liknande musiktävling 
i Sverige. 2019 var det nionde året som tävlingen 
genomfördes.

Kultur

Verksamhetslokaler för kulturskapande
I våra verksamhetslokaler och replokaler i S-huset 
i Örebro och Ateljén i Västerås har vi haft flertalet 
band och verksamheter under hela 2019. Totalt har 
vi möjliggjort för närmare 60 band att utveckla sitt 
skapande. 

Nya samarbeten
Under året inledde vi ett samarbete med arrnagörs-
gruppen kring Quarantafestivalen. detta för att stödja 

lokala scener och spelningar och se att fler 
kan ta del av musik i alla dess former.

Vi har även inlett ett samarbetat 
med Rockfest, en musikfestival 

för Rock och Metal i Sverige. 
Vi har funnits med både i 
Västerås och Örebro och 
har även inlett ett natio-
nellt samarbete där vi på 
Bilda kommer vara med 
och erbjuda band spel-
ningar vid 10 festivaler 

tillsammans med Rockfest 
on tour 2020.

Live at Heart – på temat 
miljö och hållbarhet

Bilda var återigen huvudpartner till 
musik- och kulturfestivalen Live at Heart i Örebro. 

I år var samarbetets fokus att bidra till festivalens 
seminarieprogram. Bilda arrangerade dels ett öp-
pet seminarium för allmänheten med musikern och 
prisbelönte underhållaren Staffan Lindberg, men även 
riktade seminarier för musiker och festivalarrangörer 
tillsammans med organisationen Live green om hur 
en festival kan bli mer klimatvänlig och jämställd 
samt hur man som artist kan använda sitt artistskap 
till att förändra världen. Vi arrangerade även, som 
tidigare år, tre diaserter, i år med Rebecka Törnqvist, 
Nina Kinert och Kristofer Åström. 

Vi är väldigt 
tacksamma för stödet vi 

fått från Bilda. 
Det är viktigt med en 

organisation som ger band 
möjligheter att fortsätta

 utvecklas! 

Medlem i ett band
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Körsång
Vi har under året fått flera körer som har velat 
börja samverka med oss, detta mycket tack vare de 
satsningar vi gör för körledare och körsångare. Vi 
har erbjudit flera tillfällen för både körledare och 
körsångare att få kompetensutveckling, bland annat 
körworkshops med Katarina Henryson, inspiratör och 
pedagog från Real Group Academy, tidigare sångare i 
The Real Group. En annan satsning är Soul Children 
Festivalen som genomfördes i slutet av oktober där 
nästan 450 sångare mellan 10 och 20 år deltog. Vi har 
dessutom erbjudit våra körer appen ”We are Voice” 
där man som kör kan lägga in sina egna arrangemang 
på sånger samt ta del av andras arrangemang. Vi har 
även köpt in stödmaterial till körverksamhet som har 
särskilda behov, där deltagarna har olika funktionsva-
riationer. 

Soul Children-festivalen
Körfestivalen riktade sig främst till sångare mellan 10 
och 16 år och blev en uppskattad festival med mycket 
sång och nätverkande. Flera etablerade Soul Child-
ren-körer deltog men även nya körer och deltagare 
som aldrig hade varit på en Soul Children-festival 
förut. Lördagskvällen avslutades med en väldigt upp-
skattad konsert i Hjalmar Bergman-teatern med över 
400 sångare på scenen och en fullsatt teater. 

Folkungar
Under året arrangerades två kurser inom konceptet 
Folkungars musikverkstad i Arvika. Folkungar är ett 
sätt för barn och ungdomar att upptäcka folkmusiken 
under lättsamma former. Under 8 tillfällen fick 
barnen träffas och träna på låtar och kurserna 
avslutades med en konsert för allmänheten. 

En uppskattad studiecirkel i dragspel med ambitionen att lära sig 
spela Små grodorna lagom till midsommar!

Stadens Kör – en kör för hemlösa

Tillsammans med Stadsmissionen Örebro startade vi under hösten 2019 
upp en ny kör. Körsatsningen gick under namnet Stadens kör och leddes 
av artisten Amanda Ekberg.  

- Jag har upplevt det som oerhört meningsfullt att leda Stadens Kör. 
Deltagarna har varit mycket generösa i sin feedback och nästan efter varje 
reptillfälle kommit fram och satt ord på sin upplevelse. En återkommande 
kommentar från flertalet deltagare har varit att de har uttryckt betydelsen av 
att få en paus från vardagen, en paus från ensamhet/missbruk/ångest och ett 
avbrott den vanliga vardagslunken, berättar Amanda Ekberg. 
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Vi satsar 
på kör!



Vi satsar 
på kör!

VI ERBJUDER OLIKA möjligheter till 
kompetensutveckling och för körleda-
re och körsångare är våra workshops 
konkreta exempel på det. Körsångarens 
kraft var en satsning som vi genomförde 
tillsammans med Katarina Henryson, 
tidigare sångare i The Real Group, nu-
mera verksam i Real Group Academy, 
under hösten 2019.

Körsång är ett avancerat och roligt 
samarbete. För att sjunga i kör behövs 
musikaliskt mod, vilket bygger på tillit 
och lyhördhet. I workshopen lyftes hur 
den kollektiva kraften samspelar med 
den enskilde sångarens engagemang 
och energi samt hur alla i kören tillsam-
mans kan öka den musikaliska friheten. 

Deltagarna fick med sig tankar och 
idéer kring uppsjungning, hur man kan 
öva på att lyssna in varandra, vara 
närvarande i sången och musiken 
och ge varje körsångare utrymme att 
utvecklas. 

Utifrån den utvärdering som gjordes 
hade satsningen stort värde för körer 
runt om i landet. Flera av deltagarna 
önskade att Katarina skulle komma 
tillbaka och gör en fortsättning på 
workshopen. En sak som deltagar-
na uppskattade extra mycket med 
workshopen med Katarina var hennes 
sätt att möta deltagarna. Att man som 
deltagare kände sig som en i gruppen 
redan från start.

Under hösten genomfördes workshopturnén 
Körsångarens kraft, en stor körsatsning 
tillsammans med Katarina Henryson. 
Turnén skedde i samarbete med olika lokala 
samverkansparter och medlemsorganisationer 
och nådde omkring 250 deltagare i nio städer, där 
Örebro och Västerås var två av städerna. 

63
Antal körsångare som deltog 
i våra workshops i Örebro och 

Västerås

"Fick så mycket 
positivt, och nya 

kunskaper, metoder 
och övningar. 

Det var en fantastisk 
workshop 

på många sätt!"
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Samhälle

VI HAR BRED verksamhet tillsammans med med-
lemsorganisationer och andra samverkansparter som 
på olika sätt bidrar till att utveckla människor och 
samhälle på ett hållbart och demokratiskt sätt. Under 
2019 fortsatte vi arbetet med att tydliggöra och stärka 
verksamhetens kopplingar till de globala målen för 
hållbar utveckling och Agenda 2030.Verksamheten 
som sorterar under profilområde samhälle sker i nära 
samverkan med övriga profilområden.

Det hälsosamma åldrandet
Under 2019 fortsatte vår satsning på kursdag inom 
det hälsosamma åldrandet. Kursdagen arrangerades i 
Örebro tillsammans med Immanuelskyr-
kan med ett 50-tal deltagare. Under 
året erbjöd vi dessutom flertalet 
cirklar på temat Jag åldras 
alltså lever jag som utgår 
från Bildas studiematerial 
Seniorsamtal. Ett ma-
terial där man samtalar 
om det seniora livet med 
utgångspunkt i livet och 
åldrandet. Under hös-
ten påbörjades även ett 
arbete att göra del 2 i detta 
material för att erbjuda en 
fördjupning för deltagarna. 

Hållbarhet och kreativitet
Genom att arrangera återbrukskvällar 
med Erikshjälpen Second Hand har vi lyft upp åter-
bruk och hållbarhetsfrågor. Vi har velat sprida tips 
och idéer om textilt återbruk i sann hållbarhetsanda 
genom att inspirera till att skapa nytt av gammalt. Ett 
annat koncept som vi arbetet med och som är kopplat 
till samma ämne är Slow Fashion. Ett online-baserat 
material som vi arbetat fram tillsammans med  
Johanna Nilsson, som bloggar och föreläser om håll-
bart mode. Läs mer på www.bilda.nu/slowfashion. 

Initiativet till CrAfter Work togs i Karlstad om att 
skapa nya mötesplatser för hantverk och slöjd och 
under året har det utbildats ambassadörer i ett flertal 
kommuner i Värmland. Konceptet  har även spridits 
till Örebro med ett etablerat nätverk där vi haft flera 
träffar under året. Vi har även arrangerats kursdagar i 
Örebro och i Karlstad i olika hantverkstekniker.

Mångfald och samhällsansvar
Satsningen #killmiddag, i samverkan med Make 
Equal, stimulerar till samtal mellan män om 
jämställdhet, relationer och känslor som bidrar till 
personlig utveckling och nya insikter. 

Målet är att öka välmående hos män och 
stärka mäns förmåga och 

motivation till att agera för ökad 
jämställdhet, inte minst i den 

egna vardagen. 

I Karlstad har vi satsat på 
prepping och krisförbere-
delse och skapat mötes-
platser där människor 
möts för att tillsammans 
lära sig mer om hur man 

agerar när krisen kommer. 

I samverkan med andra 
aktörer utvecklar och sprider vi 

kunskap, verktyg och metoder för 
samtal och bidrar till personlig utveckling 

kopplat till civilkurage. Tillsammans med Kristna 
Fredsrörelsen bygger Bilda upp ett nationellt nätverk 
av ledare som kan utbilda i civilkurage. Dessa sprider 
i sin tur kunskap och metoder till alla som vill lära 
sig att stötta personer som blir utsatta för exempelvis 
härskartekniker, sexism, våld och rasism – i fikarum-
met, på bussen eller ute på stan. En digital studiegui-
de med filmer, övningar och konkreta råd togs fram 
för att användas i studiecirklar, föreläsningar och för 
självstudier. 

Jag tror att alla 
har behov av att 

prata med varandra. 
Att samtala om 

sitt liv!
Deltagare i Seniorsamtal-

cirkel
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Ungas utsatthet på nätet - 
för dig som förälder 

Tillsammans med föräldranätverket 
Föräldrar emellan i Kumla arrangerar vi 
föräldraföreläsningar på olika teman. 

På ett av tillfällena var journalisten och 
författaren Caroline Engvall föredragshållare 
och pratade om hur vi som föräldrar kan se 
signaler, ställa rätt frågor och finnas där för 
våra barn om de utsätts på nätet.

I samarbete med Engvall har vi dessutom 
tagit fram samtalsmaterialet Ungas utsatthet 
på nätet – att våga fråga och orka lyssna. 
Materialet handlar om de barn vars sexbilder 
och -filmer sprids utom kontroll på internet. 
Om hoten förövarna använder – och om hur 
vi vuxna kan se signaler, ställa rätt frågor och 
hjälpa barnen vidare.

Materialet är riktat till dig som vuxen, för att 
få mer kunskap om ämnet och kunna starta 
ett samtal med barn och unga eller med andra 
vuxna. Vid frukost- eller middagsbordet, 
under en promenad eller när du skjutsar till en 
aktivitet. Det viktiga är att samtalet blir av – 
och att frågorna ställs.

Under föreläsningen gav Caroline Engvall fyra 
tips till föräldrar med barn och unga på nätet:
1. Var nyfiken – Fråga ditt barn om hur 

dagen på nätet har varit. Var nyfiken, var 
gärna med och lär dig.

2. Visa att ni finns för era barn – Oavsett 
vad som hänt.

3. Dölj dina känslor – Var närvarande.
4. Samtala med andra – Använd gärna  

Ungas utsatthet på nätet-materialet. 

www.bilda.nu/ungasutsatthet

Återbrukskvällar

Tillsammans med Erikshjälpens Second 
Hand i Örebro genomförde vi fyra återbruks-
kvällar under hösten 2019.

Det visade sig att många ville lära sig mer 
om textilt återbruk och samtliga tillfällen blev 
fullsatta nästa direkt! 

Kvällarna riktade sig till dem som ville lära sig 
mer om textilt återbruk i sann hållbarhetsan-
da, få tips och idéer om hur man kan göra om 
olika plagg eller göra något helt nytt av en 
gammal duk eller gardin. 

Erikshjälpen  försåg oss med material och 
ledare var vår hantverksinspiratör Charlotta 
Pettersson. Kvällarna blev så populära att vi 
fortsätter konceptet under 2020.

www.bilda.nu/aterbrukorebro

#Killmiddag

Stimulerar till samtal mellan män om jäm-
ställdhet, relationer och känslor som bidrar 
till personlig utveckling och nya insikter. 

Tillsammans med Make Equal arbetar vi för 
att skapa fler mötesplatser för #killmiddagar. 
Under året har vi genomfört ett samtal med 
män i ett slutet sällskap på Torpkonferensen 
samt ett offentligt samtal inför publik i Örebro 
Konsthall.

www.bilda.nu/killmiddag
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Föreläsningar och samtal
Kan kallprat minska ensamhet och utanförskap? Detta 
frågade vi oss i den föreläsning vi arrangerade med 
Niklas Källner i Västerås. Källner föreläste om kallprat 
och hur viktigt det är att vi ser varandra och vågar tala 
med nya människor på ett enkelt sätt. Föreläsningen 
var en del av För stadens bästa, ett 2-årigt projekt 
som är ett samarbete mellan tre olika kyrkor i Väster-
ås och Bilda med mål att förebygga ensamhet, utan-
förskap och psykisk ohälsa.

På konsthallen i Örebro arrangerar vi angelägna sam-
tal tillsammans med St. Lukas och Örebro konsthall 
under flertalet kvällar varje termin. Ett av de teman vi 
haft för samtalen var manliga normer. 

Tillsammans med Alzheimerföreningen i Örebro har 
vi under året haft olika föreläsningar kring att vara 
anhörig. 

Vi finns med i föräldranätverket Föräldrar emellan 
som löpande under året arrangerar föreläsningar 
på dagsaktuella teman i Kumla, där vi bland annat 
under våren lyfte temat Ungas utsatthet på nätet. Vi 
genomförde även en föreläsning i Arboga på liknande 
tema där vi frågade oss om vi vet vad våra unga gör på 
nätet?

Under våren föreläste Ulrica Stigberg i både Västerås 
och Eskilstuna kring barn, unga och nätporr. Efter 
föreläsningarna uppmuntrade vi besökarna att fort-
sätta samtalet och bilda bokcirklar med utgångspunkt 
i Stigbergs böcker.

Kultur och hälsa
Under året har vi fortsatt med olika sång och musik-
program på boenden runt om i regionen. Denna verk-
samhet utförs till största delen av våra medlemsorga-
nisationer som sjunger och spelar. Detta är en viktig 
verksamhet för dem som har svårt att på egen hand ta 
del av kulturlivet. Vi samverkade även med föreningar 
som exempelvis RPG kring föreläsningar som skapar 
mötesplatser för daglediga runt om i regionen.

En mötesplats för personer med allergier, sjuk-
domar och diagnoser
Under 2018 beviljades Bilda tillsammans med fören-
ingen Bubblis medel från Allmänna Arvsfonden för att 
starta upp verksamhet i Örebro. Verksamheten riktar 
sig till personer med allergier, olika sjukdomar och 
diagnoser som försvårar att mötas på offentliga plat-
ser. Mötesplatsen erbjuder café och samlingslokaler 
för föreningar att mötas och utbyta erfarenheter i 
centrala Örebro.

Prepping för nybörjare

Under hösten 2019 gjorde vi en satsning på 
prepping för nybörjare.

En fullsatt kurs med tillhörande workshop 
genomfördes där 25 deltagare fick lära sig mer 
om prepping i form av hur man överlever i 72 
timmar utan el eller vatten, de psykosociala 
aspekterna av en samhällskris samt klämma 
och känna på en Bug-out-bag. Workshopen var 
uppskattad och fler tillfällen efterfrågades. Vi 
kommer därför genomföra fler preppingkurser av 
olika slag under 2020.
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Vi skrattar väldigt 
mycket! Jag tror 
också att vi nästan 
gråter. Kanske lite. 
Just för att vi får ta 
del av varandras 
livsberättelser!

Deltagare i Jag åldras alltså lever jag
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INOM PROFILOMRÅDE KYRKA ryms de tre kyrko-
familjerna – frikyrkorna, de ortodoxa kyrkorna och 
den katolska kyrkan. Våra nära relationer till kyrko-
familjerna är identitetsskapande för Bilda. Vi vill vara 
ett studieförbund för kyrkor och kyrkornas samspel 
med samhället. 

I samarbetet med kyrkorna prioriteras att ge försam-
lingar redskap för sin bildnings-och kulturverksam-
het, med utrymme för såväl teologisk reflektion som 
odling av spiritualitet och tradition. Vi vill också ge 
perspektiv genom att skapa mötesplatser, ge inspira-
tion och möjligheter att möta varandra och samhället. 
Verksamheten sker både i samverkan mellan kyrko-
familjerna och inom de tre olika kyrkofamiljerna i 
samverkan med Bilda. 

Kyrkans utmaning kring nätpornografi
Bara ett knapptryck bort finns en gränslös mängd  
pornografi som oftast har inslag av både våld, för- 
nedring och kränkningar. Men i kyrkan pratas det 
sällan om hur detta påverkar oss. Tillsammans med 
författaren och prästen Ulrica Stigberg gjorde vi 
under året en omfattande satsning i ämnet kyrkans 
utmaning kring nätpornografi. Vi utbildade regionala 
verksamhetsutvecklare för att kunna möta de behov 
som våra lokala församlingar uttrycker i form av 

Kyrka

utbildning i ämnet samt mötesplatser för samtal. Vi 
anordnade regionala nedslag bland annat i Västerås 
och Eskilstuna med föreläsningar, samtalskvällar och 
utbildningar. Totalt nåddes fler än 800 personer inom 
olika kyrkofamiljer och samfund. 

Mötesplatser mellan kyrkofamiljerna
Under året har vi satsat på att skapa mötesplatser för 
unga ledare från olika kyrkofamiljer. Syftet har varit 
att starta de goda samtalen och få unga ledare som 
inte annars möts att mötas. Vi har erbjudit ett antal 
ledare att fördjupa engagemanget för att skapa nya 
relationer mellan de olika kyrkofamiljerna. Det gjorde 
vi bland annat genom att genomföra en studiecirkel i 
religion och tro samt en resa till Israel och Palestina. 
Där mötte vi de olika traditionerna och olika kyrkor 
för samtal, föreläsningar och reella upplevelser i olika 
miljöer. Vi hade samtal om likheter och olikheter 
och skapade goda relationer och en god förståelse för 
de olika kyrkorna. Vi har därefter arrangerat såväl 
fysiska och digitala  mötesplatser för fortsatta samtal. 
Vi har nu en aktiv grupp av unga ledare som möts 
från Evangeliska frikyrkan, Equmeniakyrkan, Syriska 
ortodoxa kyrkan, romerska katolska kyrkan, kaldeiska 
katolska kyrkan, oberoende frikyrkor och Etiopiska 
ortodoxa kyrkan.

Antal scouter vi har haft i vår 
verksamhet under 2019

Totalt antal personer som fått mer 
kunskap om nätpornografi och 

dess baksidor.

800 2100
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Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar
Under hösten anordnade Bilda en konferens om 
psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i samverkan 
med Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbundet, 
Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet och Sveriges 
Unga katoliker. Vi möjliggjorde för flera av våra ledare 
att deltaga på denna konferens för att höja medveten-
heten och kompetensen i dessa frågor. Det kom 160 
barn- och ungdomsledare från hela landet. Föreläs-
ningarna handlade om vad psykisk ohälsa är, hur tro 
och andlighet kan påverka psykisk hälsa positivt samt 
hur det går att förebygga psykisk ohälsa. Deltagarna 
fick även verktyg för ungdomsledare. Mellan före-
läsningarna samtalade och reflekterade deltagarna i 
mindre samtal.

Smågrupper
Smågruppen är ett viktigt forum där tro och existen-
tiella ämnen är i fokus, en plats där varje deltagare har 
möjlighet att dela med sig, att påverka, diskutera och 
tillåtas pröva sina tankar. Vi har många goda exempel 
på det i regionen. Ett av dessa goda exempel är det 
samtalsmaterial vi tog fram i samverkan med Eume-
niakyrkan. Samtalsmaterialet bjuder in till samtal 
med utgångspunkt i kyrkoårets texter och finns på 
Equmeniakyrkans gudstjänstwebb, gudstjanst.se, och 
är en handbok i digital förpackning, ett gudstjänstpla-
neringsverktyg och en materialbank. Materialet ska 
uppmuntra till ökad bibelläsning och livsnära samtal 
till söndagens evangelietext.  

Föreläsningsserie med Anna Lindman 
Sverige beskrivs ofta som ett av världens mest seku-
lariserade länder. Samtidigt blir framför allt katolska, 
ortodoxa och österländska kyrkor samt muslimska 
samfund större och även vissa frikyrkoförsamlingar. 
Vi arrangerade en samtalsturné på sex orter i lan-
det under hösten 2019 för att undersöka hur det är 
att leva som troende i Sverige idag. Anna Lindman, 
journalist och programledare på SVT, ledde samtal 
om tro, vardag och samhälle med troende från olika 
religioner. 

För stadens bästa
Under hösten startade det 2-åriga projektet För sta-
dens bästa upp i Västerås. Projektet är ett samarbete 
mellan tre olika kyrkor i Västerås och Bilda. Kyrkorna 
är Allianskyrkan, New Life Church och Vallbykyrkan 
som alla har en stor mångfald av människor med olika 
nationaliteter, erfarenheter och kompetenser. Alla 
medverkande har ett gemensamt intresse att förebyg-
ga ensamhet, utanförskap och psykisk ohälsa. Under 
året har vi öppnat upp och bjudit in till aktiviteter som 
sker i församlingarna, så som olika julbord och jul-
marknader under december. Vi genomförde även en 
föreläsning med Niklas Källner för att belysa kallpra-
tets betydelse för att vi se varandra och våga tala med 
nya människor på ett enkelt sätt.

Barn- och ungdomsläger
Under året har vi samverkat kring flera barn- och 
ungdomsläger och möjliggjort att barn och ungdomar 
får komma iväg från sin vanliga miljö och lära känna 
nya människor samt ta del i olika projekt. Exempel 
på sådana projekt är radioproduktion, tidningsre-
daktion, digital teknik, sång, kör, dans, teater och 
fysiklaborationer. De olika läger som vi har stöttat har 
en kristen profil. Allas lika värde och vikten av god 
kamratskap har stått i fokus. Vi arrangerade även ett 
barn- och tonårsläger tillsammans med SOUF Riks, 
i Suryoyo-center i Katrineholm. Lägret samlade ett 
100-tal ungdomar och barn från hela landet.

Scout inom den ortodoxa kyrkan
Vi har under året fortsatt samverkan med scoutkårer 
för att stödja scouttraditionen där orientalisk musik, 
svensk natur och ortodox lära kombineras. Under 
2019 utökades verksamheten med flera nya scoutkårer 
i regionen. Vi har bidagit till utbildningar för patrull- 
och avdelningsledare och har under året satsat på en 
utveckling i spelandet av blåsinstrument och trum-
mor. Det har vi gjort genom att köpa in och låta olika 
scoutkårer använda instrumenten till att utveckla den 
orientaliska scoutmusiken.
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Anna Lindman: Finns det 
plats för tro och religion i 
Sverige? 

Sverige brukar kallas för världens mest 
sekulariserade land. Men de senaste decen-
nierna har religionen tagit allt större plats i 
det svenska samhället.

Vi har också blivit mer mångreligiösa. Det är 
inte längre bara kristendom och kyrkorna som 
har monopol på svenskarnas tro.

Hur är det att leva som troende i ett så seku-
lariserat land som Sverige? Hur ser krockarna 
ut? Konflikterna? Vad händer när människor 
från olika religioner möts? Hur ser det ut där 
du bor?

Som en del av en föreläsningsturné besökte 
Anna Lindman, journalist och programledare 
på SVT, Kulturhuset i Örebro där hon ledde 
samtal om tro, vardag och samhälle med 
troende från olika religioner. 

Varje stopp på turnén blev unik då deltagarna 
i samtalet hade en lokal förankring, även om 
upplägget på föreläsningen var detsamma 
turnén igenom.

Ett närmare 50-tal personer hittade till Kultur-
huset denna novemberkväll för att lyssna till 
Anna Lindman tillsammans med tre ytterligare 
personer från olika religioner.

Tro, hopp och demokrati

En kursdag där vi utforskade gränslandet 
mellan mänskliga rättigheter, religion och 
demokrati. 

Vi lade särskild vikt vid historiska och etiska 
perspektiv på utvecklingen i Sverige tillsam-
mans med huvudtalare Elisabeth Gerle och 
Håkan Blomqvist.

680
Antal studiecirklar med smågrupper.  

En plats där varje deltagare har 
möjlighet att dela med sig, 
att påverka, diskutera och
 tillåtas pröva sina tankar.
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Möten över gränser för 
unga ledare

En resa till Israel och Palestina för att starta 
de goda samtalen och få unga ledare som 
annars inte möts att mötas!

Som en del i att skapa mötesplatser för unga 
ledare från olika kyrkofamiljer genomfördes 
en resa till Israel och Palestina. Vi ville med 
denna resa skapa möten och samtal som 
annars inte skulle blivit av.

Resan gav stora möjligheter att utbyta åsikter 
och skapa nya perspektiv för de 15 unga 
ledare som följde med. Deltagarna fick möj-
lighet att prata om likheter och olikheter men 
även uppleva detta på plats. 

”Det är detta som det handlar om! Det är  
olika grupper, med olika tankar, med olika 
sätt att se på saker, som möts och krockar.”

Detta berättar en av reseledarna när han får 
frågan om vad som präglat resan.

Efter resan har en digital mötesplats skapats 
där samtalet och utbytet av perspektiv kan 
fortsätta. 

Kan kallprat minska  
ensamhet och utanförskap? 

Detta frågade vi oss i den föreläsning vi 
arrangerade med Niklas Källner i Västerås. 

Föreläsningen var en del av För stadens bästa, 
ett 2-årigt projekt som är ett samarbete mel-
lan tre olika kyrkor i Västerås och Bilda med 
mål att förebygga ensamhet, utanförskap och 
psykisk ohälsa.

"Det är olika 
grupper, med 

olika tankar som 
möts och krockar. 

Åsikter blir 
till insikter!"
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Unite ungdomskonferens
För tredje året i rad var vi med och arrangerade Unite 
ungdomskonferens tillsammans med Pingstkyrkan 
i Västerås. Konferensen, som riktar sig till unga i 
åldrarna 13-19 år, bestod bland annat av seminarier, 
föreläsningar och konserter. I och med vårt samarbete 
har vi möjliggjort ett drogfritt, alternativt nyårsfiran-
de. Vi organiserade smågrupper för tid till samtal och 
reflektion i den lilla gruppen. Det möjliggjorde aktivt 
deltagande av många i intressanta samtal och me-
ningsutbyten.

Lovsångsfestivalen ÄRA
Under många år har festivalen Frizon arrangerats på 
Torpområdet i Lekebergs kommun. Många frågeteck-
en kom när Frizon-festivalen lades ner efter 20 år men 
i dess frånvaro växte Lovsångsfestivalen ÄRA fram. 
Sista helgen i augusti kom deltagare från hela Sverige 
för att ta del av undervisning, möten och nätverkande. 
Detta blev en bra start på en ny satsning som även 
kommer att arrangeras kommande år.

Internationell ungdomskonferens
I slutet av juni genomförde Syrisk ortodoxa kyrkans 
ungdomsförbund och Syrisk ortodoxa ungdomsför-
bundet tillsammans med oss en stor internationell 
ungdomskonferens, Suryoyo Youth Gathering. Det 
kom ungdomar, präster och biskopar från hela värl-
den. Även patriarken H.H. mor Ignatius Aphrem II 
deltog i konferensen. Vi möjliggjorde för ledare från 
vår region att deltaga och få ta del av den ledarutbild-
ningen som gavs under detta unika tillfälle. 

Föreningsstöd
Under 2019 har vi stöttat nybildade kyrkor att starta 
föreningar. Det har inneburit att vi gett kompetens-
stöd i organisationsbildande, bankkontakter, styrel-
sestruktur, föreningskultur samt stöd till lokalhyra 
för att möjliggöra samlingar av olika slag. Karlskoga, 
Västerås och Hallsberg är exempel på städer där vi 
gjort nedslag.

Tro, hopp och demokrati
Under hösten bjöd vi in chefer, beslutsfattare och led-
are inom privat, offentlig och ideell sektor till en tema-
dag kring religion, demokrati och arbetsliv. Under 
dagen ville vi utforska gränslandet mellan mänskliga 
rättigheter, religion och demokrati. Vi lade särskild 
vikt vid historiska och etiska perspektiv på utveckling-
en i Sverige. Huvudtalare för dagen var Elisabeth Ger-
le, professor i etik vid Lunds universitet, och Håkan 
Blomqvist, samtidshistoriker vid Södertörns högskola 
och folkbildare med inriktning på arbetar- och folkrö-
relser, nationalism och rasidéer. 

Hemspråksundervisning
Vi har varit med och stöttat hemspråksundervisning 
för barn och ungdomar. De har fått möjlighet att stu-
dera sitt hemspråk med utbildade lärare i språk. Språk 
som har varit aktuella är koptiska, syrianska, tigrini.

Torpkonferensen
Under midsommarveckan varje år samlas ca 15 000 
personer på närkeslätten intill Götabro kurs- och 
konferensgård, utanför Örebro för att gå på Torp-
konferensen. En konferens där vi, tillsammans med 
samfundet Evangeliska Frikyrkan genomför semina-
rier med olika aktuella teman, konserter, barnmusik, 
teatrar, bibelstudier, körsång och mycket mer.

Musikskolor för barn och unga
Tillsammans med Equmeniakyrkan i Vintrosa och Be-
telkyrkan i Örebro driver vi två musikskolor för barn 
och unga. Här möjliggör vi för ett stort antal barn, 
ungdomar och vuxna att utveckla allehanda musik- 
och sångfärdigheter.  

Församlingsutveckling
Vi har tillsammans med Evangeliska frikyrkan startat 
ett tvåårsprogram för församlingsutveckling. Där har 
man med gemensamma föreläsningar och samtal i 
smågrupp lärt sig olika strategier och grunder i att 
utveckla en kyrka och dess gemenskap.
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JERUSALEM FUNGERAR SOM en unik mötesplats 
och utsiktspunkt för svenskt folkbildningsarbete. Vi 
har sedan 1991 drivit Swedish Christian Study Centre 
(SCSC) i Jerusalem med fler än 1 000 årliga besökare. 
Vårt bildningsarbete sker genom studiecirklar och 
seminarier i Sverige och studieresor som arrangeras 
genom vårt studiecenter i Jerusalem. 

Jerusalem erbjuder en mångfald av perspektiv för stu-
dier och samtal här hemma såväl som vid studieresor 
till Israel och Palestina. Här möts historia och nutid, 
österlandet och västerlandet, det religiös och sekulära, 
det liberala och det fundamentalistiska. Här möts de 
tre Abrahamitiska religionerna, liksom två folk med 
historia och visioner kring samma land. Här tvingas 
man alltid att förhålla sig till ”den andre”. 

Genom studiecentret i Jerusalem har vi kontakt och 
relation med människor i samfund och organisatio-
ner, både religiösa och sekulära, som är engagerade 
för fred, försoning och dialog. 

Under 2019 genomförde vi 22 studieresor till Israel 
och Palestina, med sammanlagt 362 deltagare.  

Möten i Jerusalem

Nytt studiematerial
Under 2019 färdigställdes ett nytt studiematerial som 
bygger på tre korta filmer som presenterar en pales-
tinsk muslimsk kvinna, en palestinsk kristen kvinna 
och en ung israelisk judisk familj. Studiematerialet är 
digitalt och kan användas såväl i digitala studiecirklar 
som i traditionella fysiska cirklar. 

Arrangemang i regionen 
Under året har vi genomfört flertalet arrangemang 
med koppling till Mellanöstern. Bland annat har vi 
haft föreläsningar om Nakba och flyktingkatastrofen, 
Islamisering och antisemitism samt ett besök från 
organisationen The Parents Circle.
 
Studieresor
Under året genomfördes två resor till Israel och Pales-
tina med utgångspunkt i vår region. Varje resa börjar 
med en förberedande studiecirkel på hemmaplan för 
att bättre förstå vad man kommer möta under resan. 
En av resorna som gjordes var med ungdomar från 
våra tre kyrkofamiljer, med fokus på att få ta del av 
varandras traditioner och få nya perspektiv. Den 
andra resan som gjordes var med tema hantverk, 
vilket var den första i sitt slag. Båda dessa är fina 
exempel på den stora bredd av resor vi genomför varje 
år. 

The Parents Circle

Under oktober besöktes Immanuelskyrkan i Örebro av The 
Parents Circle, en organisation som själva beskriver sig som den 
enda organisationen som inte vill välkomna in fler medlemmar.

Organisationen består av personer som har förlorat anhöriga till 
följd av konflikten i Israel och Palestina. Under kvällen delade man 
med sig av sina personliga berättelser som en del i att sprida sitt 
budskap för fred och försoning och få ett stopp på vålds- 
handlingarna som sker i konflikten.
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Ledarutveckling

VI HAR OMKRING 14 500 aktiva cirkelledare i vår 
verksamhet i hela Sverige. En av våra viktigaste upp-
gifter är att se till att alla dessa är trygga i sin roll. 

Under 2019 hade vi stort fokus på att hitta mötes- 
platser för våra ledare, för att samtala om pedagogiska 
metoder, nätverka och prata om ledarrollen. Detta är 
också ett tillfälle för ledaren att möta sin verksamhets-
utvecklare i Bilda för att få svar på frågor, upp- 
dateringar eller föra fram behov och önskemål till den 
fortsatta verksamheten.   

Satsning på fler kvalificerade cirkelledare
Det största utvecklingsarbetet under året var att öka 
antalet kvalificerade cirkelledare. Det skedde främst 
genom att få fler att genomföra den webbaserade 
grundutbildningen och att hitta sätt att anpassa denna 
för dem som inte har möjlighet att göra utbildningen 
digitalt. Ett flertal ledarträffar arrangerades runt om 
i regionerna, där cirkelledare gavs möjlighet att gå 
utbildningen i grupp under ledning av en verksam-
hetsutvecklare från Bilda. Det skedde också ett om-
fattande internt utvecklingsarbete kring Bildas olika 
ledarskapskvalifikationer, i syfte att följa de riktlinjer 
som finns kring vilken sorts utbildning som krävs för 
att vara cirkelledare i ett studieförbund. 

Ny ledarväska lanserad 
Under 2019 lanserade Bilda en ny ledarväska som an-
vänds runt om i alla regioner. Den innehåller metoder 
som ska underlätta samtalet i gruppen, grupputveck-
lings- och kommunikationsövningar som passar bra 
för att stärka tilliten i en grupp. Mer information om 
ledarväskan och annan information till ledare finns på 
bilda.nu/cirkelledare.

Utbildningstillfällen för cirkelledare
Under året har det arrangerats olika tillfällen där 
fokus har varit kring cirkelledarens utveckling och 
uppdrag. Vi har anordnat Bildakvällar i Söderman-
land för att samla ledare och utbilda i synen på bild-
ning och hur samverkan med Bilda fungerar. Vi har 
även erbjudit särskilda tillfällen för kompetens- 
utveckling för våra cirkelledare och även haft  
möjlighet att ekonomiskt bidra till att ledare kan delta 
i fortbildning. Vi har även genomfört internutbildning 
för anställda kring hur vi arbetar med cirkelledare och 
metoder för att skapa goda samtal i en grupp. 

Startskott för ledarsatsning inom området 
psykisk ohälsa 
I samarbete med Sveriges Unga Katoliker, Syrisk 
Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund och Syrisk 
Ortodoxa Ungdomsförbundet anordnade Bilda en stor 
ungdomsledarkonferens kring psykisk ohälsa. 
Arrangemanget var startskottet för vidare ledarut-
vecklingssatsningar inom just psykisk ohälsa 
framöver. 

14 500
Aktiva ledare i hela Sverige

2660
Aktiva ledare i Bilda Svealand
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Kursen gav en  
välbehövlig  
uppfräschning  
och nytändning!

Kursdeltagare, ledarutbildning
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Social Innovation och 
Integration

Personer som på olika sätt verkar inom Mötesplats VOX.

STUDIEFÖRBUNDET BILDA ARBETADE under 2019 
genom Bildas arenor i medlemsorganisationer, sam-
hälle och kulturlivet för att möta samhällsutmaningar 
och behov som olika målgrupper ger uttryck för. 

Team inom Social Innovation och Integration 
(Team SII)
Under 2019 har team SII fortsatt att verka för en 
spridning av de verksamheter som påbörjats. Teamet 
har förstärkts med personal inom administration, pro-
jektutveckling och samverkan med medlemsorganisa-
tioner. Mötesplats VOX, Varberga/Oxhagen, där Bilda 
tillsammans med Örebro kommun och Örebro läns 
idrottsförbund arbetar med att möta de utmaningar 
som finns i dessa socioekonomiskt utsatta områden 
fortsatt har haft en central roll i teamets arbete. Vi har 
också arbetat för att ännu tydligare knyta Bildas med-
lemsorganisationer till Team SIIs uppdrag att möta 
samhällsutmaningar genom samtal med församlingar.
 

Asyl och etablering 
Under 2019 hade Bilda en omfattande folkbildnings-
verksamhet med asylsökande, Svenska från dag ett 
och Vardagssvenska. Totalt omfattade vår asylverk-
samhet 393 unika deltagare och 3650 timmar. Vi har 
ett nära samarbete med våra medlemsorganisationer 
där det finns ett stort engagemang. Inte minst fri-
kyrkorna är en naturlig och viktig mötesplats med 
många volontärer som är ledare. Generellt har vi sett 
ett minskat antal asylsökande i kommunerna men en-
gagemanget och behovet har ändå varit stort.  Studie-
verksamheten syftar till att skapa meningsfull väntan 
genom att erbjuda asylsökande att lära sig svenska 
språket redan från dag ett och att få kunskap om det 
svenska samhället.  



Familjekompis
Under 2019 har Bilda utvecklat och spridit projektet 
Familjekompis där nysvenska och etablerade svenska 
familjer matchas ihop och få möjlighet att bjuda hem 
varandra och mötas över kultur- och språkgränser. 
Projektet syftar till att öka integrationen, öka förståel-
sen och skapa värme mellan människor. Man anmäler 
sin familj, matchas med en annan familj, bjuds på 
god mat och gemenskap vid en gemensam träff 
och lär känna varandra, därefter träffas 
man ytterligare två gånger på egen 
hand. Under det gångna året 
har Familjekompis spridits till 
Arboga och vi har fått medel 
för att kunna börja i Leke-
berg, Karlskoga, Hällefors 
och Lindesberg genom ny 
samverkan med externa 
samverkansparter och 
medlemsorganisationer.

Kulturkompis 
Bilda har fortsatt med sats-
ningen Kulturkompis – Make 
Friends Through Culture – som 
ger nyanlända och etablerade svensk-
ar möjligheten att gå på kulturaktiviteter 
tillsammans: konsert, bio, museum eller liknande, och 
att få nya vänner. Under 2019 fortsatte arbetet med 
Kulturkompis i Örebro och Nyköping/Oxelösund/
Trosa.  

Infocenter Hällefors
Som ett direkt svar på en social utmaning har Bil-
da tillsammans med Hällefors kommun startat ett 
infocenter i Hällefors. Syftet är erbjuda nyanlända och 
asylsökande en fysisk plats för samhällsinformation 
på olika språk genom stöd i kontakten med myndighe-
ter, vägledning i myndigheters digitala tjänster samt 
information om vägar till arbete och studier. Intresset 
har varit stort och många har sökt sig till Infocentret 
för stöd och råd. 

Mötesplats VOX 
Bilda har utvecklat en viktig verksamhet i IOP:t kring 
Mötesplats VOX, som fungerar som en paraplyor-
ganisation och där alla tre aktörer som ingår i det 
Idéburna Offentliga Partnerskapet finns samlade 
även fysiskt. Mötesplats VOX har fått fungera som 
en inspiration för övrig verksamhet under året och 
resultaten har spridits till andra intresserade aktörer. 

Utöver Familje- och Kulturkompis finns en rad 
verksamheter på plats på Mötesplats 

VOX i Oxhagen centrum. Där finns 
bland annat Activate Vox som 

syftar till att ge utrikesfödda 
kvinnor svenskundervis-

ning, samhällsorientering 
och arbetsmarknadskun-
skap samt individuell 
stöttning för självförsörj-
ning.  Ungdomspoolen är 
en annan verksamhet som 

stöttar ungdomar 16-25 
år till arbete, praktik samt 

utbildning genom individu-
ella samtal, workshops med 

mera. Hälsofrukost är en annan 
uppskattad och viktig verksamhet 

som riktar sig till hemmavarande kvinnor 
med eller utan barn som ges möjligheten till fysisk 
aktivitet och hälsosam frukost. Barnpassning finns 
också för att alla kvinnor ska kunna delta. För barn 
har vi en riktad barnverksamhet som ger barn 7-9 år 
en meningsfull fritid. Exempel på aktiviteter är pyssel, 
bakning, målning, utflykter med mera. Under 2019 
fanns det 10 anställda som arbetar hel- eller deltid på 
Mötesplats VOX.

Det blev bättre! 
Vi blev mer vänner 

än vad jag 
förväntade mig.

Deltagare i Familjekompis
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Familje-
kompis



Familje-
kompis

UNDER 2017 UPPKOM idén om 
Familjekompis i Örebro. Tanken med 
projektet var att skapa förutsättningar 
för etablerade svenska och nya svenska 
familjer att mötas och bli kompisar. 
Detta gjordes mot bakgrund av 
vetskapen om att Örebro är en myck-
et segregerad stad där mötesplatser 
mellan etablerade svenskar och nya 
svenskar många gånger saknas till följd 
av bostadssegregering och andra bidra-
gande faktorer.

Familjekompis fungerar så att man 
anmäler sin familj och blir då matchad 
med en annan familj utifrån likheter i 
intressen men främst likhet i ålder på 
barnen. Vi på Bilda bjuder sedan in till 
en organiserad träff  med mat, 
gemenskap, fika samt möjlighet till lek 
och aktiviteter för barnen. Detta för att 
de matchade familjerna ska lära känna 
varandra lite bättre. Därefter träffas 
familjerna ytterligare två gånger på 
egen hand. Då kan det handla om 
middagar hemma hos varandra, besök 
på lekland, gemensamma utflykter, en 
fika på stan o dylikt. Vilken typ av  
aktivitet man genomför är helt upp till 
familjerna själva.

- Matchningar har i vissa fall lett till att 
familjerna blivit väldigt bra vänner och 
träffats utöver de två träffar som vi ber 
dem genomföra, berättar Media Kazazz 
som är en av projektledarna i Familje-
kompis.

Satsningen har blivit så lyckad att vi 
under 2020 sprider vi konceptet vidare 
och startar upp Familje-
kompis i ytterligare fem kommuner: Ar-
boga, Hällefors, Lindesberg, Lekeberg 
och Karlskoga.

www.bilda.nu/familjekompis

Familjekompis möjliggör möten och mötesplatser 
mellan etablerade och nya svenska familjer, för 
att öka integrationen, öka förståelsen och skapa 
värme mellan människor. Projektet har under 
2019 möjliggjort minst 17 möten som annars inte 
hade blivit av!

34
Antal familjer som gett av sin tid 
för att bidra till ett mer öppet och 
inkluderande samhälle.
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Ekonomi och administration
Under året låg fokus i ekonomiarbetet på att förbereda
nya rutiner för uppföljning och analys av verksam-
heten samt förändra processer inom redovisning och 
lönehantering. 

Under 2020 ska ett nytt ekonomisystem införas, vilket 
ger möjligheter till ökad integration med studieför-
bundens gemensamma verksamhetsrapporterings-
system Gustav.  Det administrativa arbetet inom hela 
Bilda kommer genom detta att underlättas.  

Ett flertal kompetensutvecklingsaktiviteter genom-
fördes under året inom ekonomi, administration och 
kvalitet.  För att stärka den interna kontrollen inom 
främst ekonomiområdet togs bland annat en särskild 
utbildning fram för förtroendevalda revisorer.  Den 
ekonomiska granskningen i samband med förbunds-
kansliets regionrevisioner har även utvecklats till att 
omfatta fler moment med ökad systematik.  

Utvecklingen av en ny webbaserad rapporteringstjänst 
skedde under 2019. Denna kommer att underlätta 
verksamhetsrapporteringen för cirkelledare, med-
lemsorganisationer, samverkansparter samt Bildas 
verksamhetsutvecklare. Under hösten och vintern del-
tog en stor del av Bildas personal i olika utbildningar 
i det nya rapporteringssystemet som fullt ut driftsätts 
under januari 2020.

HR  
HR arbetar med att utveckla och stötta i personal-
relaterade processer. Målet är en god och utvecklande 
arbetsmiljö och organisering, medarbetarskap och 
ledarskap som stöttar verksamhetens mål.  

Under året utvecklades introduktionen av nyanställda 
och många gemensamma tillfällen för kompetens-
utveckling och gemensamt lärande arrangerades. 

Under hösten anordnades Bildas personaldagar där 
220 anställda deltog. Målet med de fyra dagarna var 
att ge inspiration och erfarenhetsutbyte som leder till 

verksamhetsutveckling, stärkt gemenskap och förtyd-
ligande av organisationens identitet och gemensamma 
mål.  

Under året genomfördes en utbildningsdag om inklu-
dering, normer och diskriminering för alla anställda. 
Utbildningen är en del av Bildas arbete för att minska 
risken för diskriminering och arbeta för lika rättighe-
ter och möjligheter. Med samma syfte genomfördes 
även civilkurageutbildningar för anställda på flera 
platser i landet. Samtliga medarbetare deltog under 
året i utbildningar kopplat till införandet av Office 
365.  

I samband med regionala och nationella nätverksträf-
far inom våra profilområden kultur, samhälle och kyr-
ka skedde erfarenhetsutbyte och kompetenspåfyllnad. 

I linje med kompetensutvecklingsplaner genomför-
des BAS-utbildningar i form av Ny i Bilda samt och 
ekonomi- och kvalitetsutbildningar för nyanställda. 
Planen för individanpassad kompetensutveckling 
sker i de årliga medarbetarsamtalen och genomfördes 
löpande under året.  

Samverkansformer och anställningsvillkor justerades 
under 2019 för att passa dagen arbetssätt. 

Stödfunktioner

Antal anställda vid studieårets slut samt en 
jämförelse mellan studieåren 2019-2015

2019 2018 2017 2016 2015

Regioner
Förbundskansliet

255
38

254
37

255
35

247
35

226
33

Totalt 293 291 290 282 259

Summa 
heltidstjänster

246 245 240 240 220
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Kommunikation 
Sedan 2017 pågår ett större förändringsarbete i syfte 
att anpassa kommunikationsarbetet till digitalisering-
ens möjligheter och att bättre stödja verksamhetsmå-
len. Som ett led i det arbetet lanserades i mars 2019 
en webbplats med ny plattform, struktur och design 
baserad på den grafiska profil som togs fram under 
2018. Med den nya webbplatsen har vi fått flera nya 
funktioner på plats, däribland möjligheten att om-
vandla ett arrangemang som är publicerat på bilda.nu 
till en affisch. 

Som ett led i att tillgängliggöra information om Bildas 
verksamhet är webbplatsen bilda.nu anpassad enligt 
standarden WCAG 2.0 nivå AA. Det pågår ett arbete 
sedan våren 2019 med att se över alla texter för att de 
ska vara lättlästa. Vi använder läsbarhetsindex som 
vägledning. Alla webbtexter är skrivna på svenska, 
men möjligheten att översätta webbplatsen till andra 
språk kan ske med hjälp av en Google Translate-funktion. 

I samband med övergången till Office 365 lanserades 
ett nytt intranät, med mycket nytt innehåll som också 
är bättre webbanpassat än tidigare. Stort fokus ligger 
på att via intranätet ge möjlighet att snabbt hitta den 
information man söker och många möjligheter till ny 
kunskap för olika roller. 

I början av året genomfördes en utvärdering av stra-
tegin för digital kommunikation med fokus på sociala 
medier. Utifrån den har ett antal förbättringsaktivite-
ter genomförts liksom fortbildning och kunskapsutby-
te för Bildas kommunikatörer kring social medie-an-
vändning och -annonsering, strategiskt PR-arbete och 
filmproduktion. 

IT 
Under senvåren 2019 gick Bilda över till Office 
365. Innan dess saknade Bildas medarbetare möj-
ligheter att dela dokument och kommunicera över 
regiongränserna, förutom via e-post. Bilda hade en 
ålderstigen dator- och mobilpark, vilket försvårade 
användning av IT-system och telefoniappar. Genom 

införandet av Office 365 har vi fått ett enklare sätt att 
kommunicera över regiongränserna och dela infor-
mation med varandra. Antalet aktiva samtalsgrupper 
är 322 team jämfört med 15 grupper på det tidigare 
intranätet. Det är också betydligt enklare att bjuda in ex-
terna gäster att delta i team eller att dela filer med dem.   

Efter implementeringen görs regelbundna analyser av 
användningen. Vi har exempelvis minskat e-posttra-
fiken med 33 procent jämfört med före övergången. 
Vi har även kunnat minska våra lagringskostnader 
för filer på filservrar.  Bilda är geografiskt spritt på 
35 kontor runt om i Sverige, vilket innebär mycket 
resande. Med Teams istället för Skype for Business 
har kvaliteten på videomöten förbättrats avsevärt. 
Resekostnaderna har gått ner med 12 procent sedan 
införandet i juni 2019. 

I samband med Office 365 gjordes investeringar i ny 
hårdvara och vi tog MDM-system i drift, vilket ökar 
möjligheterna att erbjuda alla användare uppdatera-
de appar, genvägar et cetera till mobilerna. Överlag 
upplevs plattformen mer modern och möjligheterna 
att använda nya verktyg har lett till att användarna 
utforskar och lär tillsammans.  

107 622
chattmeddelanden har skickats på Teams

322
aktiva grupper finns idag på Teams
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Kvalitetsarbete 
Ett systematiskt kvalitetsarbete bidrar till att skapa en 
kultur av transparens och ansvar. När verksamhetens 
styrning och kontroll tydliggörs och synliggörs, skapar 
det trygghet för både personal och ledning. 

Bilda har ett helhetsperspektiv på kvalitetsarbete. 
Bildas systematiska kvalitetsarbete handlar i grunden 
om att säkerställa att verksamheten genomförs enligt 
gällande regelverk och är i linje med statens folkbild-
ningspolitiska syften med stödet till folkbildningen, 
Bildas ändamålsparagraf, Bildas strategidokument 
Möten över gränser och verksamhetsplaner. I allt 
vårt arbete strävar vi efter att säkra god kvalitet. Det 
systematiska kvalitetsarbetet ska avspegla alla nivåer 
och innefattar såväl administration som verksamhets-
former och innehåll. 

Bildas systematiska internkontroll genomförs bland 
annat inom ramen för tre kvalitetsprocesser; syste-
matisk internkontroll regionnivå, systematisk intern-
kontroll förbundskansli och fördjupad granskning 
(särskild internkontroll). Varje process resulterar i 
riskanalyser och en rad olika systematiska kontrollak-
tiviteter och åtgärder.  

Förbundskansliet har det huvudsakliga ansvaret för 
att kvalitetssäkra all den verksamhet som rapporteras 
för statsbidrag. Bildas internkontrollteam redovisar 
årligen genomförandet och resultatet av bland annat 
granskningar, rimlighetsbedömningar och justeringar 
av den statsbidragsberättigade verksamheten till Folk-
bildningsrådet. Förbundskansliet arbetar även med 
riskanalys och åtgärdsarbete på olika nivåer inom 
Bilda och säkerställer att lärdomar, nya rutiner och 
instruktioner sprids i organisationen. 

Kvalitetsarbete på regionnivå handlar bland annat 
om att kvalitetssäkra verksamhetsstyrningen genom 
att exempelvis skapa rutiner för rapportering, fördela 
ansvar, genomföra riskanalyser och arbeta med hand-
lings- och åtgärdsplaner. Kansliet stöder regionernas 
arbete genom instruktioner, mallar och lathundar.  

Under 2019 genomfördes en fördjupad granskning 
av folkbildningsverksamheten i tre av Bildas sex 
regioner. Den fördjupade granskningen syftade till 
att granska om den inrapporterade verksamheten 
genomförts enligt anvisningar och krav, följa upp 
regionens arbete med internkontroll, granska särskilt 
riskfyllda verksamhetsområden och stödja regionens 
utvecklingsarbete inom internkontroll. Totalt gran-
skades verksamhet motsvarande 107 000 timmar, 
vilket motsvarar 8,5 procent av all inrapporterad 
verksamhet 2018.  

Resultat deltagarenkät

0

1

2

3

4

5

4,45

3,99
3,76

4,36

3,15

Meningsskapande
Engagemang

Sammanställningar deltagarundersökningar
SKALA 1–5. FEM ÄR HÖGST VÄRDE.

Lärande
Egenmakt

Delaktighet



Under 2019 fortsatte arbetat med att utveckla Bildas 
modell för deltagarundersökningar. Från och med 
2019 görs enkätundersökningarna anonymt och web-
baserat för att öka reliabiliteten. Deltagarenkäten ut-
görs av frågor som ställs till deltagare angående deras 
upplevda lärande, deltagande, egenmakt, menings-
skapande och engagemang kopplar till folkbildnings-
politikens fyra syften och Bildas kärnvärden Frizon, 
Perspektiv och Samspel.  

Bilda arbetar kontinuerligt med att förbättra sitt 
kvalitetsarbete. Under 2019 genomfördes exempelvis 
följande utvecklingsarbete: 

• Rutiner för hantering av kvalitetsfrågor utveckla-
des vidare i form av formalisering av internkon-
trollfunktioner på förbundskansliet.  

• Utveckling av genomförande av den särskilda 
internkontrollen (fördjupad granskning). 

• Övergång till digitala verktyg, såsom e-listor, som 
underlättar uppstart och rapportering av folkbild-
ningsverksamheten för ledare och verksamhetsut-
vecklare.  

• Ett utvecklingsprojekt för att kartlägga och effek-
tivisera Bildas arrangemangsflöden inom studie-
cirklar och kulturprogram.

• Anvisningar för en ökad egenkontroll gällande 
verksamheten (exempelvis, rimlighet/uppfyllan-
de av regelverk) inom regionerna har även tagits 
fram och kommer under 2020 att bli ett obligato-
riskt moment i det årliga internkontrollarbetet. 

Projektstödsfunktionen 
Bildas projektverksamhet har vuxit under de senaste 
åren och blir en allt viktigare del av verksamheten. 
Den centrala projektstödsfunktionens syfte är att 
stödja regionerna att bereda, följa upp och utvärdera 
projekt genom att tillhandahålla projektmallar och 
verktyg och bygga projektkompetens inom Bilda ge-
nom rådgivning och utbildning. Under 2019 förstärkte 
förbundskansliet sitt projektstödsarbete för att möta 
upp de ökade behoven av stöd.     
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Styrelsen 
Regionstyrelsen för Studieförbundet Bilda Svealand 
har haft följande sammansättning under det gångna 
året: 

Marie Carlsson, ordförande, AU 
Lars Laxbeg, ledamot, vice ordförande, AU 
Örjan Garpenholt, ledamot, AU
Ruth Rudolfsson, ledamot, AU

Karin Andersson, ledamot 
Gudrun Aronsson, ledamot
Georg Barsom, ledamot (till och med maj 2019)
Gun-Britt Edvardsson, ledamot 
Erland Jerresand, ledamot 
Emelie Jönsson, ledamot, adjungerad 
Eje Larsson, ledamot 
Per-Anders Öhrn, ledamot 

Regionstyrelsen för Studieförbundet Bilda Svealand 
valdes vid regionstämman i april 2018. 

Revisorer 
Auktoriserad revisor: Ragnar Santesson, Winthers 
Revisionsbyrå 
Lekmannarevisor: Adam Harknäs, Kil

Personal
Bilda Svealand hade den 31 december 2019, 33 perso-
ner anställda, varav 11 visstidsanställda. 

Susanne Lindholm, regionchef 
Johanna Lundin, enhetschef 
Josefin Stålbert, enhetschef

Josephine Bejeryd, kommunikatör 
Jenny Belin, administratör externa projekt
Nikolas Demetriades, verksamhetsutvecklare 
Ida Eriksson, verksamhetsutvecklare Team SII
Josefin Granström, administratör
Jonas Halleby, administratör 
Jonas Hult, verksamhetsutvecklare 
Emelie Jönsson, kommunikatör 

Elin Kullingsjö, verksamhetsutvecklare
Simon Ledstam, verksamhetsutvecklare
Stefan Lundmark, verksamhetsutvecklare
Arkan Puluss Shamoon, verksamhetsutvecklare 
Daniel Pejcic, handledare musikhus
Aziza Radhi, verksamhetsutvecklare med platsansvar 
mötesplats VOX
Åsa Rosseland, verksamhetsutvecklare 
Johan Stering, administratör 
David Kempe, verksamhetsutvecklare
Theresa Widjeskog-Ahlman, verksamhetsutvecklare 
Johan Winbo, verksamhetsutvecklare 
Andreas Wistrand, verksamhetsutvecklare

Övrig personal, extra vid behov 
Lovisa Demetriades, administratör
Johanna Lanngren, administratör
Helena Lindholm, administratör
Ingrid Tving, extratjänst värdinna Karlstad 
Britt-Lois Alzén, lokalvårdare i Karlstad

Projekt- och visstidsanställda Team SII  
(Social innovation och integration) 
Fahiima Ali, barn- och fritidsverksamhet, Oxhagen 
Gringos Ndikumana, projektledare asyl, Hällefors 
Media Kazzaz, projektledare Kulturkompis Örebro 
samt Mötesplats VOX Oxhagen.
Gabriel Barsom, projektledare ungdomsverksamhet, 
Mötesplats VOX Oxhagen
Sara Fredriksson, projektledare Ungdomspoolen, 
Mötesplats VOX Oxhagen
Firas Wakkas, projektledare Kulturkompis, Trosa, 
Oxelösund, Nyköping

Visstidsanställda i projekt Bubblis  
(Allmänna Arvsfondsprojekt)
Helén Karlsson
Maria Björk

Regionfakta
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Verksamhetsstatistik

Verksamhetsvolym (Asylverksamhet ej inräknat)

Verksamhetsform
   Antal arrangemang Antal unika deltagare    Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Studiecirklar 2 150 2 226 7 900 8 476 80 027 83 935

Annan folkbildningsverksamhet 1 668 1 726 11 095 11 149 38 059 37 023

Kulturprogram* 4 503 4 659 - 41 079 41 931

Totalt 8 321 8 611 18 995 19 625 159 165 162 889

* På kulturprogram förs ingen statistik över unika deltagare. Kulturarrangemang räknas om till 9 st studietimmar/arrangemang.

Riktade insatser 2019

Verksamhetsform    Antal arrangemang Antal unika deltagare    Antal studietimmar

Svenska från dag 1 82 395 2 805

Vardagssvenska 20 137 845

Uppsökande och motiverande insatser 20 134 485

Totalt 122 666 4 135

Studiecirklar
      Antal studietimmar 2018
      Antal studietimmar 2019

Annan folkbildningsverksamhet
      Antal studietimmar 2018
      Antal studietimmar 2019

Kulturprogram
      Antal arrangemang 2018
      Antal arrangemang 2019

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000



33

Verksamhet medlemsorganisationer, samverkande organisationer, fria grupper och egen regi

Organisation
   Antal arrangemang Antal deltagare    Antal studietimmar*

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Medlemsorganisationer 5 721 6 068 204 386 194 810 106 623 114 331

  Därav Frikyrkor 4 619 4 841 185 248 171 725 66 824 68 786

  Därav Ortodoxa kyrkor 469 562 4 811 7 835 22 778 25 530

  Därav Katolska kyrkan 281 286 3 271 3 396 13 252 16 094

  Därav Ekumeniska organisationer 352 379 11 056 11 854 3 769 3 921

Samverkande organisationer 1 777 1 739 73 119 58 422 25 189 22 710

  Därav kulturföreningar 589 518 38 044 30 404 11 229 8 538

  Därav kyrkliga organisationer 876 932 10 648 11 498 9 275 10 026

  Därav övriga 312 289 24 427 16 520 4 685 4 146

Fria grupper** 159 385 6 731 13 722 9 642 17 380

  Därav kulturgrupper 124 340 6 156 12 896 9 244 16 887

  Därav övriga 35 45 575 826 398 493

Verksamhet i egen regi 664 419 29 354 22 163 17 711 8 468

Totalt 8 321 8 611 313 590 289 117 159 165 162 889

* Kulturprogram räknas om till 9 studietimmar/arrangemang.                ** Grupper som inte är kopplade till en församling/förening.
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Verksamhet fördelad på län och kommuner

Södermanlands län

    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Eskilstuna

  Studiecirklar 213 229 1 471 1 600 11 815 11 616

  Annan folkbildningsverksamhet 147 134 1 654 1 467 10 866 8 381

  Kulturprogram 153 149 8 033 6 442 1 377 1 341

Summa 513 512 11 158 9 509 24 058 21 338

Flen

  Studiecirklar 8 8 47 58 201 331

  Annan folkbildningsverksamhet 1 1 13 10 36 3

  Kulturprogram 30 19 1 409 698 270 171

Summa 39 28 1 469 766 507 505

Gnesta

  Studiecirklar 2 4 21 58 95 143

  Annan folkbildningsverksamhet 4 5 109 152 57 87

  Kulturprogram 0 5 0 410 0 45

Summa 6 14 130 620 152 275

Katrineholm

  Studiecirklar 43 64 326 385 803 2 105

  Annan folkbildningsverksamhet 17 10 242 149 273 201

  Kulturprogram 44 37 1 303 1 032 396 333

Summa 104 111 1 871 1 566 1 472 2 639

Nyköping

  Studiecirklar 21 29 194 267 474 927

  Annan folkbildningsverksamhet 25 26 402 366 567 637

  Kulturprogram  123 113 5 803 7 035 1 107 1 017

Summa 169 168 6 399 7 668 2 148 2 581

Oxelösund

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 1 0 4 0 4

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 1 0 4 0 4

Strängnäs

  Studiecirklar 24 23 199 226 780 933

  Annan folkbildningsverksamhet 8 5 165 105 455 280

  Kulturprogram 32 5 865 365 288 45

Summa 64 33 1 229 696 1 523 1 258
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Södermanlands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Trosa

  Studiecirklar 8 14 57 93 169 329

  Annan folkbildningsverksamhet 0 1 0 4 0 8

  Kulturprogram 21 13 438 277 189 117

Summa 29 28 495 374 358 454

Vingåker

  Studiecirklar 134 127 898 881 1 715 1 515

  Annan folkbildningsverksamhet 266 303 2 609 2 680 2 730 3 067

  Kulturprogram 47 51 2 406 2 368 423 459

Summa 447 481 5 913 5 929 4 868 5 041

Summa Södermanlands län 1 371 1 376 28 664 27 132 35 086 34 095

Värmlands län

Arvika

  Studiecirklar 59 45 484 363 1 860 1 376

  Annan folkbildningsverksamhet 85 39 942 584 1 401 1 013

  Kulturprogram 186 201 7 280 8 409 1 674 1 809

Summa 330 285 8 706 9 356 4 935 4 198

Eda

  Studiecirklar 1 2 10 15 28 30

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 10 11 206 291 90 99

Summa 11 13 216 306 118 129

Filipstad

  Studiecirklar 1 1 12 10 25 28

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 1 0 50 0 9 0

Summa 2 1 62 10 34 28

Forshaga

  Studiecirklar 11 7 67 49 289 173

  Annan folkbildningsverksamhet 11 14 155 195 472 430

  Kulturprogram 60 63 1 637 1 742 540 567

Summa 82 84 1 859 1 986 1 301 1 170

Grums

  Studiecirklar 4 2 28 12 96 42

  Annan folkbildningsverksamhet 6 6 48 68 214 216

  Kulturprogram 52 46 899 829 468 414

Summa 62 54 975 909 778 672
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Värmlands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Hagfors

  Studiecirklar 4 6 40 60 108 260

  Annan folkbildningsverksamhet 4 4 41 49 118 103

  Kulturprogram 127 128 3 425 3 313 1 143 1 152

Summa 135 138 3 506 3 422 1 369 1 515

Hammarö

  Studiecirklar 4 6 27 38 101 139

  Annan folkbildningsverksamhet 7 6 69 49 224 189

  Kulturprogram 8 4 870 1 478 72 36

Summa 19 16 966 1 565 397 364

Karlstad

  Studiecirklar 182 154 1 317 1 336 5 681 4 942

  Annan folkbildningsverksamhet 109 86 1 770 1 488 2 578 2 271

  Kulturprogram 301 314 26 908 26 067 2 709 2 826

Summa 592 554 29 995 28 891 10 968 10 039

Kil

  Studiecirklar 34 28 241 183 1 111 787

  Annan folkbildningsverksamhet 19 75 315 647 730 1 263

  Kulturprogram 101 120 12 973 12 366 909 1 080

Summa 154 223 13 529 13 196 2 750 3 130

Kristinehamn

  Studiecirklar 60 45 409 305 1 414 1 132

  Annan folkbildningsverksamhet 17 21 279 312 542 602

  Kulturprogram 163 190 7 445 7 279 1 467 1 710

Summa 240 256 8 133 7 896 3 423 3 444

Munkfors

  Studiecirklar 2 3 10 18 104 142

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 2 2 102 127 18 18

Summa 4 5 112 145 122 160

Storfors

  Studiecirklar 2 1 17 9 76 20

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 2 1 17 9 76 20
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Värmlands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Sunne

  Studiecirklar 16 11 135 110 487 360

  Annan folkbildningsverksamhet 14 8 172 106 495 364

  Kulturprogram 94 81 4 006 3 572 846 729

Summa 124 100 4 313 3 788 1 828 1 453

Säffle

  Studiecirklar 22 29 169 237 525 791

  Annan folkbildningsverksamhet 15 15 207 235 444 440

  Kulturprogram 127 119 6 373 6 150 1 143 1 071

Summa 164 163 6 749 6 622 2 112 2 302

Torsby

  Studiecirklar 10 13 97 126 354 414

  Annan folkbildningsverksamhet 20 17 202 187 871 736

  Kulturprogram 30 19 1 929 988 270 171

Summa 60 49 2 228 1 301 1 495 1 321

Årjäng

  Studiecirklar 17 20 157 173 479 533

  Annan folkbildningsverksamhet 14 26 255 516 363 713

  Kulturprogram 18 38 875 1 740 162 342

Summa 49 84 1 287 2 429 1 004 1 588

Summa Värmlands län 2 030 2 026 82 653 81 831 32 710 31 533

Västmanlands län

Arboga

  Studiecirklar 18 20 145 186 399 441

  Annan folkbildningsverksamhet 5 7 55 58 69 72

  Kulturprogram 37 29 1 415 910 333 261

Summa 60 56 1 615 1 154 801 774

Fagersta

  Studiecirklar 2 1 12 20 24 30

  Annan folkbildningsverksamhet 1 2 10 25 16 46

  Kulturprogram 32 34 812 685 288 306

Summa 35 37 834 730 328 382

Hallstahammar

  Studiecirklar 13 17 95 128 412 585

  Annan folkbildningsverksamhet 0 4 0 52 0 83

  Kulturprogram 8 11 72 122 72 99

Summa 21 32 167 302 484 767
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Västmanlands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Kungsör

  Studiecirklar 13 10 92 68 342 326

  Annan folkbildningsverksamhet 4 5 43 69 104 136

  Kulturprogram 24 16 793 678 216 144

Summa 41 31 928 815 662 606

Köping

  Studiecirklar 49 55 309 334 2 444 2 694

  Annan folkbildningsverksamhet 16 26 134 209 721 940

  Kulturprogram 19 18 940 774 171 162

Summa 84 99 1 383 1 317 3 336 3 796

Norberg

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 5 0 134 0 45

Summa 0 5 0 134 0 45

Sala

  Studiecirklar 15 16 135 115 621 813

  Annan folkbildningsverksamhet 3 2 33 14 44 11

  Kulturprogram 39 51 1 844 1 192 351 459

Summa 57 69 2 012 1 321 1 016 1 283

Skinnskatteberg

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Surahammar

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Västerås

  Studiecirklar 434 508 2 681 3 563 17 714 21 366

  Annan folkbildningsverksamhet 93 130 2 535 2 607 2 534 4 371

  Kulturprogram 677 876 25 709 39 638 6 093 7 884

Summa 1 204 1 514 30 925 45 808 26 341 33 621

Summa Västmanlands län 1 502 1 843 37 864 51 581 32 968 41 274
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Örebro län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Askersund

  Studiecirklar 23 21 212 180 660 553

  Annan folkbildningsverksamhet 4 4 44 53 39 35

  Kulturprogram 42 21 2 057 608 378 189

Summa 69 46 2 313 841 1 077 777

Degerfors

  Studiecirklar 20 25 216 249 417 491

  Annan folkbildningsverksamhet 12 10 267 259 436 324

  Kulturprogram 64 69 2 470 2 386 576 621

Summa 96 104 2 953 2 894 1 429 1 436

Hallsberg

  Studiecirklar 27 20 244 197 877 714

  Annan folkbildningsverksamhet 4 9 48 100 60 164

  Kulturprogram 58 59 1 708 1 474 522 531

Summa 89 88 2 000 1 771 1 459 1 409

Hällefors

  Studiecirklar 1 4 9 27 48 78

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 1 4 9 27 48 78

Karlskoga

  Studiecirklar 44 48 417 364 1 409 1 452

  Annan folkbildningsverksamhet 21 10 385 193 600 363

  Kulturprogram 139 159 4 749 5 643 1 251 1 431

Summa 204 217 5 551 6 200 3 260 3 246

Kumla

  Studiecirklar 61 61 518 498 1 581 1 573

  Annan folkbildningsverksamhet 292 281 1 132 1 249 496 657

  Kulturprogram 153 231 5 885 8 103 1 377 2 079

Summa 506 573 7 535 9 850 3 454 4 309

Laxå

  Studiecirklar 5 8 34 53 101 203

  Annan folkbildningsverksamhet 2 0 47 0 15 0

  Kulturprogram 38 41 1 263 1 635 342 369

Summa 45 49 1 344 1 688 458 572
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Örebro län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Lekeberg

  Studiecirklar 12 11 114 91 320 261

  Annan folkbildningsverksamhet 10 21 190 345 182 425

  Kulturprogram 184 140 40 202 28 887 1 656 1 260

Summa 206 172 40 506 29 323 2 158 1 946

Lindesberg

  Studiecirklar 20 24 171 205 505 573

  Annan folkbildningsverksamhet 11 11 207 227 279 308

  Kulturprogram 33 11 840 602 297 99

Summa 64 46 1 218 1 034 1 081 980

Ljusnarsberg

  Studiecirklar 0 1 0 3 0 52

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 1 0 3 0 52

Nora

  Studiecirklar 7 10 47 64 132 215

  Annan folkbildningsverksamhet 5 6 91 100 41 81

  Kulturprogram 13 16 496 508 117 144

Summa 25 32 634 672 290 440

Örebro

  Studiecirklar 504 495 3 784 3 727 23 231 22 447

  Annan folkbildningsverksamhet 396 395 6 108 6 305 8 987 7 999

  Kulturprogram 1 197 1 144 90 165 64 238 10 773 10 296

Summa 2 097 2 034 100 057 74 270 42 991 40 742

Summa Örebro län 3 402 3 366 164 120 128 573 57 705 55 987

Totalt 8 305 8 611 313 301 289 117 158 469 162 889
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