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Tillsammans vill vi 
bilda för hela livet!

BILDNING FÖR LIVET  är något stort, inte en 
färdig produkt en gång för alla, utan en livs-
process. Att stärka och utveckla demokratin 
har varit kännetecknet  
i själva folkbildningens alla verksamheter, 
som i vårt studieförbund och  
i folkhögskolornas kurser. Men frågan är om 
vi idag, på nytt, måste återerövra folkbild-
ningens grundläggande värderingar för att 
få ett samhälle som skapar hållbara gemen-
skaper.

Bredden av Bildas medlemsorganisationer 
och samverkanspartner är en möjlighet 
till ökad mångfald och att möjliggöra för 
människor att påverka sin livssituation. 
Detta kommer
i uttryck i vår verksamhet, att människor 
känner sig sedda och får ett ökat självförtro-
ende och ansvar för att kunna agera. 

Under detta ”pandemi-år” har mycket 
förändrats och samhället i stort har fått ställa 
om, detta har också påverkat vår verksamhet. 
Istället för att ställa in har vi utvecklat olika 
metoder för att ställa om, bland annat med 
hjälp av olika digitala verktyg. Vi har lärt oss 
mycket och det tar vi med oss in  
i framtiden, men vi har också en önskan att 
kunna få återgå till det ”normala”. Vad tar vi 

då med oss från detta år? Jo, vi önskar på ett 
mer tydligt och generöst sätt arbeta för våra 
gemenskaper, utveckla dem och stärka dem. 
När gemenskaper tas ifrån oss, då märks det 
att vi saknar dem. Saknaden av gemenska-
perna i Bildas medlemsorganisationer och 
samverkanspartner under detta år får oss att 
längta till, hur vi på ett ännu bättre sätt kan 
arbeta för folkbildningens värdegrund och 
gestaltning. Ensamhet, distan-
sering, rädsla är ord som många 
människor har känt och uttalat 
under detta år. Det har skapat en 
oro för den enskilde och hur vi 
kan gå vidare. På olika sätt, i oli-
ka forum och kanaler ska vi fort-
sätta att lyfta fram människors 
berättelser och vår verksamhets 
värden. I det arbetet vill vi förstås 
arbeta nära våra medlemsorgani-
sationer och samverkanspartner. 

Tillsammans kan vi förmedla en djupare 
förståelse av folkbildningens betydelse för 
människor och samhälle. Tillsammans vill vi 
fortsätta att Bilda för hela livet.

Välkommen att läsa hur vi har arbetat med 
folkbildningsuppdraget under detta speciella 
år i Bilda Nord 2020!

"Ur ett folkhälso-
perspektiv behövs 

våra ”små” nära 
gemenskaper som 
studiecirklar och 
kulturprogram 

för att motverka 
människors rädslor 

och ensamhet."

Göran Rönnbäck
Regionchef 
Studieförbundet Bilda Nord

Lennart Ljung
Regionstyrelsens  ordförande 
Studieförbundet Bilda Nord
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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 demokra-
tiskt arbetssätt, stärka livslångt lärande och kulturell 
verksamhet samt stimulera ett aktivt kunskapssökande. 
Det stärker individens möjlighet att påverka både sin 
livssituation och samhällsutvecklingen.  

I Bildas folkbildningsverksamhet är också mötet mellan 
människor viktigt. Det är i det ömsesidiga erfarenhets-
utbytet och i den gemensamma reflektionen som de 
verkliga bildningsprocesserna äger rum. 

Statens fyra syften med stödet till  folkbildningen 
Syftena 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 
 delaktigheten i kulturlivet. 

Bildas organisation 
Studieförbundet Bilda bildades 1947 och har sina rötter i 
de svenska folkrörelserna. Vi är en ideell, parti-
politiskt obunden organisation med drygt 14 500 aktiva 
ledare och folkbildningsverksamhet i hela landet, organi-
serade i sex regioner. Vi har ett förbundskansli i Stock-
holm och ett studiecenter i Jerusalem. Våra medlemsor-
ganisationer finns främst inom frikyrkorna, ortodoxa 
kyrkorna och katolska kyrkan. Våra samverkansparter 
verkar inom kultur, kyrka och samhälle. 

Verksamheten utgår från de tre profilområdena kyrka, 
kultur och samhälle. I själva verket är verksamheten ofta 
överlappande, inte minst eftersom det sker mycket sam-
hälls- och kulturarbete i samverkan med medlemsorga-
nisationer och samverkansparter inom de tre kyrkofa-
miljerna. Det är också en av Bildas viktiga uppgifter, att 
vara en brygga mellan kyrka och samhälle där kulturen 
har ett viktigt egenvärde. 

Medskapande,  
delaktighet och 
livstolkning är 
centralt i vår  
bildnings- och  
kultur verksamhet. 
Vår utgångspunkt 
är män niskors 
egna drivkrafter.

Ur Bildas verksamhetsidé
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Digital omställning 
i  pandemins spår
UNDER DET HÄR SPECIELLA ÅRET engagerade sig hela 
Bilda i omställningsarbetet som berörde all verksam-
het och alla målgrupper till följd av coronapandemin. 
Digitala verktyg testades och nya förmågor förvärva-
des samtidigt som mycket digital verksamhet realise-
rades. Verksamheten anpassades på olika sätt, men 
ställdes också in, utifrån myndigheters nationella och 
regionala riktlinjer för att förebygga smittspridning.

En av Bildas strategiska prioriteringar är att både 
utveckla digital verksamhet och människors förmåga 
att navigera i ett digitalt samhälle. För att stärka sin 
relevans i dagens samhälle och samordna föränd-
ringsresan startade Bilda ett treårigt 
digitalt utvecklingsprojekt 2018, 
med extra resurser centralt och 
regionalt. Projektgruppen 
arbetar brett över hela 
verksamheten med att 
öka den digitala kun-
skapen och förmågan 
inom Bilda, samt för 
våra medlemsorgani-
sationer, samverkans-
parter, cirkelledare 
och deltagare. 

Under 2019 gick Bilda 
över till Office 365 och 
uppgraderade en ålderstigen 
dator- och mobilpark. Det gjorde 
att medarbetarna kunde dela doku-
ment och kommunicera samt utforska och 
lära tillsammans. Det var tacksamt att den övergång-
en redan hade skett när coronapandemin påverkade 
folkbildningen i hög utsträckning under 2020. Den 
absolut största delen av Bildas verksamhet skedde 
fram till mars genom fysiska möten och arrangemang. 

Tillsammans direktsände och arrangerade vi webb-
inarier, digitala montrar, ledarutbildningar, föreläs-
ningar, paneldebatter, konferenser, årsstämmor och 
cirklar om allt möjligt. Vi ordnade hybridmöten och 

digitala workshops. Grupper samtalade, dansade, 
sjöng, jammade och repade digitalt. 

Våra cirkelledare och deltagare erbjöds digitala 
tjänster och koncept samt coachning, inspiration och 
metodstöd i hur man folkbildar digitalt. Som folkbil-
dare bidrog vi också till att sprida digital kompetens 
som minskade det digitala utanförskapet. Många fina 
insatser genererade spännande verksamhet. 

Intern mötesplats i den digitala tiden 
– Kyrktorget  
Eftersom året innebar hemarbete för många och vissa 

fysiska möten ställdes in initierades Kyrk-
torget, en digital mötesplats för Bild-

as verksamhetsutvecklare inom 
profilområde kyrka. Syftet 

var att skapa en mötesplats 
för delande av tankar och 

idéer samt kompetensut-
veckling.

Vid vissa tillfällen bjöds 
representanter från 
medlemsorganisationer 
in för att berätta om 

behov de ser eller något 
gemensamt vi gör. Ett 

exempel var när Equmenia 
berättade om sin ledarsatsning 

Led med ditt liv med efterföljande 
samtal om hur Bilda kan sprida detta 

inom våra olika kyrkofamiljer.

Nya möjligheter
Digitala arbetssätt, verktyg och arrangemang skapar 
nya möjligheter. Verksamheten blev mer synlig jämfört 
med tidigare och med platsoberoende arrangemang 
kan vi också nå fler. Det finns många lärdomar att ta 
med inför framtida folkbildningsarbete.

Nya kreativa koncept föddes ur pandemin, för att 
nämna några:  Cirkelsnack, Digitalt kyrkkaffe, #digi-

stämman, Möten i Jerusalem genom 
webbinarier. Livssyn och livsmod – 
en programserie för UR. Digitala 
diaserter på Live At Heart och 
den virtuella julkören. 
Då Equmeniakyrkan ställde 
om sin kyrkokonferens bidrog 
Bilda med en digital mötesplats 
som en del av den folkbildning 
vi gör tillsammans. Den visa-
de på hur ett samarbete kan 
gå till, och där lyftes bland 
annat fram några digitala ma-
terial från hela landet och det 
studiecirkelmaterial i form av en 
podd som Bilda Öst och Equmeniakyr-
kan gör om bildarsamfundens historia.  

Allt det här och lite till, kan du läsa om i årets 
 verksamhetsberättelse.

 Regionernas 
gränser har sud-

dats ut mer och det 
delade lärandet har 

ökat. 
David Johansson

Ledarutvecklingsansvarig, 
Bilda Nord

Den digitala delen ökade i 
hela Bilda från 2019 till 2020.

Distanstimmar ökade från 0,06% 
2019 till 14,74% 2020.

Deltagandet på distans ökade från 
0,01% till 36,6% .

Användningen av den digitala mötes-
platsen Learnify ökade med 167%.
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Uppfyllelse av mål och syfte 

VI ÄR ETT studieförbund för kultur, kyrka och samhäl-
le. Vi har erfarenhet, kunskap och nätverk kopplat till 
kultur, samhällsfrågor, tro, religion och existentiella 
frågor. Medskapande, delaktighet och livstolkning är 
centralt i vår bildnings- och kulturverksamhet.

Med stöd och inspiration från oss får människor med 
olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och 
utvecklas. Tillsammans skapar vi verksamheten.

Mötet är viktigt
Vi tror att det är i mötet med andra som vi får nya
perspektiv på tillvaron och växer som människor. Vår
övertygelse är varje människas rätt att söka kunskap,
och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra
bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor.

Tillsammans med våra medlemsorganisationer,
samverkansparter och deltagare skapar vi verksam-
heten. Våra medlemsorganisationer finns främst inom

frikyrkorna, ortodoxa kyrkorna och katolska kyrkan.
Våra samverkansparter verkar inom kultur, kyrka och
samhälle.

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
samhälls- och kulturliv.

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

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 delaktighe-
ten i kulturlivet.

Hur lyckas vi?
Det som skrivits ovan är hela utgångspunkten för vår
existens som folkbildare, studieförbund och Bilda
Nord. Hur har vi lyckats? Det visar vi genom att pre-
sentera verksamheter, arrangemang, events och studie-
cirklar som är direkt sprugna ur dessa mål och syften. 
Vi kan alltid bli ännu bättre och det gäller att varje dag 
jobba för att vi ska vara relevanta för människor och 
samhället.

Folkbildningen ska ge alla
möjlighet att tillsammans med

andra öka sin kunskap och
bildning för personlig

utveckling och delaktighet
i samhället.

Statens mål för folkbildningen Göran Rönnbäck
Regionchef Bilda Nord

33 754
Studie�mmar

Totalt antal studie�mmar 
i Bilda Nord 2020. 

84 051
unika deltagare i Bilda 

Nord under 2020
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Digital folkmusikfest
#digiStämman arrangerades under våren 
2020 som ett snabbt genomfört initiativ 
från folkmusiknätverket inom Bilda, Bilda 
Folk.

Tillsammans med över 150 folkmusiker i 
hela Sverige arrangerades över 70 konserter 
och workshops i 13 helger i rad! Bilda Nord 
medverkade i planerandet av många av 
dem och var ansvarig arrangör för 6: Aman-
da Östling spelade till dans, konsert med 
Distanserz, konsert med Daniel Pettersson, 
workshop i arkivsökande, konsert med Elin 
Jonsson och Arvid Staaf, samt konsert med 
Katarina Barruk. 
 
Alla medverkande fick ett minimigage och 
utöver det samlades det in totalt 120 000 
kronor som gick oavkortat tillbaka till alla 
de musiker, dansare och kulturbärare som 
medverkade nationellt. #digistämman var 
en av de första och definitivt största digitala 
satsningar som gjordes inom folkmusikcom-
munityt 2020.

Läs mer! www.bilda.nu/digistamman

Om du älskar musik
Popkollo är en förening fylld med eldsjälar 
som verkar för att nå fler unga tjejer och 
transpersoner till att börja spela eller följa 
sitt musikintresse. 

Sedan 2017 har det arrangerats sommmar-
kollon i Norrbotten i samarbete med Bilda. 
På grund av coronaåret blev det ett kortare 
höstlovskollo i Jokkmokk istället för det 
vanliga på sommarlovet. 

De 13 deltagarna bildade tre bandcirklar 
som repade tillsammans under kollot, som 
avslutades med en avslutningskonsert.

Läs mer! www.popkollo.se

Digital poesihörna
Poesi- och berättarfestivalen i Örnsköldsvik 
har blivit ett återkommande inslag som 
 lyser upp i novembermörkret, 2020 arrang-
erades det för tredje året i rad, med flera 
lokala samverkansparter.

Årets upplaga bjöd på digital poesihörna, 
skrivarcirkus med lokal författare, diktupp-
läsning, K-pop danskväll, Pecha Kucha Night 
på temat "Låt mig berätta om", musikafto-
nen blev inställd. 

Läs mer! 
www.bilda.nu/poesi-och-berattarfestival

Påve Franciskus 
 miljöencyklika Laudato Sí
En dialog om hur människor ofta svikit sitt 
förvaltaransvar.

Den 13 mars bjöd Kristi moders katolska 
församling i Umeå, med Ulrika Erlandsson 
från Katolska pedagogiska nämnden in till 
en föreläsning. Utgångspunkten för föreläs-
ningen var rundskrivelsen Laudato sí – en 
encyklika – där påve Franciskus inbjuder 
alla människor som bor på vår planet till 
en dialog om jordens framtid, mänsklighet-
ens gemensamma hem. En dialog om hur 
människor ofta svikit sitt förvaltaransvar, 
vilket har lett till omfattande skador här på 
jorden – mänskliga, ekologiska, materiella 
och andliga, samt hur vi kan agera för en 
bättre framtid!  
 
16 personer deltog och fick med sig utma-
ningen att fortsätta dialogen, till exempel 
utifrån Laudato si’ och den studiehand-
ledning som Bilda har medverkat till att ta 
fram.

Läs mer! 
www.bilda.nu/miljoencyklikan-laudato-si

Seniorerna som lärde sig 
att surfa
Genom Seniorsurfarna har RPG (Riks 
pensionärernas gemenskap) i  Örnsköldsvik 
fått nya förutsättningar för  föreningens 
varande.

Det har handlat om hur man använder 
smartphones, utbildning i Zoom och hjälp 
med att hålla styrelsemöten för sin verk-
samhet. På bilden firar de en framgångsrikt 
avslutad kurs.

Läs mer! www.bilda.nu/seniorsurfarna

"Vi har nog fått 
lite ”blodad tand,” 
att fortsätta med 
olika cirklar och 

träffar i vårt arbe-
te med RPG efter 
 seniorsurfarna 

och Zoom-utbild-
ning"

Maine Svensson 
Ordförande RPG Örnsköldsvik
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Inspireras av aktivism och 
talare
 BiblioBilda skapades ur syftet att utöka 
och befästa folkbibliotekens och folkbild-
ningens uppdrag att stärka demokratin; ett 
samarbete mellan Studieförbundet Bilda, 
Umeregionens folkbibliotek och Region 
Västerbotten.

Det hölls också ett fåtal fristående studie-
cirklar i Skellefteå då föreställningen Lev 
spelades där på bIblioteket. Där stod profi-
lområdet kultur som ensam arrangör, inte 
region biblioteket som brukligt på Biblo-
Bilda. På bilden ser vi cirekldeltagare vid 
ett tillfällen i Skellefteå. Det var en lyckad 
cirkel med alla 12 personer närvarande alla 
gånger.  
 
Kuriosa: Blomman på bilden är ett skott 
som kommer från Sara Lidmans hem. 

Läs mer! www.bilda.nu/bibliobilda

Bokcirkel med  författare 
från Västerbotten och 
 Österbotten
Tack vare att en ledare vågade ta steget ut 
och prova på att göra en digital cirkel och 
upptäckt att det går, fick vi andra typer av 
deltagare.

Ett exempel är en vanlig bokcirkel med te-
mat att läsa författare från Österbotten och 
Västerbotten. Ledaren från Umeå testade 
att göra cirkeln digital. Då anmälde sig inte 
bara deltagare från Umeå utan också en 
deltagare från Vasa.

Läs mer! www.bilda.nu/starta-bokcirkel

Sommarkafé  
i  Vännforsbäck
Hållbar livsstil och omställning utgör basen 
för alla arrangemang som Kullar & Klang 
har. 
     
2020 års Kullar & Klang höll ett omfattande 
program där klimatfrågor och musik är kär-
nan och deltagande genom allt ifrån digitala 
och fysiska möten som talks, föreläsningar, 
workshops, teater, musik.  
     
På ett corona-säkert sätt höll sommarka-
féet öppet på eftermiddagarna alla dagar 
 förutom måndagar under hela sommaren. 
 
Kullar & Klang firar naturens skiften med 
visdom, musik, mat och glädje. I vackra 
Vännforsbäck sker spännande möten med 
naturen, människorna och djuren. 

Visionen för Kullar & Klang är att vara en 
motkraft och en frisk fläkt mitt i klimatång-
esten i nuet och framtiden. 
 
     
Kullar & Klang arrangeras av förening-
en Kultur & Människa tillsammans med 
 Studieförbundet Bilda, region Nord. 

Läs mer! www.kullarochklang.se

Maskulinitetsnormer och 
jämställdhet
Studieförbundet Bilda har länge arbetat 
med frågor som rör jämställdhet samt 
begränsande och potentiellt destruktiva 
maskulinitetsnormer. Under våren 2020 
 g enomfördes studiecirkeln ”Schyssta kil-
lar” i samverkan med Kvinnohistoriskt mu-
seum i Umeå, RF-SISU Västerbotten, Make 
Equal och nätverket Det börjar med oss.

Studiecirkeln schyssta killar avsåg att ta 
samtalet ett steg vidare som en fördjup-
ning i hur förväntningar och normer kring 
manlighet påverkar våra och andras liv. 
Deltagarna granskade sina manliga privile-
gier och maktstrukturer, och reflekterade 
över hur vad dessa leder till för konsekven-
ser för andra människor, både i allmänhet 
och i specifikt i förhållande till deltagarnas 
nära relationer. Därefter fortsatte processen 
att handla om vad de ville förändra och hur 
detta kunde göras. Hur kan vi bryta med 
vissa förväntningar och normer? Hur kan vi 
män konkret ta ansvar för jämställdheten, 
både enskilt och tillsammans?

Läs mer! 
www.bilda.nu/killmiddag
www.bilda.nu/man-forandrar

Möter äldre digitalt istället
Högläsning är ett projekt Nord jobbat mycket med 
på äldreboenden, när pandemin bröt ut kunde vi 
inte längre erbjuda det fysiskt på boendena.

Tackvare kviktänkthet och kreativitet ordnades det 
inspelning med fyra högläsare i Skellefteå under 
juni månad. Följt av inspelning med en högläsare i 
Örnsköldsvik och senare under hösten ytterligare en i 
Umeå. Dem läser allt ifrån sina egna texter till kända 
som mindre kända författare. Dessa sändes sedan 
med start i december en gång i veckan till efter-
middagskaffet på Facebook. Boenden har också fått 
filmerna.

Läs mer! www.bilda.nu/högläsning
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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.  

Kultur i en pandemi
Nu när människors haft nedsatta möjligheter att delta 
i kultur, och skapa kultur så som man kanske brukar, 
kan det nog upplevas som förlust, men också att man 
hittat nya sätt att utöva och ta del av kultur, till ex-
empel digitalt. Det här kanske har bidragit till mindre  
oro, nedstämdhet och känslor av social isolering. Vi 
tror på positiva effekter av att människor kan uppleva 
och delta i kulturverksamhet också i kristider. Kultur-
sektorn har drabbats mycket hårt av pandemin, men 
det är av desto större vikt att göra allt som går för att 
vi ska ha ett rikt kulturutbud även efter pandemin. 
Det har vi försökt bidra till under året som gått.

Fokus under 2020 har varit att fortsätta vara rele-
vanta i samtiden genom att beakta digitaliseringen 
och nya sätt att skapa. Bredda intresset för och öka 
delaktigheten i kulturlivet genom att arrangera stora 
och små arrangemang men vi har också jobbat med 
arrangörskunskap och föreningskunskap i riktade 
satsningar. Vi har velat öka vårt stöd och närvaro 
i glesbygdskommuner och mindre kommuner i regi-
onen. Tyvärr satte corona stopp för en hel del, men vi 

Kultur

kunde ändå genomföra musiksatsningen i Sollefteå 
och andra verksamheter som  Midnight Darkness 
Festival i Vilhelmina och Popkollo i Jokkmokk. Ett 
annat viktigt mål har varit att stärka samarbeten med 
medlemsorganisationerna och samverkansparter, det 
har vi gjort bland annat genom att för första gången 
samarbeta med Korskyrkan under Bokveckan. Vi 
kommer fortsätta detta samarbete under kommande 
större kulturevent och festivaler i Umeå. Vi har också 
stärkt samarbetet med Kulturföreningen Kullar och 
Klang genom att delta i planering på ett tidigt stadium 
kring de kulturkaféer som genomfördes under som-
maren som hybridarrangemang med både närvarande 
publik och att de sändes digitalt. Sammanlagt gjorde 
14 arrangemang med artister som Katarina Barruk, 
Ulrika Bodén, Broparkens spelmadamme.

Fysiska  arrangemang
Som kulturaktör genomför Bilda årligen olika arrang-
emang, både i egen regi och i samverkan med  andra. 
Ett fåtal av de inplanerade arrangemangen under året 
kunde genomföras fast i annan form, medan de flesta 
fick ställas in. Några arrangemang vi hann genomföra 
innan pandemin bröt ut i Sverige var bland annat vår 
medverkan i folkmusikfestivalen Umefolk i februari. 
Där vi bidrog till programmet med flera workshops; 
Dansa med känseln, Donegal Fiddle Tunes, Folksång 
i stämmor, Jojk med Inger Biret och Sara Marielle, 
Danser från Jeppo, Slängpolska, Spela Härjedalspipa, 

Polska för nybörjare, Schottis för nybörjare

Demokratiprojekt Biblio Bilda som samverkar 
med lokala bibliotek hann genomföra några av de 
planerade studiecirklarna, bland annat i Nord-
maling, Norsjö och Skellefteå. 2020 var året vi 
hade tänkt rulla ut projketet och bredda det till 
fler kommuner, så blev det inte. Även Folkmusik-
kvällar på Kapells i Härnösand ägde tre av fyra 
tillfällen rum under hösten.

Tyvärr har mycket av det vi tänkte genomföra 
vad gäller kulturarrangemang fått ställas in, som 
festivaler, körverksamhet, och ett spännande 
projekt i Luleå för att stärka jämställdheten inom 
musikscenen – Equlizer festivalen, som inte blev 
av men som var ett tänkt samarbete mellan Bilda 
och Sensus.

Vad betyder kulturen ett år 
som 2020?

VI ÄR ÖVERTYGADE om att ett levande  kulturliv 
liksom att själv ha möjlighet att ägna sig åt 
skapande verksamhet, kan vara  avgörande för 
människors välmående och växt. 

Kulturella verksamheter som musik och dans 
skapar gemenskap och stimulerar social 
sammanhållning i en grupp. Men kultur fyller 
förstås många 
funktioner; den 
kan vara en hjälp 
att påverka sin 
sinnesstämning, 
få intellektuell 
stimulans, inspi-
ration, motiva-
tion, avslappning 
och nya idéer. 
Och för dem 
som är aktivt 
engagerade ger kultur fantastiska möjligheter 
till skapande verksamhet och i förlängningen 
självförverkligande. 

I allt det tunga med en pandemi så har 2020 
gjort att flera ledare och verksamheter vågat 
ta steget ut i den digitala världen som öppnat 
upp en nya möjligheter och vi har påbörjat nya 
roliga projekt

Maria Sundström
Profilområdesansvarig
för Kultur i Bilda Nord

Livesända samtal om musik
En samtalsserien där musikern Dennis Lyxzén bjuder in till samtal 
med olika musiker, ljudtekniker, låtskrivare och andra personer 
som jobbar inom musik.

Samtalen ger en unik inblick i olika aspeketer av musicerande, 
skapar en närhet mellan professionella och entusiaster. Under 2020 
sändes fem samtal via Facebook med en snittpublik för varje samtal 
på ca 50 tittare under livesändningarna. Sedan har samtalen setts 
av tusentals personer.

Läs mer om Samtal om musik och se alla samtalen på 
www.bilda.nu/samtalommusik

Det här
har också 

satt fart 
på en ny 

 kreativitet

891
Kulturprogram genomfördes 

under 2020 i Studieförbundet 
Bilda Nord.
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Bilda Nord hade under 2020 beslutat att utveckla bandverksam-
heten, med en satsning i inlandet. Det var innan corona hade tagit 
ett strypgrepp om hela världen. 

SAMTIDIGT SOM BANDVERKSAMHETEN skurits ner 
till det minimala, startar Bilda Nord en ny. En av 
våra större satsningar inom kultur under 2020 var 
att utvidga vårt musikarbete till Sollefteå. En helt ny 
verksamhet i en inlandskommun för att nå ut till fler 
musikintresserade i regionen och hitta nya samver-
kansparter inom kulturområdet.

Verksamhetsutvecklaren Håkan Wallgren hade kon-
takter sedan tidigare och flera band som stod på kö 
för att få repa någonstans. Det som saknades var lokal 
och en samordnare. Tidigare verksamhet hade lagts 

ner så banden har varit jättepositiva till att vi byggde 
upp en ordentlig replokal igen. Inför 2021 har vi haft 
kontakt med lokala spelstället i Sollefteå, så nu väntar 
alla bara på att så fort corona-pandemin avtar vet 
banden att de kommer få spela där. 

I Bilda Nord står äment musik för 55% av verksam-
heten. Vår musikverksamhet är en viktig del som vi 
hela tiden utvecklar, och velat nå nya platser. Därför 
att det extra roligt att vi nu i år kunnat göra det i en 
inlandskommun.

"Det kändes  
positivt att det kom 
någon som driver 

musikfrågan i  
Sollefteå igen"

Ny
replokal

Nya band repar i lokalerna i Sollefteå. Foto: Håkan Wallgren
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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 2020 ställde vi om vår verksamhet till digital, 
på grund av covid-19. Vi fortsatte även arbetet med 
att tydliggöra och stärka verksamhetens kopplingar 
till FN:s globala mål för hållbar utveckling och agenda 
2030. Vi vill bidra till att skapa verksamhet som är 
lyhörd, inkluderande, baserad på delaktighet och som 
bidrar till samhällelig tillhörighet. 

Verksamhetens kopplingar till Agenda 2030: 

• Mål 4 God utbildning för alla 

Mål 4.7 – Utbildning för hållbar utveckling och globalt 
medborgarskap. Senast 2030 säkerställa att alla 
studerande får de kunskaper och färdigheter som be-
hövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat 
genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara 
livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främ-
jande av en kultur av fred, icke-våld och globalt med-
borgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald 
och kulturens bidrag till hållbar utveckling. 

• Mål 5 Jämställdhet – Jämställdhet mellan kvin-
nor och män är en förutsättning för en hållbar och 
fredlig utveckling. 

• Mål 10 Minskad ojämlikhet (Exempelvis mål 
10.2) – Till 2030 möjliggöra och verka för att alla 
människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, 
ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller 
annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekono-
miska och politiska livet. 

• Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion 

Mål 12.8 – Öka allmänhetens kunskap om hållbara 
livsstilar. 

• Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhäll-
en. 16.1 Minska våldet i världen. 16.7 Säkerställ ett 

lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattan-
de. 16.b Främja och verkställ icke-diskriminerande 
politik och lagstiftning. 

Verksamheten står på flera ben 
Bilda är en attraktiv samverkanspart med bra förut-
sättningar att söka extern finansiering, bland annat på 
grund av den stora bredd vi har i vår verksamhet, våra 
ledare och möjligheten att nå särskilda målgrupper.  
Genom vårt nätverk av samverkande föreningar och 
aktörer med god förankring i lokalsamhället kan Bilda 
bidra till att stärka civilsamhället. Bilda har också ett 
stort folkbildningsarbete med asylsökande och nyan-
lända. Under 2020 ställde Bilda om verksamheten till 
digitala cirklar och blandat lärande.

Civilkurage och ickevåld 
I fortsatt samarbete med Kristna Fredsrörelsen 
skapade Bilda ett nationellt nätverk av ledare som 
kan utbilda i civilkurage. Tillsammans skapade vi 
även mötesplatsen Ickevåld 2020, som gav möjlig-
heter för medborgare, aktörer inom civilsamhället 
och forskning att utveckla kunskap och engagemang 
för ickevåld. Det är en årligt återkommande experi-
mentverkstad där deltagarna gemensamt söker sätt 
att ställa om lokalt och globalt till samhällen som 
präglas av fred och rättvisa, fria från våld och formade 
av hållbara sätt att leva. Mötet arrangerades i Sverige 
mot bakgrund av det försvar av yttrande- och mötes-
frihet som finns här och som möjliggör för aktörer i 
såväl Sverige som andra länder att mötas under trygga 
former.  

Språkinlärning och integration 
Språket öppnar nya vägar. Vår verksamhet ska ge 
människor som är nya i Sverige möjlighet att etable-
ra sig genom att skapa känsla av sammanhang och 
möjlighet till nya bekantskaper. Under 2020 bedrev 
vi digital verksamhet för asylsökande genom Svenska 
från dag ett och Vardagssvenska i hela landet, trots 
Sveriges minskade asylmottagning. Svenska med 
sång – språkinlärning och integration genom sång var 
ett nationellt projekt som drevs av Bilda tillsammans 

Året har förstås präglats av 
 omställning och ovisshet.

VI HAR TROTS detta fortsatt vår satsning på 
högläsning med äldre som huvudsaklig mål-
grupp, bland annat i digital form med inspela-
de högläsningsprogram.

Vi har arbetat 
med organi-
serings- och 
strategifrågor för 
rörelser som vill 
påverka samhäl-
let i en hållbar 
inriktning. Vi har 
också utvecklad 
arbetet med ci-
vilkurageträning 
som metod för 
ökad inkludering, 
bland annat i 
samverkan med 
Vännäs kommun 
där workshops 
har genomförts 
med högstadieelever.    

Arbetet med integration och språkstärkande 
verksamhet med asylsökande och nyanlända 
har pågått hela året i olika omfattning.

Kristoffer Fredriksson
Profilområdesansvarig
för Samhälle i Bilda Nord

En viktig 
del har 
 varit att 
möta de 

behov som 
omställ-

ningen har 
ställt

med Equmeniakyrkan under 2019–2020, med 
finansiering från Länsstyrelsen. Syftet var att ge 
människor som kommer till Sverige från andra 
delar av världen en språngbräda in till svenska 
samhället genom att sjunga språket. 

Kultur och hälsa  
Pandemin drabbade givetvis många verksam-
heter inom profilområde Samhälle, inte minst 
inom kultur och hälsa, vars olika verksamheter 
till stor del bedrivs på senior- och äldreboenden. 
Under våren, sommaren och hösten kunde viss 
del av verksamheten, exempelvis kulturprogram 
och högläsningscirklar, bedrivas utomhus. En del 
arrangemang kunde genomföras digitalt via olika 
plattformar, exempelvis digitala sångstunder 
där ledaren var med via videomöte. Dock har det 
blivit tydligt hur många vård- och omsorgsboen-
den som har bristfälliga förutsättningar när det 
gäller digitala lösningar. Därför riktades en del av 
omställningen mot att hjälpa samverkansparter 
med detta på olika sätt. 
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Ickevåld
2020

PROGRAMMET BESTOD AV workshops, 
utbyte mellan deltagare, presentationer, 
panelsamtal och föreläsningar från akti-
vister och akademiker. Alla deltagare 
hade också möjlighet att ställa frågor 
bland annat via chattforum och utbyta 
sina tankar och idéer via plattformen 
”ickevåldsuniversum”. Inled-
ningsvis delade även 
några av konferen-
sens deltagare 
med sig av 
sitt engage-
mang och 
arbete inom 
mänskliga 
rättigheter, 
ickevåld 
och utveck-
ling.  

– Många delar 
idag en frustration 
och en förtvivlan över 
hur saker ser ut, men 
många vill också få saker att se 
annorlunda ut. Förändring finns inom 
räckhåll men också inom våra hjärtan. 
Vi kan hitta de rösterna i oss själva och 
jag bygger min tro på att de allra flesta 
människor längtar efter en värld fri från 
våld. Vi behöver träffas regelbundet 
så vi inte blir ensamma, säger Ingvar 
Rönnbäck från Another Development 
Foundation. 

Helgen omfattade flera olika teman, 
däribland samisk kamp och ickevåld, 
hur människor kan skapa hållbarhet 
i motstånd och hur vi kan arbeta med 
ickevåld i en värld präglad av pandemi. 
Sandra Eriksson från Kristna Fredsrö-
relsen gav en introduktion i strategiskt 

ickevåld och deltagarna fick 
arbeta i smågrupper 

med att göra konflik-
tanalys. 

–  Ju mer vi 
vet hur våldet 
verkar och 
var vi ser 
det, desto 
mer kan vi 
hitta sätt 
att också 

motverka 
det, säger 

Sandra Eriks-
son, Verksamhets-

utvecklare Kristna 
Fredsrörelsen.

Totalt deltog ca 60 personer interaktivt 
via videomöte under dagtidskonferen-
sen, och 50 personer under kvällsar-
rangemanget med tema Sápmi. Därut-
över tog ca 50 personer synkront del av 
kvällsarrangemanget via livesändningar 
till Facebook, en sändning som i efter-
hand nått upp till över 1200 visningar.

I samarbete med Kristna Fredsrörelsen och 
Another  Development Foundation  arrangerade 
Bilda Ickevåld 2020. Det är en årlig  mötesplats 
för  aktivister, forskare och rörelser som väljer att 
 agera direkt och  aktivt för fred och rättvisa 
i världen. Årets mötesplats genomfördes under en 
helg i november.

Det var 
givande att träffas,  

prata med och lyssna till  
 engagerade personer som 

liksom jag vill skapa ett 
annat mer   inkluderande 

och hållbart samhälle. 

Jenny Saba Persson 
Deltagare, Ickevåld2020
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INOM PROFILOMRÅDE KYRKA ryms folkbildnings-
arbetet inom tre kyrkofamiljer: frikyrkorna, de orto-
doxa kyrkorna och den katolska kyrkan. Inom studie-
förbundet finns stor mångfald, där våra kyrkofamiljer 
omfattar fler än hundra olika nationaliteter. Våra nära 
relationer till kyrkofamiljerna är identitetsskapande 
för Bilda. Vi vill vara ett studieförbund för kyrkor, för 
deras samspel med varandra och deras engagemang 
i samhället. Vi vill också lyfta frågor i det offentliga 
samtalet som berör existentiella ting, religionens plats 
i samhället och kyrkornas betydelse för demokratiska-
pande. 

I samarbetet med kyrkorna prioriterar vi att ge 
församlingar redskap för sin bildnings- och kultur-
verksamhet, med utrymme för såväl teologisk reflek-
tion som odling av spiritualitet och tradition. Vi vill 
också ge perspektiv genom att skapa mötesplatser, 
ge inspiration och möjligheter att möta varandra och 
samhället. Verksamheten sker både inom de tre olika 
kyrkofamiljerna i samverkan och i samverkan mellan 
kyrkofamiljerna. Under året hade vi extra fokus på 
ekumeniska satsningar och samverkan mellan våra 
ungdomsorganisationer.

Under det gångna året präglade pandemins framfart 
både folkbildningen och kyrkorna i hög grad. Tidigt 
landade många av församlingarna i att så långt det 
gick ställa om sin verksamhet istället för att ställa in 
den. Bilda försökte stödja församlingarna i den strä-
van. Det finns också flera exempel på digitala koncept 
som föddes ur pandemin när det inte längre gick att 
mötas som vanligt, däribland Cirkelsnack och Digi-
talt kyrkkaffe samt stöd och hjälp för att hålla igång 
smågrupper i församlingen. 

Bildning och kultur inom 
 frikyrkorna 
Jämställdhet i fokus 
Under året fortsatte processen i Pingströrelsens natio-
nella verksamhetsledning där Bilda var processledare. 
Det skapades god reflektion om nuläge och drömläge, 

Kyrka

blinda fläckar och nya vägar. Processen förlängdes och 
fortsätter in i 2021. 

Planering har pågått under en längre tid för en pil-
grimsprocess genom alla Sveriges kyrkofamiljer där 
Bildas medlemsorganisationer samsas med Svenska 
kyrkan, med jämställdhet som tema. Tillsammans 
med Sensus står Bilda för processledningen, för att 
skapa metoder och ramar för goda samtal. På grund 
av pandemin skjuts utförandet upp till 2021 och ska 
fortsätta under två år. 
 
Nysatsning på Alpha 
Tillsammans med Alpha Sverige gör vi en satsning 
för att nå nya grupper och starta fler Alphakurser, 
det gäller för alla kyrkofamiljer även om konceptet 
i nuläget används mest inom frikyrkorna. Det finns 
ett ökat intresse av att tillsammans med andra mötas 
och utforska den kristna tron, ställa frågor och dela 
sina perspektiv. Genom att erbjuda Alpha online kan 
vi möta detta ökade intresse även i en tid när fysiska 
möten inte går att genomföra. Denna satsning har 
fokus på ledaren där vi genom den folkbildande pe-
dagogiken skapar goda förutsättningar för samtal och 
process.  

Material för hållbart volontärt engagemang 
Med arbetsnamnet Kyrkan mitt i byn inleddes arbetet 
2020 med att skapa ett material för att stödja försam-
lingar som känner stort engagemang att engagera sig 
på ett hållbart sätt. Det berör frågor som: Kyrkans roll 
i samhället, hur ser den ut? Vilka av alla behov som 
finns ska vi fokusera på? Vilka resurser har vi? Vilka 
värden finns att samverka kring med andra i vårt 
lokalsamhälle och vilka skulle det kunna vara?  

Materialet ska vara grundläggande, inte så omfattan-
de, lättanvänt och på ett enkelt sätt ge konkreta verk-
tyg för att komma igång. Det bygger på en del med 
teologiska nedslag, ord och berättelser som under 
historiens gång har fått många kristna att agera och 
engagera sig. Det omfattar även goda exempel från 
dagens Sverige samt verktyg för församlingar. Den 

En mångfald av digitala 
 distansutbildningar

UNDER 2020 HAR utbudet, från varje 
 Bildaregion digitaliserats och blivit tillgängligt 
som distanserbjudanden på vår webb! 

Detta har inne-
burit att Bilda 
Nords ledare 
och deltagare, 
på ett helt nytt 
och fantastiskt 
sätt, kunnat ta 
del av en mycket 
större mångfald 
av studiecirklar, 
evenemang och 
ledarutbildning-
ar. I en större 
bredd av ämnes-
områden.
 
Plötsligt finns 
inte längre några  geografiska hinder att delta  
i  distansverksamhet, oavsett  
vilken Bildaregion som är anordnare.

Rolf Mörtzell
Profilområdesansvarig
för Kyrkar i Bilda Nord

 Vi ska  
förbättra 

och  stärka 
våra samar-
beten med 

medlemsor-
ganisatio-

nerna. 

ska kunna genomföras som digital studiecirkel, 
som studiecirkel i det fysiska rummet eller som 
kortare kurs.  

Materialet färdigställs under 2021, med inrikt-
ning på frikyrkor. Om behovet finns anpassas 
materialet längre fram för att landa väl även i 
katolska kyrkan och ortodoxa kyrkorna. 

Katolsk bildning och kultur 
Digitala möten med missioner och 
 orientaliska katolska kyrkor 
För att stärka och fördjupa samarbetet med 
missioner och orientaliska kyrkor hade Bildas 
team inom katolsk bildning och kultur under 
året digitala möten med präster och lekfolk 
från syrianska katolska kyrkan, eritreanska och 
etiopiska katolska kyrkan, burundiska mission-
en, kaldeiska kyrkan, syro-malabariska kyrkan 
och filippinska missionen. Kyrkorna berättade 
om sin historia och kort om sin rit. Missionerna 
och kyrkorna berättade också hur länge de har 
funnits i Sverige och i vilka städer de är aktiva. 
Det gemensamma samtalet handlade just om hur 
vi stärker samarbetet. 

Studiehandledning till Den katolska 
 socialläran 
Sedan april har en projektgrupp arbetat med att 
skapa en studiehandledning till Den katolska 
socialläran. Målet är att den blir färdig till pingst 
2021. 

Sveriges Unga Katoliker (SUK) 
Nationella digitala föreläsningar genomfördes 
under 2020, med bland annat pater Krystian 
Zacheja SDB och broder Witold Młotkowski 
OFM. ***Vad betyder SDB och OFM? 

En nationell studiecirkel om Kristus lever genom-
fördes med cirkelledaren Damiana Sabah, som är 
Sveriges Unga Katolikers (SUK) ordförande. SUK 
valde att ställa om och inte ställa in på grund av 
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pandemin.  Många cirklar startades av Stockholms 
Läns Unga Katoliker och alla ungdomar från hela Sve-
rige var välkomna. Likaså arrangerade Mellansveriges 
Juvenaliska Unga Katoliker många digitala föreläs-
ningar där ungdomar från hela Sverige var välkomna. 
Under hösten träffades SUK:s konsulenter, adminis-
tratör, kanslichef och Bildas verksamhetsutvecklare 
som samverkar med SUK, för att ytterligare förstärka 
samarbetet.  

I år blev det en halvdigital stiftungdomsdag den 5 
september. Temat för dagen var “Unge man, jag säger 
dig: Stig upp! – Luk 7:14”. Omkring 100 personer runt 
om i landet var med. Några regioner samlades fysiskt 
och kopplade upp sig via Zoom medan övriga var med 
hemifrån. Biskop Anders kopplade upp sig digitalt, fi-
rade mässa och höll en introduktion om temat. Syster 
Ludwika föreläste om att stiga upp och evangelisera 
samt sprida det glada budskapet. Även andra medver-
kade under dagen. 

Ett exempel på verksamhet som skapades digitalt 
som en följd av pandemin var Inzoomat – katolsk 
folkbildning online, en serie föreläsningar och samtal 
som skedde just via zoom i samarbete mellan Katolska 
pedagogiska nämnden (KPN) och Bilda.  

Ortodox bildning och kultur 
Bilda hade många projekt i samverkan med scoutkårer 
under året för att stödja scouttraditionen där orienta-
lisk musik, svensk natur och ortodox lära kombineras. 
Mycket av arbetet skedde digitalt och i smågrupper 
utomhus. Samarbetet hade fokus på ledarskap och 
utveckling och genomfördes i olika scoutförbunden 
över landet. Bland annat genomfördes ledarutbildning 
i sjöscouting med inriktning på dykning. 

För andra året i rad arrangerades en bysantinsk 
ortodox festival i Jönköping. Som en följd av pande-
min genomfördes festivalen digitalt  i år med kyrkliga 
aktiviteter och föreläsningar samt olika kulturella 
föreställningar.  

Tillsammans med våra medlemsorganisationer Syrisk 
ortodoxa kyrkans ungdomsförbund (SOKU) och Sy-
risk ortodoxa ungdomsförbundet (SOUF) genomför-
des nationella satsningar med fokus på digital kom-
munikation. I de perioder där smittspridningen var 
mindre möttes man även i små barn- och ungdoms-
grupper för att utforska bland annat tjänarverksamhet 
i kyrkan i SOUF och andligt ledarskap i SOKU. 

Jag har försökt mitt 
bästa för att an-
passa verksamhe-
terna så att de kan 
ha cirklar, annan 
folkbildning  eller 
kulturprogram 
och  erbjuda olika 
 digitala material.

Yonas Habtom, Verksamhetsutvecklare OBK, Bilda Nord

18%
har ämnet religion stått för av 
cirklar och annan folkbildning 

under 2020 i Bilda Nord



26 27

 Att vara 
kyrka 
under en 
pandemi

DET VAR EN högintressant upplevelse 
såväl för oss kollegor i Kyrkteamet, som 
för ambassadörerna och paneldeltagar-
na. Det var första gången vi gjorde ett 
panelsamtal digitalt inom kyrka på det 
här sättet. 

– Det var kul att jobba ihop som team 
med lite nytt tänk, säger profilområdes-
ansvarig för Kyrka i Bilda Nord, Rolf 
Mörtzell. 

Efter panelsamtalet hade vi en fråge-
stund för ambassadörerna där de fick 
chans att ställa frågor kring allt som 
rörde verksamhet, ledarskap och fun-
dera tillsammans hur vi hittar en väg 
frammåt i den nya tillvaron som pan-
demin är. Det blandades med Bildain-
formation om nyheter och förändringar 
i personal. Inledningsvis presenterade 
regionchef Göran Rönnbäck sig och 
hälsade alla välkomna. Medverkande 
i panelen gjorde André Jakobsson, 

Regional kyrkoledare för Equmeniakyr-
kan Nord i Umeå, Per Idergard, Kyr-
koherde, Katolska kyrkan i Skellefteå 
och Frida Perstrand från Pingstkyrkan i 
Överhörnäs.  

Panelsamtalet följdes upp med en enkät 
till alla medlemsorganisationer i region 
Nord och ett verksamhetsforum.

Syftet med detta var att involvera  och 
delaktiggöra våra MO:s i Bildas uppdrag 
i gemensamma folkbildningsinsatser, 
främst inför 2021 års verksamhetspla-
nering. Tyvärr fick vi ställa in verk-
samhetsformet på grund av allt för få 
anmälda. Men enkätsvaren är fortfaran-
de ett viktigt underlag i profilområdets 
fortsatta arbete och samverkan med 
kyrkorna och dess ledare.
 

Pandemin har satt sina spår i våra verksamheter 
och hos oss som människor, det ville Bilda Nords 
kyrkteam fånga upp och det gjordes genom att vi 
i september bjöd in alla medlemsorganisationer 
till ett livesänt panelsamtal med paneldeltagare 
från olika församlingar och kyrkofamiljer över 
hela regionen.

53
personer svarade på vår enkät 
om Bilda Nords arbete i profil-
området Kyrka.

"Ni är en kompetent och  
viktig dialogpartner inom 

verksamhetsutveckling 
och ledarutbildning" 

Enkätsvar på övrigt medskick till Bilda
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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.

Under 2020 satsade kompetensområde Möten i Jeru-
salem stort på nya möten, i digital form. Orsaken är 
naturligtvis coronapandemin och de inskränkningar i 
resor som genomfördes under vårvintern. I början av 
året hann ändå flera studieresor genomföras.  

I rapporten från den interna genomlysning av Möten 
i Jerusalem som presenterades under slutet av 2019 
formuleras ett kortfattat syfte, och ett något mer 
mångordigt mål: 

Syftet med Möten i Jerusalem är att med utsiktspunk-

Möten i Jerusalem

ten Jerusalem – helig stad för tre religioner, politisk 
vision för två folk – erbjuda folkbildning kring religi-
on, kultur och samhälle. 

Målet är att erbjuda människor möjligheter till ett 
fördjupat lärande, möten över gränser och stärkt en-
gagemang. I dagens mångreligiösa och mångkulturella 
svenska samhälle vill vi bidra till att utjämna utbild-
ningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån, 
för att på så vis ge människor en ökad möjlighet att 
påverka sin livssituation. 

Både syftet och målet, det vill säga ”varför/därför?”, 
har varit ledstjärna för verksamheten även under 
2020. Men på frågan ”hur?” blev svaret helt annorlun-
da än vad som var planerat. Vi planerade för cirka 25 
studieresor under året, några för lokala studiegrupper, 
andra med deltagare från olika delar av landet som 
anmält sig för någon av våra temaresor. Vi kunde 
genomföra fyra innan pandemin stängde dörren. 

Däremot genomförde vi under perioden maj – 
december åtta digitala seminarier, så kallade 
webbinarier, alla med olika teman och målgrupp. 
Antalet deltagare vid respektive webbinarium 
var 35-80 personer, och totalt nådde vi cirka 300 
unika deltagare. 

I webbinarierna deltog personer i det nätverk 
som finns kring Bildas studiecenter i Jerusalem, 
Swedish Christian Study Centre, med föreläs-
ningar och samtal. Ämnena skiftade, från hur 
coronapandemin har drabbat området, till 
politisk orientering, till frågor om kulturens roll 
i tider av nedstängning. Några webbinarier har 
uppmärksammat religiösa frågor, som vad som 
kan räknas som en ”helig plats”, och hur kyr-
korna i det som ibland kallas Det heliga landet 
förbereder sig inför ett julfirande under corona-
pandemin. 

Personal från Bilda deltog även med föreläsning-
ar kring frågor som rör Israel och Palestina i en 
rad olika sammanhang, som i lärarfortbildning 
i Malmö, högskolan i Jönköping och en folk-
högskolekurs i Härnösand och gymnasieskola i 
Falun. Det mesta skedde digitalt.  

Under 2020 samarbetade Bilda med Folkmusi-
kens hus i Rättvik och andra aktörer, såväl svens-
ka som internationella, för att förbereda arrange-
manget Ethno Palestine under 2021. Vår ansökan 
till Svenska Institutet om anslag för ett inledande 
projekt beviljades och planeringen rullade igång. 

Under vintern 2020 genomfördes fyra studie-
resor, från fyra olika av Bildas regioner: Nord, 
Mitt, Sydväst och Öst. Även två frukostklubbar, 
med svenskar i Jerusalem som målgrupp, kunde 
genomföras på studiecentret innan pandemin 
gjorde det nödvändigt att tillfälligt stänga studie-
centret. 

Föreningar vi jobbat med 
där nere har blivit väldigt 
 lättillgängliga.

Vi hann genomföra en resa innan covid 
i början av året 3-10 mars, där 16 personer; 
 präster, diakoner 
och pedagoger 
från arbetslag 
inom Själe-
vad-Mo-Björna 
församlingar, var 
med på resan 
som arrangera-
des tillsammans 
med Härnö-
sandsstift. De 
hann precis hem 
innan det blev 
lockdown. Det var väldigt nervöst där ett tag. 

För att anpassa och ställa om verksamheten 
under corona-pandemin har vi istället erbjudit 
digitala webinarier tillsammans med våra sam-
verkansparter i Israel och Palestina. Det har 
samordnats nationellt med alla regioner i Bilda 
och slagit väldigt väl ut, vi har nått väldigt brett 
målgruppsmässigt.

Petra Falk
Ansvarig för Möten 
i Jerusamlem i Bilda Nord

Vi har nått 
väldigt 

brett mål-
grupps-
mässigt. 

Björn Westerlund (präststudent) förevigar när kyrkoherde Peter Persman intervjuar 
Jessica Lindberg Dik som är utsänd till Jerusalem att jobba med Act Svenska kyrkan.
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Studiecirklar 

VI STÖTTAR VÅRA STUDIECIRKLAR med allt ifrån lån av lo-
kaler, ekonomiskt och pedagogiskt stöd till hjälp med utrust-
ning, material och vårt breda kontaktnät. Under året har vi haft 
studiecirklar i bland annat Alpha – om kristen tro, Gitarrcirklar 
för nybörjare, digitala språkcaféer, fiolkurser via Zoom, målarkur-
ser och klimatpolitik på nationell nivå. Vår ambition är att hjälpa 
människor att söka kunskap, uttrycka sig, och utvecklas tillsammans 
med andra. Här nedanför finns fler  exempel på den bredd av studiecirklar som 
varit aktiva under året. 

598
studiecirklar har ägt rum i Bilda Nord 

under 2019. Vi har arrangerat 273
arrangemang under kategorin Annan 

folkbildningsverksamhet och 891 
 kulturprogram. 

Odlingskurs
Bokcirkel

– dom som 
stod kvar

 Klimatpolitik 
på  nationell, 

EU-, och 
 Global-nivå 

ABC - Vi 
lär oss om 

 föräldraskap 
och barns 

 lärande

Bygg din egen 
gitarrpedal

 Duty Gospel –
körsång

Vi läser 
 författare från 

 Österbotten 
och 

 Västerbotten

Sittdanskurs 
via zoom

Vägskäl – 
mötesplats för 

livstolkning

Stickhjälpen

Schyssta killar 
i samverkan 

med kvin-
nohistoriskt 

museum

Studiecirklar 
för utrikesföd-

da kvinnor
Konsthistoria

Bandcirkel –
Norra 

Hospitalet

 Folkmusik 
med 

 Fårfiolerna 
i Zoom

Bibelfjäll - 
Filmgrupp

Gitarrcirkel för 
nybörjare

Studiecirkel 
i arabiska 

 Alphakurs – 
Samtalscirkel 
om kristen tro

 Målarkurs 
Akryl 

 Ängekyrkan

Studiecirkel i Gottne och Mellansel – Mitt ibland oss" 
om den lätttillgängliga nätpornografin.

22 780
Studiecirkel�mmar

Antal studie�mmar i Bilda Nord med
verksamhetsform studiecirkel.
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Ledarutveckling

FÖR ATT DET ska bli studiecirklar i Bilda är  cirkelle-
darna ovärderliga. Deras engagemang och kompetens 
är en nyckel för att få kvalitativ verksamhet och in-
spirerade och aktiva deltagare. 2020 hade Bilda 9816 
aktiva cirkelledare runt om i landet. 

Våra cirkelledare brinner för sina ämnen och att vara 
just ledare. Vi tror att vi göder deras engagemang och 
kvaliteten på cirklarna genom att erbjuda utbildningar 
men också stöd av våra verksamhetsutvecklare. Det är 
verksamhetsutvecklare som kan sina ämnesområden 
och kan vara ett bra bollplank. Under det här unika 
året valde vi att fokusera extra mycket på kontakten 
med våra cirkelledare. Det kändes extra viktigt under 
de speciella förhållanden som rått för att se hur vi kan 
stötta dem att genomföra verksamhet på ett säkert 
sätt.  

Digitaliseringen, som vi har satsat på även före 
pandemin, tog ett språng framåt i Bildas verksamhet. 
Många cirkelledare var modiga och provade digitala 
mötesverktyg och pedagogiska metoder som man 
aldrig provat tidigare. Bilda erbjöd snabbt stöd och 
utbildningar för våra cirkelledare för att möjliggöra 
att så många cirkelledare som möjligt kunde ställa om 
sin verksamhet med digitala mötesverktyg. För vissa 
var det verkligen en möjlighet att ha cirklarna i det 
digitala rummet, exempelvis studiecirklar i svenska 
för kinesisktalande. I det fallet bor och verkar cirkel-
ledaren i Södertälje, medan deltagarna kom från olika 
delar av landet.  

Men det har inte bara varit enkelt. Det var tufft för 
personer som känner ett digitalt utanförskap i vanliga 
fall och extra mycket detta år. Därför har det varit 
viktigt att vara kreativ och hitta mötesplatser på olika 
sätt. Under den varmare och ljusare delen av året var 
det många som träffades utomhus. Bildas metodma-
terial Samtal på gång fick en nystart och möjliggjorde 
att fler kunde träffas. Istället för att ses i en lokal var 
de utomhus och samtalade i rörelse. I Örnsköldsvik 
erbjöds utomhusträffar för äldre som var Kvar i stan 
under sommaren med guidade visningar av olika plat-

ser i stan och en möjlighet att träffa andra.  
Andra lösningar var att sommarläger delades upp 
och genomfördes samtidigt men i mindre grupper, på 
olika platser. En Bibelskola i Kumla gjordes om och 
förlades till Bildas lärplattform Learnify. Det är ett bra 
exempel när våra verktyg möjliggjort för cirkelledarna 
att genomföra verksamheten på ett nytt sätt. När det 
gäller musikverksamhet har det många gånger svårt 
att få kvalitativa rep digitalt. Körer har haft stora 
utmaningar det här året och många var tvungna att 
ställa in sin verksamhet, men även där fanns kreativa 
lösningar. Exempelvis har man delat upp kören i min-
dre grupper. Hela kören träffas digitalt, men man får 
också möjlighet att repa fysiskt med den lilla gruppen. 
Det har varit värdefullt att kunna hålla kören vid liv.  

Stöd i omställningen 
Utöver de vanliga cirkelledarutbildningarna erbjöd 
Bilda utbildningar för digital omställning under 2020. 
Vid flera tillfällen erbjöd vi en digital utbildning som 
vi kallar Leda digital cirkel. Det handlar inte så myck-
et om tekniken, utan mer om hur man möjliggör ett 
gott samtalsklimat i det digitala rummet. Vilka utma-
ningar och möjligheter finns. Men vi erbjöd även mer 
tekniska utbildningar om digitala mötesverktyg, bland 
annat hur man livestreamar och vad man behöver tän-
ka på. Under försommaren laserade vi också Inspira-
tionshäfte: Leda digital cirkel som innehåller stöd till 
cirkelledare som är på väg eller redan har ställt om till 
digital mötesplats, med tips på pedagogiska metoder.  

Grundutbildning 
Bildas grundutbildning är digital sedan tidigare vilket 
var extra värdefullt under detta år. Vi valde att lägga 
ett stort fokus på att höra av oss till cirkelledare och 
i samband med det uppmuntrade vi också fler att 
genomföra Bildas webbaserade grundutbildning.

Vi har jobbat för att ha mycket 
och nära kontakt med ledare.

All verksamhet i all form av mänsklig orga-
nisation, står och faller med bra ledare. I 
studieförbunden 
tror vi inte på 
det hierarkiska 
ledarskapet utan 
det demokratiska. 
Vi tror inte att en 
person sitter inne 
med all sanning. 
Ledarskap inom 
folkbildning är 
högst demokra-
tisk, det handlar 
om delaktighet, 
gemenskap, att 
lyssna och att lära 
tillsammans.

Vi i Bilda är 
måna om våra 
ledare, de är de 
viktigaste vi har. 
Därför vill vi skapa 
 förutsättningarna för gott ledarskap genom 
att ha en nära relation till våra ledare och 
erbjuda dem olika möjligheter till bland annat 
utbildningar, digitala träffar och arrangemang.

David Johansson
Ansvarig för
Ledarutveckling i Bilda Nord

Vi får med 
både ett 
 lärande 
och den 
viktiga 
sociala 

aspekten 
under en 
pandemi.  

598
Ak�va ledare finns

i Bilda Nord

87%

73%
Arrangemang som använt 

E-lista under 2020  

Antal godkända ledare i Bilda 
Nord 2020
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Många törstar efter gemenskap 
och någon att prata och  utbyta 
tanker med.
När alla Corona restriktioner blir snävare så inser och 
uppskattar fler och fler vad det faktiskt betyder att få 
vara med i en grupp, säger Niclas Gyllroth, ledare inom 
Pingstkyrkan i Boden.

Har det gått att genomföra verksamhet på 
andra sätt?
Ja. I den mån det har gått att samlas utomhus så har 
främst grupper för ungdom samlats utomhus, men även i 
kombination med digitala alternativ.  
 
Våra grupper för körsång, både för barn och vuxna, har 
vi dock fått parkera utifrån den problematik som funnits/
finns med Corona och smittspridning. Det gäller även för 
kulturarrangemang som konserter, musikaler och likande. 
 
Vissa av våra samtals/studiegrupper, där antalet 
människor är begränsade (6-8st), har också använt Teams 
för att mötas digitalt. För vissa har det gått bra, andra har 
upplevt att tekniktröskeln varit lite för hög eller att man 
inte ens haft de digitala möjligheten med smartphone 
eller dator. Det har delvis även varit en inlärningsperiod 
med ett visst mått av acceptans över att mötas via en 
bildskärm, men där fördelarna har övervägt jämfört med 
ingenting alls. 

Olika bibelstudieserier har vi helt lagt om till digitala 
möten via Facebook där vi sänt dem som en Web-TV 
sändning. För att möta en större målgrupp har vi även 
utökat med att parallell sända dessa över närradion. 
Detta banar väg för att många äldre också kan vara med. 
 
I samband med våra Web-TV och närradiosända guds-
tjänster bjuder vi numera alltid in till ett digitalt kyrkfika. 
Där blir man hänvisad till ett virtuellt kaffebord om 4-5 
personer. Spänning ligger i att man alltid får möta nya 
människor, spridda över åldrarna, och samtala om livet 
en stund och om den gudstjänst man just tagit del av. En 
del har inte Facebook men alla kan lyssna till närradion 
och kan sen också ansluta utan speciella programvaror.
 
Vilket stöd har du som ledare fått från Bilda?
Vi har fått många bra uppslag och förslag på olika 
digitala plattformar som går att använda. Men eftersom 
vi är en relativt stor organisations med närmare 500 
medlemmar så har vi valt att använda ett och samma 
verktyg i allt det vi gör och vårt fall blev det Teams. Över 
tiden är det fler och fler som behärskar Teams vilket gör 
det lättare att mötas samt det nästan alltid finns någon 
i närheten som kan hjälpa till när det strular.

På förbundsstämman 2016 fastställdes Bildas 
strategidokument 2017-21 Möten över gränser, som 
ligger till grund för verksamhetens nuvarande inrikt-
ning. Ett omfattande arbete tillsammans med med-
lemsorganisationer, förtroendevalda och medarbetare 
ledde fram till strategin som består av tio strategiska 
teman och prioriteringar.  

På förbundsstämman 2020 fattades beslut om att 
förlänga dokumentet fram till stämman 2022, sam-
tidigt som arbetet med att ta fram Bildas långsiktiga 
verksamhetsinriktning ska pågå. Starten för idé- och 
strategiarbetet var det verksamhetsforum för Bildas 
medlemsorganisationer som arrangerades i oktober 
2020. Arbetet sker i fortsatt dialog genom olika mö-
tesplatser under det kommande året där medlemsor-
ganisationer, förtroendevalda och medarbetare är 
delaktiga. Beslut om långsiktig verksamhetsinriktning 
fastställs på förbundsstämman 2022.

Långsiktig 
verksamhetsinriktning

Arenor och 
bildningsrum

Strategiska 
teman

Strategiska 
prioriteringar

Verksamhetsplaner
Handlingsplaner

Bilda
2021

Möten över gränser          Bildas strategidokument 2017
–2

02
1

Vision
Grund

Niclas Gyllroth 
Ledare,

Pingstkyrkan i Boden

Möten 
över gränser 
Studieförbundet Bildas 

framtids- och strategidokument.
Läs här! www.bilda.nu

Kontrollrummet för en av Pingst Bodens webb-tvsändningar. 
Foto: Pings Boden
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Ekonomi och administration 2020
Inom ekonomi och administration  fokuserade 
arbetet på att förbättra och implementera nya ru-
tiner samt förbättra de digitala arbetssätten. Arbe-
tet med att implementera ett nytt ekonomisystem 
har fortsatt och kommer utmynna i nya rutiner för 
redovisning, lönehantering, uppföljning och analys. 
Förhoppningen är att hela det administrativa arbetet 
genom detta kommer att underlättas när det nya eko-
nomisystemet implementeras under 2021.  

Under första kvartalet 2020 driftsattes en ny webba-
serad rapporteringstjänst - E-tjänster - i studieför-
bundens gemensamma verksamhetsrapporterings-
system Gustav. Bilda var det första studieförbundet 
som började arbeta med verktyget. E-tjänst är en plats 
där användaren kan skapa och hantera studiecirklar 
och kulturprogram samt rapportera närvaro. Detta för 
att minska behovet av tidskrävande administration 
och därmed ge mer tid till verksamheten.  

Under året togs ett nytt system för uppföljning av 
verksamhet gemensamt fram av alla studieförbund. 
Det möjliggör jämförelse av personuppgifter, vilket 
underlättar granskning av personuppgifter studieför-
bunden emellan. 

HR  

HR:s uppdrag inom Bilda är att utveckla och ge stöd i 
personalrelaterade processer. Vi arbetar för att all per-
sonal ska ha en bra arbetsmiljö där alla kan vara sitt 
bästa jag. Ett aktivt medarbetarskap i kombination 
med ett moget ledarskap skapar förutsättningar för att 
vi tillsammans kan utföra högkvalitativ verksamhet 
och bidra till Bildas övergripande mål och vision. 

Covid-19 påverkade även HR:s arbete där HR bland 
annat ingick i organisationens krisledningsteam. Stort 
fokus lades på att hantera arbetsmiljörelaterade frå-
gor, arbetssätt inom organisationen och att ställa om 
planerad verksamhet.  

Anpassad kompetensutveckling på grund av 
pandemin 
Som en följd av covid-19 reviderades kompetensut-
vecklingsplanen löpande. Några planerade utbildning-
ar blev inställda eller framflyttade, men många kunde 
arrangeras digitalt.  

Under senare år har Bilda arbetat med ett koncept 
som kallas delat lärande och går ut på att en anställd 
i organisationen delar med sig av en kompetens, er-
farenhet eller ett arbetssätt, digitalt. De medarbetare 
som har möjlighet att delta ansluter sig till passet. De 
arrangeras av HR och har genomförts cirka 3-4 gånger 
per år. Under 2020 utvecklades detta koncept och 
genomfördes vid 30 tillfällen för delat lärande, vilket 
var en del av en aktiv åtgärd under covid-19.   

Värderingskonflikter, normer och 
 antidiskriminering 
Ett arbete kring värderingskonflikter, normer och 
antidiskriminering genomfördes under året och 
detta arbete fortsätter under 2021. Arbetet innefattar 
kompetenshöjande insatser samt framtagande av ett 
verktyg som hjälper oss att fatta grundade beslut i vår 
verksamhet. 

Ny miljöpolicy 
Under hösten antogs en ny miljöpolicy med tillhö-
rande regionala handlingsplaner. Kopplat till detta 
lanserades en digital utbildning för all personal.  

Utbildning kring folkbildningens idé 
För att möjliggöra för medarbetare att fördjupa sig 

Stödfunktioner

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

2020 2019 2018 2017 2016

Regioner
Förbundskansliet

249
38

255
38

254
37

255
35

247
35

Totalt 287 293 291 290 282

Summa 
heltidstjänster

243 246 245 240 240

mer i folkbildningens idé och utveckling startades en 
uppdragsutbildning som vi tagit fram tillsammans 
med Linköpings universitet. En 5 högskolepoäng lång 
kurs påbörjades i slutet av 2020 och fortsätter under 
våren 2021.   

Kommunikation 

Efter flera år av större utvecklingsprojekt var fokus 
under 2020 på mindre förbättrings- och utvecklings-
arbete i det förbundsgemensamma kommunikations-
arbetet, bland annat kring bilda.nu och nationell 
bild- och filmbank. Ett system för mediehantering 
implementerades, för att underlätta hanteringen av 
bild- och filmmaterial. Utbildningar för alla använda-
re sker digitalt i början av 2021. 

På grund av coronapandemin ställdes en tänkt pro-
duktionsturné i Bildas regioner in, där vi skulle ha 
samlat in berättelser om Bildas verksamhet.  

Den redaktionella planeringen fick till viss del göras 
om som en följd av pandemin, för att stötta anpassad 
verksamhet och satsningar på digital omställning. 
Det var stor samverkan mellan Bildas regioner i 
kommunikationen kring corona och de anpassningar 
som löpande gjordes utifrån myndigheters nationella 
och regionala rekommendationer. Kommunikations-
funktionen ingick även i det förbundsgemensamma 
kristeamet som arbetade med hanteringen av covid-19 
inom Bilda. 

Den kompetensutveckling för kommunikatörer som 
var planerad kring tillgänglighet i kommunikationen 
samt för kris- och medieträning sköts fram grund av 
pandemin. Arbetet med ökad tillgänglighet i Bildas 
kommunikation fortsätter 2021. 

Under året utvärderades Bildas kommunikationsarbe-
te i sociala medier och ett förbättringsarbete inleddes 
under hösten, bland annat om en följd av förändringar 
i plattformar och möjligheten att nå ut. 

IT 

Under våren 2020 slutfördes Office 365-projek-
tet med att flytta och sammanföra dokument som 
tidigare var geografiskt åtskilda till en och sam-
ma  Sharepoint-plattform – Dokumentplatsen.

Tack vare att Bilda redan under 2019 gått över till 
Office 365 och uppgraderat dator- och mobilparken 
stod vi väl rustade tekniskt när pandemin kom. Bilda 
testade under året ett antal digitala verktyg för att er-
sätta fysiska möten och arrangemang.  

Under våren 2020 bytte Bilda leverantör för IT-drif-
ten. Året präglades av förberedelser inför bytet samt 
efterarbete – ett arbete som innebar konsolidering 
av IT-gemensamma resurser (servrar et cetera) samt 
möjliggjorde fokus på effektivisering av processer och 
rutiner kring IT-stödet. Avtalet med teleoperatören 
omförhandlades under 2020 och internetkapaciteten 
uppgraderades på de orter där det var möjligt, för att 
möta organisationens behov. 

Under hösten 2020 påbörjades upphandling av nya 
ekonomiprogram.

524 000
chattmeddelanden har skickats på Teams

 483
aktiva grupper finns idag på Teams



38 39

Kvalitetsarbete
Ett systematiskt kvalitetsarbete bidrar till att skapa 
en kultur av transparens och ansvarstagande. När 
verksamhetens styrning och kontroll tydliggörs och 
synliggörs, skapar det trygghet för både personal och 
ledning.  

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

Ansvarsfördelning mellan kansli och regioner 
Förbundsstyrelsen är ansvarig för all verksamhet 
som rapporteras för statsbidrag. Förbundskansliet 
har det huvudsakliga ansvaret för att kvalitetssäkra 
all den verksamhet som rapporteras för statsbidrag, 
men även regionerna arbetar aktivt och löpande med 
kvalitetssäkring. Sedan 2020 möts funktionsansvari-
ga för ekonomi, rapportering och kvalitet på regioner 
och kansliet regelbundet för att samråda och utveckla 
verksamheten. Förbundskansliet arbetar med riska-
nalys och åtgärdsarbete på olika nivåer inom Bilda 
och säkerställer att lärdomar, nya rutiner och instruk-
tioner sprids i organisationen. Riskhantering sker 
framför allt genom förebyggande insatser.  

Kvalitetsarbete på regionnivå handlar bland annat om 
att säkerställa en god intern kontroll och verksam-
hetsstyrning genom att exempelvis skapa rutiner för 
ekonomi och rapportering, fördela ansvar, genomföra 
riskanalyser och arbeta med handlings- och åtgärds-
planer. Kansliet stöder regionernas arbete genom 
instruktioner, mallar och lathundar. Bilda redovisar 
årligen genomförandet och resultatet av bland annat 

granskningar och justeringar av den statsbidragsbe-
rättigade verksamheten till Folkbildningsrådet.
 
Fördjupad granskning 
Under våren 2020 genomfördes en fördjupad gransk-
ning av folkbildningsverksamheten 2019 i tre av Bild-
as 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.  

Bildas internkontroll har sin utgångspunkt i Folkbild-
ningsrådets anvisningar för folkbildningsverksam-
heten och som reglerar Bildas kärnverksamhet. Fokus 
ligger därför på den operativa och rapporterings-
mässiga nivån som är central inom folkbildnings-
verksamheten. Under 2020 har Bilda även bearbetat 
identitets- och värderingsfrågor som utgör grunden 
för Bildas strategiska målstyrning.  

Utökad intern granskning 
Vi lämnade i januari 2021 en rapport till Folkbild-
ningsrådet som redovisar en utökad intern granskning 
av verksamheten under åren 2017-19. Av Bildas totala 
antal studietimmar (3 751 000) under de tre åren 
2017-19 ströks 0,64 procent, motsvarande 23 906 
studietimmar, i den här granskningen.  

Deltagarnas upplevda betydelse 
Bilda genomför årligen deltagarenkäter för att mäta 
vad studiecirkeln betytt för våra deltagare. Delta-
garenkäten utgörs av frågor om upplevt lärande, 
deltagande, egenmakt, meningsskapande och enga-
gemang. Årets mätning visar att studiecirklar framför 
allt upplevs skapa delaktighet och meningsskapande. 
Det ligger i linje med vad forskningen konstaterar om 
studieförbundens bidrag och värden, nämligen att 
folkbildningens ideella och meningsskapande dimen-
sioner är starka. Deltagarna som besvarat enkäten 
rankar sitt lärande relativt högt, men delaktigheten i 
lärprocessen och gemenskapen med andra värderas 

ännu högre. Folkbildning handlar också om att stärka 
individers självförtroende och självbild. Därför ställer 
vi även frågor om deras egenmakt stärkts. Även här 
får vi ett positivt resultat.  

Enkätundersökningen visar att effekterna av corona-
pandemin inte påverkat kvaliteten i de cirklar som 
genomfördes under 2020. Tvärtom visar resultaten 
att deltagarna i enkäten värderat cirkelverksamheten 
något högre än vid föregående mätning.  

(782 av 9 075 deltagare svarade.)

Deltagar- och ledarintervjuer 2020
(skala 1-5. Fem är högst värde.)

Delaktighet 4,52

Lärande 3,98

Egenmakt 3,77

Meningsskapande 4,32

Engagemang 3,13

Utvecklingsarbete 
Bilda arbetar kontinuerligt med att förbättra sitt 
kvalitetsarbete. Under 2020 genomfördes exempelvis 
följande utvecklingsarbete:  

• Rutiner för hantering av kvalitetsfrågor utvecklades 
vidare i form av formalisering av internkontrollfunk-
tioner på förbundskansliet.  

• Utveckling av genomförande av den särskilda intern-
kontrollen (fördjupad granskning).  
• Övergång till digitala verktyg, såsom e-tjänster, som 

underlättar uppstart och rapportering av folkbild-
ningsverksamheten för ledare och verksamhetsut-
vecklare.  

Studieförbunden utvecklade samverkan med varandra 
även nya granskningsverktyg, arbetssätt och överens-
kommelser för att kvalitetssäkra folkbildningsverk-
samheten.  

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 2020 förstärk-
te förbundskansliet ytterligare sitt projektstödsarbete 
för att möta upp regionernas ökade behov av stöd.
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STUDIEFÖRBUNDET BILDA NORD omfattar Västernorr-
lands län från Härnösand och norrut, Västerbotten och 
Norrbottens län. Regionkontoret ligger i Umeå, länskontor 
finns i Luleå och Örnsköldsvik samt platskontor i Skellefteå 
och Sollefteå. Förutom kontor så finns verksamhetsloka-
ler inom musikversamheten i Luleå, Umeå och Sollefteå 
i region Nord. Studieförbundet Bilda Nord har personal 
inom alla profilområden, liksom inom våra kompetens- och 
stödområden.

Personal och ledare
Regionen har drygt 20 anställda inom ett flertal
funktioner som till exempel verksamhetsutvecklare,
administratörer, fastighetsskötare, kultursamordnare,
projektanställda, kommunikatör och deltidsanställda
ledare. Personalen leds av regionchefen och en enhets-
chef. Ytterst ansvarig är regionstyrelsen. I regionen har vi 
f örmånen att ha 598 aktiva ledare och de allra flesta jobbar 
ideellt i vårat folkbildningsarbete.

Kompetensutveckling för förtroendevalda, personal
och ledare är viktig för oss i Bilda så därför avsätter
vi pengar till det i den regionala budgeten. Under 2020 har 
ett flertal tillfällen för kompetensutveckling arrangerats 
med goda resultat. Bland annat har vår förtroendevalda 
revisorn i Bilda Nords styrelse deltagit i en styrelseut-
bildning i början av 2020. All ny personal i Bilda Nord fick 
under våren och hösten möjlighet att gå Ny i Bilda. Det har 
gets basutbildning inom ekonomi och kvalitet samt har tio 
verksamhetsutvecklare fått ett års prenumeration på kom-
petensutvecklingsplattformen Moderskeppet. Administra-
törerna utför också en  Excelutbildning under 20-21. 

Bilda Nord
2020 utökades regionen med ett nytt platskontor i Väster-
norrlands län, Sollefteå kommun. Främst för replokal och 
musikverksamhet men vilket också gett oss nya möjligheter 
till utökad verksamhet i Västernorrlands inland.

Verksamhetsutveckling
All verksamhet under 2020  minskade kraftigt och det beror 
i huvudsak på corona-pandemin. Antalet kulturprogram 
minskade med 2315 arrangemang. Antalet unika deltagare 

i studiecirkel har minskat med cirka 1148 personer och i 
annan  folkbildningsverksamhet med cirka 1824 personer. 
Mer detaljerad verksamhetsstatistik finns i slutet av denna 
 verksamhetsberättelse.

Regionstämma
2020 hölls regionstämman digitalt. Enligt stadgarna ska
den hållas vartannat år. Nästa regionstämma blir 2022, 
förhoppningsvis då fysiskt.

Regionstyrelsen
Regionstyrelsen har under året haft fem protokollförda 
sammanträden. Förutom de ordinarie ärendena så har 
kvalitetsarbete varit en extra viktig fråga.

Regionstyrelsens ledamöter
Lennart Ljung,   Bygdsiljum, ordförande
Per-Martin Jonasson,  Sävar
Peter Asplund,   Kalix
Fatima Rosendal,   Luleå
Rosemarie Essebro,  Lycksele
Habtom Ghebre Medhin Umeå
Roland Gustafsson,  Storuman
Ingrid Nordlund,   Kramfors
Inger Edvall,   Häggvik, Nordingrå
Caroline Nordlund  Luleå
Kerstin Granstig Jonasson Umeå, Förtroendevald revisor

Regionfakta

Regionens kontor

Bilda Nord har sitt regionkontor i Umeå, 
länskontor finns i Luleå och Örnsköldsvik och 
platskontor i Skellefteå och Sollefteå. Bilda Sydöst

Bilda Sydväst

Bilda Öst
Bilda Svealand

Bilda Mi�

Bilda Nord

Umeå

Luleå

Skelle�eå

Solle�eå Örnsköldsvik

Umeå

Luleå

Skelle�eå

Solle�eå Örnsköldsvik
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Persongalleri

Henny Schelén
Verksamhetsutvecklare Kultur
076-9485545
henny.schelen@bilda.nu
LULEÅ

David Johansson
Verksamhetsutvecklare Kyrka
Ledarutvecklingsansvarig
072-141 13 13
david.johansson@bilda.nu
ÖRNSKÖLDSVIK

Maria Sundström
Profilområdesansvarig Kultur
070-327 29 51
maria.sundstrom@bilda.nu
UMEÅ

Håkan Wallgren
Verksamhetsutvecklare Kultur
0790-60 66 04
hakan.wallgren@bilda.nu
SOLLEFTEÅ

Cathrine Enqvist
Verksamhetsutvecklare Kyrka/
Samhälle/Kultur
0768-91 61 01
cathrine.enqvist@bilda.nu
SKELLEFTEÅ

Rolf Mörtzell
Profilområdesansvarig Kyrka
070-674 67 86
rolf.mortzell@bilda.nu
LULEÅ

Ellenor Lindgren
Verksamhetsutvecklare Kultur
070-971 18 67
ellenor.lindgren@bilda.nu
SKELLEFTEÅ

Jonas Lyxzén
Verksamhetsutvecklare Musik
072-147 97 50
jonas.lyxzen@bilda.nu
UMEÅ

Carina Karlsson
Administratör (tjänstledig)
0920-23 69 42
carina.karlsson@bilda.nu
LULEÅ

Yordanos K. Michael
Administratör
090-200 61 64
yordanos.michael@bilda.nu
UMEÅ

Sunniva Abelli
Verksamhetsutvecklare Kultur
076-103 03 77
sunniva.abelli@bilda.nu
UMEÅ

Petra Falk
Verksamhetsutvecklare inom 
Kyrka och Möten i Jerusalem
070-656 55 96
petra.falk@bilda.nu
UMEÅ

Kristoffer Fredriksson
Profilområdesansvarig Samhälle
072-854 12 99
kristoffer.fredriksson@bilda.nu
UMEÅ

Göran Rönnbäck
Regionchef
072-083 89 00
goran.ronnback@bilda.nu
LULEÅ

Maria Henriksson
Vikarierande Kommunikatör
073-925 25 61
maria.henriksson@bilda.nu
ÖRNSKÖLDSVIK

Sofie Stefansson
Administratör (föräldraledig)
090-14 20 10
sofie.stefansson@bilda.nu
UMEÅ

Elisabeth Odenius 
Lundgren
Enhetschef administration och 
ekonomi
090-14 20 10
elisabeth.odenius.lundgren@bilda.nu
UMEÅ

Maja Rintala
Kommunikatör (tjänstledig)
073-925 25 61
maja.rintala@bilda.nu
UMEÅ

Yonas Habtom
Verksamhetsutvecklare OBK
072-56 53 700
yonas.habtom@bilda.nu
LULEÅ/BODEN

Gunilla Mynti
Administratör
072-857 00 27
gunilla.myntti@bilda.nu
UMEÅ

Eila
Projektanställd under 2020 inom 
tillgänglighet
SKELLEFTEÅ
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Styrelsegalleri

Habtom Ghebre Medhin
Regionstyrelseledamot
Bilda Nord
UMEÅ

Fatima Rosendal
Regionstyrelseledamot
Bilda Nord
LULEÅ

Peter Asplund
Regionstyrelseledamot
Bilda Nord
KALIX

Roland Gustafsson
Regionstyrelseledamot
Bilda Nord
STORUMAN

Ingrid Nordlund
Regionstyrelseledamot
Bilda Nord
KRAMFORS

Kerstin Granstig Jonasson
Förtroendeval revisor
Adjungerad ledamot
Bilda Nord
UMEÅ

Inger Edvall
Regionstyrelseledamot
Bilda Nord
HÄGGVIK, NORDINGRÅ

Per-Martin Jonasson
Regionstyrelseledamot
Bilda Nord
SÄVAR

Lennart Ljung
Ordförande regionstyrelsen
Bilda Nord
BYGDSILJUM

Rosemarie Essebro
Regionstyrelseledamot
Bilda Nord
LYCKSELE

Caroline Nordlund
Regionstyrelseledamot
Bilda Nord
LULEÅ

Medlemsorganisationer

Norrbotten 
Arjeplog, Pingstförsamlingen
Boden Elimförsamling
Eritreanska Santa Maria Ortodoxa församling
Etiopisk-ortodoxa Tewahedo kyrkan
St Teklehaymanos Kanoniska Eritreanska Ortodoxa 
Församling
Boden Johanneskyrkan
Boden Nya Korskyrkan
Boden Pingstförsamling
Bredåker Filadelfiaförsamling
Gammelstad Elimförsamling
Gällivare Pingstförsamling
Haparanda Betelkyrkan
Haparanda Frälsningsarmén
Harads Missionsförsamling
Håkansö Baptistförsamling
Jävre Kustkyrkan
Kalix Equmeniakyrkan
Kalix Pingstförsamling
Kiruna Fjällkyrkan
Kiruna Missionsförsamling
Klöverträsk Pingstförsamling
Kristen Samverkan Nord, KSN
Lappträsk Sionförsamling
Luleå Baptistförsamling
Luleå Equmenia
Luleå Eritreanska ortodoxa kyrkan
Luleå Frälsningsarmén
Luleå Korskyrkan
Luleå Missionsförsamling
Luleå Pingstförsamling
Luleå Rysk-Ortodoxa Kristi förklarings församling
Luleå S:t Josef Arbetarens Katolska föramling
Luleå, Sveriges Unga Katoliker
Malmberget Missionsförsamling
Pajala Pingstförsamling
Baptistförsamling Djupvikskyrkan
Piteå Strömnäskyrkan
Rosvik Betelförsamling
Råneå Missionsförsamlingen
Råneå Pingstförsamling
Svartlå Filadelfiaförsamling

Svartlå Missionsförsamling
Vidsel Filadelfiaförsamling
Vistträsk Fria Församling
Älvsbyn Korskyrkan
Örarna Sionförsamling
Överkalix Kristi Förklarings Ortodoxa Församling
Överkalix Saronförsamling
Övertorneå Pingstförsamling
 
Västerbotten
Mjösjöby Pingstkyrka

Bjurholm Sionförsamlingen

Bratten Sionförsamlingen

Byske fria Församling

Equmeniakyrkan Region Nord

Filadelfiaförsamlingen Pingst Storuman

Dorotea Filadelfiaförsamling

Granö Saronförsamling

Gunnarn Filadelfiaförsamling

Hemavan-Tärnaby Missionsförsamling

Holmsund Pingstkyrkan

Hällnäs Frälsningsarmén

Hörnefors Pingstförsamling

Hörnsjö Missionsförsamling

Kvarnåsen Equmeniakyrkan

Lycksele Equmenia

Lycksele Pingstförsamling

Lycksele, Församlingen ICHTYS

Malå Equmeniakyrka

Pingstkyrkan Malå

Nordmalings Baptistförsamling

Nordmalings Pingstförsamling

Norsjö Filadelfiaförsamling

Norsjö Missionsförsamling

Robertsfors Missionsförsamling

Pingstförsamlingen Västerbottens Mellanbygd

Skelleftehamn Frälsningsarmén

Byske Korskyrkan

Equmeniakyrkan Skellefteå
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Skellefteå Pingstkyrka

Skellefteå RPG

Skellefteå S:t Lukasstiftelsen

Skellefteå S:ta Maria katolska kyrkan

Skellefteå Stadsmission

Ursviken Brukskyrkan

Sorsele Filadelfiaförsamling

Storuman Frälsningsarmén

Storumans Missionsförsamling

Strycksele Filadelfiaförsamling

Sävaråkyrkan

Tärna Frikyrkoförsamling

Umeå Björkstakyrkan

Umeå Christ Church

Eritreanska Santa Maria Ortodoxa tewahdo kyrka

Umeå Folkmusikförening

Umeå Frälsningsarmén

Umeå Hedlundakyrka

Umeå Korskyrkan

Kristi Moders Katolska församling

Umeå Pingstkyrkan

Umeå RPG

Umeå S:t Lukasstiftelsen

St Kidane Mihrets församling Etiopisk ortodoxa 
kyrkan

Vilhelmina Frälsningsarmén

Vilhelmina Missionsförsamling

Vilhelminabygden Pingstförsamling

Vindeln Centrumkyrkan

Vindeln RPG

Vännäs Missionsförsamling

Vännäs Pingstkyrkan

Åsele Filadelfiaförsamling

Västernorrland
Filadelfiaförsamling Stigsjö

Härnösand S:t Olofs Katolska församling

Härnösand Brunnskyrkan

Härnösand Pingstförsamling

Ängekyrkan Missionsförsamling

Filadelfiaförs Bollstabruk

Kramfors Pingstkyrkan

Sollefteå Missionsförsamling

Smyrna församling Resele

Centrumkyrkan Bjästa

Centrumkyrkan Husum

Örnsöldsvik Elimförsamling

Örnsöldsvik Framtidskyrkan

Hemlings Missionsförsamling

Långviksmons Missionsförsamling

Örnsöldsvik Pingstkyrkan

Pingstkyrkan Överhörnäs

Örnsöldsvik RPG

Örnsöldsvik S:t Olofs Katolska församling

Skorpeds Baptistförsamling

VerksamhetsstatistikVerksamhetsstatistik

Annan folkbildningsverksamhet
      Antal studietimmar 2019
      Antal studietimmar 2020

Verksamhetsvolym (Asylverksamhet ej inräknat)

Verksamhetsform    Antal arrangemang Antal unika deltagare    Antal studietimmar

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Studiecirklar 945 598 3 477 2 329 40 044 22 780

Annan folkbildningsverksamhet 499 273 4 682 2 858 7 139 2 955

Kulturprogram* 3 206 891 - - 28 854 8 019

Totalt 4 650 1 762 8 159 5 187 76 037 33 754
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* På kulturprogram förs ingen statistik över unika deltagare. Kulturarrangemang räknas om till 9 st studietimmar/arrangemang.

Riktade insatser 2020

Antal arrangemang Antal unika deltagare Antal studietimmar

Svenska från dag ett 16 98 392

Vardagssvenska 5 41 278

Uppsökande och motiverande insatser 2 5 34

Svenska för föräldralediga 1 3 18

Totalt 24 147 722
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13-24 år
>65 

Könsfördelning 
cirklar och annan 
folkbildning 2020

     Män        Kvinnor

Åldersfördelning 
cirklar och annan
folkbildning 2020

<13 år
25-65 år

Ämnesfördelning 
cirklar och annan 
folkbildning 2020

Religion

Hantverk

Musikverksamhet

Folkhälsa

Kör

Samhälle

Övrigt***

*** Övriga ämnen: 
hållbart liv, pedagogik, 
språk och litteratur.

Verksamhet i medlemsorganisationer, samverkande organisationer, fria grupper och egen regi

Organisation Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar*

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Medlemsorganisationer 2 548 856 91 671 33 328 35 044 12 204

  Därav frikyrkor 1 725 563 57 178 23 793 23 741 8 767

  Därav ortodoxa kyrkor 506 216 27 526 8 076 8 018 2 703

  Därav katolska kyrkan 30 18 370 163 493 156

  Därav ekumeniska organisationer 287 59 6 597 1 296 2 792 578

Samverkande organisationer 1 156 349 74 050 34 082 19 398 7 093

  Därav kulturföreningar 462 184 29 564 8 745 11 517 4 699

  Därav kyrkliga organisationer 134 65 3 636 22 729 2 008 905

  Därav övriga 560 100 40 850 2 608 5 873 1 489

Fria grupper** 385 319 9 447 14 530 14 159 11 349
  Därav kulturgrupper 346 285 8 789 14 121 12 766 10 106

  Därav övriga 39 34 658 409 1 393 1 243

Verksamhet i egen regi 564 238 30 442 6 857 7 523 3 108

Totalt 4 653 1 762 205 610 88 797 76 124 33 754

* 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

Norrbottens län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Arjeplog

  Studiecirklar 1 0 7 0 15 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 1 0 7 0 15 0

Arvidsjaur

  Studiecirklar 2 0 8 0 34 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 52 0 1 058 0 468 0

Summa 54 0 1 066 0 502 0

Boden

  Studiecirklar 39 24 341 207 1 225 484

  Annan folkbildningsverksamhet 17 12 237 152 511 208

  Kulturprogram 127 33 6 576 1 605 1 143 297

Summa 183 69 7 154 1 964 2 879 989

Gällivare

  Studiecirklar 6 4 53 38 128 93

  Annan folkbildningsverksamhet 10 3 148 49 148 68

  Kulturprogram 14 0 979 0 126 0

Summa 30 7 1 180 87 402 161

Haparanda

  Studiecirklar 3 0 26 0 154 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram  7 1 111 15 63 9

Summa 10 1 137 15 217 9

Jokkmokk

  Studiecirklar 0 3 0 16 0 48

  Annan folkbildningsverksamhet 0 1 0 6 0 25

  Kulturprogram 13 7 236 69 117 63

Summa 13 11 236 91 117 136

Kalix

  Studiecirklar 9 7 102 57 272 182

  Annan folkbildningsverksamhet 3 2 39 25 76 50

  Kulturprogram 11 4 204 84 99 36

Summa 23 13 345 166 447 268
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Kiruna

  Studiecirklar 11 6 94 51 366 225

  Annan folkbildningsverksamhet 4 1 56 14 100 48

  Kulturprogram 31 15 1 194 686 279 135

Summa 46 22 1 344 751 745 408

Luleå

  Studiecirklar 117 64 762 394 4 882 2 280

  Annan folkbildningsverksamhet 45 20 644 245 531 157

  Kulturprogram 248 32 14 650 1 116 2 232 288

Summa 410 116 16 056 1 755 7 645 2 725

Pajala

  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

Piteå

  Studiecirklar 18 16 172 122 599 416

  Annan folkbildningsverksamhet 9 4 108 71 97 24

  Kulturprogram 98 41 6 765 1 471 882 369

Summa 125 61 7 045 1 664 1 578 809

Älvsbyn

  Studiecirklar 11 12 92 97 525 372

  Annan folkbildningsverksamhet 2 0 13 0 25 0

  Kulturprogram 63 39 3 106 921 567 351

Summa 76 51 3 211 1 018 1 117 723

Överkalix

  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

Övertorneå

  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

Summa Norrbottens län 971 351 37 781 7 511 15 664 6 228

Västerbottens län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Bjurholm

  Studiecirklar 2 2 18 18 48 40

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 2 2 18 18 48 40

Dorotea

  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

Lycksele

  Studiecirklar 13 11 110 88 378 255

  Annan folkbildningsverksamhet 18 6 243 84 156 123

  Kulturprogram 121 7 15 694 14 918 1 089 63

Summa 152 24 16 047 15 090 1 623 441

Malå

  Studiecirklar 17 7 142 59 608 179

  Annan folkbildningsverksamhet 3 2 52 36 40 29

  Kulturprogram 144 31 2 336 463 1 296 279

Summa 164 40 2 530 558 1 944 487

Nordmaling

  Studiecirklar 12 7 87 48 290 141

  Annan folkbildningsverksamhet 7 4 81 38 116 76

  Kulturprogram 58 0 2 314 0 522 0

Summa 77 11 2 482 86 928 217

Norsjö

  Studiecirklar 8 4 44 24 108 69

  Annan folkbildningsverksamhet 10 5 107 62 196 55

  Kulturprogram 70 19 1 635 158 630 171

Summa 88 28 1 786 244 934 295

Robertsfors

  Studiecirklar 20 9 158 80 580 262

  Annan folkbildningsverksamhet 13 4 202 66 160 67

  Kulturprogram 5 1 1 422 50 45 9

Summa 38 14 1 782 196 785 338
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Skellefteå

  Studiecirklar 114 64 927 488 3 057 1 324

  Annan folkbildningsverksamhet 74 46 867 483 789 376

  Kulturprogram 639 147 17 297 3 398 5 751 1 323

Summa 827 257 19 091 4 369 9 597 3 023

Sorsele

  Studiecirklar 3 0 30 0 93 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 2 0 38 0 18

  Kulturprogram 1 1 42 10 9 9

Summa 4 3 72 48 102 27

Storuman

  Studiecirklar 8 13 67 82 144 356

  Annan folkbildningsverksamhet 24 3 314 26 172 34

  Kulturprogram 5 4 123 79 45 36

Summa 37 20 504 187 361 426

Umeå

  Studiecirklar 337 221 1 696 1 013 19 673 11 323

  Annan folkbildningsverksamhet 115 75 2 378 1 359 1 379 561

  Kulturprogram 823 369 72 542 29 943 7 407 3 321

Summa 1 275 665 76 616 32 315 28 459 15 205

Vilhelmina

  Studiecirklar 6 2 40 7 131 41

  Annan folkbildningsverksamhet 2 1 21 4 10 4

  Kulturprogram 74 8 13 029 922 666 72

Summa 82 11 13 090 933 807 117

Vindeln

  Studiecirklar 7 7 49 35 122 159

  Annan folkbildningsverksamhet 20 8 213 83 390 64

  Kulturprogram 50 16 1 055 807 450 144

Summa 77 31 1 317 925 962 367

Vännäs

  Studiecirklar 17 16 108 101 471 397

  Annan folkbildningsverksamhet 9 2 77 15 50 13

  Kulturprogram 27 33 1 011 1 023 243 297

Summa 53 51 1 196 1 139 764 707

Åsele

  Studiecirklar 0 1 0 10 0 25

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 2 0 70 0 18

Summa 0 3 0 80 0 43

Summa Västerbottens län 2 876 1 160 136 531 56 188 47 314 21 733

Västernorrlands län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Härnösand

  Studiecirklar 48 28 328 225 1 962 1 232

  Annan folkbildningsverksamhet 16 21 228 254 251 247

  Kulturprogram 39 9 14 557 334 351 81

Summa 103 58 15 113 813 2 564 1 560

Kramfors

  Studiecirklar 12 5 137 36 211 97

  Annan folkbildningsverksamhet 4 3 59 39 30 24

  Kulturprogram 234 28 3 224 356 2 106 252

Summa 250 36 3 420 431 2 347 373

Sollefteå

  Studiecirklar 24 23 223 100 1 196 1 292

  Annan folkbildningsverksamhet 12 6 119 54 599 86

  Kulturprogram 8 1 84 40 72 9

Summa 44 30 426 194 1 867 1 387

Örnsköldsvik

  Studiecirklar 80 42 598 260 2 772 1 488

  Annan folkbildningsverksamhet 82 42 1 133 599 1 313 598

  Kulturprogram 244 43 10 298 22 801 2 196 387

Summa 406 127 12 029 23 660 6 281 2 473

Summa Västernorrlands län 803 251 30 988 25 098 13 059 5 793

Totalt 4 650 1 762 205 300 88 797 76 037 33 754
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