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I med- och motgång, genom
dalar och höjder, vi ger inte upp!

ÄNNU ETT ÅR MED PANDEMI har pressat tillba-
ka vår verksamhet. Trots detta kan vi skörda goda 
frukter på många områden. Om dörrar stängs så 
öppnas andra. Vi har till exempel satsat kraftfullt 
på att kvalitetssäkra våra arbetssätt, dels för att 
möta ökade krav från staten på granskning och 
kontroll men också för att vi fått tid i pandemins 
spår att ägna extra omsorg åt detta. Det har resul-
terat i att vi har väldigt bra resultat i övergång till 
e-rapportering i stället för papperslistor, att varje 
ledare ska ha introduktionssamtal och dessutom 
vara utbildad för sitt ledaruppdrag.

”Vi ställer inte in – vi ställer om” har varit vårt 
mantra. Tack vare frysta bidrag från staten, regi-
onerna och de flesta av Svealands 47 kommuner, 
har vi utvecklat en ansenlig mängd digital folkbild-
ning. Vi ser en ökad tillgänglighet för grupper som 
av ålders- eller geografiska skäl haft svårt tidigare 
att delta men nu gör att vi når ut till hela regionen 
och även resten av Sverige. Vi har varit kreativa 
med film, inlägg på sociala media och inspelningar 
av arrangemang som genom Youtube och Face-
book nått många tusen fler än vi tidigare gjort.

Våra medlemsorganisationer och samverkanspar-
ter har legat i startgroparna och bara väntat på 
signalen från allas vår Folkhälsomyndighet. Under 
sommaren och början av hösten såg vi en ljusning 
för att sedan stoppas upp igen. Därav har vi tappat 
stora mängder volym i form av unika individer och 
studietimmar. Vår stora utmaning framåt är att 
hämta tillbaka alla ledare och motivera till nystart 
även om många bara längtar att få starta igen. Un-
der tiden har vi nyttjat situationen åt digital kom-
petensutveckling, både av medarbetare och ledare.

Team social innovation och integration (SII), vi-
sar även i år upp en kurva som pekar uppåt. Utan 
frysta bidrag, trots sena besked och osäkra rikt-

linjer från staten har detta team som jobbar nära 
våra verksamhetsutvecklare lyckats nå målen och 
till och med över, vilket är en stor bedrift. Vi har 
jobbat med asylsvenska och samhällsinformation, 
föräldrakurser för utrikesfödda, relationsskapan-
de integration genom ”Familjekompis”, digitala 
projekt för nyanlända och i juni 2021 skapade vi 
tillsammans med Bilda Sydöst, ett socialt företag 
med syfte att anställa personer från våra yrkes-
inriktade cirklar, riktat mot solenergi, städning 
och gröna sommarjobb. 
Årets resultat slutade på 
ekonomiskt överskott 
som återinvesterats och 
33 utrikesfödda personer 
har haft en anställning.

Fokus framåt är fortsatt 
goda relationer med 
våra medlemsorganisa-
tioner (frikyrkor, katolska och ortodoxa kyrkor), 
samverkansparter, band och musikgrupper och 
engagerade ledare som tillsammans med våra 
verksamhetsutvecklare brinner för folkbildning, 
gemenskap och inkludering. 

Vi satsar allt på att folkbildningen ska nå fler och 
göra större avtryck både hos enskilda och genom 
samhällspåverkan, framför allt nå dem som be-
höver oss mest; glesbygden, personer med funk-
tionsvariationer, utrikesfödda och boende i utan-
förskapsområden. 

Det ger en stor meningsfullhet och tacksamhet att 
få vara med!

Om dörrar 
stängs så 

öppnas
andra.

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 utveck-
las. 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 männ-
iskors engagemang. Medskapande, delaktighet och livs-
tolkning är centralt i vår bildnings- och kulturverksam-
het. 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 studieför-
bundets och medlemsorganisationernas respektive 
identitet och uppdrag som gemensamma tillgångar. 

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

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

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

Statens 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 delaktig-
heten i kulturlivet.  

Bildas organisation 
Studieförbundet Bilda bildades 1947 och har sina 
rötter i de svenska folkrörelserna. Vi är en ideell, 
partipolitiskt obunden organisation med drygt 14 500 
aktiva ledare (2019, före pandemin) och folkbild-
ningsverksamhet i hela landet, organiserade i sex 
regioner. Vi har ett förbundskansli i Stockholm och ett 
studiecenter i Jerusalem. Våra medlemsorganisatio-
ner 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 samhälls- och kulturarbete i samverkan med 
medlemsorganisationer och samverkansparter inom 
de tre kyrkofamiljerna.



5

Bilda är ett 
studieförbund 
som skapar 
frizoner där olika 
perspektiv möts 
och där samspelet 
frigör människors 
engagemang.

Ur Bildas verksamhetsidé
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Digital verksamhet i 
fokus under pandemin  

BILDAS FOLKBILDNINGSVERSAMHET påverkades starkt 
av pandemin under 2021. Mycket fysisk verksamhet 
ställdes in utifrån rådande restriktioner. Men hela 
organisationen var engagerad i att ställa om till digital 
verksamhet. Grupper samtalade via videoverktyg, 
körer repade med hjälp av We are voice-appen, panel-
samtal och hantverkskurser sändes via Facebook och 
Youtube och samtalscirklar skedde via lärplattformen 
Learnify. De digitala verktygen gjorde möten mellan 
människor möjliga trots strikta restriktioner. 

Nya digitala möjligheter 
Tack vare de digitala verktygen kan Bilda erbjuda 
arrangemang och nå nya deltagare oberoende av plats.  
Leva med ovisshet, Samtal i sorg, Meningsfull väntan, 
digitala konstpresentationer, studiecirklar om hållbar 
ekonomi samt snabbkurs i hållbar utveckling är några 
exempel på digitala studiematerial, koncept och cirklar 
som togs fram under året.

Pandemin stoppade fysiska möten 
När alla replokaler och rephus tvingades stänga under 
våren och sommaren till följd av pandemin kunde 

Bilda erbjuda sina band att repa digitalt, bland annat 
via verktyget Jamulus.  

Tog fram digitala utbildningar
Kompetensen hos cirkelledare, kontaktpersoner inom 
medlemsorganisationer och samverkansparter ökade 
under året genom att Bilda tog fram flera digitala ut-
bildningar, bland annat i videoverktyget Zoom och lär-
plattformen Learnify. Satsningarna var ett led i målet 
att minska den digitala klyftan i samhället och hjälpa 
individer att i högre grad vara digitalt inkluderade.  

Digital utveckling, del av ordinarie arbetet 
Bilda fortsatte arbetet med att utveckla digital verksam-
het och öka människors förmåga att navigera i ett digitalt 
samhälle. Det treåriga digitala utvecklingsprojektet som 
drivits sedan 2018 förlängdes med ett fjärde år under 
2021, med fokus på att implementera delar av det i den 
ordinarie organisationen. Omställningsarbetet till följd 
av pandemin under 2020 tog fokus från det uppdraget, 
vilket gjorde att projektet behövde förlängas.  
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Blandat lärande 
Bildas ledningsgrupp tog i början av året ett beslut om 
att arbeta efter inriktningen att man tror på blandat 
lärande även efter pandemin. Fysiska och digita-
la möten varvas utifrån vad som passar bäst. I det 
blandade lärandet inryms även hybridarrangemang, 
där människor möts fysiskt och digitalt vid samma 
samling. Den hybrida formen vid interna möten inom 
Bilda var stark under året eftersom restriktionerna 
krävde att man skulle stanna hemma vid minsta sjuk-
domssymtom. Organisationen arbetade aktivt med att 
försöka förse alla med rätt teknik och kunskap för att 
möjliggöra hybrida interna möten med kvalitet och 
högt deltagande. I Bildas externa verksamhet kommer 
hybridarrangemang främst att erbjudas vid större 
kulturarrangemang. 

Fler verktyg och kompetensutveckling 
Som en följd av coronarestriktioner arbetade alla som 
hade möjlighet hemifrån, vilket ställde krav på teknik-
utrustning, kompetens och självledarskap hos Bildas 
medarbetare. Det var en stor fördel att Bilda redan 
tidigare gått över till Office 365. Under året skedde 

kompletteringar med verktyg som Mentimeter och fler 
Zoom-licenser och flera kompetenshöjande insatser 
genomfördes. 
 
Digicoach-nätverk en framgångsfaktor 
Ett nätverk med digicoacher kopplat till det digitala 
utvecklingsprojektet formades med en representant från 
varje region och två förbundsgemensamma resurser. 
Nätverket arbetade under året med att öka den digitala 
kunskapen inom Bilda och stöttade medlemsorganisatio-
ner, samverkansparter, cirkelledare och deltagare. Under 
året arbetade nätverket fram en Bildastandard för verktyg 
och tjänster som medarbetare ska ha kunskap om, samt 
kunna erbjuda som ett mervärde. Nätverket fortsätter att 
arbeta med utveckling och implementering av relevanta 
verktyg och tjänster även efter att projektet avslutats i 
december 2021.

Läs mer: bilda.nu/digital-delaktighet

https://www.bilda.nu/amnen/digital-delaktighet
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307 893 
Studiecirkeltimmar

Antal studietimmar i Bilda med 
verksamhetsform studiecirkel 2021.

514 817
Studietimmar

Totalt antal studietimmar i Bilda 2021. Det 
är en minskning med 25 procent jämfört 

med 2020 (690 193) och 59 procent 
jämfört med 2019 (1 256 313).

Antal arrangemang på distans

20
19

20
20

20
21

25

3 895

5 337

Året i korthet

Totala antalet arrangemang minskade med 23 procent, 
samtidigt som antalet arrangemang på distans ökade 
med 37 procent jämfört med 2020 (totalt 21 240 procent 
jämfört med 2019). 

Total verksamhetsvolym

Bilda nationellt
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Bilda nationellt
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Kultursatsning
för funkisgruppen



EN KÖR, EN DANSGRUPP och en låt-
skrivarverkstad är i gång. 
- Det finns inte så många kulturakti-
viteter för den här målgruppen när de 
lämnar ungdomsåren och går in i vux-
enlivet, så vi på Bilda vill finnas där med 
kulturverksamhet för dem, säger Charlot-
te Ollward, som är verksamhetsutvecklare 
på Bilda Svealand.
Hon berättar att många av ungdomarna 
tidigare varit aktiva på Kulturskolan, men 
när de blivit äldre har de ingenstans att ta 
vägen för att utöva kultur. Bildas tanke är 
att starta ett samarbete så att fler perso-
ner kan slussas vidare till Bildas kulturak-
tiviteter när de blir unga 
vuxna.

Bilda har redan blivit en 
naturlig mötesplats och 
många av deltagarna 
kallar det för sin Bildafa-
milj, eller funkisfamilj. 
- Musiken förenar och vi jobbar mycket 
med vad som händer inombords. Det 
är så tydligt att gruppgemenskapen 
blivit starkare och att alla finns där för 
varandra. Det är vackert att se, säger 
Charlotte Ollward.

Frida Gelin och Philip Jurland är med i 
både kören och låtskrivarverkstan och 
det betyder mycket för dem. 
- Det är magiskt att få vara här och 
sjunga i kör och lära sig hur man pro-
ducerar musik. Vi är många som har 
samma intresse och vi har så roligt och 
skapar så härliga minnen tillsammans, 
säger Philip Jurland.

- Bilda är som ett andra hem för mig, 
tycker Frida Gelin.
Att träffas ger dem styrka och kraft 
att utvecklas i sitt musikintresse. Båda 
har artistdrömmar och Philip berättar 
att han vill skapa fler möjligheter så att 
personer med olika typer av funktions-
nedsättningar får chansen att stå på scen 
och uppleva hur det är att vara artist.
- Jag har känt att många med funktions-
nedsättning har lite svårt att komma in i 
dagens samhälle. Vissa personer kan ha 
svårt att se alla människors potential. 
Därför vill jag visa att man ska ge perso-
ner med funktionsnedsättning en chans 

att visa vad de går för. 
Det får inte sluta med att 
de känner att de inte är 
bra på någonting, att de 
tycker att det inte ens är 
värt att försöka. För det 
är det, bara du ger det en 
chans! Det är viktigast 

för mig, säger Philip Jurland.
- Bara för att man har en funktions-
nedsättning betyder det inte att du är 
värdelös, säger Frida Gelin.
- Nej, det betyder bara att det är speci-
ellt och det måste man vara stolt över. 
Det är inget att skämmas för, säger 
Philip Jurland.

Genom projektet kan Bilda vara en del i 
att visa att det finns fantastiska förmå-
gor som inte får sitt utrymme, som inte 
får synas på scener.
- Vi vill skapa scener för den här grup-
pen, för att visa att: det är så fantastiskt, 
säger Charlotte Ollward.

Förra året startade ett projekt i Örebro som satsar 
på kultur för unga vuxna som har någon form av 
funktionsnedsättning. 
- Vi brinner för den här målgruppen och vill visa 
att vi alla är lika mycket värda. Det är våra ledord, 
säger Charlotte Ollward.

Vi är många som har 
samma intresse och 
vi har så roligt och 
skapar så härliga 

minnen tillsammans. 
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Se klippet!

https://youtu.be/7pmOwp6fGoE
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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 frågor, religionens plats i samhället och 
kyrkornas betydelse för demokratiskapande.
Bilda arbetade under 2021 med att hjälpa kyrkorna att 
vara trogna sitt uppdrag och identitet och samtidigt 
följa alla rådande restriktioner. Bilda erbjöd stöd i 
hur det går att ha fördjupade samtal, reflektioner och 
nära möten även i det digitala rummet. Under hösten 
bjöd Bilda in till samtal om kränkningar och våld i 
vår kristna gemenskap för att ge stöd till församlingar 
som vill arbeta med att förebygga våld och gränsöver-
skridande beteenden.

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 
2021 växte den digitala delen av verksamheten och 
blev ett självklart sätt att mötas på. På grund av 
coronapandemin fortsatte vi med verksamheten för 
dem som förlorat sitt arbete eller vill komma in på 
arbetsmarknaden. Flera nya koncept utvecklades så 
som Städklar och Solklar för att skapa möjligheter 
att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Bilda 

fortsatte också ett stort folkbildningsarbete 
med asylsökande och nyanlända trots 

stängda gränser till Sverige. 
Under det gånga året har Bilda 

till exempel arbetat med rik-
tad folkbildning inom språk-

träning och trafikkunskap, 
civilkurage och icke-vålds-
arbete, det demokratiska 
samtalet på nätet, ungas 
psykiska hälsa och digital 
inkludering.

I projektet Var beredd – 
inte rädd, som Bilda driver 

med finansiering av Myn-
digheten för samhällsskydd 

och beredskap, MSB, är syftet att 
utbilda ledare och deltagare inom Bildas 

scoutverksamhet och i andra ungdomsförbunds 
verksamhet kring hur man kan hantera allvarliga 
händelser. I samarbete med Suryoyo ortodoxa scout-
förbundet (SOSF) anordnade Bilda bland annat en 
brandutbildning i Eskilstuna.

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.
Även 2021 präglades i hög grad av den pågående pan-

Genom att träna
civilkurage kan vi

tillsammans bli bättre på 
att förhindra orättvisor, 

diskriminering och
kränkningar

i vardagen.
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demin där kulturområdet var hårt drabbat. I takt med 
att smittspridningen och olika restriktioner ändrades 
under året, förändrades också villkoren för vilka verk-
samheter som kunde bedrivas och i vilken omfattning. 
Under sensommar och tidig höst kunde dock festiva-
ler som Under bar himmel och Live at Heart arrang-
eras live och körer kunde återgå till sina körövningar 
innan smittspridningen fick fart igen i slutet av året.

Möten i Jerusalem
Under året firade vi att det var 30 år sedan studiecen-
tret i Jerusalem öppnade. Jubileet uppmärksammades 
på flera sätt under året. Bland annat med seminarier 
om hur centret skapades. Flera av Bildas regioner lyfte 
fram minnen från alla de studieresor som gjorts till 
Jerusalem under åren. Elva webbinarier med olika 
föreläsare genomfördes under året med deltagare över 
hela världen. De bjöd på religiösa utblickar med krist-
na och judiska perspektiv, flera program med skola och 
utbildning som tema, och föreläsningar kring aktuella 
politiska frågor. 

Cirkelledarutveckling
Cirkelledarnas engagemang och kompetens är ovär-
derligt för Bilda. 

Coronapandemins fortsatta påverkan på verksam-
heten under 2021 var utmanande för cirkelledarna. 
Distansverksamhet och digitalisering innebär många 
möjligheter, men upplevdes också som mer krävan-
de under det andra pandemiåret. Verksamhet och 
utbildningar för cirkelledare genomfördes digitalt 
och motivationen att delta på distans minskade, vilket 
gjorde att färre cirkelledare deltog i Bildas utbildningar 
under det andra pandemiåret jämfört med det första. 
Ett fokus under året var att Bildas verksamhetsutveck-
lare stöttade cirkelledare i att ställa om till distansverk-
samhet. Lika viktigt var det att ha fortsatt kontakt med 
de cirkelledare som inte såg möjligheter att genomföra 
verksamheten digitalt. Syftet var att ge stöd och föra 
dialog kring hur fysisk verksamhet kan komma igång så 
snart den möjligheten finns.

Av våra ledare har
genomgått grund-

ledarutbildning

80%

Aktiva ledare 
under 2021

1133

Av våra ledare har
fått introsamtal

89%

Rapporterar sin
verksamhet digitalt

91%
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Helen Kahsay och Yordanos Bereket är två av kursdeltagarna i Föräldraskap i Sverige. De tycker att det är bra att de fått 
möjlighet att gå den här kursen. Det är viktigt för dem som är nya i Sverige att veta hur samhället fungerar här och de kan 
sprida kunskapen vidare till sina vänner, säger de.

Bilda ger stöd till
nyanlända föräldrar



DET HAR INTE FUNNITS NÅGOT sär-
skilt stöd till nyanlända och asylsökan-
de föräldrar i Örebro län tidigare, trots 
att det är en grupp som ofta behöver 
extra stöd.
Ida Eriksson, verksamhetsutvecklare 
hos Bilda Svealand, såg direkt stora 
möjligheter när Bilda blev tillfrågad om 
att ingå i projektet.
- Vi studieförbund 
har i uppdrag att göra 
folkbildning för vissa 
riktade målgrupper och 
utlandsfödda föräldrar 
är en sådan målgrupp, 
säger hon.

Projektet ”Föräldraskap i Sverige” 
erbjuder föräldrar med rötter i andra 
länder en kurs där de får information på 
sitt eget språk. Det är ett samhällsori-
enterande program som syftar till att ge 
föräldrarna information om områden 
som är viktiga för familjelivet i Sverige. 

Det som är speciellt med ”Föräldra-
skap i Sverige” är att deltagarna ges 
möjlighet att bearbeta frågorna på sitt 
modersmål, bland annat på arabiska, 
tigrinja och somaliska.

Det är ett samverkansprojekt med tre 
av Örebro läns studieförbund, Region 
Örebro län, länets 12 kommuner, Öre-
bro läns bildningsförbund och Länssty-
relsen. Projektet påbörjades 2020 men 
på grund av pandemin kom grupperna i 
gång först under hösten 2021. 
Bilda har varit med från start i både pla-

nering och genomförande och startade 
under hösten 2021 fyra föräldragrup-
per i Hallsberg, Hällefors, Kumla och 
Örebro.

Susanne Cederholm, som är projektle-
dare och jobbar i folkhälsoteamet för 
kommunerna i norra länsdelen, och 

Marie Cesares Ols-
son, utvecklingsledare 
Region Örebro län, tog 
initiativet till samarbetet 
med studieförbunden.
De poängterar att det 
är tack vare samarbetet 
med studieförbunden 
som det nu går att erbju-

da Föräldraskap i Sverige i alla Örebro 
läns kommuner. 
- Studieförbunden har varit flexibla och 
positiva och angelägna om att komma 
i gång, vilket drivit projektet framåt, 
säger Marie Cesares Olsson.
Sammanlagt har studieförbunden 
utbildat 17 ledare som leder grupper 
i olika delar av länet. De andra stu-
dieförbunden som ingår i projektet är 
Studiefrämjandet och Studieförbundet 
Vuxenskolan. Ida Eriksson ser mycket 
positivt samarbetet:
- Vi ser att det finns behov av att olika 
aktörer kommer samman för att bidra 
tillsammans och vi är jätteglada för att 
vara en del av det här projektet. Vi kan 
kroka arm som studieförbund och med 
andra aktörer i samhället. Tillsammans 
tror jag att vi kan nå längre. Vi kan nå 
fler, jobba bredare och skapa förändring 
och bygga ett gott samhälle tillsammans. 

Att komma till ett nytt land och anpassa 
barnuppfostran till nya lagar och oskrivna regler 
är en stor utmaning för många föräldrar som 
kommit till Sverige. 
Tack vare ett samarbete där Bilda ingår erbjuds 
föräldragrupper för nyanlända i hela Örebro län. 

Vi kan nå fler, jobba 
bredare och skapa 
förändring för att 

bygga ett gott sam-
hälle tillsammans. 

15
Se klippet!

https://youtu.be/3Bv7Cl7Dugw
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Social innovation och 
integration ökade
Den riktade folkbildningen har fortsatt med 
verksamhet trots pandemin. Genom hårt och 
strategiskt arbete har Team social innovation och 
integration (Team SII) lyckats bibehålla befintlig 
verksamhet och dessutom skapa nya insatser med 
fokus på integration och sociala satsningar.

Hällefors tillsammans för att stärka 
det lokala föreningslivet

Under 2021 startade Bilda ett nytt projekt i Hällefors 
tillsammans med Hällefors kommun.

Projektet heter just "Hällefors tillsammans" och är en sats-
ning på att stärka lokala föreningar i deras integrationsar-
bete. Under året var Bilda bland annat med och anordnade 
en fortbildningsdag om civilsamhället för personal som är 
anställd i Hällefors kommun.
Läs mer: hellefors.se/hallefors_tillsammans.html

Ett mål är att arbeta aktivt
i utsatta områden och

glesbygdskommuner där
det finns en särskild
ekonomisk utsatthet.

Mamma i Arboga

Bilda har tillsammans med Arboga kommun och Örtagårdskyr-
kan genomfört projektet Mamma i Arboga. Syftet var att stärka 
utlandsfödda föräldrar i svenska språket och i samhällsorientering. 

Satsningar på flera orter

I Karlstads utsatta bostadsområden har vi varit med 
i en satsning som heter Tillsammans i Karlstad.

I samarbeten med församlingar fortsätter verksamhet 
i Pingstkyrkan i Kopparberg för utlandsfödda kvinnor. 

Korskyrkan i Vingåker har i samverkan med Bilda fort-
satt vara ett forum för verksamhet för asylsökande.

Bilda har anställt fler för att stötta utsatta målgrup-
per med folkbildning i Flen, Lindesberg, Kil, Karlstad, 
Forshaga och Grums.

http://www.hellefors.se/hallefors_tillsammans.html
https://www.bilda.nu/projekt-och-initiativ/mamma-i-arboga
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"Familjekompis 
- tillsammans för ett 
varmare samhälle"

Familjekompis på flera nya orter

Under året startade vi Familjekompis i åtta nya kommuner.

I Arboga, Degerfors, Hallsberg, Karlstad, Katrineholm, Kumla, Kristinehamn och Lin-
desberg kom arbetet igång. Vi har även fått förlängt för att arbetet med Familjekom-
pis in i 2022 i Arboga, Hallsberg, Katrineholm, Kumla, Karlstad och Degerfors.

17

Se klippet!

https://youtu.be/oNrcxaqkyGo


18

Under 2021 ökade antalet arrangemang som finansierats som riktad folkbildning, trots pandemi och restriktioner.

Riktad eller projektfinansierad folkbildning i Bilda Svealand 2021

Deltagare 2021

2821

Bilda startade socialt företag

I juni startade Bilda Sydöst och Bilda Svealand det
gemensamma sociala företaget Empower by Bilda AB.

Syftet med bolaget är att hjälpa personer, i huvudsak 
utlandsfödda med kort utbildningsbakgrund, som deltagit 
i yrkesinriktade studiecirklar att få ett första jobb. Bolaget 
är juridiskt och ekonomiskt skiljt från studieförbundet. Det 
är ett innovativt initiativ för att koppla samman arbets-
marknaden med den personliga utvecklings- och bild-
ningsresa som börjar i folkbildningens arbete för att bryta 
ekonomiskt och socialt utanförskap. Under 2021 anställde 
Empower by Bilda personer inom montering av solelspane-
ler, gröna näringar samt lokalvård.

Yrkesinriktade 
cirklar ökar kompetens i bristyrken

Solklar är en av de yrkesinriktade cirklar har anordnats 
under året.

Genom ett studiematerial för solel och specifikt för sol-
panelsmontering förbereder vi människor för arbete i en 
viktig bransch. De här cirklarna ökar deras chanser att få 
arbete som solpanelsmontörer som är ett bristyrke.

Läs mer: bilda.nu/solklar

https://www.facebook.com/Empower-by-Bilda-103043922101692
http://www.bilda.nu/solklar
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Anordnades i åtta
kommuner

8 

Totalt 32 cirklar 2021

32

Nådde totalt 273
personer

273

Trafik-
kunskap
Under året har Bilda anordnat kurser i 
trafikkunskap där deltagarna har fått 
träna svenska och trafikkunskap för att 
ta körkort. Bilda har flera olika kurser i 
trafikkunskap på lätt svenska, arabiska, 
persiska och tigrinja.

Digital inkludering i Sörmland

Under 2021 har Bilda haft en särskild satsning på digitalisering i Sörmland.

Tillsammans med Sörmlands folkbildningsförbund och För hela Sörmland 
startades flera studiecirklar inom digitalisering för utrikesfödda. Ett projekt 
pågick i Trosa och Gnesta för att öka digital medvetenhet och kompetens 
för personer som behövde det för att komma in i samhället.

Mötesplats VOX

Bilda har fortsatt sitt enga-
gemang i Mötesplats VOX i 
Oxhagen och Varberga.

Vi har jobbat med att under-
lätta för nya verksamheter. 
Det finns en anställd på 25 
procent. Bilda har även an-
ordnat lovskola på Hagasko-
lan och har även en person 
anställd på fritidsgården.

Vi driver även VOX-boden 
som är en klädbod för de bo-
ende. Det går att donera kläder, eller hämta och byta kläder. Fram till sommaren 
2021 drev Bilda även Activate VOX för utrikesfödda kvinnor som ville närma sig 
arbetsmarknaden eller utbildning genom individuella samtal och stöttning i CV, 
intervjuteknik, gruppaktiviteter och språkträning. Bilda har även haft med en 
följeforskare som följt IOP och lämnat en rapport under 2021.

Trots pandemin kunde vi starta 
flera cirklar för utrikesfödda 
kvinnor under förra året, men 
också cirklar för män och mixa-
de cirklar.

Målen har varit att stärka 
deltagarna i svenska språket, 
öka kunskapen om Sverige och 
stärka målgruppens långsiktiga 
möjligheter på arbetsmarknaden. 

Uppfinningsrikedomen var stor när det gällde att arbeta mot målen. Cirk-
larna har innehållit moment som samtal, film, spel, körsång, promenadsven-
ska, cykelskola, att lära sig om det digitala i samhället, och mycket, mycket 
mer. Många cirklar har hållits i kyrkor. Mycket har även skett i samarbete 
med kommuner. Cirklarna anordnades i bland annat Sunne, Grums, Lindes-
berg och Flen. 

Cirklar trots pandemi  

https://www.bilda.nu/amnen/arbetsliv
https://www.bilda.nu/amnen/arbetsliv


Berit fick Bildas 
folkbildningspris Se klippet!
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NÄR HON FÖRST BLEV TILLFRÅGAD 
av Bilda att leda seniorcirklar var hon 
skeptisk till just ordet seniorcirklar.
- Ingen ung människa kan komma och 
bestämma vad äldre ska samtala om, 
säger Berit Carlström.
Men hon tittade på studiecirkelmaterialet. 
Och ändrade det.
- Jag ville ha mitt eget tema: ”Jag åld-
ras, alltså lever jag”.
Det beror på att hon tycker att man ska 
acceptera livet och de olika faser man 
lever i;
- Barndom, ungdom, vuxendom, som 
jag kallar det, och ålderdom, säger Berit 
Carlström.
Ordet ”dom” i det här sammanhanget 
betyder tillstånd, eller situation, som 
fattigdom eller rikedom.
- Ålderdom är tillstånd vi ska gå igenom 
i vår utveckling som människor. Att 
försöka leva i ungdom när man är i ål-
derdom – det går inte. Jag vill att vi ser 
den rikedom det är att leva i sin egen 
tid, med sin egen ålder. Därför är temat 
”Jag åldras, alltså lever jag". För vad 
vore alternativet? säger hon.
Berit Carlström berättar att titeln på 
cirkeln också går att vända på: "Jag 
lever, alltså åldras jag".

Under träffarna tar de upp olika teman, 
som till exempel "när arbetet tar slut", 
"att bli ensam", "döden och sorgen" 
eller "när kroppen sviktar". Träffarna 
avslutas alltid med temat "livslust". 

Studiecirklarna gör att många upptäck-
er glädjen, behovet och nödvändigheten 
i att samtala.
- Någon som nyss hade gått i pension 
berättade att samtalen hjälpte till att 

styra upp livet som pensionär, säger 
Berit Carlström.

Behovet av att fortsätta samtalen har 
gjort att cirkeln för att skriva sina memo-
arer startade. En helt ny samtalscirkel 
som heter ”Livet före döden” startade i 
februari 2022.
- Vi har inga mötesplatser för döden, 
förutom vid en begravning. Mitt tema är 
att jag vill leva värdigt, vackert och för-
sonat. Vi kommer att prata om döden 
– men med fokus på livet vi lever nu. 
Vi kommer inte att gå ut med dödstan-
kar, utan med livstankar, säger Berit 
Carlström.
Hon har stort samhällsengagemang 
och i studiecirklarna tar hon även upp 
frågan om diskriminering på grund av 
ålder.
- Ålderism är en förkortning av ålders-
diskriminering och det är förbjudet att 
diskriminera någon på grund av ålder, 
säger Berit Carlström.
Men det hindrar inte att det sker, något 
som hon tycker blev markant i samband 
med pandemin.

Att hon lyfter åldrandet i cirklarna var 
en del i motiveringen till att hon fick 
2021 års folkbildningspris.
En utmärkelse som gjorde henne glad, 
men också, som hon säger "totalhäpen".
- Folkbildning för mig är allt som inte är 
skolbildning. Det är en erfarenhetsbild-
ning som vi alla får med tiden. Folket 
bär en egen bildningsmassa. Tänk hur 
mycket tyst kunskap som människor 
bär på. Kunskap som sitter i deras hän-
der, eller som bara finns i en ömsesidig 
förståelse, säger hon.

Under åren har minst 100 personer deltagit i Bilda 
Svealands studiecirkel ”Jag åldras, alltså lever jag” 
där Berit Carlström är cirkelledare.
Förra året fick hon Bildas folkbildningspris.

Se klippet!

https://youtu.be/F4wUIdknPOc
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Pilgrimsvandring i stan

Pilgrim i stan arrangerades i Örebro för åttonde gången 
i juni förra året. 

Pilgrimsvandring är ett sätt att möta sig själv, sina med-
människor, naturen och Gud. Under dagarna fanns en 
eller flera medvandrare som introducerade dagens tema. 
På kvällen var det samtal, föreläsningar och fördjupning i 
dagens ämne.
- Det har verkligen varit passande under pandemin, säger 
pastor Katarina Linderborg, Betlehemskyrkan.
Samarbetet med Bilda betyder väldigt mycket i allt från 
planering, tips och idéer till att marknadsföra evenemang-
en.
- Utan Bilda vet jag inte hur vi skulle kunna nå ut med det 
här arrangemanget, säger Katarina Linderborg. 
Pilgrim i stan är ett samarbete mellan Bilda och Betlehems-
kyrkan med flera.

Läs mer: bilda.nu/pilgrimistan

Stad i ljus i november

Stad i ljus bjöd för femte året i rad på värmande musik vid Örebro slott. 300 körsångare, barnkörer och artister var med och spred 
ljus i mörka november när spökstaden gick över i stad i ljus.

Bilda är en av arrangörerna tillsammans med Örebrokompaniet, Sjung med Spångberg-kören och Svenska kyrkan.
- Det som är guldkornen i Stad i ljus är att vår kör Sjung med Spångberg, som har ett nära samarbete med Bilda, är centrum. De 
inbjuder till allsång och gemenskap. Något annat som är fint är att vi alltid har en stor känd artist och en lokal artist, så vi lyfter det na-
tionella och lokala. Under förra året gästades Stad i ljus av idolvinnaren Chris Kläfford och den lokala artisten Julia Pietrzak Rådström. 
Det är en fin tradition som känns jättekul, säger Andreas Wistrand, verksamhetsutvecklare på studieförbundet Bilda.
Johanna Bjelkengren, som ansvarig för publik verksamhet Örebro slott, berättar att det märks att Stad i ljus är en betydelsefull kväll 
för många örebroare.
- Kvällen ger en varm och fin känsla av att vi tar hand om varandra och finns där för varandra. Det märks att det är en av årets höjd-
punkter, både för besökare och för alla som sjunger i någon av körerna som uppträder, säger hon.
Det är ingen slump att Stad i ljus ligger i början av november i anslutning till Alla helgonahelgen. Tanken är just att ge en varm och fin 
känsla av medmänsklighet, hopp och trygghet.

Året som gått

22

Se klippet!

http://www.bilda.nu/pilgrimistan
https://www.na.se/2021-11-05/se-korfesten-har--stad-i-ljus-vid-slottet--na-sande-direkt


23

Fyra frågor till Elisabeth Odebäck, 
verksamhetsutvecklare inom kör i 
Bilda Svealand.

Berätta om Alla kan sjunga, hur fick du den idén?
- Eftersom pandemin slog ut i stort sett all körverksamhet 
våren 2020 gick jag och funderade på hur man skulle kunna nå 
kördeltagare och andra som vill hålla i gång rösten men kanske 
inte själva vet hur de ska göra det. Sångrösten och stämbanden 
behöver få hålla igång, på samma sätt som andra muskler. Jag 
såg ett ypperligt tillfälle att öka förståelsen för hur stämbanden, 
stödet och ”sångapparaten” fungerar. Genom att göra det digi-
talt blev det möjligt för deltagare från hela Sverige att vara med.,
 
Hur såg upplägget ut?
- Kursen bestod av en teoretisk del med förinspelat material och 
en praktisk del där vi gjorde övningar tillsammans. Vi avslutade 
med en frågestund och samtalade om sådant som kommit upp 
under kurstillfället.

Hur ser du på kopplingen mellan körsång och hälsa? 
- I mitt yrke som körledare för ”Alla kan sjunga” ser jag hur 
körsången påverkar människors hälsa på ett mycket positivt 
sätt. Många deltagare berättar hur bra de mår efter körövningen, 
hur de känner sig påfyllda av energi och glädje efter varje öv-
ningstillfälle. Gemenskapen, sången och musiken skapar många 
positiva effekter. Jag vet att forskningen säger detta också, men 
det är fantastiskt att se effekten av det varje gång.

Vilket gensvar har du fått från deltagare i Alla kan sjunga?
- Det har varit positivt. Många tycker att det har varit väldigt 
givande, andra säger att de känner att andnings- och röstöv-
ningarna har förbättrat röststyrkan och uthålligheten. Någon 
som sjungit under nästan hela livet tycker ändå att kursen gett 
"aha-upplevelser". 
- Någon sade också: "Att kunna vara med digitalt gör det ju 
möjligt även för oss som bor i utkanten av världen.”

Kyrkan och #metoo

Under 2021 har Bilda fortsatt att arbeta aktivt med 
att lyfta jämställdhetsfrågor.

Till exempel genom våra ledarutbildningar samt genom 
att inspirera medlemsorganisationer och samverkans-
parter att använda våra olika material och koncept som 
Killmiddag, eller ett studiematerial som togs fram om 
vad #metoo-rörelsen står för och vilka frågor som fort-
farande är aktuella. Det har även belyst hur det går att 
arbeta med dessa frågor i kristna sammanhang.   
Samtalsmaterialet Kyrkan och #metoo har kunnat 
användas av organisationer, föreningar och försam-
lingar som vilar på kristen grund och som vill bearbeta 
#metoo utifrån ett kristet perspektiv. 

Live at Heart blev både live och 
digital

Årets upplaga av den internationella festivalen i Öre-
bro var mycket efterlängtad och lyckad. 

I september var det äntligen dags för livemusik i Örebro. 
Det var många livekonserter och en del digitala inslag.
Festivalen arrangerades enligt gällande restriktioner 
och för den som inte var bekväm att lyssna på musik 
inne på en krog fanns det även utomhusscener. Stu-
dieförbundet Bilda var med och arrangerade helheten 
med konserter och seminarier och det blev totalt fem 
filmvisningar, 211 konserter och sju seminarium som 
arrangerades. Det blev en väldigt lyckad festival, som 
var en hybrid med live och digitalt. 

Se sändningen

Se klippet:

https://www.youtube.com/watch?v=YD68exHeM7c
https://youtu.be/xS2sFaKgt6A
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Musik – Under bar himmel

Under bar himmel var en ny satsning på Spel-
gården i Wadköping, Örebro, under fyra helger i 
slutet av juli och början av augusti.

Arrangemanget beskrevs som en minifestival där 
olika artister, både lokala och nationella, spelade. 
Det var både gratiskonserter och familjevänliga ak-
tiviteter på lördagarna och mer påkostade artister 
med biljettköp på fredags- och lördagskvällarna. 
Dagsprogrammet på lördagarna arrangeras ihop 
med bland andra Kexx kultur med Martin Qvarfordt 
och Timmy Bjärnebro, City Örebro och Studieför-
bundet Bilda. Tillsammans bokade de olika artister 
som DSH5, Ellen Krauss, Boris René, SoulMates 
Örebro, The Boppers och Idol-finalisten Freddie Lil-
jegren. Det var ett väldigt lyckat arrangemang som 
drog mycket folk utomhus när restriktionerna tillät.

Se klipp: 

Lärde ut vallmusikens lockrop 

Under förra året startade Bilda en kulningskurs i Karlstad med sångerskan, folkmusikern och musikpedagogen Karin Ericsson 
Back.

Deltagarna var ute i ett friluftsområde vid Mariebergsskogen, vid Aksjöns kapell- och lärde sig tekniken. Kulning är en blandning av 
sång och lockrop som förr i tiden användes av kvinnorna på fäbodvallen för att locka på korna och getterna. 
Det är väldigt starka och höga toner som gör att kulning kan höras över långa avstånd. Kursdeltagarna blev avbrutna av Securitas 
eftersom andra besökare i närheten trodde att de höga ropen tydde på något bråk eller brottsligt. 
- Man ropar ganska högt, så nästa gång ska vi förvarna lite mer, säger verksamhetsutvecklaren Frans Wingård.
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https://youtu.be/7HhiPTR3JUw
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Skapar mötesplats i samverkan

På Café minnesvärt erbjuds de som berörs av sjukdo-
men Alzheimers en mötesplats. 

I Örebro är arrangemanget möjligt tack vare att fören-
ingen Alzheimer Örebro län samarbetar med Anhörig-
centrum Örebro och Studieförbundet Bilda Svealand. 
- Vi som är medlemmar i Alzheimer Örebro län arbe-
tar ideellt och jag tror inte att det här arrangemanget 
skulle kunna bli av annars, säger Jan Backlund, som är 
ordförande för Alzheimer Örebro. 
- Jag tycker att det är viktigt att vi samverkar med 
andra. Vi har olika kompetenser vi kan bidra med olika 
saker i ett arrangemang och det är en styrka som är 
jätteviktig. Så hellre fler än ensam, säger Elin Kullingsjö 
som är verksamhetsutvecklare på Bilda. 
Annika Hallqvist, som är anhörigkonsulent på Anhörig-
centrum, möter ofta personer som har en anhörig med 
demenssjukdom.  
- Sjukdomen påverkar livet och då är allt stöd viktigt. 
Att det regelbundet finns en mötesplats som Café min-
nesvärt betyder mycket för många, förklarar hon. 

Se klipp: 

Nytt kontor - nya tag

Bildas kontor i Västerås flyttade till Ansgarskyrkan under 
förra året.

Kontoret ligger nära centrala Västerås i Ansgarskyrkans stora 
lokaler, som även inrymmer fritids. I källarnivå finns kontor och 
konferensrum.
Ansgarskyrkan har också körer som är anslutna till Bilda. 
- Det känns roligt och jag hoppas att vi kan börja bygga ett 
riktigt kontor om pandemin tar slut. Det ser jag fram emot, 
säger Roger Karlsson, verksamhetsutvecklare Bilda Svealand.

Det är roligt att testa 
att lära ut svenska med 

hjälp av musiken. Jag tror 
att grammatik och uttal 
är bra att lära sig genom 

sången. Och det är
roligt också.

Helena Balke, körledare, 
SFI-kören Bilda
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Se klippet!

https://youtu.be/qFYHxBStjCU  
https://youtu.be/flQtrHxq2kc


Hantverk skapar utrymme för samtal 
och reflektion

Under året har vi arbetat med hantverk för att skapa hälsa 
och främja existentiella samtal. 

Några av CrAfter Work-träffarna har kunnat genomföras med 
fysiska träffar i Örebro konsthalls nya lokaler. Under året 
har vi också utvecklat ett nytt digitalt koncept som heter 
“Ta hand om din klädgarderob” som en hantverksledare har 
drivit. Där får deltagare hjälp med hur de tar hand om sina 
kläder och återbrukar dem på bästa sätt. 

Läs mer: bilda.nu/hantverkSamtal om hållbarhet och existens

Under året har vi arbetat för att skapa mötesplatser som 
ger rum för existentiella frågor, till exempel genom att lyfta 
klimatfrågan utifrån ett existentiellt perspektiv.

Ett exempel från 2021 var när Bilda tillsammans med bland 
annat Utbildningsradion gjorde inspelningar i Nicolaikyrkan i 
Örebro om hållbarhet och existens. Alla samtal finns inspela-
de och sparade på UR Play. Olika personer samtalade utifrån 
olika teman och Bilda tog även fram ett samtalsmaterial.

Cykelskola i Kil

Cykelskolan var ett fint samarbetsprojekt mellan Kils kommun 
(fritidsbanken och SFI), Sannerudskyrkan och Bilda.

SFI stod för lokal och inbjudan, Fritidsbanken ordnade cyklar, Sanneruds- 
kyrkan bidrog med cykelgarage och Bilda med samordning och ledare.

Hälsosamt åldrande

Bilda har fortsatt att utveckla arbetet med det hälsosamma 
åldrandet. 

I Kumla kommun påbörjade Bilda ett samarbete med Väntjänsten, 
Kumla kommun och ideella krafter för att skapa mötesplatser 
för äldre. Vi har också startat studiecirkeln ”Jag åldras alltså 
lever jag” i Kumla. Det är en samtalscirkel som bygger på vårt 
studiematerial Seniorsamtal. I Örebro erbjuder vi även en fort-
sättningscirkel med temat “Om jag skulle skriva mina memoarer” 
och har skapat ett nytt material som heter Om jag skulle skriva 
mina memoarer utifrån Berit Carlströms cirklar. Under året har vi 
också påbörjat arbetet med att uppdatera Bildas samtalsmaterial 
Seniorsamtal för att det ska kunna möta dagens 65 +. 

Se sändningar:  

http://www.bilda.nu/hantverk
https://www.bilda.nu/projekt-och-initiativ/programserier-i-samarbete-med-ur-samtiden/hallbarhet-och-existens
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Digitala seminarier under 
sommarens Torpkonferens

När det inte är pandemi brukar cirka 40 seminarier 
anordnas på plats på Torp i Lekebergs kommun.  Men 
under Torpkonferensen sommaren 2021 valde arrangö-
rerna att i stället göra digitala och fysiska seminarier på 
tio olika platser i Sverige.

Flera aktuella ämnen och angelägna frågor togs upp. Ett 
tema var: När makt blir missbruk, ett seminarium som 
bland annat tog upp att den kristna kyrkan på intet sätt är 
förskonad från maktmissbruk.
Ett annat seminarium hade titeln: Tänk om det finns ett 
bättre sätt att leva? Det handlade om vad som är ett kristet 
svar på de enorma utmaningar vi står för när det gäller kli-
mat, miljö och hållbarhet. Johannes Widlund grundare och 
ordförande i rörelsen God jord, kristna för miljö och rättvisa 
höll i seminariet.
Du kan se alla intressanta seminarier i efterhand på Torp-
konferensens Youtubekanal.

Stärkt samarbete och utbildningar

För att stärka samarbetet med medlemsorganisationer och 
samverkansparter har Bilda lagt extra fokus på cirkelledare. 

Bland annat genom att vi under 2021 satsade på utbildningar 
till personal, cirkelledare och samverkansparter för att säkra 
den digitala kompetensen i till exempel Zoom, digital cirkel-
pedagogik och metodik, Learnify (digitala studieplatser), 
Hybridarrangemang med mobilen och Bildas e-tjänst. Under 
året har Bilda Svealand genomfört digitala och fysiska cirkel-
ledarutbildningar. Vissa av dessa har varit riktade till cirkelle-
dare inom Ortodoxa och Katolska kyrkan där utbildningarna 
ges på arabiska och tigrinja.  Som en del i att utveckla arbetet 
med digitalt lärande under året har Bilda gått över till digital 
rapportering. 
Det medförde att många av våra cirkelledare fick hjälp att 
använda sin mobil eller dator för att öka sin digitala kompe-
tens. Något som också ökar tillgängligheten till många andra 
digitala tjänster. 

På kvinnofängelset Hinseberg 
ordnades en julkör. 

Studiecirklar i svenska

Tehuset i Karlskoga är en viktig mötesplats för kvinnor, som 
är nyanlända, men även för dem som varit länge i Sverige.

Tehuset jobbar för att stärka kvinnor i demokratisk anda 
och bidra till självständighet. Då är svenska språket en 
nyckel. Under pandemin stängde verksamheten, men i 
september 2021 kunde studiecirklar dra igång igen i samar-
bete med Bilda.
-  Vi har haft cirka 15 kvinnor som deltagit i olika cirklar i 
svenska språket, omvärldskunskap och samhällskunskap, 
säger Birgitta Chrunak som arbetar på Tehuset och är 
studiecirkelledare för Bilda.

Se sändningar:

https://www.youtube.com/channel/UC9xa2YtA5k7gXrgeJEJCTOg
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Digital relationsskola i  
Brickebergskyrkan 

I början av året anordnade Brickebergskyrkan i Örebro en ”Fem-
stegsraket” med digitala föreläsningar och samtal om identitet, 
vänskap, relationer, sex, äktenskap och porr.

- DET VAR EN SPÄNNANDE satsning, säger pastor 
Lena Hugo Johansson, som är pastor i kyrkan.
Att samtalen kring de här frågorna skedde digitalt via 
zoom var positivt för många som deltog eftersom det 
var lättare att hålla sig anonym och det gick även att 
ställa frågor anonymt.
Frågor om relationer lyfts ofta i kyrkornas ungdoms-
grupper, men i Brickebergskyrkan ville de att hela för-
samlingen skulle samlas kring samma frågor. Därför 
fick även vuxengrupper möjlighet att delta.
De flesta i församlingen var positiva till Femstegsrake-
ten. Många ungdomar tyckte det var bra att kyrkan, i 
samarbete med Bilda, skapade möjligheter att få ta del 

av föreläsares kunskap och sedan kunna samtala, re-
flektera och ställa frågor. Om någon tyckte att det var 
svårt att tala om de här sakerna, gick det att få hjälp 
av den som varit föredragshållare som ledde samtalet 
för att styra samtalet vidare.
Även majoriteten av de vuxna var positiva.
- Några kommenterade att de inte pratat med någon 
annan än sin man eller fru om det här. Jag tror att 
det är viktigt att vidga samtalet kring de här frågorna, 
säger Lena Hugo Johansson.
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Ger ungdomar nycklar
till framtiden

Ungdomar på högstadiet och gymnasiet tar ofta många, ibland livs-
avgörande, beslut. Genom att stötta ungdomar och få dem att växa 
kan de bli goda ledare och hjälpa andra att nå sin fulla potential. 

STUDIECIRKLAR FÖR UNGDOMARNA i Salemförsam-
lingen i Mullhyttan fortsatte under 2021. De ges för 
att utveckla trygga, modiga ungdomar som kan bli 
goda ledare utifrån kristna principer.
- Att vara en ledare handlar om att vara en god före-
bild för andra. De här ungdomarna kan vara en del av 
en positiv förändring i samhället i framtiden, säger 
Andréas Andersson.
Han är pastor i församlingen och startade lärjunga- och 
ledarutbildningen Key Servants Academy (KSA) för 
ungdomarna 2015. Bilda är en viktig samarbetspartner 
och förra året tog den tredje KSA-gruppen examen.
Utbildningen ska hjälpa ungdomarna att få nycklar, i 

form av bibliska principer och sanningar, som de kan 
använda för att själva växa, och för att göra skillnad 
inom olika delar av samhället.
- Det finns sju grundläggande pelare som samhället 
är byggt på; politik och statsförvaltning, näringsliv, 
media, familjen, utbildning, konst- och underhållning 
samt religion, säger Andréas Andersson.
Genom KSA får de nycklar, eller snarare en hel nyck-
elknippa, för att känna sig bekväma i sin tro och som 
ledare i de olika delar av samhället som de kommer 
att möta i framtiden. Tanken är att de genom att vara 
goda ledare ska kunna hjälpa andra människor, oav-
sett var i samhället de är aktiva. 
Läs mer: keyservants.academy
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HR  
HR-enheten på Bilda har ett organisationsövergripande 
uppdrag som i huvudsak syftar till att utveckla och ge 
stöd i personalrelaterade processer. Vi arbetar för att 
all personal ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö 
där alla kan vara sitt bästa jag. Ett aktivt medarbe-
tarskap i kombination med ett moget och medvetet 
ledarskap skapar förutsättningar för att vi tillsam-
mans kan utföra högkvalitativ verksamhet och bidra 
till Bildas övergripande mål och vision. 

Covid-19 påverkade även under 2021 vad HR 
arbetade med och prioriterade. Bland annat ingick HR 
i organisationens krisledningsteam. Stort fokus låg på 
att hantera arbetsmiljörelaterade frågor under pande-
mins upp- och nedgångar. Som ett stöd i det arbetet ge-
nomfördes digitala pulsmätningar en gång per månad 
där samtliga medarbetare svarade på ett antal frågor. 
Genom detta kunde vi följa och löpande agera på hur 
medarbetarna mådde (fysiskt och mentalt) samt vilken 
typ av stöd de hade behov av. Hur arbetslivet post-
covid ska se ut för anställda i Bilda var under hösten en 
central fråga för HR och organisationens ledning. 

Under senhösten 2021 genomfördes en med-
arbetarundersökning vars resultat bearbetades och 
följdes upp under vintern. En annan central fråga var 
säkerhets- och krishantering, både i relation till Bildas 
verksamhet vid Swedish Christian Study Centre, 
SCSC, och verksamheten i Sverige. 

Under 2021 togs en digital utbildning med fokus 
på värderingskonflikter, normer och antidiskrimine-
ring fram, som är obligatorisk för alla anställda. Även 
ett antal obligatoriska basutbildningar med fokus på 
digital kompetens togs fram och genomfördes under 
året. I samarbete med Linköpings Universitet genom-
fördes utbildningen ”Folkbildningens Idé och Utveck-
ling” för första gången som en uppdragsutbildning för 
anställda inom Bilda.

Ekonomi och administration
Inom Bildas stödfunktioner ekonomi och adminis-
tration var fokus under året att utveckla och förbättra 
nya arbetsrutiner och digitala arbetssätt. Nya ekono-
misystem implementerades och befintliga uppgrade-
rades, vilket bland annat medförde effektivare inskan-
ning av leverantörsfakturor och en helt ny möjlighet 
för enklare och mer funktionell uppföljning och analys 
av ekonomi och verksamhet med hjälp av systemet 
Hypergene. Löneadministrationen lades under året 
ut på entreprenad i syfte att effektivisera arbetet samt 
säkerställa kvaliteten. Under 2022 övergår Bilda till 
ett nytt lönesystem, vilket ger möjlighet att integrera 
detta med ett efterfrågat personalhanterings- och 
HR-system.

Under 2020 driftsattes en ny digital rapporte-
ringstjänst, e-tjänster, i studieförbundens gemensam-
ma verksamhetsrapporteringssystem Gustav. E-tjäns-
ter uppgraderades och anpassades under året för att 
förenkla och möjliggöra 100 procent digital rapporte-
ring, som blir ett krav från Folkbildningsrådet 2022. 
Exempelvis finns instruktionsfilmer på olika språk 
för att tillgängliggöra för fler. Under året fördjupades 
användningen av PBI, ett system för uppföljning av 

Stödfunktioner

Antal anställda vid studieårets slut samt en 
jämförelse mellan studieåren 2021-2017

2021 2020 2019 2018 2017

Regioner
Förbundskansliet

269
40

249
38

255
38

254
37

255
35

Totalt 309 287 293 291 290

Summa 
heltidstjänster

261 243 246 245 240
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verksamhet gemensamt för alla studieförbund. Det 
gör jämförelser av personuppgifter möjligt, vilket un-
derlättar granskning studieförbunden emellan.

Kommunikation 
Bildas kommunikationsarbete stödjer verksam-
hetsmålen och syftar till att synliggöra Bildas verk-
samhet och idé, för att attrahera fler deltagare till 
verksamheten och skapa förtroendefulla relationer. 
Under 2021 påverkades arbetet fortsatt av pandemin, 
med bland annat stöd till anpassad verksamhet och 
satsningar på digital omställning. Kommunikations-
funktionen ingick även i det förbundsgemensamma 
kristeamet som arbetade med hanteringen av covid-19 
inom Bilda.

Som ett led i att synliggöra Bildas verksamhet 
och idé skapades kampanjen ”Bilda för livet”, som 
samlar berättelser från verksamheten. Våren 2021 
inleddes ett gemensamt arbete tillsammans med 
övriga studieförbund och branschorganisationen Stu-
dieförbunden i samverkan kring Bildningsresan. Det 
är en samtalsturné på sex orter under 2021-22, varav 
Bilda medverkar på två, där studieförbunden möter 
och samtalar med politiker i syfte att visa exempel på 
studieförbundens bredd och bidra till en fördjupad 
förståelse av folkbildningen och hur den bidrar till 
såväl enskilda människors som samhällets utveckling.
Det kontinuerliga förbättringsarbetet fortsatte under 
året, bland annat med anpassningar på webbplatsen 
för ökad användarvänlighet och tillgänglighet samt 
anpassningar i sociala medier. En budskapshierarki 
togs fram och ligger som grund för det förbundsge-
mensamma kommunikationsarbetet. Arbetet med 
förbundsgemensam kanalstrategi inleddes under året. 
En workshop kring Bildas grafiska profil genomfördes 
för alla kommunikatörer och uppdateringar ska ske 
under 2022.
 

IT 
IT-enheten är Bildas stöd för utveckling, drift samt 
service och support inom områdena IT och telefoni. 
Fokus är att Bilda ska vara en modern och effektiv 
IT-arbetsplats med moderna och kostnadseffektiva 
systemlösningar och IT-tjänster.

Under våren 2021 slutfördes föregående års projekt 
som innebar byte av IT-leverantör och konsolidering 
av IT-gemensamma resurser. En del i det arbetet är 
flytt av administration av datorer och telefoner till en 
ny plattform. En säkerhetrevision med efterföljande 
åtgärder genomfördes liksom regler för GDPR-efter-
levnad. Under våren och hösten ledde IT arbetet med 
att uppgradera och byta ut ekonomiprogrammen, in-
förde ett nytt Citrixskrivbord som bland annat möjlig-
gör koppling till Microsoft 365, samt bytte från Office 
2016 till Office 365 så att alla användare nu har det.

Avtal med teleoperatör, teleappleverantör och leve-
rantör av multifunktionsskrivare omförhandlades. 
Översyn av användarguider och introduktion för 
nyanställda genomfördes och uppdatering och fler 
guider tas fram under det kommande året.
 
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.
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Kvalitetsarbete
Ett systematiskt kvalitetsarbete bidrar till att skapa 
en kultur av transparens och ansvarighet. När 
verksamhetens styrning och kontroll tydliggörs 
och synliggörs, skapar det trygghet för både 
personal och ledning.  

Systematiskt kvalitetsarbete  
Bilda har ett helhetsperspektiv på kvalitets-
arbete. Kvalitetsarbetet handlar i grunden 
om att säkerställa att verksamheten genom-
förs enligt gällande regelverk och är i linje med 
statens folkbildningspolitiska syften med stödet 
till folkbildningen, Bildas ändamålsparagraf, Bildas 
strategidokument Möten över gränser och verksam-
hetsplaner. I allt vårt arbete strävar vi efter att säkra 
god kvalitet. Det systematiska kvalitetsarbetet ska av-
spegla alla nivåer och innefattar såväl administration 
som verksamhetsformer och innehåll. 

Ansvarsfördelning mellan kansli och regioner 
Förbundskansliet har det huvudsakliga ansvaret för 
att kvalitetssäkra den verksamhet som rapporteras för 
statsbidrag, men även regionerna arbetar aktivt och 
löpande med kvalitetssäkring. Kansliets och regioner-
nas funktionsansvariga för ekonomi, rapportering och 
kvalitet möts regelbundet för samråd och utvecklings-
arbete. 

Bildas internkontroll har sin utgångspunkt i Folkbild-
ningsrådets anvisningar för folkbildningsverksamheten 
som reglerar Bildas kärnverksamhet. Fokus ligger där-
för på den operativa och rapporteringsmässiga nivån 
som är central inom folkbildningsverksamheten. 

Förbundskansliet arbetar med riskanalys och åtgärds-
arbete på olika nivåer inom Bilda och säkerställer att 
lärdomar, nya rutiner och instruktioner sprids i or-
ganisationen. Riskhantering sker framför allt genom 

förebyggande insatser. Kvalitetsarbete på regionnivå 
handlar bland annat om att säkerställa god intern 
kontroll och verksamhetsstyrning genom att exem-
pelvis skapa rutiner för ekonomi och rapportering, 
fördela ansvar, genomföra riskanalyser och arbeta med 
handlings- och åtgärdsplaner. Kansliet stöder regioner-
nas arbete genom instruktioner, mallar och lathundar.

Särskild kontroll  
Under 2021 genomfördes en fördjupad granskning av 
folkbildningsverksamheten 2020 i samtliga sex regi-
oner. Kontrollen syftade till att granska om verksam-
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heten genomförts enligt anvisningar och krav, följa 
upp regionens arbete med internkontroll, granska 
särskilt riskfyllda verksamhetsområden och stödja 
regionernas kvalitetsarbete. 

Granskningen genomfördes delvis med stöd av Stu-
dieförbundens nya granskningsverktyg och arbetssätt 

för att kvalitetssäkra folkbildningsverksamheten. 
Granskningen resulterade i ett tiotal förbundsgemen-
samma åtgärdspunkter och rekommendationer som 
ska bearbetas under 2022 - 2023.  
Bilda redovisar årligen genomförandet och resultatet av 
bland annat granskningar och justeringar av den stats-
bidragsberättigade verksamheten till Folkbildningsrådet.
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Resultat deltagarenkät

0

1

2

3
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4,55

3,99

3,77

4,27

3,13

Meningsskapande
Engagemang

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

Lärande
Egenmakt

Delaktighet

Deltagarnas upplevda betydelse av studiecirklar
Bilda genomför årligen deltagarenkäter för att mäta 
vad studiecirkeln betytt för våra deltagare. I deltagaren-
käten ställer vi frågor om deltagarnas lärande, delaktig-
het, egenmakt, meningsskapande och engagemang. 
Årets deltagarundersökning genomfördes i juli 2021. 
Enkäten fångade upp den studiecirkelverksamhet 
som slutrapporterades under senvåren och sommaren 
2021. Omfattningen av verksamheten var betydligt 
mindre än normalt, på grund av coronapandemin och 
restriktionerna. 
382 av 4 032 deltagare (9 %) svarade på enkäten. 
Siffrorna anger medelvärdet för de tre frågor som hör 
till respektive område.

Enkätundersökningen visar att studiecirklar framför 
allt upplevs skapa delaktighet och mening. Det ligger 
i linje med vad forskningen konstaterar om studie-
förbundens bidrag och värden, nämligen att folkbild-
ningens ideella och meningsskapande dimensioner 
är starka. Deltagarna 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.

En jämförelse med tidigare mätningar visar att 
deltagarnas skattning av cirklarnas betydelse är stabilt 
och har inte påverkats nämnvärt av pandemin. 

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 
genom rådgivning, stöd i ansökansförfarandet och ut-
bildning. Under 2021 ansökte och beviljades samman-
lagt tio projekt med medel från andra bidragsgivare 
och finansiärer än Folkbildningsrådet.
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PÅ FÖRBUNDSSTÄMMAN 2016 fastställdes Bildas strate-
gidokument Möten över gränser 2017-21, som ligger 
till grund för verksamhetens nuvarande inriktning. Ett 
omfattande arbete tillsammans med medlemsorgani-
sationer, 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, samtidigt som arbetet med att ta fram Bildas 
långsiktiga verksamhetsinriktning ska pågå. 

Detta idé- och strategiarbete inleddes således i 
samband med verksamhetsforum hösten 2020 då 
Bildas medlemsorganisationer samlades. Samma 
höst formades ett projekt där styrgruppen utgjordes 
av förbundsordförande, vice förbundsordförande 
och förbundsrektor. För arbetet tillsattes även en 
referensgrupp med företrädare för några av Bildas 
medlemsorganisationer samt ledamöter i regionsty-
relser. Tankar, erfarenheter och idéer fångades upp 
via samtal, intervjuer och olika mötesplatser. I arbetet 
har medarbetare, förtroendevalda och representanter 
för Bildas medlemsorganisationer, samverkansparter 
med andra personer i Bildas närhet deltagit.

Arbetet delades upp i två delar: en som handlar om 
Bildas identitet och en annan som beskriver den lång-
siktiga verksamhetsinriktningen. 

Projektgruppen sammanställde det inkomna under-
laget och presenterade det på verksamhetsforum 
hösten 2021. Därefter bearbetades förslag och texter 
ytterligare inför beslut i förbundsstyrelsen i januari 
2022 om ett förslag som därefter skickades på remiss 
till medlemsorganisationer och regioner. Förslag till 
långsiktig verksamhetsinriktning presenteras på för-
bundsstämman 2022.

Arenor och 
bildningsrum

Strategiska 
teman

Strategiska 
prioriteringar

Verksamhetsplaner
Handlingsplaner

Bilda
2021

M

öten över gränser    B
ildas strategidokument 201

7–
20

21

Vision
Grund

2020 2021 2022

Juni Oktober – februari Mars – juni Juli – oktober November – december Januari – februari Juni

Förbundsstämma Verksamhetsforum
Materialinsamling

Samtal
Workshops

Möten

Fokusgrupper
Djupintervjuer

Samråd

Analys, skrivande
förankring

Verksamhetsforum

Fortsatt 
förankring och 
bearbetning av

 förslaget i 
olika forum

Förbundsstämma

Medlemsorganisationer 

Referensgrupp

SamverkansparterFörtroendevalda Ledning

MedarbetareCirkelledare och deltagare Övriga personer

Aktörer

Långsiktig verksamhets-
inriktning 

• Religion, tro och kyrka.

• Kultur och kreativitet.

• Etablering och egenmakt.

• Mångfald, jämställdhet

• och mänsklig värdighet.

• Den digitala människan.

• Mellanöstern.

• Samhällsliv och civilsam-
hälle.

• Hälsa och livstolkning.

• Ett hållbart samhälle.

• Ledarutveckling

Strategiska teman
och prioriteringar
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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: Per Ager

Personal
Bilda Svealand hade den 31 december 2021, 47 perso-
ner anställda, varav 19 visstidsanställda och 2 tjänst-
lediga.

Susanne Lindholm, regionchef 
Josefin Stålbert, enhetschef
Nikolas Demetriades, enhetschef
Johan Stering, enhetschef
Johanna Lundin, enhetschef (tjänstledig)

Anso Berg, administratör
Josefin Granström, administratör
Jonas Halleby, administratör
Nisreen Al Kaassamani, administratör
Hanan Akl, administratör/verksamhetsutvecklare

Jonas Hult, verksamhetsutvecklare
Frans Wingård, verksamhetsutvecklare
Stefan Lundmark, verksamhetsutvecklare

Andreas Wistrand, verksamhetsutvecklare
Elin Kullingsjö, verksamhetsutvecklare
Simon Ledstam, verksamhetsutvecklare
Yirgalem Yacob, verksamhetsutvecklare
Sebastian Kaya, verksamhetsutvecklare
Thorine Arenius, verksamhetsutvecklare
Charlotte Ollward, verksamhetsutvecklare, Funkis
Carin Rosdahl, verksamhetsutvecklare
Arkan Shamoon, verksamhetsutvecklare
Elisabeth Odebäck, verksamhetsutvecklare körer, 
visstid
Roger Karlsson, verksamhetsutvecklare
Jimmy Patring, verksamhetsutvecklare
David Kempe, verksamhetsutvecklare (tjänstledig)

Personal Team SII  (Social innovation och 
integration) 
Ida Eriksson, verksamhetsutvecklare
Aziza Radhi, verksamhetsutvecklare
Jenny Belin, administratör, projektkoordinator

Projektledare Team SII
Media Kazzaz 
Idris Ahmed Karam  
Yana Alsammour  
Jomana Dmayrieh  
Roaa Johansson  
Emma Makhoul  
Mimoza Nika 
Jina Beri 
Sture Wilhelmsson 
Kristina Färdeman 
Damour Nordqvist 
Ghada Farah 
Kajsa Wingård 
Lotte Lindgren 
Mattias Lindström 
Helena Balke 
Sausan Boya

Övrig personal, extra vid behov 
Britt-Lois Alzén, lokalvårdare i Karlstad

Regionfakta
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Anställda
Bilda Svealand 2021

47

Elin Kullingsjö, verksamhetsutvecklare, Bilda Svealand och Per-Anders
Olsson, pastor i Zinkgruvan, som har gått över till digital rapportering.

Charlotte Ollward och Simon Ledstam, verksamhetsutvecklare
för Bildas funkissatsning på kultur.

"Vi gör skillnad i 
människors liv"

Jenny Belin, administratör, 
Bilda Svealand
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Verksamhetsstatistik
Bilda Svealand

Studiecirklar
      Antal studietimmar 2020
      Antal studietimmar 2021

Annan folkbildningsverksamhet
      Antal studietimmar 2020
      Antal studietimmar 2021

Kulturprogram
      Antal arrangemang 2020
      Antal arrangemang 2021

* För kulturprogram förs ingen statistik över unika deltagare.
 Kulturarrangemang räknas om till nio studietimmar per arrangemang.

Verksamhetsvolym (Asylverksamhet ej inräknat)

Verksamhetsform    Antal arrangemang Antal unika deltagare    Antal studietimmar

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Studiecirklar 6�� 1 144 � 095 4 799 24 651 �8 465

Annan folkbildningsverksamhet 8�� 1 078 6 659 7 956 17 16� 16 9�5

Kulturprogram* 962 1 274 – – 8 658 11 466

Totalt 2 428 3 496 9 754 12 755 50 472 66 866

Riktade insatser 2021

Antal arrangemang Antal unika deltagare Antal studietimmar

Svenska från dag ett 51 251 1 �94

Vardagssvenska 4 46 172

Personer långt från arbetsmarknaden 57 482 2 270

Svenska för föräldralediga 155 400 2 620

Arbetsmarknadsnära insatser på distans 22 116 9�8

Totalt 289 1 295 7 394
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1�-24 år
>65 

Könsfördelning 
cirklar och annan 
folkbildning 2021

     Män        Kvinnor

Åldersfördelning 
cirklar och annan
folkbildning 2021

<1� år
25-65 år

Ämnesfördelning 
cirklar och annan 
folkbildning 2021

Religion

Hållbart liv

Musikverksamhet

Hantverk

Kör

Folkhälsa

Övrigt***

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

I denna redovisning summeras studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram i regionen.
* Kulturprogram räknas om till nio studietimmar per arrangemang.

** Grupper som inte är kopplade till en församling eller förening.

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

Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar*

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Medlemsorganisationer 1 511 2 438 36 764 46 819 29 834 42 706

  Därav frikyrkor 1 214 1 962 �1 709 41 �26 18 742 28 217

  Därav ortodoxa kyrkor 145 18� 1 241 1 216 5 920 5 959

  Därav katolska kyrkan 50 150 291 1 004 4 004 6 907

  Därav ekumeniska organisationer 102 14� � 52� � 27� 1 168 1 62�

Samverkande organisationer 612 584 22 578 46 954 13 375 10 712

  Därav kulturföreningar 257 160 15 �91 42 161 � 55� 5 146

  Därav kyrkliga organisationer �00 �64 � 605 � 797 9 01� 4 727

  Därav övriga 55 60 � 582 996 809 8�9

Fria grupper** 93 250 2 012 2 948 4 182 9 118

  Därav kulturgrupper 75 187 1 65� 1 775 � 959 8 499

  Därav övriga 18 6� �59 1 17� 22� 619

Verksamhet i egen regi 212 224 6 953 4 776 3 081 4 330

Totalt 2 428 3 496 68 307 101 497 50 472 66 866

37%

63%

24%

22%34%

20%

19%

6%

9%

13%

7% 44%

3%
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Verksamhet fördelad på län och kommuner

Södermanlands län

    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Eskilstuna

  Studiecirklar 57 112 �24 768 4 160 � 999

  Annan folkbildningsverksamhet 58 64 605 817 � 265 1 467

  Kulturprogram 16 18 1 021 918 144 162

Summa 131 194 1 950 2 503 7 569 5 628

Flen

  Studiecirklar 2 8 20 45 86 �24

  Annan folkbildningsverksamhet 0 1 0 7 0 6

  Kulturprogram 9 8 255 189 81 72

Summa 11 17 275 241 167 402

Gnesta

  Studiecirklar 10 2 74 2� 147 51

  Annan folkbildningsverksamhet 9 5 167 114 89 94

  Kulturprogram 2 6 29 78 18 54

Summa 21 13 270 215 254 199

Katrineholm

  Studiecirklar 14 �0 104 171 268 771

  Annan folkbildningsverksamhet � 2 81 51 �0 22

  Kulturprogram 21 26 42� 485 189 2�4

Summa 38 58 608 707 487 1 027

Nyköping

  Studiecirklar 12 17 90 14� 218 6�6

  Annan folkbildningsverksamhet 14 14 222 204 �02 242

  Kulturprogram  20 24 1 �65 1 071 180 216

Summa 46 55 1 677 1 418 700 1 094

Oxelösund

  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

Strängnäs

  Studiecirklar 7 15 54 12� 167 5�0

  Annan folkbildningsverksamhet 1 � 26 64 28 127

  Kulturprogram 9 1 288 40 81 9

Summa 17 19 368 227 276 666
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Trosa

  Studiecirklar 1 � 7 25 10 75

  Annan folkbildningsverksamhet 0 1 0 5 0 4

  Kulturprogram � � 117 54 27 27

Summa 4 7 124 84 37 106

Vingåker

  Studiecirklar 1 45 17 �06 27 5�1

  Annan folkbildningsverksamhet 149 122 944 9�5 1 464 880

  Kulturprogram 0 26 0 57� 0 2�4

Summa 150 193 961 1 814 1 491 1 645

Summa Södermanlands län 418 556 6 233 7 209 10 981 10 767

Värmlands län

    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Arvika

  Studiecirklar 14 22 99 152 �11 705

  Annan folkbildningsverksamhet 26 �4 �66 446 480 512

  Kulturprogram 42 4� 2 242 1 46� �78 �87

Summa 82 99 2 707 2 061 1 169 1 604

Eda

  Studiecirklar 1 2 5 17 10 �6

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 8 4 169 8� 72 �6

Summa 9 6 174 100 82 72

Filipstad

  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

Forshaga

  Studiecirklar 6 4 45 29 110 82

  Annan folkbildningsverksamhet 7 6 118 55 �� 5�

  Kulturprogram 2 1� 40 298 18 117

Summa 15 23 203 382 161 252

Grums

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet � 4 �6 46 86 114

  Kulturprogram 5 5 67 7� 45 45

Summa 8 9 103 119 131 159
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Hagfors

  Studiecirklar 2 � 1� 24 60 92

  Annan folkbildningsverksamhet � 4 �� 45 86 88

  Kulturprogram 10 44 510 1 044 90 �96

Summa 15 51 556 1 113 236 576

Hammarö

  Studiecirklar 4 4 24 27 70 85

  Annan folkbildningsverksamhet 2 4 22 41 44 56

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 6 8 46 68 114 141

Karlstad

  Studiecirklar 54 88 4�0 675 1 854 2 481

  Annan folkbildningsverksamhet �2 80 475 1 15� 671 1 262

  Kulturprogram 88 91 7 009 2 566 792 819

Summa 174 259 7 914 4 394 3 317 4 562

Kil

  Studiecirklar 1� 21 78 127 �18 400

  Annan folkbildningsverksamhet 20 21 227 248 �8� 482

  Kulturprogram 15 42 �9� 2 847 1�5 �78

Summa 48 84 698 3 222 836 1 260

Kristinehamn

  Studiecirklar 16 21 1�2 122 �69 519

  Annan folkbildningsverksamhet 58 2� 492 �20 7�8 589

  Kulturprogram 20 46 881 1 �56 180 414

Summa 94 90 1 505 1 798 1 287 1 522

Munkfors

  Studiecirklar 2 � 15 16 144 158

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 2 3 15 16 144 158

Storfors

  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

Sunne

  Studiecirklar 2 6 16 47 29 99

  Annan folkbildningsverksamhet 4 6 45 76 68 1�2

  Kulturprogram 16 17 ��� 564 144 15�

Summa 22 29 394 687 241 384
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Säffle

  Studiecirklar 18 16 144 1�1 �59 ��2

  Annan folkbildningsverksamhet 6 18 55 208 128 281

  Kulturprogram 64 �8 1 568 1 404 576 �42

Summa 88 72 1 767 1 743 1 063 955

Torsby

  Studiecirklar 12 12 120 106 249 �01

  Annan folkbildningsverksamhet 14 9 168 79 5�5 420

  Kulturprogram 8 7 404 250 72 6�

Summa 34 28 692 435 856 784

Årjäng

  Studiecirklar 6 12 60 105 110 254

  Annan folkbildningsverksamhet 11 19 212 ��6 2�8 2�0

  Kulturprogram 8 7 �07 225 72 6�

Summa 25 38 579 666 420 547

Summa Värmlands län 622 799 17 353 16 804 10 057 12 976

Västmanlands län

    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Arboga

  Studiecirklar 4 4 28 15 91 59

  Annan folkbildningsverksamhet 2 10 26 159 7� 187

  Kulturprogram 0 1 0 6 0 9

Summa 6 15 54 180 164 255

Fagersta

  Studiecirklar 1 0 7 0 14 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 4 �9 97 861 �6 �51

Summa 5 39 104 861 50 351

Hallstahammar

  Studiecirklar 8 10 58 77 259 �17

  Annan folkbildningsverksamhet 0 6 0 62 0 27

  Kulturprogram 2 9 �0 189 18 81

Summa 10 25 88 328 277 425

Kungsör

  Studiecirklar 2 9 17 66 64 268

  Annan folkbildningsverksamhet 4 5 55 6� 89 95

  Kulturprogram 7 0 ��6 0 6� 0

Summa 13 14 408 129 216 363
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Köping

  Studiecirklar 11 2� 72 1�6 �9� 1 0��

  Annan folkbildningsverksamhet 5 7 49 48 205 �27

  Kulturprogram 0 2 0 78 0 18

Summa 16 32 121 262 598 1 378

Norberg

  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

Sala

  Studiecirklar 2 7 16 52 94 255

  Annan folkbildningsverksamhet 1 1 8 8 1 �

  Kulturprogram 1 0 70 0 9 0

Summa 4 8 94 60 104 258

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

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 56 267 �75 1 668 1 667 9 596

  Annan folkbildningsverksamhet 67 88 9�6 1 264 2 222 2 446

  Kulturprogram 81 227 7 489 8 657 729 2 04�

Summa 204 582 8 800 11 589 4 618 14 085

Summa Västmanlands län 258 715 9 669 13 409 6 027 17 115

Örebro län

    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Askersund

  Studiecirklar 5 10 �1 87 124 288

  Annan folkbildningsverksamhet 1 4 8 �2 14 48

  Kulturprogram 14 14 �79 287 126 126

Summa 20 28 418 406 264 462
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Degerfors

  Studiecirklar 11 20 105 197 220 �49

  Annan folkbildningsverksamhet 5 1� 10� 240 12� 217

  Kulturprogram 12 27 �95 782 108 24�

Summa 28 60 603 1 219 451 809

Hallsberg

  Studiecirklar 9 8 5� 68 246 187

  Annan folkbildningsverksamhet 8 11 118 1�8 192 20�

  Kulturprogram 0 11 0 14� 0 99

Summa 17 30 171 349 438 489

Hällefors

  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

Karlskoga

  Studiecirklar 21 29 150 25� 665 750

  Annan folkbildningsverksamhet 2 6 19 69 14� 71

  Kulturprogram 10 2� �85 761 90 207

Summa 33 58 554 1 083 898 1 028

Kumla

  Studiecirklar 19 26 1�8 188 405 521

  Annan folkbildningsverksamhet 27 104 427 674 406 48�

  Kulturprogram 86 52 2 587 1 92� 774 468

Summa 132 182 3 152 2 785 1 585 1 472

Laxå

  Studiecirklar 2 2 10 9 �0 50

  Annan folkbildningsverksamhet 1 1 11 7 12 1

  Kulturprogram 8 7 287 255 72 6�

Summa 11 10 308 271 114 114

Lekeberg

  Studiecirklar 2 � 14 19 45 79

  Annan folkbildningsverksamhet 4 10 75 175 91 1�2

  Kulturprogram 7 21 2 �80 2 899 6� 189

Summa 13 34 2 469 3 093 199 400

Lindesberg

  Studiecirklar 9 1� 66 82 181 279

  Annan folkbildningsverksamhet 9 10 182 178 181 2�5

  Kulturprogram � 2 91 �0 27 18

Summa 21 25 339 290 389 532



46

Ljusnarsberg

  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

Nora

  Studiecirklar 7 4 58 �6 1�8 65

  Annan folkbildningsverksamhet 2 2 59 25 16 50

  Kulturprogram 0 10 0 215 0 90

Summa 9 16 117 276 154 205

Örebro

  Studiecirklar 210 26� 1 427 1 650 10 9�9 11 908

  Annan folkbildningsverksamhet 275 �60 � 741 4 �29 4 727 5 �49

  Kulturprogram �61 �60 21 75� 48 �24 � 249 � 240

Summa 846 983 26 921 54 303 18 915 20 497

Summa Örebro län 1 130 1 426 35 052 64 075 23 407 26 008

Totalt 2 428 3 496 68 307 101 497 50 472 66 866
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