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2020 går till historien som 
det märkligaste året hittills!

OJ VAD VI KÄMPAT för att hitta alternativ till 
möten då coronapandemin satte rejäla käppar 
i hjulet. Vem kunde ana hur mycket vi klarat att 
kompetensutvecklas internt och hur kreativiteten 
testat alla gränser? Hur skulle vi omvandla tusen-
tals möten, kulturarrangemang och studiecirklar 
att bli lika relevanta via en dataskärm? 

Pandemin har påverkat oss rejält, inget snack om 
saken. Vi har minskat verksamhetens volym med 
ca 60 % jämfört med 2019. Därför är vi extra tack-
samma till staten, regionerna och de flesta kom-
muner i vår region som valde att frysa bidragen till 
folkbildningen 2020.

Den största orsaken är att vår region har stora 
volymer inom kyrkor, körverksamhet och läger 
där man tagit stort ansvar och följt Folkhälso- 
myndighetens riktlinjer. Många av våra ledare 
tillhör dessutom riskgrupper. Vi har normalt ock-
så en mängd kulturarrangemang och konferenser 
som fått ställa in. Men trots pandemin har ändå 
40 % genomförts genom alternativa sätt att mötas, 
utomhus eller digitalt varav det sistnämnde ökat 
från någon procent till 13 procent. Skam den som 
ger sig!

Vårt särskilda Team för social innovation och 
integration (SII), visar däremot en annan  
kurva. Här arbetade vi med svårare förutsättningar 
utan frysning av bidrag. Dessa riktade medel från  
staten och projektansökningar tog ingen hänsyn 
till pandemin. Team SII har lyckats nå de mål vi 
satte upp där många utrikesfödda lärt sig svenska, 
samhällsinformation, deltagit i arbetsmarknads-
förberedande utbud, Familjekompis och mycket 
annat. En fantastisk insats mot alla odds!

En positiv sak är också att vi fått tid att på djupet 
ägna oss åt kvalitetsarbete. Bidragsgivarna krä-
ver alltmer kontroller och granskning. Vi tog kliv 
framåt jämfört med 2019 och nådde de mål vi satt 
upp.

Utvecklingen framåt beror till stor del på  
pandemin och hur regionen återhämtar sig  
gällande cirkelledare och verksamhet. Vi tror att 
det finns en enorm längtan att få mötas fysiskt och 
fortsätta bildningsresan. 
Det finns dock orosmoln 
på folkbildningshim-
len bland annat genom 
de debattartiklar och  
media som på senare 
tid ifrågasatt folkbild-
ningens berättigande. 
Vi följer hur politiken  
manövrerar och vi tror 
att Bilda bör öka sin opinionsbildning tillsammans 
med Studieförbunden i Samverkan. 

Vårt fokus framåt är fortsatt goda relationer med 
våra medlemsorganisationer, alla fantastiska eld-
själar, föreningar och cirkelledare som vi samar-
betar med. 

Tro mig, vi kommer stå på barrikaderna, kämpa 
för folkets rätt till bildning och ännu mer vara en 
social aktör som tar samhällsansvar och når nya 
målgrupper med folkbildning och gemenskap. 
Visst vill du vara med?!

 Vi ställer 
inte in. 

Vi ställer 
om! 

Susanne Lindholm
Regionchef Bilda Svealand
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Bildas uppdrag     

BILDA ÄR ETT studieförbund som skapar studiecirklar, 
kurser och evenemang tillsammans med organisatio-
ner, församlingar, föreningar och fria grupper. Med 
stöd och inspiration från oss får människor med olika 
bakgrund 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 skapande 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 livstolkning 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  
samhälls- 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  
kulturell verksamhet samt stimulera ett aktivt  
kunskapssökande. Det stärker individens möjlighet att 
påverka både sin livssituation och samhälls- 
utvecklingen. 

I Bildas folkbildningsverksamhet är också mötet  
mellan människor viktigt. Det är i det ömsesidiga  
erfarenhetsutbytet 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 
rötter i de svenska folkrörelserna. Vi är en ideell, par-
tipolitiskt 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 frikyr-
korna, ortodoxa kyrkorna och katolska kyrkan. Våra 
samverkansparter verkar inom kultur, kyrka och sam-
hälle. Verksamheten utgår från de tre profilområdena 
kyrka, kultur och samhälle. I själva verket är verksam-
heten ofta överlappande, inte minst eftersom det sker 
mycket samhälls- och kulturarbete i samverkan med 
medlemsorganisationer och samverkansparter inom 
de tre kyrkofamiljerna.



5

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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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 
förändringsresan startade Bilda ett treårigt digitalt 
utvecklingsprojekt 2018, med extra resurser centralt 
och regionalt. Projektgruppen arbetar brett över hela 
verksamheten med att öka den digitala kunskapen och 
förmågan inom Bilda, samt för våra medlems- 
organisationer, samverkansparter, cirkelledare och 
deltagare. 

Under 2019 gick Bilda över till Office 365 och upp-
graderade en ålderstigen dator- och mobilpark. Det 
gjorde att medarbetarna kunde dela dokument och 
kommunicera samt utforska och lära tillsammans. 
Det var tacksamt att den övergången 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 
webbinarier, digitala montrar, ledarutbildningar, 
föreläsningar, paneldebatter, konferenser, års- 
stämmor 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 folk-
bildare 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 Kyrktorget, en 
digital mötesplats för Bildas verksamhetsutvecklare 
inom profilområde kyrka. Syftet var att skapa en 
mötesplats för delande av tankar och idéer samt 
kompetensutveckling.

Vid vissa tillfällen bjöds representanter från med-
lemsorganisationer 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 för-
mera och sprida detta inom våra olika kyrkofamiljer.  

Nya möjligheter
Digitala arbetssätt, verktyg och arrangemang ska-
par nya möjligheter. Verksamheten blev mer synlig 
jämfört med tidigare och med platsoberoende arrang-
emang 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, 
#digistämman, 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 visade på 
hur ett samarbete kan gå till, och där lyftes bland 
annat fram några digitala material från hela landet 
och det studiecirkelmaterial i form av en podd som 
Bilda Öst och Equmeniakyrkan gör om bildar- 
samfundens historia.  
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50 396 
Deltagare på distans

Av totalt 103 679 deltagare i vår 
verksamhet deltog 49 procent 

på distans. 

+19%
E-rapportering

Total antal arrangemang som 
rapporterades digitalt har gått från 

49 procent till 68 procent.

Antal arrangemang med
inslag av distans

20
19

20
20

8

502

2020 var ett ovanligt år. Den totala verksamheten 
minskade med 60% jämfört med föregående år men 
antalet arrangemang på distans ökade med 6175%. 
En direkt följd av coronapandemin.

Digital omställning
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Tekniska 
utmaningar för 
körverksamheten



Tekniska 
utmaningar för 
körverksamheten

– NÅGRA KÖRER BÖRJADE terminen 
med att ha övningar utomhus. Vissa 
körer träffades i mindre grupper. Men 
körer med medlemmar i riskgruppen 
tog paus i väntan på att förutsättning-
arna skulle bli bättre. När maxantalet 
på personer som fick vara i samma lokal 
blev åtta stycken ställdes de flesta 
fysiska träffar in, berättar Elisabeth.

Har körerna kunnat öva digitalt?
– Zoom är ju inte ett optimalt verktyg 
för körer då fördröjningen är för stor 
för att sjunga tillsammans. För många 
är ju själva upplevelsen att få sjunga till-
sammans själva syftet varför man väljer 
att vara med i en kör. Det har varit en 
utmaning att hitta sätt att hålla 
verksamheten vid liv. 

Har ni tittat på alternativ till 
Zoom?
– Vi har undersökt möjligheten att via 
ett program (Jamulus) kunna sjunga 
över nätet tillsammans, utan den för-
dröjning som vanligtvis blir. Det krävs 
extra teknisk utrustning för varje 
användare, för att det skall fungera, 
vilket gjort att det tagit tid och dess-
utom är en ekonomisk fråga för de 
flesta.

Du jobbar även med musikappen 
”We Are Voice”. Berätta!
– Appen har blivit mer användar-
vänlig och ökat möjligheterna för körer 
att själva lägga in sin repertoar med 
stämfiler och noter. Det finns videoklipp 
på hur man använder appen som gör 
det lätt att komma in i det. Många körer 
som jag har kontakt med är 
intresserade av detta hjälpverktyg och 
siktar på att komma igång. 

Om We are voice (Youtube)
Julkörens konsert (Youtube)

Elisabeth Odebäck började sin anställning 
som Verksamhetsutvecklare inom kör i 
september. Mitt i en pandemi och osäkerhet när 
verksamheterna skulle kunna startas upp har 
förstås inneburit stora utmaningar.

Vad är We Are Voice?

We Are Voice är en musik-
tjänst som ger körer tillgång 
till en bred katalog med 
både sakrala sånger, 
moderna poplåtar och 
klassiska köralster. Genom 
ett samarbete med We Are 
Voice får körer anslutna till 
oss tillgång till tjänsten.

https://www.youtube.com/watch?v=iS11vnlgP4U
https://www.youtube.com/watch?v=DWgSyBHT0Bo 
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Våra profil- och 
kompetensområden    
I ORGANISATIONEN HAR vi tre förbundsgemensamma 
profilområden: Kyrka, Samhälle och Kultur. Verksam-
heten inom profilområdena speglar Bildas strategiska 
prioriteringar. I organisationen finns även två för-
bundsgemensamma kompetensområden: Möten i 
Jerusalem och Cirkelledarutveckling. Dessa arbetar 
med strategiska prioriteringar dels utifrån sin särart, 
dels i samverkan med övriga profil- och kompetens-
områden. Profil- och kompetensområdena arbetar 
både med den långsiktiga strategin utifrån sin särart 
och utvecklar verksamhet i samverkan med övriga 
profilområden och kompetensområden.

Kyrka 
Inom profilområdet Kyrka ryms 
folkbildningsarbetet inom tre 
kyrkofamiljer:  frikyrkorna, 
de ortodoxa kyrkorna och 
den katolska kyrkan. Inom 
studieförbundet finns 
stor mångfald, där våra 
kyrkofamiljer omfat-
tar fler än hundra olika 
nationaliteter. Våra nära 
relationer till kyrkofamil-
jerna är identitetsskapande 
för Bilda. Vi vill vara ett stu-
dieförbund 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 demokratiskapande.

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.

Samhälle
Vi har bred verksamhet tillsammans med medlemsor-
ganisationer 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.

Samhällets utmaningar kvarstår trots 
pandemi. Under det gånga året har 

exempelvis verksamheter för att 
lära sig det svenska språket 

flyttat utomhus alternativet 
flyttat in till det digitala 
rummet. Bilda har kunnat 
stötta med digitala platt-
formar och tips för digital 
delaktighet. Föreläsning-
ar, kurser och samtal har 

flyttat in i det digitala rum-
met och har därmed kunnat 

nå fler än de som samlas 
fysiskt. Exempelvis har projektet 

Cykelreturen i Hallsberg startats 
upp dock i en mindre skala än plane-

rat. Arbetet med att nå människor över 65 år 
fortsätter om än i begränsad skala, då vi nu påbörjat 
samverkan med Kumla kommun och Väntjänsten att 
nå äldre. Bilda har även påbörjat arbetet att utveckla 
verksamhet inom existentiell hälsa.

Kultur
Bilda har en rik och bred kulturverksamhet med 
många olika kreativa uttrycksformer, till största delen 
musikverksamhet. Verksamheten präglas av stark 
deltagarkultur och medskapande eftersom vi tror på 
att utövarna ska få utvecklas på sina egna villkor.
Under det gångna året fick många planerade projekt 

Det handlar inte så 
mycket om tekniken, 

utan mer om hur man 
möjliggör ett gott 

samtalsklimat i det 
digitala rummet
Om den digitala utbildningen 

Leda digital cirkel

https://www.bilda.nu/cirkelledare/att-vara-ledare-pa-distans/
https://www.bilda.nu/cirkelledare/att-vara-ledare-pa-distans/
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pausas medan flera kunde ställas om och bli digitala. 
Vi hade ambitionen att samverka med Film Örebro, 
anställa en verksamhetsutvecklare med fokus på 
personer med funktionsvariationer, flera spelningar 
och festivaler var bokade. Istället fick vi se band repa 
både på plats och digitalt, festivaler så som Live at 
Heart sändas digitalt, körer erbjöds att gratis använda 
appen We are Voice och en verksamhetsutvecklare 
inom kör anställdes. Inget ställdes egentligen in, utan 
planerades om och vi hoppas kunna ta nya tag under 
2021.

Möten i Jerusalem
Under året satsades det stort på nya möten, i digital 
form. Orsaken är naturligtvis coronapandemin och de 
inskränkningar i resor som genomfördes under våren. 
Vi planerade för cirka 25 studieresor under året för 
hela Bildasverige.Vi kunde genomföra fyra innan pan-
demin stängde dörren. Däremot genomförde vi under 
perioden maj – december åtta digitala 
seminarier, så kallade webbinarier, alla med olika 
teman och målgrupp. 

Cirkelledarutveckling
För att det ska bli studiecirklar i Bilda är cirkelledarna 
ovärderliga. Deras engagemang och kompetens är en 
nyckel för att få kvalitativ verksamhet och inspirerade 
och aktiva deltagare.

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.

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.

11

Av våra ledare har
genomgått grund-

ledarutbildning

69%

Aktiva ledare 
under 2020

1565

Av våra ledare har
fått introsamtal

88%

Rapporterar sin
verksamhet digitalt

68%
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Lotta flyttar skapar-
lusten till det 
digital rummet



SEDAN 2017 LEDER hon även CrAfter 
Work i Örebro, som sker på en offentlig 
plats, som ett kafé, på kvällstid och utan 
krav på föranmälan.

— Det är öppen dörr som gäller, alla är 
fria att komma och gå 
som de vill, och det är 
öppet för alla med 
mobilt hantverk som 
inte skräpar ner, allt-
ifrån klippa servetter 
till att knåda lera, säger 
Charlotta Pettersson.

När pandemin kom flyttade verk-
samheten så småningom in i Bildas 
verksamhetslokaler, där det var lättare 
att efterleva restriktionerna. Alla fick 
anmäla sig via hemsidan för att gruppen 
inte skulle bli för stor.

— Vi har även haft livesändningar med 
hantverkstema. Däremot valde vi bort 
att samlas digitalt och hantverka till-
sammans under året, men det kommer 
vi eventuellt att göra nästa år. Nu känns 
det möjligt att arrangera CrAfter Work 
digitalt när vi alla har vant oss vid tek-
niken, säger hon.

De som deltog i CrAfter Work under 
hösten har uttryckt att det är skönt att 
något är som vanligt när avskärmning-
en från släkt, vänner och bekanta på-

verkar livet. Gruppen som samlas kring 
det gemensamma intresset samtalar 
förstås också om annat. Under pande-
min väcktes funderingar som ”ska det 
bli såhär nu”.

— Det är viktigt att ha 
ett sammanhang där de 
frågorna kan få komma 
upp. När handen arbetar 
med ögats stöd, när 
man pratar men inte ser 
varandra i ögonen, kan 
samtalen djupna på ett 
annat sätt. Här möter vi 

människor som vi inte är släkt eller vän 
med, vi delar ett gemensamt intresse. 
Det öppnar upp mycket, beskriver 
Charlotta.

Som ledare har Charlotta lärt sig att 
människor kommer till CrAfter Work av 
olika anledningar och att det är viktigt 
att möta var och en utifrån deras för-
väntningar på ett möte. Hon måste vara 
lyhörd för små variationer. Det viktiga 
är att uppmuntra olikheter och att var 
och en får bedöma bara sitt eget arbete. 
Det finns ingen gemensam måttstock, 
ingen betygsskala. Det är skaparlusten 
och de egna idéerna som är viktiga.

CrAfter Work på Konsthallen (Youtube)
Livesädningar i Facebookgruppen 
CrAfter Work Örebro

Charlotta Pettersson är ledare i Bilda Svealand 
inom hantverk och återbruk sedan 2014 när 
hon gick Bildas ledarutbildning. Sedan dess har 
hon lett många hantverksgrupper, hållit kurser 
och föreläsningar samt återbrukskvällar på 
Erikshjälpen. 

Nu känns det möjligt 
att arrangera 

CrAfter Work digitalt 
när vi alla har vant 
oss vid tekniken.

Lotta flyttar skapar-
lusten till det 
digital rummet

https://www.youtube.com/watch?v=Mex-zP_tWnE
https://www.facebook.com/groups/crafterworkorebro
https://www.facebook.com/groups/crafterworkorebro
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Social innovation och 
integration
UNDER ÅRET HAR Team SII (Social innovation och 
integration) strategiskt arbetat utifrån tre huvudmål. 

Stärka församlingar till strategiskt socialt 
arbete i kraft av församlingen som nätverk och 
kompetenspool. 
• Familjekompis finns nu i ett antal kommuner och 

på samtliga platser samverkar projektledarna 
med lokala församlingar. I flera fall har pastorer 
med deltidstjänster i sina församlingar rekryte-
rats som projektledare till Familjekompis för att 
samtidigt stärka upp församlingen och använda 
det sociala nätverk som finns. 

• Nya samarbeten där församlingar sluter upp 
kring verksamhet där vi rekryterat cirkelledare 
från annat håll och bistår med exempelvis lokaler 
och volontärer. Ett exempel är Pingstkyrkan i 
Kopparberg som slutit upp i verksamhet för  
utlandsfödda kvinnor. Församlingar startar även 
ny verksamhet genom samverkan med Bilda för 
att möta utsatthet, främst kopplat till utlands- 
födda, till exempel Korskyrkan i Vingåker som 
blivit ett forum för mycket verksamhet för asyl- 
sökande.  

• Stärker församlingars ordinarie verksamhet 
genom att söka externa medel, till exempel 37a 
medel från Länsstyrelsen för att kunna arbeta 
med uppsökande verksamhet till Örtagårds- 
kyrkans aktiviteter. 

• Utvecklat, prövat och spridit arbetssätt och 
metoder som bemöter samhällsutmaningar på ett 
innovativt sätt och skapa nya samarbeten  
exempelvis i form av nya IOP.  

• Samarbete kring härbärge Västerås som  
eventuellt kan leda fram till ett IOP.

• Verksamheter för utlandsfödda föräldrar med 
kommunala Familjecentraler/Öppna förskolor i 
Kumla och Hallsberg.

• Samarbete kring VOX-badet under sommaren 
2020 för att erbjuda boende i VOX lättill- 
gängliga fritidsaktiviteter. Mycket annan verk-

samhet såsom aktiviteter för barn och unga, 
cykelskola för kvinnor och arbetsmöjligheter för 
ungdomar kopplades till badet.  

Tydligare mäta effekten av implementerad 
verksamhet genom exempelvis följeforskning, 
uppföljningsverktyg och stärkt projektplane-
ring samt använda lärdomarna för att förbättra 
verksamheten. 
• Följeforskning av pågående IOP utifrån bostads-

områdena Varberga och Oxhagen (VOX) i Örebro 
med Örebro kommun, RF-SISU och Bilda som 
huvudparter. Följeforskningen beräknas vara 
klar i april 2021.Helhetsmetodiken används som 
ett uppföljningsverktyg samt för att föra statistik 
över all verksamhet som sker inom ramen för IOP 
i VOX.

• Mötesplats VOX med RF-SISU som projektägare 
och Bilda som en del i projektledningen har fått 
medeln från Delmos för att utvärdera IOP i VOX 
och identifiera framtida behov i VOX.

• Samtal med nya projektledare kring resultat- 
uppföljning introduceras.

Aktivt arbeta i utsatta områden och gles- 
bygdskommuner där det finns en särskild  
socioekonomisk utsatthet.  
• Samarbetar med kommunen i Hällefors kring 

samhällsinformation vid ett Infocenter. 

• Ett exempel är Pingstkyrkan i Kopparberg som 
slutit upp i verksamhet för utlandsfödda kvinnor. 
Liknande exempel i Fellingsbro och Norberg, med 
svenska för asylsökande, som precis skulle starta 
när vi fick ställa in på grund av Corona. 

• Uppstartat samarbete med Ett öppnare Väst i 
Karlstad (studiecirklar för arbetssökande och 
utrikesfödda kvinnor) där man arbetar utifrån 
utsatta bostadsområden.
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"Familjekompis 
är integration 

på riktigt!"

Projektledarna berättar om Familjekompis (Youtube)
Intervju av Familjekompisar av Hem och Hyra (Youtube)

https://www.youtube.com/watch?v=MXJjEOdUdVQ
https://www.youtube.com/watch?v=GxGEyhgXj04
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I VÅR VERKSAMHETSPLAN satte vi upp fyra över-
gripande mål. Nedan följer ett par nedslag i vad som 
gjorts för att uppfylla dessa mål.  

Stärka samarbetet med medlemsorganisa-
tioner och samverkansparter för att utveckla 
framtidens folkbildning

• För att motverka ensamhet under pandemin har 
vi i samverkan med medlemsorganisationer be-
drivit verksamhet som kan genomföras utomhus. 
Ett sådant exempel är konceptet Walk and Talk.

• Vi har stöttat våra medlemsorganisationers scout-
er som har fortsatt att utbilda sig inom scouting, 
då de varit en målgrupp utan särskilda restriktio-
ner. Ett exempel är den ortodoxa scoutingen där 
vi särskilt möjliggjort utbildning och planering 
samt lokaler att använda för träffarna.

• Under året har vi tillsammans med det musice-
rande paret Möllbergs, ställt om till digitalt. Vi 
har spelat in konserter för att möjliggöra för kom-
munernas äldreboenden att åtnjuta kultur trots 
besöksförbud under pandemin. Vi har även spelat 
utanför äldreboenden och bostadsområden då det 
varit begränsningar för antal publik. 

• Vi har fortsatt att anordna mötesplatser för 
nyanlända att mötas för att öva det svenska 
språket, sätta sig in i det svenska samhället och 
bekanta sig med institutioner och kultur. Det har 
vi bland annat gjort genom att kontinuerligt haft 
en mötesplats på veckobasis i utanförskapsområ-
det Varberga i Örebro stad. Detta har pågått utan 
stopp under hela året. På grund av omständighet-
erna så har många samlingar hållits utomhus.

• I Kumla har vi fortsatt med föreläsningar kring att 
vara förälder. Detta samarbete innefattar aktörer 
som Kumla kommun och civilsamhället. 

• I samverkan med KSM-ung har vi anordnat 
digitala läger som har hållits i hela vår region. 
På det sättet har vi lyckats bryta ensamheten och 
uppfyllt målet att utveckla ungdomsverksamheten 
med våra medlemsorganisationer. 

Året som gått

• Vi har skapat ett nytt nyhetsbrev för våra med-
lemsorganisationer som speglar olika satsningar 
och där våra medlemsorganisationer kan lära sig 
av varandra inom olika ämnen. 

• Vi har genomfört en digital version av festivalen 
Live at Heart i år. Totalt genomfördes 56 konser-
ter, 15 seminarier, 11 filmvisningar och 3  
diaserter. Diasert är Bildas egna koncept som är 
en blandning mellan dialog och konsert.

• Körverksamheten har varit igång periodvis och vi 
har erbjudit övningsverktyget We are voice gratis 
till alla våra anslutna körer. We Are Voice ger kö-
rer tillgång till en bred katalog med både sakrala 
sånger, moderna poplåtar och klassiska köralster.

• Vi har varit med och möjliggjort att unga har fått 
utveckla sitt musicerande inom blåsorkestrar. 
Det har vi gjort genom att köpa in nödvändiga 
blåsinstrument och möjliggjort övning med ledare 
i Örebro, Västerås och Eskilstuna.

Live at Heart blev digital

Årets upplaga av den internationella festiva-
len i Örebro genomfördes i mycket nedbantad 
version och helt digitalt, med konserter och 
seminarier i två parallella kanaler. 

Bilda bidrog med ett antal förinspelade 
seminarier riktade till musiker, samt tre direkt-
sända diaserter (en kombination av dialog och 
konsert), med de tre artisterna Anders ”Money-
brother” Wendin, Sofia Karlsson och Emil ”Loney 
Dear” Svanängen. 
Se diasert med Loney Dear (Youtube)

https://youtu.be/glzkpEdLu_s
https://www.bilda.nu/verksamhet/we-are-voice
https://youtu.be/vTrO0D5IGLQ?t=7649
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• Vi har påbörjat ett samarbete med 
professionella dansare i Örebro län 
där det kommer att erbjudas föreställ-
ningar utifrån ett jämställdhetsper-
spektiv. 

• Vi har utvecklat och möjliggjort 
hemspråksundervisning i syrianska, 
arabiska och tigrini i på flera orter i 
vår region.

Öka förståelsen för existentiella 
frågor och religionens betydelse i 
samhället

• Vi har producerat ett nytt material 
som heter Om jag skulle skriva mina 
memoarer… som är en fortsättning på 
vårt material Seniorsamtal. Tanken 
är att de som har gått vår första cirkel 
ska kunna göra en del 2 med att be-
rätta sitt liv. Vi har även arbetat med 
att ta fram möjligheten till cirklar för 
seniorer i Karlstad med omnejd under 
rubriken Livet värt att dela.

• Under året har vi fortsatt planeringen 
kring en samtalsfestival inom klimat-
frågan utifrån existentiellt perspektiv. 
På grund av rådande pandemi kom-
mer dessa att spelas in och sändas via 
UR Samtiden i början av 2021.

• Vi har fortsatt med satsningen klimat-
luncher där vi samverkar med flera 
aktörer i Örebro att erbjuda enkla 
föreläsningar vid lunchtid. Detta för 
att skapa mötesplatser för människor 
att lära sig mer om klimatfrågan. 

• Vi har arbetat fram ett material som 
heter Tro och tv-serier där du i grupp 
tittar på serier tillsammans och sam-
talar om den utifrån ett existentiellt 
perspektiv.

• Under året har vi arbetat med ett material för 
kyrkor att börja samtala om #metoo. Det är ett 
samtalsmaterial som grundläggande tar upp 
frågor som rör #metoo och blir ett redskap för 
församlingar att börja samtalet. 

• Vi har utvecklat livesändningar inom hantverk 
och återbruk, där vi gett enkla tips hur du kan ta 
tillvara på det du har hemma. Vi har även livesänt 
små korta utbildningar i olika tekniker, exempel-
vis hur du lagar kläder, använder sin symaskin 
och broderar.

• Vi har påbörjat ett samarbete med Kumla kom-
mun med att se förutsättningarna för att utveckla 
mötesplatser för seniorer inom Kumla kommun, 
detta för att motverka ensamhet och skapa forum 
för samtal.

• Under året har vi fått en ny kontakt med Interre-
ligiösa rådet i Västerås. Vi ser fram emot ett gott 
samarbete under 2021 där vi kommer få se ung-
domar från judendom, Islam och kristendom att 
mötas över gränser och lära sig mer om varandras 
tro och övertygelse.

• Vi har under året samarbetat med Alzheimerför-
eningen i Örebro med föreläsningar kring sjukdo-
men. Detta är ett sätt att skapa mötesplatser för 
personer som är anhöriga. 

• Vi har även fortsatt med vår satsning tillsammans 
med Erikshjälpen i Örebro där vi arrangerar åter-
brukskvällar där man får tips kring hur man kan 
till vara på material och sy nytt. 

• Vi har samverkat med Global Leadership Summit 
och varit medarrangör till en föreläsningsdag med 
föreläsare från hela världen kring ledarskap. 

• Vi har livesänt och spelat in föreläsningar och 
samtalskvällar, bland annat med författaren 
Tomas Sjödin i Kumla samt ett samtal utifrån vår 
samtalsserie Angelägna samtal med fokus på 
barns delaktighet i det offentliga utrymmet.  

Ingenting är omöjligt för 
Möllbergs

Stefan och Pernilla Möllberg är en upp-
skattad musikalisk duo med rötterna i 
Hagfors. Stefan har sjungit i dansband och 
är musiklärare. Pernilla har sjungit mycket 
i kyrkor och underhåller på äldreboenden. 
Trots ett omvälvande år har de hittat vägar 
framåt för att uppträda med sin musik.

– Vi har trots det rådande läget kunnat 
genomföra ett antal spelningar, även om en 
del evenemang förstås blivit inställda. Vi har 
valt att förlägga ett antal spelningar utomhus. 
Både på Valborgsmässoafton och National-
dagen spelade vi utanför äldreboenden. Just 
nu planerar vi för en digital konsert som ska 
spelas in i Uddeholmsladan. 

Paret har en bred repertoar med schlager, 
dansbandslåtar, 50- och 60-talsmusik, coun-
try och läsarsånger. Samarbetet med Bilda är 
uppskattat och Stefan och Pernilla har valt att 
se möjligheter under det tuffa året.

– Det gället att inte köra fast i gamla spår, 
utan att tänka nytt. Ingenting är omöjligt. 

Hur är det att samarbeta med Bilda?
– Utvecklande och lärorikt. Vår kontakt 
har alltid varit bra och vi känner att vi får 
stöttning och omtanke. Vi ser fram emot ett 
fortsatt samarbete.

https://fb.watch/4beQTM6Sx7/ 
https://youtu.be/gySIczL64Mo
https://youtu.be/gySIczL64Mo
https://youtu.be/1Zxi9ZTneBE 
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Stödja och utveckla digitalt lärande 

• Vi har uppdaterat vår Cirkelledarutbildning så att 
den går att genomföra digitalt med våra befintliga 
samt tilltänkta ledare. 

• Vi har förmedlat till våra medlemsorganisationer 
och ledare att vi kan stötta med olika digitala 
erbjudanden, exempelvis hur man sänder live på 
Facebook, hur man genomför digitala möten eller 
leder på distans. Vi har även stöttat genom att  
exempelvis att erbjuda Zoomlicenser för att 
snabbt komma igång med digitala mötesplatser.

• Vi har vidareutvecklat vårt digitala utbud, exem-
pelvis, Digitaljakten, Cirkelsnack och Prepping för 
nybörjare. Idén med Digitaljakten är att erbjuda 
grupper en rolig lärupplevelse som skapar enga-
gemang och vilja att bli digitalt delaktig i samhäl-
let. Cirkelsnack är digitala cirklar som utgår ifrån 
olika föreläsare och i vissa fall böcker. Prepping 
handlar om vad du behöver i din Bug-out-bag, 
hur man överlever i 72 timmar utan el och vatten, 
att lära sig mer om de psykosociala aspekterna av 
en samhällskris, få tips om vad som är bra att ha i 
väskan varje dag men som man kanske inte alltid 
tänker på.

• Vi har gått över i större uträckning till digitala 
rapporteringslistor samt gjort en insats för att 
utbilda våra ledare i verktyget.

• Vi har genomfört digitala församlingsträffar via 
Zoom för att lyssna in behovet hos våra med-
lemsorganisationer, men även visat vilket utbud 
och möjligheter studieförbundet Bilda har att 
erbjuda under rådande pandemi.

• Vi har erbjudit cirklar att flytta in på den  
digitala läroplattformen Learnify för att få ett 
digitalt samtalsrum. Ett exempel är en församling 
som flyttade in sin Bibelskola digitalt istället för 
fysiskt. Detta gjorde att de nådde fler än de som 
fanns i deras församling. 

Öka vår verksamhet i utsatta områden och 
glesbygdskommuner 

• Vi har tillsammans med de övriga studieförbun-
den inlett samverkan med samhällets övriga ak-
törer i ett av Karlstads bostadsområde på Våxnäs. 
Här finns en mångfald av människor från jordens 
alla hörn och ett stort behov av integrerande verk-
samheter. Sedan tidigare pågår även verksamhet 
i bostadsområdet Kronoparken med integration 
och mångfald.

Mat och klimat – ett hållbart 
samarbete

Tillsammans med Studiefrämjandet och 
Rosengrens Skafferi genomförde vi redan 
innan pandemin en rad evenemang som man 
valt att kalla för Klimatluncher. 

Upplägget att servera klimatsmart mat och 
koppla på en tillhörande föreläsning har snabbt 
blivit populärt. Holly Linton är Restaurangchef 
på Rosengren Skafferi och ser Klimatluncherna 
som en viktig del av restaurangens verksamhet.

– Luncherna har varit uppskattade, det märks 
inte minst på alla frågor som kommit från 
publiken. Satsningen kopplar an till vår affärsidé 
där vi säger att vi ska folkbilda i klimatpositiv 
och vegetarisk mat.

Se på Youtube

https://www.bilda.nu/cirkelledare
https://www.bilda.nu/samverkan-med-oss/verktygslada/sand-live-pa-facebook-med-din-mobiltelefon/
https://www.bilda.nu/samverkan-med-oss/verktygslada/sand-live-pa-facebook-med-din-mobiltelefon/
https://www.bilda.nu/samverkan-med-oss/verktygslada/tips-for-ett-lyckat-digitalt-mote/
https://www.bilda.nu/cirkelledare/att-vara-ledare-pa-distans/
https://www.bilda.nu/verksamhet/digitaljakten
https://www.bilda.nu/verksamhet/cirkelsnack-digitala-samtalscirklar
https://fb.watch/4beyrQMXLP/
https://fb.watch/4beyrQMXLP/
https://www.bilda.nu/om-studieforbundet-bilda/e-tjanst/
https://www.bilda.nu/om-studieforbundet-bilda/e-tjanst/
https://www.youtube.com/watch?v=gySIczL64Mo
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• Vi sitter med i Rådet för idéburna organisationer 
där vi är med och formar framtidens välfärd i 
Värmland, genom att organisera samverkan mel-
lan den offentliga och den idéburna sektorn.

Digital bibelskola – en  
succé för Betaniakyrkan 

Betaniakyrkan i Åbytorp hade långt gångna planer på en bibelskola 
när pandemin bröt ut. Istället för att ställa in inleddes ett 
samarbete med Studieförbundet Bilda och bibelskolan kunde 
genomföras digitalt med hjälp av studieplattformen Learnify.

DAVID AXELSSON ÄR pastor i Betaniakyrkan i Åby-
torp och berättar.

– Det kändes väldigt tråkigt att ställa in helt och hållet 
och vi tänkte, kan det inte finnas bra verktyg för att 
genomföra bibelskolan digitalt istället. Under april 
och maj har vi haft lektioner med rubriken ”Paulus 
mot väggen” utifrån Mikael Tellbes bok om Paulus.

Hur har det fungerat?
– Väldigt bra. Vi har haft drygt 90 deltagare och är 
jätteglada för det. Samarbetet med Bilda har också 
fungerat fint.

Berätta mer om bibelskolan
– Vi erbjöd fem föreläsningar i Learnify med upp- 
följande samtalsfrågor och möjlighet till interaktivitet. 
Vi har även använt en chattfunktion där vi har 
kommunicerat med deltagarna och kunnat svara på 
frågor.

Se när David Axelsson berättar (Youtube)

https://youtu.be/nErFjXnYdCM
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Inställda 
föreläsningar 
öppnade vägen 
för Cirkelsnack



Inställda 
föreläsningar 
öppnade vägen 
för Cirkelsnack

EFTER ETT TIDIGT samtal med den 
normalt så uppbokade föreläsaren Nik-
las Källner förstod de att de träffat rätt.

– Jag frågade honom om han hade 
mycket bokat under våren och om han 
hade tid för inspelning. Han svarade att 
det ser ganska fullt ut så du får åter-
komma. Varpå han direkt sa – vad tror 
du? Jag har ju ingenting. (Skratt)

Redan veckan efter bokades inspelning 
och så har det fortsatt under året. En 
rad olika gäster såsom Niklas Källner, 
Åsa Molin, Joel Halldorf, Josefine 
Arenius och Robert Eriksson har spelat 
in inspirerande Cirkelsnack.
  
– Vi har fått feedback att många tyckt 
att idén varit rolig och unik och att det 
varit något annat än vanliga föreläs-
ningar, säger Johan Winbo och 
fortsätter.

– Det har verkligen fungerat över 
förväntan. Alla steg och beslut som vi 
tog kändes som rätt tajming.

En fördel med Cirkelsnack är att det är 
ett helt färdigt paket som gör det enkelt 
för samtalsledarna. Det finns färdigt 
material i form av föreläsningar att utgå 
ifrån med tillhörande  samtalsfrågor.

Hur ser framtiden ut för Cirkel-
snack?

– Nya cirkelsnack är på gång och vi har 
sett behovet av att göra upplägget ännu 
mer användarvänligt. Vi tittar på att 
göra en användarmanual och hur vi kan 
använda Learnify på ett bättre sätt. Det 
mest roliga framöver är att vi fått hjälp 
över regiongränser och även mellan 
kollegor i regionen. Det är det positiva 
med att jobba i projekt att tillsammans 
är vi starka, avslutar Johan Winbo.

Om Cirkelsnack (webben)
Niklas Källner berättar om sitt 
Cirkelsnack (Youtube)

När Johan Winbo, verksamhetsutvecklare på 
Studieförbundet Bilda i Västerås, läste en artikel i 
Dagen om inställda föreläsningar föddes idén till 
Cirkelsnack. En serie digitala studiecirklar med 
inspelade föreläsningar, samtal och intervjuer 
med intressanta gäster.

10
Antalet Cirkelsnack som 

är framtagna 2020

https://www.bilda.nu/verksamhet/cirkelsnack-digitala-samtalscirklar
https://www.youtube.com/watch?v=fq48406BdLk
https://www.youtube.com/watch?v=fq48406BdLk
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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 antidiskri-
minering
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 
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.  

Ekonomi och administration
Inom ekonomi och administration fokuserade arbetet 
på att förbättra och implementera nya rutiner samt 
förbättra de digitala arbetssätten. Arbetet med att 
implementera ett nytt ekonomisystem har fortsatt 
och kommer utmynna i nya rutiner för redovisning, 
lönehantering, uppföljning och analys. Förhoppning-
en är att hela det administrativa arbetet genom detta 
kommer att underlättas när det nya ekonomisystemet 
implementeras under 2021. 

Stödfunktioner

Antal anställda vid studieårets slut samt en 
jämförelse mellan studieåren 2020-2016

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
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Under första kvartalet 2020 driftsattes en ny  
webbaserad rapporteringstjänst - E-tjänsten - i studie-
förbundens gemensamma verksamhetsrapporterings-
system Gustav. Bilda var det första studieförbundet 
som började arbeta med verktyget. E-tjänsten är en 
plats där användaren kan skapa och hantera studie-
cirklar och kulturprogram samt rapportera närvaro. 
Detta för att minska behovet av tidskrävande adminis-
tration 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.

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 
produktionsturné 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 kommunikations- 
arbete i sociala medier och ett förbättringsarbete 
inleddes under hösten, bland annat om en följd av 
förändringar i plattformar och möjligheten att nå ut. 

Digitala nyhetsbrev var ett sätt vi kommunicerade med våra cirkelledare 
och medlemsorganisationer under året.
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• Vi sitter med i Rådet för idéburna organisationer 
där vi är med och formar framtidens välfärd i 
Värmland, genom att organisera samverkan mel-
lan den offentliga och den idéburna sektorn.

TV-serier  som ett verktyg 
för teologisk fördjupning

Materialet Tro och TV-serier är tänkt att bygga en bro mellan något 
många redan gör, serietittande, och den kristna tron. Genom att 
titta, ställa frågor och lyssna på varandra är förhoppningen att 
deltagare i en grupp samtidigt som de ser på en TV-serie, får syn på 
värderingar, livsmål, normer, gud(ar) och kanske framförallt, når 
en lite djupare förståelse av vem Gud är och vilka vi är.

JOHANNES ROSWALL ÄR författare till materialet och 
berättar varför just ett sådant här material behövs.

– Vi tittar väldigt mycket på TV-serier idag. En siffra 
från 2020 säger att svenskar tittar 30 dagar per år på 
antingen film eller TV-serier. En tanke med materialet 
är att kunna använda detta material för att prata om 
livet och om tro.

Varför behöver man samtala om TV-serier?
–Allting som vi tittar på, allting som vi tar in, påver-

kar oss på ett eller annat sätt. Det vi tittar på skapar 
framförallt bilder av vad som är framgångsrikt eller 
ett lyckat liv även om det kan vara omedvetet, 
fortsätter Johannes. 

Materialet kan användas i en befintlig grupp, ett 
kompisgäng eller som ledare för en ungdomsgrupp i 
en församling där serier får agera som ett bollplank 
när vi tittar på våra egna liv.

Se hela intervjun med Johannes Roswall (Youtube)

https://youtu.be/1Zxi9ZTneBE
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IT 
Under våren 2020 slutfördes Office 365-projektet med 
att flytta och sammanföra dokument som tidigare 
var geografiskt åtskilda till en och samma Share-
point-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 
ersätta fysiska möten och arrangemang. 
 
Under våren 2020 bytte Bilda leverantör för IT-
driften. Året präglades av förberedelser inför bytet 
samt efterarbete – ett arbete som innebar konsolide-
ring 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 inter-
netkapaciteten uppgraderades på de orter där det var 
möjligt, för att möta organisationens behov.

Under hösten 2020 påbörjades upphandling av nya 
ekonomiprogram.

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 ändamålspa-
ragraf, Bildas strategidokument Möten över gränser 
och verksamhetsplaner. I allt vårt arbete strävar vi 
efter att säkra god kvalitet. Det systematiska kvalitets-
arbetet 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 funktionsansvariga 
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 

524 000
chattmeddelanden har skickats på Teams

483
aktiva grupper finns idag på Teams



26

Resultat deltagarenkät

0

1

2

3

4

5
4,52

3,98
3,77

4,32

3,13

Meningsskapande
Engagemang

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

Lärande
Egenmakt

Delaktighet

årligen genomförandet och resultatet av bland annat 
granskningar och justeringar av den statsbidrags- 
berättigade 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. 
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Utvecklingsarbete
Bilda arbetar kontinuerligt med att för-
bättra sitt kvalitetsarbete. Under 2020 
genomfördes exempelvis följande utveck-
lingsarbete: 

• Rutiner för hantering av kvalitets-
frågor utvecklades vidare i form av 
formalisering av internkontroll- 
funktioner på förbundskansliet. 

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

• Övergång till digitala verktyg, såsom 
E-tjänsten, som underlättar uppstart 
och rapportering av folkbildnings-
verksamheten för ledare och verksam-
hetsutvecklare. 

Studieförbunden utvecklade samverkan 
med varandra även nya granskningsverk-
tyg, arbetssätt och överenskommelser för 
att kvalitetssäkra folkbildningsverksam-
heten. 

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 tillhanda-
hålla projektmallar och verktyg och bygga 
projektkompetens inom Bilda genom 
rådgivning och utbildning. Under 2020 
förstärkte förbundskansliet ytterligare 
sitt projektstödsarbete för att möta upp 
regionernas ökade behov av stöd.

 

• Under året har vi arbetat med ett material för 
kyrkor att börja samtala om #metoo. Det är ett 
samtalsmaterial som grundläggande tar upp 
frågor som rör #metoo och blir ett redskap för 
församlingar att börja samtalet. 

• Vi har utvecklat livesändningar inom hantverk 
och återbruk, där vi gett enkla tips hur du kan ta 
tillvara på det du har hemma. Vi har även livesänt 
små korta utbildningar i olika tekniker, exempel-
vis hur du lagar kläder, använder sin symaskin 
och broderar.

• Vi har påbörjat ett samarbete med Kumla kom-
mun med att se förutsättningarna för att utveckla 
mötesplatser för seniorer inom Kumla kommun, 
detta för att motverka ensamhet och skapa forum 
för samtal.

• Under året har vi fått en ny kontakt med Interre-
ligiösa rådet i Västerås. Vi ser fram emot ett gott 
samarbete under 2021 där vi kommer få se ung-
domar från judendom, Islam och kristendom att 
mötas över gränser och lära sig mer om varandras 
tro och övertygelse.

• Vi har under året samarbetat med Alzheimerför-
eningen i Örebro med föreläsningar kring sjukdo-
men. Detta är ett sätt att skapa mötesplatser för 
personer som är anhöriga. 

• Vi har även fortsatt med vår satsning tillsammans 
med Erikshjälpen i Örebro där vi arrangerar åter-
brukskvällar där man får tips kring hur man kan 
till vara på material och sy nytt. 

• Vi har samverkat med Global Leadership Summit 
och varit medarrangör till en föreläsningsdag med 
föreläsare från hela världen kring ledarskap. 

• Vi har livesänt och spelat in föreläsningar och 
samtalskvällar, bland annat med författaren 
Tomas Sjödin i Kumla samt ett samtal utifrån vår 
samtalsserie Angelägna samtal med fokus på 
barns delaktighet i det offentliga utrymmet.  

"Utbildningen 
har gett mig 

fördjupad 
förståelse för 
folkbildning 

och hur jag kan 
utveckla min 
studiecirkel."

- Cirkelledare som gått vår 
digitala cirkelledarutbildning
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Styrelsen 
Regionstyrelsen för Studieförbundet Bilda Svealand
har haft följande sammansättning sedan Regionstäm-
man 2020-04-04:

Marie Carlsson, ordförande, AU
Per-Anders Öhrn, ledamot, vice ordförande, AU
Örjan Garpenholt, ledamot, AU
Ulf Schöier, ledamot, AU
Karin Andersson, ledamot
Gudrun Aronsson, ledamot
Gun-Britt Edvardsson, ledamot
Erland Jerresand, ledamot
Emelie Jönsson, ledamot, adjungerad
Eje Larsson, ledamot
Bulent Oktay, ledamot
AnnaMaria Thyresson Hedin, ledamot

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

Personal
Bilda Svealand hade den 31 december 2020, 41 
personer anställda, varav 17 visstidsanställda och 1 
tjänstledig.

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

Hanan Akl, administratör visstid
Anso Berg, administratör
Josephine Bejeryd, kommunikatör 
Nikolas Demetriades, verksamhetsutvecklare 
Josefin Granström, administratör
Jonas Halleby, administratör, visstid
Jonas Hult, verksamhetsutvecklare
David Kempe, verksamhetsutvecklare, tjänstledig 
t.o.m. 2023-08-30
Elin Kullingsjö, verksamhetsutvecklare
Simon Ledstam, verksamhetsutvecklare

Josefin Lennartsson, verksamhetsutvecklare 
existentiell hälsa, visstid
Stefan Lundmark, verksamhetsutvecklare
Elisabeth Odebäck, verksamhetsutvecklare körer, 
visstid
Jimmy Patring, verksamhetsutvecklare
Arkan Puluss Shamoon, verksamhetsutvecklare 
Daniel Pejcic, handledare musikhus
Carin Rosdahl, verksamhetsutvecklare
Johan Stering, administratör
Erik Wärlegård, projektledare ,visstid
Theresa Widjeskog-Ahlman, verksamhetsutvecklare
Johan Winbo, verksamhetsutvecklare
Andreas Wistrand, verksamhetsutvecklare
Yirgalem Yacob, administratör, visstid

Övrig personal, extra vid behov 
Britt-Lois Alzén, lokalvårdare i Karlstad
Solveig Forsberg, lokalvårdare i Västerås
Johanna Lanngren, administratör visstid

Personal Team SII  (Social innovation och 
integration) 
Idris Ahmed Karam, cykelreturen Bra & Begagnat, 
Hallsberg, visstid
Yana Alsammour, projektledare digital inkludering, 
Gnesta, visstid
Jenny Belin, administratör och projektkoordinator
Jomana Dmayrieh, projektledare Hällefors, visstid
Ida Eriksson, verksamhetsutvecklare
Mirjam Granrot, projektutvecklare, visstid
Mattias Gustavsson, projektledare Familjekompis 
Arboga, visstid
Roaa Johansson, projektledare Hällefors, visstid
Media Kazzaz, Mötesplats VOX Oxhagen, 
projektledare
Emma Makhoul, projektledare Kvinnoprojekt Arboga, 
visstid
Aziza Radhi, verksamhetsutvecklare med platsansvar
mötesplats VOX
Thomas Sandin, projektledare Familjekompis 
Lekeberg, visstid

Regionfakta
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Verksamhetsstatistik
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Verksamhetsstatistik

Annan folkbildningsverksamhet
      Antal studietimmar 2019
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Studiecirklar
      Antal studietimmar 2019
      Antal studietimmar 2020

Kulturprogram
      Antal arrangemang 2019
      Antal arrangemang 2020

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

Verksamhetsform    Antal arrangemang Antal unika deltagare                 Antal studietimmar

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Studiecirklar 2 226 1 144 8 476 4 799 83 935 38 465

Annan folkbildningsverksamhet 1 726 1 078 11 149 7 956 37 023 16 935

Kulturprogram* 4 659 1 274 - - 41 931 11 466

Totalt 8 611 3 496 19 625 12 755 162 889 66 866

(Asylverksamhet ej inräknat)

20 000

35 000

40 000

Riktade insatser 2020

Antal arrangemang Antal unika deltagare Antal studietimmar

Svenska från dag ett 63 320 1 616

Vardagssvenska 2 16 80

Uppsökande och motiverande insatser 89 383 2 313

Svenska för föräldralediga 50 43 534

Arbetsmarknadsnära insatser på distans 8 64 284

Totalt 212 826 4 827
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Verksamhet i medlemsorganisationer, samverkande organisationer, samverkande organisationer, fria grupper och egen regi

Organisation Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar*

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Medlemsorganisationer 6 068 2 438 194 810 46 819 114 331 42 706

  Därav frikyrkor 4 841 1 962 171 725 41 326 68 786 28 217

  Därav ortodoxa kyrkor 562 183 7 835 1 216 25 530 5 959

  Därav katolska kyrkan 286 150 3 396 1 004 16 094 6 907

  Därav ekumeniska organisationer 379 143 11 854 3 273 3 921 1 623

Samverkande organisationer 1 739 584 58 422 46 954 22 710 10 712

  Därav kulturföreningar 518 160 30 404 42 161 8 538 5 146

  Därav kyrkliga organisationer 932 364 11 498 3 797 10 026 4 727

  Därav övriga 289 60 16 520 996 4 146 839

Fria grupper** 385 250 13 722 2 948 17 380 9 118

  Därav kulturgrupper 340 187 12 896 1 775 16 887 8 499

  Därav övriga 45 63 826 1 173 493 619

Verksamhet i egen regi 419 224 22 163 4 776 8 468 4 330

Totalt 8 611 3 496 289 117 101 497 162 889 66 866

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

Kör

Musikverksamhet

Folkhälsa

Övrigt***

*** Övriga ämnen: Språk 
och litteratur, hantverk 
och pedagogik

36%

21%
21%

22%

25%

10%

9%

7%

6%

11%

* Kulturprogram räknas om till 9 studietimmar/arrangemang. 
** Grupper som inte är kopplade till en församling/förening. 

I denna redovisning summeras studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram i regionen.    

33%

44%
56%

Samhälle

Hållbart liv
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Verksamhet fördelad på län och kommuner

Södermanlands län

    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Eskilstuna

  Studiecirklar 229 112 1 600 768 11 616 3 999

  Annan folkbildningsverksamhet 134 64 1 467 817 8 381 1 467

  Kulturprogram 149 18 6 442 918 1 341 162

Summa 512 194 9 509 2 503 21 338 5 628

Flen

  Studiecirklar 8 8 58 45 331 324

  Annan folkbildningsverksamhet 1 1 10 7 3 6

  Kulturprogram 19 8 698 189 171 72

Summa 28 17 766 241 505 402

Gnesta

  Studiecirklar 4 2 58 23 143 51

  Annan folkbildningsverksamhet 5 5 152 114 87 94

  Kulturprogram 5 6 410 78 45 54

Summa 14 13 620 215 275 199

Katrineholm

  Studiecirklar 64 30 385 171 2 105 771

  Annan folkbildningsverksamhet 10 2 149 51 201 22

  Kulturprogram 37 26 1 032 485 333 234

Summa 111 58 1 566 707 2 639 1 027

Nyköping

  Studiecirklar 29 17 267 143 927 636

  Annan folkbildningsverksamhet 26 14 366 204 637 242

  Kulturprogram  113 24 7 035 1 071 1 017 216

Summa 168 55 7 668 1 418 2 581 1 094

Oxelösund

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 1 0 4 0 4 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 1 0 4 0 4 0

Strängnäs

  Studiecirklar 23 15 226 123 933 530

  Annan folkbildningsverksamhet 5 3 105 64 280 127

  Kulturprogram 5 1 365 40 45 9

Summa 33 19 696 227 1 258 666

Trosa

  Studiecirklar 14 3 93 25 329 75

  Annan folkbildningsverksamhet 1 1 4 5 8 4

  Kulturprogram 13 3 277 54 117 27

Summa 28 7 374 84 454 106
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Vingåker

  Studiecirklar 127 45 881 306 1 515 531

  Annan folkbildningsverksamhet 303 122 2 680 935 3 067 880

  Kulturprogram 51 26 2 368 573 459 234

Summa 481 193 5 929 1 814 5 041 1 645

Summa Södermanlands län 1 376 556 27 132 7 209 34 095 10 767

Värmlands län

    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Arvika

  Studiecirklar 45 22 363 152 1 376 705

  Annan folkbildningsverksamhet 39 34 584 446 1 013 512

  Kulturprogram 201 43 8 409 1 463 1 809 387

Summa 285 99 9 356 2 061 4 198 1 604

Eda

  Studiecirklar 2 2 15 17 30 36

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 11 4 291 83 99 36

Summa 13 6 306 100 129 72

Filipstad

  Studiecirklar 1 0 10 0 28 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 1 0 10 0 28 0

Forshaga

  Studiecirklar 7 4 49 29 173 82

  Annan folkbildningsverksamhet 14 6 195 55 430 53

  Kulturprogram 63 13 1 742 298 567 117

Summa 84 23 1 986 382 1 170 252

Grums

  Studiecirklar 2 0 12 0 42 0

  Annan folkbildningsverksamhet 6 4 68 46 216 114

  Kulturprogram 46 5 829 73 414 45

Summa 54 9 909 119 672 159

Hagfors

  Studiecirklar 6 3 60 24 260 92

  Annan folkbildningsverksamhet 4 4 49 45 103 88

  Kulturprogram 128 44 3 313 1 044 1 152 396

Summa 138 51 3 422 1 113 1 515 576

Hammarö

  Studiecirklar 6 4 38 27 139 85

  Annan folkbildningsverksamhet 6 4 49 41 189 56

  Kulturprogram 4 0 1 478 0 36 0

Summa 16 8 1 565 68 364 141



34

Karlstad

  Studiecirklar 154 88 1 336 675 4 942 2 481

  Annan folkbildningsverksamhet 86 80 1 488 1 153 2 271 1 262

  Kulturprogram 314 91 26 067 2 566 2 826 819

Summa 554 259 28 891 4 394 10 039 4 562

Kil

  Studiecirklar 28 21 183 127 787 400

  Annan folkbildningsverksamhet 75 21 647 248 1 263 482

  Kulturprogram 120 42 12 366 2 847 1 080 378

Summa 223 84 13 196 3 222 3 130 1 260

Kristinehamn

  Studiecirklar 45 21 305 122 1 132 519

  Annan folkbildningsverksamhet 21 23 312 320 602 589

  Kulturprogram 190 46 7 279 1 356 1 710 414

Summa 256 90 7 896 1 798 3 444 1 522

Munkfors

  Studiecirklar 3 3 18 16 142 158

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 2 0 127 0 18 0

Summa 5 3 145 16 160 158

Storfors

  Studiecirklar 1 0 9 0 20 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 1 0 9 0 20 0

Sunne

  Studiecirklar 11 6 110 47 360 99

  Annan folkbildningsverksamhet 8 6 106 76 364 132

  Kulturprogram 81 17 3 572 564 729 153

Summa 100 29 3 788 687 1 453 384

Säffle

  Studiecirklar 29 16 237 131 791 332

  Annan folkbildningsverksamhet 15 18 235 208 440 281

  Kulturprogram 119 38 6 150 1 404 1 071 342

Summa 163 72 6 622 1 743 2 302 955

Torsby

  Studiecirklar 13 12 126 106 414 301

  Annan folkbildningsverksamhet 17 9 187 79 736 420

  Kulturprogram 19 7 988 250 171 63

Summa 49 28 1 301 435 1 321 784

Årjäng

  Studiecirklar 20 12 173 105 533 254

  Annan folkbildningsverksamhet 26 19 516 336 713 230

  Kulturprogram 38 7 1 740 225 342 63

Summa 84 38 2 429 666 1 588 547

Summa Värmlands län 2 026 799 81 831 16 804 31 533 12 976
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Västmanlands län

    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Arboga

  Studiecirklar 20 4 186 15 441 59

  Annan folkbildningsverksamhet 7 10 58 159 72 187

  Kulturprogram 29 1 910 6 261 9

Summa 56 15 1 154 180 774 255

Fagersta

  Studiecirklar 1 0 20 0 30 0

  Annan folkbildningsverksamhet 2 0 25 0 46 0

  Kulturprogram 34 39 685 861 306 351

Summa 37 39 730 861 382 351

Hallstahammar

  Studiecirklar 17 10 128 77 585 317

  Annan folkbildningsverksamhet 4 6 52 62 83 27

  Kulturprogram 11 9 122 189 99 81

Summa 32 25 302 328 767 425

Kungsör

  Studiecirklar 10 9 68 66 326 268

  Annan folkbildningsverksamhet 5 5 69 63 136 95

  Kulturprogram 16 0 678 0 144 0

Summa 31 14 815 129 606 363

Köping

  Studiecirklar 55 23 334 136 2 694 1 033

  Annan folkbildningsverksamhet 26 7 209 48 940 327

  Kulturprogram 18 2 774 78 162 18

Summa 99 32 1 317 262 3 796 1 378

Norberg

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 5 0 134 0 45 0

Summa 5 0 134 0 45 0

Sala

  Studiecirklar 16 7 115 52 813 255

  Annan folkbildningsverksamhet 2 1 14 8 11 3

  Kulturprogram 51 0 1 192 0 459 0

Summa 69 8 1 321 60 1 283 258

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
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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 508 267 3 563 1 668 21 366 9 596

  Annan folkbildningsverksamhet 130 88 2 607 1 264 4 371 2 446

  Kulturprogram 876 227 39 638 8 657 7 884 2 043

Summa 1 514 582 45 808 11 589 33 621 14 085

Summa Värmlands län 1 843 715 51 581 13 409 41 274 17 115

Örebro län

    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Askersund

  Studiecirklar 21 10 180 87 553 288

  Annan folkbildningsverksamhet 4 4 53 32 35 48

  Kulturprogram 21 14 608 287 189 126

Summa 46 28 841 406 777 462

Degerfors

  Studiecirklar 25 20 249 197 491 349

  Annan folkbildningsverksamhet 10 13 259 240 324 217

  Kulturprogram 69 27 2 386 782 621 243

Summa 104 60 2 894 1 219 1 436 809

Hallsberg

  Studiecirklar 20 8 197 68 714 187

  Annan folkbildningsverksamhet 9 11 100 138 164 203

  Kulturprogram 59 11 1 474 143 531 99

Summa 88 30 1 771 349 1 409 489

Hällefors

  Studiecirklar 4 0 27 0 78 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 4 0 27 0 78 0

Karlskoga

  Studiecirklar 48 29 364 253 1 452 750

  Annan folkbildningsverksamhet 10 6 193 69 363 71

  Kulturprogram 159 23 5 643 761 1 431 207

Summa 217 58 6 200 1 083 3 246 1 028

Kumla

  Studiecirklar 61 26 498 188 1 573 521

  Annan folkbildningsverksamhet 281 104 1 249 674 657 483

  Kulturprogram 231 52 8 103 1 923 2 079 468

Summa 573 182 9 850 2 785 4 309 1 472
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Laxå

  Studiecirklar 8 2 53 9 203 50

  Annan folkbildningsverksamhet 0 1 0 7 0 1

  Kulturprogram 41 7 1 635 255 369 63

Summa 49 10 1 688 271 572 114

Lekeberg

  Studiecirklar 11 3 91 19 261 79

  Annan folkbildningsverksamhet 21 10 345 175 425 132

  Kulturprogram 140 21 28 887 2 899 1 260 189

Summa 172 34 29 323 3 093 1 946 400

Lindesberg

  Studiecirklar 24 13 205 82 573 279

  Annan folkbildningsverksamhet 11 10 227 178 308 235

  Kulturprogram 11 2 602 30 99 18

Summa 46 25 1 034 290 980 532

Ljusnarsberg

  Studiecirklar 1 0 3 0 52 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 1 0 3 0 52 0

Nora

  Studiecirklar 10 4 64 36 215 65

  Annan folkbildningsverksamhet 6 2 100 25 81 50

  Kulturprogram 16 10 508 215 144 90

Summa 32 16 672 276 440 205

Örebro

  Studiecirklar 495 263 3 727 1 650 22 447 11 908

  Annan folkbildningsverksamhet 395 360 6 305 4 329 7 999 5 349

  Kulturprogram 1 144 360 64 238 48 324 10 296 3 240

Summa 2 034 983 74 270 54 303 40 742 20 497

Summa Örebro län 3 366 1 426 128 573 64 075 55 987 26 008

Totalt 8 611 3 496 289 117 101 497 162 889 66 866
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