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Tillsammans får vi 
människor att växa hela livet!

FOLKBILDNINGENS UPPGIFT ÄR viktig för människors 
och samhällets utveckling. I en tid av förändring så 
behövs folkbildningen som håller oss samman. Fors-
karna beskriver folkrörelsernas och folkbildningens 
roller som att ”ge röst”, ”ge service” och att ”skapa 
gemenskap”.

I Bilda Nord har vi även under 
detta ”pandemi-år” varit en röst, åt 
våra medlemsorganisationer och 
samarbetspartner och gett dem den 
service som de önskar. Men det har 
varit svårare att upprätthålla och 
genomföra ”gemenskaper” som vi är 
vana vid. Vi tar avstamp från de två 
”pandemi-åren” där vi har fått ställa in och ställa om 
och nu ser vi fram mot att tillsammans skapa möten 
som gör att vi växer hela livet.

Vi vill bidra till fler människors utveckling, fria ska-
pande, lärande och ökad delaktighet. Vi tror att det 
skapar ett hållbart och demokratiskt liv och samhälle. 
I en tid av alienation, klimatångest och stress erbjuder 
vi studiecirkel eller kulturarrangemang som en verklig 
chans till delaktighet och ett sammanhang. Här har 
vi möjlighet ur ett folkhälsoperspektiv lyfta fram våra 
”små” nära gemenskaper för att motverka människors 
rädsla och ensamhet. 

Den existentiella hälsan behöver belysas och samta-
las om, det kan vi göra i våra möten med människor. 
Kulturen och konsten berör människan på ett djupa-
re plan, bortom det rationella tänkandet och orden. 
Kultur och konst kan ge upplevelser av sammanhang, 
hopp, förundran, mening, harmoni och kraft.

Bildas medlemsorganisationer och 
samverkanspartner ger oss en möjlig-
het till ökad mångfald och förståelse för 
olikheter. Att med öppet sinne och tro 
på människans förmåga vill vi med den 
kristna livsåskådningen som grund skapa 
rum för nya möten.

I vår verksamhet lever bildning och kultur sida vid 
sida och är ofta djupt inflätade i varandra. I vår 
verksamhet finns olika former av kulturverksamhet 
och konstnärliga uttryck. Kultur och kreativitet är en 
viktig del av Bildas identitet. Vi kopplar också kul-
turskapande och kulturarrangemang till livstolkning 
och existentiella frågor. Vi samarbetar med festivaler, 
klubbar och andra arrangörer.

Välkommen att läsa hur vi har arbetat med folkbild-
ningsuppdraget under detta speciella år i Bilda Nord 
2021!

Vi vill bidra till fler 
människors utveck-
ling, fria skapande, 
lärande och ökad 

delaktighet.

Göran Rönnbäck
Regionchef

Lennart Ljung
Regionordförande
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Bildas uppdrag     

BILDA ÄR ETT studieförbund som skapar studiecirklar, 
kurser och evenemang tillsammans med organisationer, 
församlingar, föreningar och fria grupper. Med stöd och 
inspiration från oss får människor med olika bakgrund 
möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas. Bilda har 
sina rötter i flera idétraditioner. Här möts svenska folk-
rörelser, 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 möj-
ligheten till fler.

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

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

• svarar mot behov i kyrka och samhälle, 

• värnar individens integritet, 

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

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

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

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

Verksamheten ska värna mångfalden och ett demokra-
tiskt arbetssätt, stärka livslångt lärande och kulturell 
verksamhet samt stimulera ett aktivt kunskapssökan-
de. Det stärker individens möjlighet att påverka både 
sin livssituation och samhällsutvecklingen.  

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

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

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

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

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

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

Bildas organisation 
Studieförbundet Bilda bildades 1947 och har sina röt-
ter i de svenska folkrörelserna. Vi är en ideell, partipo-
litiskt obunden organisation med drygt 14 500 aktiva 
ledare (2019, före pandemin) och folkbildningsverk-
samhet i hela landet, organiserade i sex regioner. Vi 
har ett förbundskansli i Stockholm och ett studiecenter 
i Jerusalem. Våra medlemsorganisationer finns främst 
inom frikyrkorna, ortodoxa kyrkorna och katolska kyr-
kan. 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 myck-
et samhälls- och kulturarbete i samverkan med med-
lemsorganisationer och samverkansparter inom de tre 
kyrkofamiljerna.

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

Ur Bildas verksamhetsidé
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61 124
unika deltagare

Antal timmar på distans

Andelen distanstimmar ökade 
med 33 procent jämfört med 
2020. Däremot minskade 
andelen deltagare på distans 
med 32 procent.

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).

Studiecirkeltimmar

Antal studietimmar i Bilda med 
verksamhetsform studiecirkel 2021.

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). 23,9%

6,3%

15,6%
6,1%

22,7%

1,3%24%

Frikyrkor 24 procent

Ekumeniska organisationer 1,3 procent

Ortodoxa kyrkor 22,7 procent

Katolska kyrkan 6,3 procent

Samverkande organisationer 23,9 procent

Fria grupper 15,6 procent

Egen verksamhet 6,1 procent

Fördelningen är beräknad på antal studietimmar för samtliga verksamhetsformer 
samt antal unika deltagare i verksamheten.

Verksamhet i samverkan med Bilda

2021 Nationellt
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BILDAS FOLKBILDNINGSVERKSAMHET PÅVERKADES 
starkt av pandemin under 2021. Hela organisationen 
var engagerad i att ställa om till digital verksamhet. 
Mycket verksamhet ställdes dock in utifrån myndig-
heters nationella och regionala riktlinjer. All fysisk 
verksamhet stängdes under en längre period på våren, 
som en följd av ett gemensamt beslut om alla studie-
förbund tog utifrån rådande restriktioner.  

Vi ställde om till digitala alternativ så långt det var 
möjligt. Grupper samtalade via videoverktyg, körer 
repade med hjälp av We are voice-appen, panelsamtal 
och hantverkskurser sändes via Facebook och Youtube 
och samtalscirklar skedde via lärplattformen Learnify. 
Det är några exempel på hur digitala verktyg och tjäns-
ter möjliggjorde möten mellan människor trots strikta 
restriktioner. 

Digitalt skapar nya möjligheter  
De digitala förutsättningarna skapar möjlighet för 
Bilda att erbjuda platsoberoende arrangemang och 
nå nya deltagare. Det ger också möjlighet att spri-
da medarbetares kompetens till fler områden och 
regioner där kompetensen annars inte finns. Exempel 
på digitala studiematerial, koncept och cirklar som 
togs fram under året är ”Leva med ovisshet”, ”Sam-
tal i sorg”, ”Meningsfull väntan”, digitala konstpre-
sentationer, studiecirklar om hållbar ekonomi samt 
snabbkurs i hållbar utveckling.  Under våren anord-
nades en mängd hybridmöten, digitala workshops och 
webbinarier inom olika ämnen.  De webbinerier som 
hölls på temat ”Möten i Jerusalem” är ett exempel på 
populära arrangemang, med upp mot 150 samtidiga 
deltagare. Vid dessa tillfällen fick deltagare mötas och 
lyssna till många olika personer i Israel och Palestina 
under den nedstängning av samhället som skedde där 
på grund av pandemin.  

När pandemin omöjliggjorde 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.   

Digital verksamhet i fokus 
under pandemin

För att stärka den digitala kompetensen hos cirkelle-
dare och kontaktpersoner inom medlemsorganisatio-
ner och samverkansparter tog Bilda fram flera digitala 
utbildningar. Det gick bland annat att lära sig att 
använda videoverktyget Zoom, hålla i digitala cirklar 
via lärplattformen Learnify samt cirkelpedagogik och 
metodik för att höja kvaliteten i cirkelträffarna. Ut-
bildningarna omfattade också kunskap om att sända 
hybridarrangemang med hjälp av en mobiltelefon 
samt närvarorapportering via Bildas e-tjänst. Cirkel-
ledare och kontaktpersoner inom medlemsorgani-
sationer och samverkansparter erbjöds även digitala 
lärtillfällen för fördjupat lärande. Satsningarna var ett 
led i målet att minska den digitala klyftan i samhäl-
let och hjälpa individer att i högre grad vara digitalt 
inkluderade.   

Digital utveckling, del av ordinarie arbetet  
Bilda arbetade fortsatt för att utveckla digital verk-
samhet och öka människors förmåga att navigera i ett 
digitalt samhälle. Det treåriga digitala utvecklings-
projektet som drivits sedan 2018 förlängdes med ett 
fjärde år under 2021, med fokus på att implementera 
delar av det i den ordinarie organisationen. Omställ-
ningsarbetet till följd av pandemin under 2020 tog 
fokus från det uppdraget, vilket gjorde att projektet 
behövde förlängas.   

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, 
det vill säga att människor möts fysiskt och digitalt vid 
samma samling. I Bildas externa verksamhet kommer 
hybridarrangemang främst att erbjudas vid större 
kulturarrangemang eftersom det är resurskrävande 
och förutsätter att de Bilda samverkar med har teknik 
och kompetens.  

  

Den hybrida formen vid interna möten inom Bilda var 
stark under året. Då restriktionerna krävde att man 
skulle stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom 
samt att medarbetare flyttat till nya geografiska orter 
som inte alltid var nära anställningsorten gjorde att 
den hybrida samlingsformen nödvändig. En konse-
kvens av pandemin är just nya beteendemönster, som 
organisationens medarbetare har behövt anpassa sig 
till. Organisationen arbetade aktivt med att försöka 
förse alla med rätt teknik och kunskap för att möj-
liggöra hybrida interna möten med kvalitet och högt 
deltagande.  

Fler verktyg och kompetensutveckling  
Som en följd av coronarestriktioner arbetade alla 
som hade möjlighet hemifrån, vilket ställde krav på 
teknikutrustning, 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 för att öka interaktionen och 
tillgängligheten.   

För att möta varierad digital mognad och kompe-
tens genomfördes kompetenshöjande insatser. Flera 
e-learningmoduler och digitala utbildningar togs fram 
för att stödja medarbetarna i den egna kompetensut-
vecklingen, bland annat i Zoom, hybridarrangemang, 
cirkelpedagogik och metodik i det digitala rummet 
samt studieplatser i lärplattformen Learnify.  
  
Digicoach-nätverk en framgångsfaktor  
Det formades ett nätverk av digiochoacher kopplat 
till det digitala utvecklingsprojektet.  Där ingår en 
representant från varje region och två förbundsge-
mensamma resurser. Nätverket arbetade under året 
med att öka den digitala kunskapen och förmågan 
inom Bilda och för att stötta och öka kunskapen hos 
medlemsorganisationer, samverkansparter, cirkel-
ledare 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 decem-
ber 2021.   

Antal arrangemang på distans

20
19

20
20

20
21

25

3 895

5 337



10 11

I PROFILOMRÅDE KYRKA ryms folkbildningsarbetet 
inom tre kyrkofamiljer:  frikyrkorna, de ortodoxa 
kyrkorna och den katolska kyrkan. Inom studie-
förbundet finns stor mångfald, där våra kyrko-
familjer omfattar fler än hundra olika nationa-
liteter. Våra nära relationer till kyrkofamiljerna 
är identitetsskapande för Bilda. Vi vill vara ett 
studieförbund för kyrkor, för deras samspel med 
varandra och deras engagemang i samhället. Vi 
vill också lyfta frågor i det offentliga samtalet 
som berör existentiella frågor, religionens plats i 
samhället och kyrkornas betydelse för demokra-
tiskapande. 

I samarbetet med kyrkorna prioriterar vi att ge 
församlingar redskap för sin bildnings- och kul-
turverksamhet, med utrymme för 
såväl teologisk reflektion som od-
ling av spiritualitet och tradition. 
Vi vill också ge perspektiv genom 
att skapa mötesplatser, ge inspi-
ration och möjligheter att möta 
varandra och samhället. Verksam-
heten sker både inom de tre olika 
kyrkofamiljerna i samverkan och i 
samverkan mellan kyrkofamiljer-
na. Under året hade vi extra fokus 
på ekumeniska satsningar och sam-
verkan mellan våra ungdomsorga-
nisationer. 

En pandemi som förutsätter fysiskt avstånd 
mellan människor och den kyrka som vill vara 
nära – det är en del av den utmaning våra med-
lemsorganisationer haft under de år som ligger 
bakom oss. Bilda arbetade under 2021 med att 
hjälpa kyrkorna att vara trogna sitt uppdrag och 
sin identitet och samtidigt följa alla rådande 
restriktioner. Bilda erbjöd digitala verktyg och 
utbildning i hur de fungerar men kanske fram-
för allt stöd i hur samtalet djupnar, reflektionen 
stimuleras och nära möten mellan människor 
skapas, även i det digitala rummet. 

Kyrka

VAR GÅR GRÄNSEN? 

Efter ett antal uppmärksammade mord och 
brutala våldshandlingar inom ramen för nära 
relationer blossade samtal upp i samhället, i me-
dia, inom politiken, om anledningar och åtgärder 
för att komma åt problematiken. Hur ser detta 
ut i en kyrklig kontext? Vi vet att det förekom-
mer. Det händer i våra kristna familjer, grupper, 
i själavården och mellan individer. Vissa blir 
påverkade för livet i det som skulle vara de tryg-
gaste av miljöer. Bilda vill samtala om det vi ser, 
det vi vet och vad vi tillsammans kan göra för 
allas rätt till att i tillit få växa i sin tro och sina 
viktigaste gemenskaper.  

Under hösten 2021 bjöd Bilda in till samtal om 
kränkningar och våld i vår kristna 
gemenskap. ”Var går gränsen? –  
en serie om när ord och handling 
blir till kränkningar och våld i vår 
kristna gemenskap” är ett material 
till stöd för församlingar som vill 
arbeta med att förebygga våld och 
gränsöverskridande beteenden. 

Materialet består av tre delar för 
tre träffar på tema: Berättelserna, 
Lärdomarna, Handling. 

För att kunna prata om svåra saker 
på ett konstruktivt och tydligt sätt 

har vi valt att hålla samtalen med utgångspunkt 
i våra olika kyrkofamiljer, en i taget. Först ut var 
frikyrkorna.  

KYRKA OCH PORNOGRAFI  

Hur pratar man i kyrkan om pornografi? Behövs 
det?  Vi tror det och vi tror att vi behöver trä-
na oss i att göra det på ett klokt sätt. Med start 
inom våra frikyrkliga medlemsorganisationer 
inbjöd vi till ett förutsättningslöst rundabords-
samtal utifrån frågan och intresset. Behovet 
visade sig vara stort. Ett nätverk formades för att 

Bilda vill samtala om 
det vi ser, det vi vet 
och vad vi tillsam-
mans kan göra för 

allas rätt till att i tillit 
få växa i sin tro och 
sina viktigaste ge-

menskaper.  

dela erfarenheter, lära mer och bredda perspek-
tiven. Det ledde till att även personer från Bildas 
katolska och ortodoxa medlemsorganisationer 
valde att engagera sig i arbetet. 

Ett gott resultat av nätverket är att relationer 
fördjupades och nya samarbeten uppstod. Ett 
sådant är en samverkan mellan Frälsningsar-
méns ”Starta om” och ”Pingst Omsorg” som stod 
sida vid sida, tillsammans med oss i Bilda, under 
årets upplaga av pingströrelsens ledarutbildning 
”Pingst Ledare”.  

KONFERENS – KYRKA 

Vi befinner oss mitt i en pandemi och psykisk 
ohälsa hos unga är något vi behöver prata om. 
Under hösten pågick därför planeringsarbetet 
inför Bildas tredje konferens för ungdomsledare 
som ska genomföras 2022. Nya i arbetsgrup-
pen 2021 var Suryoyo Ortodoxa Scoutförbund 
(SOSF), Pingst Ung och Equmenia. Konferensen 
var även öppen för alla ledare i andra organisa-
tioner. Arrangörer var Riksförbundet Sveriges 
Unga Katoliker, Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ung-
domsförbund, Syrisk Ortodoxa Ungdomsför-
bundet, Suryoyo Ortodoxa Scoutförbund, Pingst 
Ung, Equmenia och Studieförbundet Bilda.

Året har varit ett både-ock-år. Vi har haft 
många digitala kurser men sedan under 
hösten så öppnade det upp och det blev en 
liten peak av verksamhet där vi kunde träffas 
fysiskt. En av höjdpunkterna var ju när vi ge-
nomförde ambassadörhelgen i början av ok-
tober, i Skellefteå. Det gick att träffas fysiskt 
och det var en höjdarhelg! Men sammanfatt-
ningsvis är ju det så att den totala volymen 
på engagemang är lägre än 2019 och det är 
en sordin. Men vi har ju ändå lyckats hålla en 
bra lägstanivå och vi har också lyckats få fler 
ledare att övergå till att rapportera verksahet 
digitalt, via bildas e-tjänst.

Kyrkans kärnverksamhet, att samla folk, har 
fått sig en törn. Många har mått dåligt över att 
inte kunna känna den här gemenskapen. Men 
det finns de som tycker att det digitala har 
gjort att man lättare kunnat delta på sina egna 
villkor. Volymmässigt har vi kunnat och orkat 
arrangera fler digitala arr då vi blivit duktigare 
på det. De arrangemangen blev också mer 
interaktiva och kvalitativa då vi vet vad vi 
håller på med.

Rolf Mörtzell
Profilområdesansvarig för Kyrka i
Bilda Nord

Religion står för 
sjutton procent av 
Bilda Nords totala 

folkbildningsverksamhet.

17%

mailto:rolf.mortzell%40bilda.nu?subject=


12

Ambassa-
dörshelg

ALLA HAR VI på olika sätt berörts 
och påverkats av pandemin under 
gångna året och oavsett om vi fak-
tiskt haft covid-19 eller inte, visar 
rapporter från olika undersökningar 
att vår existentiella hälsa kan ha 
försämrats under pandemin.
Därför kändes det extra angeläget 
att kunna erbjuda ett innehåll som 
mötte de behoven hos våra ledare 
och ambassadörer. Och intresset 
och responsen från de inbjudna 
var fantastisk! Vi blev tvungna att 
upprätta en reservplatslista efter 
att alla de 22 kursplatserna snabbt 
gått åt.

Föreläsare och workshopshållare 
Kerstin Enlund och Lisbeth Gus-
tafsson utgick från sin bok ”Leva 
med ovisshet” som är ett samarbete 
mellan Libris och Bilda.
Workshops och föreläsningar 
varvades med samtalsrundor och 
processarbete och syftet var att del-
tagarna efter helgens input skulle 
få med sig inspiration och lust att 
starta upp cirklar i samma ämne i 
sina respektive föreningar och för-
samlingar.

Varje höst bjuder Bilda Nord in ledare och 
ambassadörer till en helg för inspiration och 
kompetensutveckling – en Ambassadör- och 
ledarhelg. I år under temat Existentiell hälsa och 
platsen för träffen var Stiftsgården i Skellefteå.

Kerstin Enlund har en bakgrund som diakon och 
förbundsrektor på Bilda. Idag är hon ordförande i 
kyrkostyrelsen för Equmeniakyrkan, och arbetar 
även som ledarutbildare och terapeut.

Lisbeth Gustafsson är journalist, författare och 
hedersdoktor i teologi vid Uppsala universitet. 
Hon leder retreater och är senior konsult inom 
kommunikation av livsfrågor och tro.
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Bildning och kultur inom 
frikyrkorna 
I OCH UT UR PANDEMI 
På grund av fortsatt pandemin var det gångna året 
utmanande på flera sätt. Rädsla för smitta och rådan-
de restriktioner ledde till att det inte gick att mötas 
fysiskt i kyrkorna.  Med tiden väcktes frågor som: Hur 
är vi kyrka när vi inte möts? Vad händer med det mel-
lanmänskliga och den viktiga gemenskapen då? Hur 
finns vi till för varandra? När gudstjänster spelades in 
och sändes digitalt väcktes funderingar kring kyrkan 
som sändare i en envägskommunikation. Hur skapar 
vi delaktighet och närhet, djup och reflektion? 

Som stöd för församlingarna fördjupade Bilda sitt 
arbete med smågrupper. Vi skapade metoder och stöd 
för innehåll och fördjupade samtal, verktyg för det 
digitala och utbildning däri, vi samlade tips och gjorde 
nya samtalsmaterial. Allt för att hjälpa församlingar 
att anpassa sig till verksamhet mitt i pandemin och för 
hitta vägar till verksamhet ut ur pandemin.

KYRKAN OCH #METOO 
Hösten 2017 kommer för många alltid förknippas 
med hur #metoo blev ett begrepp som skakade om 
västvärlden. För en del förändrades livet i grunden. 
I efterhand talar man om #metoo som början på en 
rörelse mot ökad jämställdhet. Det finns ett före och 
ett efter #metoo hösten 2017. Samtalsmaterialet ”Kyr-
kan och #metoo” lanserades under hösten 2021, dels 
i syfte att lyfta vad #metoo-rörelsen står för och vilka 
frågor som fortfarande är aktuella, dels för att belysa 
hur vi kan arbeta med dessa frågor i kristna samman-
hang.  

Katolsk bildning och kultur 
INZOOMAT UNGDOM – KATOLSK FOLKBILD-
NING PÅ NÄTET 
I samverkan med Sveriges Unga Katoliker och Katol-
ska Pedagogiska Nämnden startade Bilda ”Inzoomat 

Ungdom” under 2021. Det bygger på 30-minuters-
föreläsningar med efterföljande gruppsamtal och 
frågestund. Medverkade gjorde diakon Mazin, som är 
hjärtläkare, blivande psykiater, bachelor i teologi och 
grundare av Livets center, som bland annat föreläste 
om prestationsångest, missbruk och självskadebe-
teende samt mobbning. Syster Sofie Hamring O.P. 
medverkade kring sin senaste bok ”Och där var många 
andra kvinnor: En bortglömd frihetsrörelse”, som i 
korthet handlar om hur kristendomen har förbättrat 
livet för kvinnor. 

KRISTET SJÄLVFÖRSVAR: ATT 
ARGUMENTERA FÖR TRON MED FÖRNUFTET 
Pater Thomas SJ höll före pandemin vuxenkate-
keskurser i samverkan med Katolska Pedagogiska 
Nämnden och Bilda runt om i landet i ämnet ”Att 
försvara tron och kyrkan med förnuftet – den katolska 
apologetikens grunder”. När pandemin kom valde Bil-

Målning för barnen i Byske

Mona Nilsson, pedagog och konstnär har kört 
"Paletten" hela hösten med barnen från andra 
till femte klass, där man skapade och talade om 
skaparen. Hemliga lådan var ett återkommande 
inslag, där barnen får ledtrådar till innehåll som 
anknyter till temat: Alltifrån levande kanin till en 
ängel, kan finnas i lådan. Och de jobbar kreativt 
och med sång och musik och texter från bibeln. 
Det kommer mellan 15-27 barn till varje träff.

da att skapa ett digitalt studiematerial om apologetik 
tillsammans med Pater Thomas SJ. Vi valde att göra 
det med en ekumenisk utsträckning, eftersom argu-
menten för sanningen i den kristna tron efterfrågas av 
traditionellt troende kristna från alla samfund. 

Ortodox bildning och kultur 
De ortodoxa församlingarna stod i början av 2021 
fortfarande kvar i ett digitalt arbetssätt där Bilda bis-
tod med att samla digitala kulturprogram och liknan-
de i sociala medier. Bilda bidrog även med verktyg för 
digitala arrangemang och lösningar för att förbättra 
samtal via nätet genom exempelvis digitala ledargui-
der och instruktioner för hur man kan genomföra års-
möten digitalt. Under sommaren och årets andra del 

kunde en stor del av verksamheten öppnas upp och 
läger och liknande kunde genomföras i de ortodoxa 
ungdomsorganisationerna.

KOPTISKA HYMNER PÅ SVENSKA 
Tillsammans med Koptisk-ortodoxa kyrkan genom-
förde Bilda under året inspelningar av traditionella 
koptiska hymner på svenska. Tanken med hymnerna 
är att underlätta för körer i den Koptisk-ortodoxa 
kyrkan att lära sig hymner på svenska. Det är också 
ett sätt för medlemmar i kyrkan att lära sig mer av det 
svenska språket.

Hållbarhetsprojekt för framtiden

Under hösten 2021 inledde Bilda ett samarbetsprojekt 
med Pingstkyrkan i Örnsköldsvik inom temat mänsklig 
hållbarhet. 

Projektet utgår från FN:s Agenda 2030 och mål 4.7: ”Utbild-
ning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap med 
målet att senast 2030 säkerställa att alla studerande får 
de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en 
hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för håll-
bar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, 
jämställdhet, främjande av kultur av fred, icke-vålds och 
globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell 
mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling”. Inom 
ramen för hållbart liv kommer även projektet No Slaves in. 

No Slaves är arbetsnamnet på den verksamhet som syftar 
till att arbeta för en värld fri från modernt slaveri. Genom 
påverkansarbete och rekrytering av fler partners, som står 
bakom i kampen med ekonomiska medel eller på andra 
sätt, är No Slaves-nätverket med och befriar slavar över 
hela världen och ger dem en chans till ett nytt liv. 

Projektets syfte och mål är att stärka och utveckla samar-
betet mellan Bilda och dess medlemsorganisationer, i detta 
fall Pingstkyrkan i Örnsköldsvik, när det kommer till folk-
bildning kopplat till mänsklig hållbarhet. Det handlar om att 
sprida kunskap och information i ämnet, utveckla material 
och metoder till studieverksamhet och kulturarrangemang.

Läs mer här!

http://www.noslaves.se
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Var går gränsen? – Samtal om 
kränkningar och våld 

”Var går gränsen?” är ett material till stöd för församlingar 
som vill arbeta med att förebygga våld och gränsöverskri-
dande beteenden. Materialet bygger på tre samtal som 
Bilda arrangerade under hösten 2021 utifrån tre teman: 
berättelserna, lärdomarna och handling. Samtalen sändes 
även digitalt och finns att se via Bildas hemsida och Youtu-
be. Utöver det har Bilda samlat annat material som kan 
användas av församlingar som vill arbeta med dessa frågor. 

Initiativet är sprunget ur det arbete som skedde i Bilda 
Sydväst under åren 2016-19 då två projekt som handla-
de om våld i nära relationer pågick. I det första projektet 
utbildade Bilda tillsammans med Fryshuset i Göteborg 
civilsamhällesorganisationer i ämnet, med Göteborgs stad 
som finansiär, och i det andra projektet fokuserade Bilda på 
våld i nära relationer i kyrkliga miljöer. När pandemin satte 
stopp för planerade aktiviteter 2020 föddes idén att göra 
en digital samtalsserie kring kränkningar och våld, med 
fortsatt stöd från Göteborgs stad. Något som också bidrog 
till Bildas satsning var ett antal uppmärksammade mord 
och brutala våldshandlingar i nära relationer som skedde i 
Sverige och aktualiserade frågan. 

– Vi skapade en nationell arbetsgrupp med kollegor som 
har stor kompetens och intresse för frågan våld i nära 
relationer. Vi beslöt oss också för att bredda frågan till våld 
och kränkningar i frikyrkliga miljöer, säger Karin Hallin, 
enhetschef i Bilda Sydväst.  

Hon fortsätter: 
– Det var viktigt att det inte främst handlade om hur kyrkor 
kan hjälpa utsatta i samhället, utan hur vi arbetar inom 
kyrkorna för att motverka och ha beredskap för, upptäcka 
och agera ifall det uppkommer i våra egna miljöer. Detta är 
en svår fråga och vårt mål var att göra frågan pratbar för 
alla och därmed viktigt att inte använda för svårt eller för 
laddat språk. 
Eftersom initiativet och finansiering kom från Bilda Sydväst 
var förankringen i regionen viktig trots att det var en 
förbundsgemensam satsning där Bilda Öst, Bilda Nord och 
förbundskansliet var involverade.  

– Det har varit väldigt spännande och bra att arbeta så 
brett inom Bilda med en fråga. Då det är en känslig fråga 
var det viktigt att planera noggrant och hitta rätt talare för 
varje tillfälle. Tanken är att detta ska starta samtal och vara 
ett stöd för församlingar, styrelser, personal, ledargrupper 
med flera som vill jobba vidare med frågan. Bilda har ett 
flertal väldigt bra material som församlingarna kan använ-
da, berättar Karin. Hon beskriver att samtalsserien sågs 
av många både när samtalen direktsändes och i efterhand 
och att den togs emot väl. 

– Vi har fått positiva kommentarer från flera håll och även 
mejl från personer som varit utsatta för våld och kränk-
ningar när de växte upp i kyrkan, som tackat oss för att vi 
tagit upp detta ämne. Vi kommer nu att se hur vi kan jobba 
vidare med detta på olika sätt och under 2022 planerar 
vi även att lyfta frågan inom våra ortodoxa och katolska 
församlingar, avslutar Karin.

Läs mer om Var går gränsen här!

Ledarutveckling i Sankt Josef 
Arbetarens Katolska församling 
i samverkan med Katolska 
pedagogiska nämnden

Även om majoriteten av verksamheten genomfördes i 
digital form, kunde grundkursen för kateketer glädjande 
nog genomföras i fysisk form! Kursens huvudarrangör är 
katolska pedagogiska nämnden, KPN, som genom kursle-
dare Jim Lagerlöv och verksamhetsutvecklare Rolf Mört-
zell under en hel lördag i november mötte 8 ledare i Sankt 
Josef Arbetarens katolska församling i Luleå.  

Med hjälp av olika workshops och övningar samt Bildas 
webbaserade grundutbildning för cirkelledare fick delta-
garna ny inspiration att ta med sig till sina olika studiecirk-
lar och grupper. 

https://www.bilda.nu/projekt-och-initiativ/var-gar-gransen
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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. Deltagarna finns inom en 
mängd fria grupper som samverkar med 
Bilda. Verksamheten är ofta även 
överlappande med våra andra 
profilområden, inte minst 
eftersom kulturarbetet ofta 
sker i samverkan med 
medlemsorganisationer 
inom de tre kyrkofa-
miljerna samt olika 
samverkansparter. 

Även 2021 präglades i 
hög grad av den pågåen-
de pandemin där kultur-
området var hårt drabbat. 
I takt med att smittsprid-
ningen och olika restriktioner 
ändrades under året, förändrades 
också villkoren för vilka verksamheter 
som kunde bedrivas och i vilken omfattning. 
Viss verksamsamhet kunde anpassas och ställas 
om medan mycket fick ställas in. Den studie-
förbundsgemensamma överenskommelsen om 
att inte bedriva någon fysisk verksamhet gjorde 
att verksamhetshus och replokaler var stängda 
under flera månader.  

FOKUS PÅ STÖTTNING OCH MERVÄRDE 

Det var under året stort fokus på stöttning, både 
internt och externt, att hitta nya möjligheter 
för att kunna bedriva verksamhet och hjälp till 
återstart.  

Som medlemmar i Ideell kulturallians kunde vi 
under våren ge våra samverkansparter möjlighet 
att söka stöd genom projektet Kulturens kapillä-
rer finansierat av Postkodstiftelsen.  

Kultur

Guider togs fram, bland annat till onlineverk-
tyget Jamulus som ger grupper möjlighet att 
musicera tillsammans på distans.  

Som ett nytt mervärde erbjöd vi under året våra 
deltagare inom musik ett vägledande samtal 

med en coach som själv är musiker, 
pedagog, föreläsare och kombi-

nerar detta med att jobba som 
coach. Samtalen kunde ex-

empelvis handla om mo-
tivation, personens roll 
i gruppen, scenskräck 
eller att skapa rutiner 
för övande. Satsningen 
gick i linje med att vara 
det nära och personliga 

studieförbundet och att 
se hela människan.  

FOLK OCH KULTUR 

Som kulturaktör genomför 
Bilda årligen flera större arrange-

mang, både i egen regi och i samverkan 
med andra.  

Kulturkonventet Folk och Kultur genomfördes 
helt digitalt förra året. Bilda bidrog med två 
panelsamtal: ”Vad händer med kultur som ingen 
ser eller hör” med Sofie Livebrant, Anna Wikeni-
us, Erik Jeor och Sara Thorstensson och ”Kul-
turens roll i den existentiella hälsan” med Anna 
Järvinen, Eric Schüldt, Lina Fridblom och Oskar 
Kvant samt en diasert med Ale Möller. 

MUSIKSCHLAGET – FINAL OCH 10-ÅRSJUBILEUM 

Under hösten kunde äntligen finalen av Musik-
schlaget genomföras efter att ha blivit framflyt-
tat två gånger. Musikschlaget är Sveriges melodi-
festival för musiker med funktionsnedsättningar 
som också arrangeras av personer med funk-
tionsnedsättningar i ett samarbete med Bilda. 

På deltävlingar som arrangeras runt om i landet 
tävlar flera bidrag om en plats vid den stora 
finalen i Sundsvall där finalister från hela landet 
möts. I den årliga finalen deltar tio bidrag. Del-
tävlingarna arrangeras i april-maj varje år. Den 
6 november var det äntligen dags för final och i 
år firade arrangemanget dessutom tio år, vilket 
uppmärksammades med extra mycket party samt 
ingen mindre än Nanne Grönvall som gästartist. 
Nanne bjöd på några låtar under kvällen och satt 
också i juryn. Vann gjorde Aji Jack och Jonathan 
Dissel med låten ”Oh no”.  

SVENSKA MED SÅNG 

Cirka 300 personer har deltagit i webbinarier 
och, eller fysiska träffar och fått ta del av meto-
der, inspiration och nätverk kring språkinlärning 
via sång, inom ramen för projektet Svenska med 
sång som Bilda och Equmeniakyrkan drivit till-
sammans under ett och halvt år.  

I januari bjöd vi in till ett webbinarium med 
Mona Nykänen, SFI-lärare, kantor och engage-
rad i språkutveckling via sång, och som avslut-
ning på projektet hade vi en digital konferens i 
slutet av april. Konferensen var ett fyrverkeri av 
inspiration. Jonas Hagström, entreprenör och 
grundare av integrationskören The Rockin Pots 
som startade på Grytans flyktingförläggning vå-
ren 2015, berättade bland annat om nya svenska 
vänskaper, bättre välmående, snabbare inlärning 
av svenska språket som några av de positiva 
effekter som kören medfört. Jan Mattson och 
Andreas Andersson, författare och kompositö-
rer av metodmaterialet ”Sjung språket”, visade 
nya inspirationsfilmer och Lotta Brorsson Trell, 
sångpedagog, körledare och entreprenör, tipsa-
de om sånger. Vi tog del av en unik konsert med 
integrationskören Gränslösa Röster, inspelad 
just för detta tillfälle och korta filmade hälsning-
ar från församlingar i Sundsvall och Södertälje 
som berättade hur de arbetar med musiken i sina 
mångkulturella församlingar. 

Året har varit utmanande och fullt av snabba 
kast. Stundtals har prognosen för att bedriva 
verksamhet med livepublik varit ljusare för att 
sedan mulna på när restriktioner återinförts. 
Skillnaden på det här året mot föregående är 
att både våra ledare och samverkansparter 
har höjt sin digitala kompetens avsevärt. Det 
har gjort att det varit lättare att skapa ar-
rangemang som har kunnat vara flexibla i sin 
utformning. Året har också bjudit på lärdomar 
i att folkbilda på distans, det ska vi fortsätta 
göra även om vi ser fram emot ett år med mer 
publika evenemang framöver. 

De digitala stegen som tagits i år har varit sto-
ra för många av våra ledare. Vips så har någon 
genomfört sin första digitala cirkel, någon som 
tidigare aldrig anvnt en dator till något annat 
än att surfa. Det gör mig stolt. Det har också 
resulterat i att små föreningar har kunnat kas-
ta sig ut och pröva nya saker, som Berättarnät 
Norr som gjort digitala berättarcaféer. Helt 
plötsligt får de in nya personer som annars 
aldrig skulle vågat berätta sin berättelse i ett 
IRL-café*.

Maria Sundström
Profilområdesansvarig
för Kultur i Bilda Nord

Även 2021 
präglades i hög grad 

av den pågående 
pandemin. 

mailto:maria.sundstrom%40bilda.nu?subject=
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I över 30 år har Umefolk bjudit 
in till musikaliska möten, dans 
och jam i slutet av februari när 
vintern fortfarande har oss i sitt 
grepp och behovet av samvaro 
är som störst. 

FESTIVALEN BRUKAR HANDLA om trängsel, dans, jam, 
häng och semlor i backstage-området. Varje vrå av 
Umeå Folkets Hus brukar vara fyllt av musiker som 
lär ut låtar till varandra och spelar med varandra, prat 
och vimmel. Men 2021 blev det lite annorlunda. Coro-
na-restriktionerna gjorde att festivalen inte kunde 
genomföras i sin vanliga form. I stället bjöds det in till 
en digital fest med fantastiska musikaliska upplevelser 
och dessutom gavs möjlighet att träffas i ett digitalt 
vimmel i onlineversionen av Umefolk 2021!

Det hela startade med Umefolks stora invigningskon-
sert Allspelet - nybörjare och professionella, gamla 
och unga deltog i en helt unik konsert. Musikerna 
som deltog kom från Australien, Indien, England, 

Burträsk, ja listan kunde göras lång. Därefter följde 
en  Stafettkonsert – en konsertvariant där artister 
från när och fjärran spelade sina egna låtar och som 
gästartister till varandra. Därefter kunde man som 
besökare delta i workshops, öppen scen och zoompar-
ty och mycket mer i dagarna två!

Alla workshops genomfördes digitalt och bjöd på 
variation; Dansa humppa, som är den perfekta vin-
terdansen – lite som en blandning mellan tango och 
längskidåkning, folklig sång där sånger från Väster-
botten var i fokus, jojkworkshop med Nik Märak, 
orientalisk musik-där också instrumentet ”oud” fick 
vara i folus, nyckelharpa, låtkurs på durspel med 
mera. Workshopsen fylldes till sista plats. 

2021 års 
Umefolk blev 
historiskt

En rad folkhögskolor med folkmusik- och dansinrikt-
ning bjöd in till ”Folkistorg” på Zoom där man fick 
ställa frågor och veta mer om deras utbud. 

Under helgen pågick zoomparty med häng, konserter, 
knätofstillverkning, samtal om buskspel och allt däre-
mellan. Zoompartyt hölls ihop av zoomvärdar som såg 
till att allt flöt på och att stämningen var god och glad. 
Sammantaget blev festivalen i sin digitala form mycket 
lyckad. Många deltog direkt under live-sändningarna 
men så många fler såg och korsdelade i efterhand. 
Sammantaget har det varit tusentals i publiken som 
också kom från olika delar i världen.

Se allspelet i efterhand här!

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=232223335170007
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Med och för unga i Vilhelmina 

Midnight Light är en festival i Vilhelmina, i hjärtat av södra 
Lappland. Festivalen har funnits sedan 2017 och Bilda har 
varit en samarbetspartner.

- Festivalen är unik. Den 
ligger på en unik plats och har 
ljuset från midnattssolen. Den 
skapades då man ville ha 
bra musik från olika genrer, 
säger Jenny Lidqvist, chef 
på Folkets Hus i Vilhelmi-
na.

Man ville både göra en 
bra tillställning för lokal-
befolkningen men också 
lyckas locka folk utifrån. 
Det har man också gjort 
även om man pausat under 
pandemin och siktar på en 
storartat återkomst 2022.

Från festivalen har ett nytt projekt sett 
dagens ljus där ungdomar själva får verktyg att 
arrangera event. Projektet som också heter Midnight Light 
har stöd från Arvsfonden och drivs av Vilhelmina Folkets 
Husförening. 

En av ungdomarna som deltar i projektets styrgrupp är 
Alva Lundgren.

- Jag vill att det ska finnas mer utrymme för ung-
domar att utforska kulturlivet, säger Alva.

De största utmaningarna är att lyckas locka ut 
ungdomarna. Alva berättar själv att hon 

som vuxit upp i Vilhelmina saknade 
rummen att få vara kreativ i. Hon 

hoppas att projektet som ska ta 
fram en modell för hur unga i 

glesbygd kan engageras att 
själva arrangera kan leda till att 
fler kreativa rum skapas. Jenny 
Lidqvist håller med.

- Kreativitet föder 
kreativitet.

Det finns även hopp om samhäl-
lets utveckling och fortlevnad.

- Jag hoppas att folk vill stanna 
kvar och vill fortsätta utveckla Vilhelmina. 

Och att unga får känna sig trygga att man hit-
tar det man själv brinner för och att det utbudet finns 

här också, säger Alva.

Här kan du läsa mer om projektet!

Kreativitet föder 
kreativitet 

Jenny Lidqvist
Chef på Folkets Hus Vilhelmina

Alva Lundgren från Vilhelmina 
som gärna spelar trummor.

Bilda på Berättarfestivalen

Vi fick starta upp festivalen den 18/10 på nya 
SARA kulturhus med Utställningen Årsrika 
som pågick hela veckan och fick stor upp-
märksamhet både i radio och lokala tidningen! 
Utställningen Årsrika är bilder från 9 fotogra-
fier och material som vill belysa det positiva 
åldrandet. Betraktaren fick möta bilder på per-
soner i åldrarna 78 - 95 år med olika bakgrund, 
erfarenheter och från skilda delar av Sverige. 

Vi hann också med att arrangera:

Ett panelsamtal om åldrandet, människans 
oupptäckta resurs genomfördes även på 
SARA kulturhus med fullsatt salong. Modera-
tor Emilie Sjölund ledde ett intressant samtal 
om åldersdiskriminering som råder med panel; 
Hans Marklund, Harald Larsén, Jasmine Rag-
vani och Solveig Lindmark.

Författarmöte med Tomas Sjödin, pastor 
och föreläsare och krönikör berättade för 450 
personer i landsförsamlingens kyrka om sin 
nya bok; Ljudet av tystnad. Han berättar sin 
upptäckt av vår tid och värld om den utrot-
ningshotade tystnaden.

Hur mår Du? Ett samtal mellan ungdomar 
och psykolog Anders Wesslund, om hur 
ungdomar mår idag. Ett intressant möte som 
öppnade för samtal mellan de tre ungdomarna 
och även åhörarna.

Nybörjarkurs i fotografi

I oktober 2021 hölls en tvådagars fotokurs 
i Luleå med ledaren och Bodenbaserade 
fotografen Sara Lindström. Kursen riktade sig 
till nybörjare som önskade upptäcka de stora 
kreativa möjligheterna med att fotografera i 
manuellt läge och ta riktigt fina bilder. 

Kursen innehöll både teoretiska och prak-
tiska moment, där deltagarna tillsammans 
fotograferade olika motiv. I kursutvärdering-
en lämnades omdömet att det var ”mycket 
inspirerande”.

Band i fokus: Foggy Arendt

Foggy Arendt spelar egenskrivna låtar inom 
genren pop-rock och indie-rock. Bandet har 
under 2021 haft replokal hos Bilda i Luleå och 
repat där tillsammans, bland annat för att lära 
sig mer om hur det är att spela tillsammans 
och skriva låtar. 

I september 2021 hade de i samarbete med 
Bilda sin första livespelning, någonsin, på 
Kulturnatten i Luleå, som var fullsatt i enlighet 
med dåvarande restriktioner. Efter spelningen 
säger bandmedlemmarna att det ”blev succé”, 
och skriver på sin instagram att ”nu är första 
spelningen gjord, och bollen är i rullning”. 

Nu är första 
spelningen gjord 

och bollen är i 
rullning.

- Foggy Arendt

https://www.folketshusochparker.se/midnight-light-ett-engagerande-projekt-med-och-for-unga-i-vilhelmina/
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Bildtext 3 mm under bilden. 

LITTFORS: Skrivarworkshop med tema LUST 
& NÖD 16 oktober, Vindeln 

Berättat av Maria Sundström, Verksamhetsutvecklare:
Det är en glad och mysig stämning i lokalen där deltagar-
na i skrivarworkshopen med temat Lust & Nöd håller till. 
Precis som temat säger så verkar det vara mycket lust i 
skrivprocesserna som är i gång. Jag har trillat in mitt i en 
skrivövning vars tema ”tjuvlyssning” passade strålande då 
det är precis det jag gör. 

Skrivpedagogen Hanna Hörnberg använder en text av 
Emma Hamberg om Ebba Witt Brattströms roman ”År-

Bilda möjliggör möten

hundradets kärlekssaga” som inspiration i övningen. Tyst 
koncentration råder. När tiden är ute för övningen görs en 
runda bland deltagarna. En av dem har under den korta 
tiden fått till en fantastisk dialog kring en ”tjuvlyssnings-si-
tuation”, en annan deltagare väljer att passa denna runda, 
och en tredje läser sin text. Texten är en stark berättelse 
om hur huvudpersonen överhör en våldsam situation under 
en pågående fest i våningen under. 

När rundan avslutas säger en av deltagarna: ”Det är 
känslosamt att lyssna till er andras texter.” Jag kan inte 
annat än hålla med. Workshopen avslutas och deltagarna 
uttrycker att de fått nya idéer och inspiration. Dessutom 
nya kontakter och telefonnummer och mejladresser byts.

man skulle kunna nyttja under ett år då allt var inställt. 
Med snart 30 år som verksam musiker insåg vi hur mycket 
jag varit med om och kunde dela med mig av, och att det 
skulle kunna bli intressanta och givande samtal där vi pra-
tade om olika aspekter av skapande och kulturarbetande.  

Vilka insikter har du som samtalsledare själv fått från 
samtalen?  
Jag tycker att jag har lärt mig otrolig mycket av de jag 
samtalat med. Jag såg till att bjuda in gäster som jag var 
nyfiken på för att prata om hur de såg på sitt skapande och 
sin roll i kultursfären. Konversationerna var alltid givande 
eftersom jag själv har mycket och liknande erfarenheter 
och att man därför kan samtala med en stor ömsesidig 
förståelse.  

Vad har du fått för respons på samtalen från de som 
lyssnat/tittat?  
Otroligt fin respons. Många som kollat och många som 
skrivit bra frågor och kommit med mycket pepp. Känns 
också som att samtalen har uppskattats av de jag har 
pratat med. 

Samtal om 
musik med 
Dennis 
Lyxzén

Under våren bjöd Bilda tillsammans med Dennis Lyxzén in 
till samtal med musiker, ljudtekniker, låtskrivare och andra 
personer som jobbar inom musik. Dennis är sångare, musi-
ker och låtskrivare från Umeå som har spelat musik sedan 
slutet av 80-talet. Han har varit frontfigur i flera band, 
varav de mest kända är Refused, The (international) Noise 
Conspiracy och INVSN. Han har medverkat på över 40 
skivsläpp, varit med och drivit två skivbolag och outtrött-
ligt turnerat runt om i världen. 

Det bjöds på personliga samtal med intressanta ämnen 
som rör musik och musicerande. Det kom bland annat att 
handla om skivbolag, ”do it yourself”-kultur, text och poesi, 
att stanna kvar i norr, fotografering, artist- och bandfoton, 
aktivism och givetvis musik. Varje samtal sändes live via 
Facebook och var omkring 40 minuter långt med efterföl-
jande frågestund. 

Dennis, hur uppkom idén till den här programserien? 
Jag och min bror Jonas (verksamhetsutvecklare på Bilda 
Nord) pratade om vad man kunde göra under pandemin 
och vad jag hade för egenskaper och erfarenheter som 

Skrivpedagogen Hanna 
Hörnberg.

Här kan du se alla samtal!

https://www.bilda.nu/projekt-och-initiativ/samtal-om-musik
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Samhälle

BILDA HAR BRED verksamhet tillsammans med 
medlemsorganisationer och andra samverkans-
parter, 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 på grund av covid-19, och 
blev ett självklart sätt att mötas på. Nu kombi-
neras digitala och fysiska möten för att tillgo-
dose deltagarnas behov, där de befinner sig. De 
digitala mötena bidrar till att vi når nya delta-
gare och ledare med nya typer av verksamheter. 
Under året hade vi olika slags studiecirklar inom 
områden som anknyter till arbetsliv och språk, 
som kan ge kunskaper som är användbara i yr-
keslivet, som att träna svenska, digital kunskap 
eller att bli bättre på att söka jobb.  

På grund av coronapandemin fortsatte vi med 
verksamheten för de som förlorat sitt arbete el-
ler 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. Vi hade även många 
studiecirklar i trafikkunskap. Bilda fortsatte ock-
så ett stort folkbildningsarbete med asylsökande 
och nyanlända trots stängda gränser till Sverige. 
Vi vill bidra till ett inkluderande samhälle. (Ag-
enda 2030, mål 10:2, 16.7 och 3) 

Inom riktad folkbildning fanns den största 
verksamheten under 2021 inom språkträning 
och trafikkunskap. Utvärderingar visar både att 
verksamheten var uppskattad av deltagarna och 
att de fick värdefull praktisk kunskap som ökat 
möjligheterna att närma sig arbetsmarknaden. 
Samverkan med kommunala verksamheter gjor-
de att deltagare hittade våra verksamheter. Våra 
cirkelledares nätverk och kulturella kompetens 
var också avgörande för att nå deltagare i mål-
gruppen. 

DEMOKRATI, MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH FRED 

Bildas folkbildning inom civilkurage och ick-

evåld skedde i fortsatt samarbete med Kristna 
Fredsrörelsen. Under året skapades ett nationellt 
nätverk av ledare som kan utbilda i civilkurage. 
Tillsammans skapade vi även mötesplatsen Icke-
våld 2021, som gav möjligheter för medborgare, 
aktörer inom civilsamhället och forskning att 
utveckla kunskap och engagemang för ickevåld. 
Det är en årligt återkommande experimentverk-
stad där deltagarna gemensamt söker sätt att 
ställa om lokalt och globalt till samhällen som 
präglas av fred och rättvisa, fria från våld och 
formade av hållbara sätt att leva.  

Mötesplatsen Ickevåld 2021 genomfördes digitalt 
för andra året och webbinarieserien Folkbildning 
för fred behandlade ickevåld från flera perspek-
tiv. Den digitala workshopen Civilkurage på 
nätet, med Mina Dennert från #jagärhär, adres-
serade hur vi kan stå upp för det demokratiska 
samtalet på nätet. Bilda är också representerade 
i Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp för fred. 

Inom demokratiområdet tillsattes en arbets-
grupp för att inventera, skapa urval och pakete-
ra material och resurser inom demokratifrågor 
inför valet 2022. Det gjordes dels för målgrup-
pen utrikesfödda, dels för en bred målgrupp av 
deltagare i Bildas verksamhet utifrån insikten att 
demokratin ständigt behöver värnas och utveck-
las. Ickevåld har pekats ut som ett kunskapsfält 
där Bilda tillsammans vår medlemsorganisation 
Kristna Fredsrörelsen kan ge ett viktigt bidrag 
till hur individer och rörelser med konstruktiva 
och effektiva metoder kan arbeta för en hållbar 
och demokratisk samhällsutveckling.  Vi bidrar 
till demokratisk bredd som uppmuntrar orga-
nisering på gräsrotsnivå för att fler röster ska 
höras.

HÅLLBARHET OCH AGENDA 2030 

Vi fortsatte även arbetet med att tydliggöra och 
stärka verksamhetens kopplingar till FN:s globa-
la mål för hållbar utveckling och agenda 2030. 

2021 har varit ett år som inte går att förskö-
na. Det har varit svårt att genomföra den 
verksamhet vi planerat och hoppats på. Trots 
det så har det hänt en hel del, vi har kunnat 
genomföra då vi har ställt om och anpassat. 
En del initiativ har också tillkommit just på 
grund av pandemin. Vi hade till exempel lä-
sombudsutbildning digitalt i Västernorrland. 
Det hade varit svårt att genomföra fysiskt då 
det var med folk som har röriga och rörliga 
scheman. Vi fick det uppdraget och pande-
min hjälpte oss att kunna genomföra det på 
ett bra sätt. Det var ändamålsenligt. 

Överlag i Bilda har vi haft digitala ledarträffar 
och inspirationstillfällen. Vi har gjort digitala 
konferenser som ickevåld 2021 men också 
konferenser om ofrivillig ensamhet. Vi får 
lära oss att göra saker på nya sätt. 2021 har 
det handlat om att ännu mer hålla i, hålla 
ut och ha tålamod. Vi har hela året stått i 
startgroparna för att kunna starta upp mer 
verksamhet utan restriktioner men det har 
fått gasa och bromsa om varannat, ibland 
samtidigt. Men pandemin har gjort att vi har 
hittat nya arbetssätt och har visat hur vi kan 
göra mer spetsverksamhet. För det är inte 
alltid alltid underlaget finns för en viss cirkel, 
workshop eller kurs på en ort men kan vi lösa 
det nationellt, via det digitala, blir det lättare.

Kristoffer Fredriksson
Profilområdesansvarig för Samhälle i Bilda 
Nord

Vi vill bidra till att skapa verksamhet som är 
lyhörd, inkluderande, baserad på delaktighet och 
som bidrar till samhällelig tillhörighet.  

Under 2021 togs flera studiecirkelmaterial kon-
cept fram som berör klimat och miljö. Några ex-
empel är UR-serien Hållbarhet och existens med 
tillhörande studieguide, samtalshandledning till 
boken ”God Jord och ett hållbart liv”, och studie-
guiden ”Hållbar ekonomi – för en privatekonomi 
i balans”. Under hösten satsade vi särskilt på att 
kommunicera ut våra koncept som är enkla för 
personer utan förkunskaper att sätta igång och 
leda. Detta har i stor utsträckning skett genom 
olika kreativa sätt via sociala medier.  

Under årets första hälft genomfördes flera digi-
tala studiecirklar med deltagare från hela landet, 
utifrån studiematerialet ”Slow fashion – vägen 
till en hållbar garderob”. På liknande tema ar-
rangerades återbrukskvällar i samarbete med Er-
ikshjälpens second hand-butiker och cirklar i att 
vårda sina kläder hållbart. Vi initierade kontakt 
med Konsumentverket för att samverka kring 
deras regeringsuppdrag om att främja spridning 
av information om miljömässigt hållbar konsum-
tion. I Bilda Mitt har var arbetet med odling och 
bevarandet av biologisk mångfald stort. Tillsam-
mans med Lepramissionen, och med stöd från 
Sida, tog Bilda fram studiematerialet ”Sikta på 
målen” som på ett lekfullt och pedagogiskt sätt 
vill stimulera till medvetenhet och engagemang i 
globala frågor.

mailto:kristoffer.fredriksson%40bilda.nu?subject=
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I SAMARBETE MED den ideella föreningen Vän i Umeå 
och Region Västerbotten arrangerade Bilda en digital 
konferens om Ofrivillig ensamhet den 5 oktober. Syf-
tet var att starta dialogen om hur civilsamhället och 
offentlig sektor kan utveckla ett gemensamt arbetssätt 
för att minska den ofrivilliga ensamheten i Umeå 
kommun. 

Konferensen anordnades den 5 oktober, med Bildas 
Umeåkontor som studio för konferensledning och mo-
deratorer men i övrigt med deltagande på distans via 
videomöte. De cirkla 70 deltagarna kom från offentlig, 
privat och ideell sektor, främst från Umeå kommun, 
men också från andra platser i landet.

Initiativet hämtar inspiration från det lyckade exem-
plet i regionen Frome i England där vårdgivare skriver 
ut social aktivitet på recept och har tillgång till väg-
ledare och ett uppdaterat aktivitetsutbud inom ideell 
verksamhet. Arbetssättet har visat sig underlätta för 
individer att hitta aktiviteter och gemenskap och har 
resulterat i ett minskat söktryck till primärvården. 

Programmet inleddes med att två representanter från 
England, Jenny Hartnoll och Dr. Bogdan Chiva Giurca 
medverkade och berättade om hur Frome-modellen 
har utvecklats och fungerar, samt vilka effekter arbe-
tet har resulterat i. 

Därefter följde ett föredrag med Nätverket stoppa 
ofrivillig ensamhet som gav en nationell lägesbild över 
arbetet med att minska ofrivillig ensamhet i Sverige. I 
ett panelsamtal med representanter för det nationella 
nätverket, Umeå kommun, Region Västerbotten och 
Umeå universitet skisserades sedan en gemensam 
vision för Umeå kommun. 

Eftermiddagen avslutades med att deltagare dela-
des upp i grupper där de fick möjlighet att bidra i ett 
samtal om vad vi kan göra tillsammans. Samtalens 
huvuddrag och slutsatser dokumenterades och utgör 
en del av underlag för ett vidare arbete.    

Konferensen har följts upp med ett workshoptillfälle 
utifrån målsättningen att skapa en modell för samver-
kan i Umeå kommun och att sjösätta ett nytt gemen-
samt arbetssätt. 

PS – Konferensen finns att ta del av i efterhand via 
Youtube:

Panelsamtalet med England.    

Föredraget med Nätverket.  

Panelsamtalet med offentliga aktörer under ledning av 
Sverker Olofsson. 

Ofrivllig 
ensamhet

Sverker Olofsson samtalar med 
andra deltagare på konferensen 
via videolänk.

https://www.youtube.com/watch?v=EGLNwAA9BN0
https://www.youtube.com/watch?v=0Q6zXi867zk 
https://www.youtube.com/watch?v=3laYl4ePSYM
https://www.youtube.com/watch?v=3laYl4ePSYM
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Digitalt språkcafé blev veckans 
höjdpunkt

Det finns bara ett sätt att lära sig ett främmande språk: 
prata, prata och sedan prata lite till. Men som nyanländ 
kan det vara svårt att få kontakt med svenskar – och 
pandemin gjorde det knappast lättare.  Samtidigt led 
många svenskar av restriktionernas ensamhet. Lösning-
en? Ett digitalt språkcafé.  

Shalita Strömgren har varit ledare för det digitala språk-
caféet i Örnsköldsvik. När pandemin härjade som värst, 
under 2020 och våren 2021, träffades deltagarna en timme 
i veckan via Zoom.   

– Det var en spännande erfarenhet med mycket nöje och 
en del utmaningar. I början och i slutet var vi alla tillsam-
mans, men större delen av timmen var vi uppdelade i 
”breakout rooms”, med ungefär fyra personer i varje grupp. 
Helst skulle varje grupp ha minst en person som talade 
flytande svenska och kunde ta lite av en ledarroll, berättar 
Shalita Strömgren. 
 
Vilka deltog i kursen?  
– De kom från väldigt olika bakgrunder och hade hunnit 
olika långt i språket. Några var asylsökande, andra hade 

uppehållstillstånd. Flera av svenskarna var pensionärer. En 
del av deltagarna hade inte särskilt mycket erfarenhet av 
digital teknik så de hade mycket att lära sig i början.  

Vad har du fått för reaktioner från deltagarna?  
– Många var väldigt glada och tacksamma över att få den 
här pratstunden. En av de svenska pensionärerna beskrev 
språkcaféet som ”veckans höjdpunkt”. Flera deltagare 
gjorde mödan att koppla upp sig trots att de befann sig på 
lite udda platser. Någon var ute på stan och promenerade, 
någon befann sig i sitt hemland precis den här perioden. 
Flera av dem som var ovana vid digital teknik fick så bra 
träning av att delta att de sedan klarade av att delta i sin 
distansundervisnings digitala träffar. 

Vad betyder det för dig att vara ledare?  
– Det känns meningsfullt att få bidra till att skapa möten 
mellan människor, i synnerhet för personer som lever 
ganska isolerade liv. I alla de olika sammanhang jag varit 
Bilda-ledare har jag känt en stor tacksamhet över att få 
lära känna så olika slags människor. Jag lär mig minst lika 
mycket själv som jag hoppas att deltagarna lär sig.  

Språket öppnar nya vägar 
Vår verksamhet ska ge människor som är nya i Sverige 
möjlighet att etablera sig genom att skapa känsla av 
sammanhang, nätverk och möjlighet till nya bekant-
skaper. Under 2021 bedrev vi distansverksamhet för 
asylsökande genom svenska från dag ett och var-
dagssvenska i hela landet, trots Sveriges minskade 
asylmottagning. Kliv in är ett nationellt projekt som 
drivs av Bilda tillsammans med Equmeniakyrkan 
under 2021–2022, med finansiering från Länsstyrel-
serna. Syftet är att utbilda cirkelledare, som har egna 
erfarenhet av att vara nya i Sverige. De ska i sin tur 
bidra till att människor som kommer till Sverige från 
andra delar av världen ska erbjudas en språngbräda in 
i svenska samhället med fokus på digital samhällsori-
entering. Coronapandemin tvingade fram ett digitalt 
fokus som kommer att finnas kvar även om samhället 
öppnar upp. 

Utrikesfödda kvinnor har särskilt svårt att komma in 
på den svenska arbetsmarknaden och behöver stöd 
i att hitta utbildning och vägar till jobb. Under 2021 
bedrev Bilda digitala studiecirklar och riktade insatser 
med fokus på att stärka språkkunskaper i svenska, 
trafikkunskap och allmän samhällsorientering kring 
skola, hälsovård, jämställdhet, sex och samlevnad, 
återvinning och miljö.  

Vi erbjöd även bred verksamhet för utrikesfödda 
föräldrar, ofta i samarbete med familjecentraler med 
fokus på språk och föräldraskap. 

Språkinlärning och språkträning kombinerades med 
andra ämnen som identifierades som behov och 
önskemål. I linje med folkbildningspedagogiken hade 
cirklarna ett aktivitetsbaserat lärande med en inram-
ning av jämställdhet med mål att skapa gemenskap 
och bryta isolering. 

Kultur och hälsa i Skellefteå

I Skellefteå har det utbildats tio nya sittdansledare, 
men på grund av rådande pandemi kunde de nya 
ledarna inte komma ut på äldreboenden, två ledare 
genomförde då digital sittande dans. 

Högläsning på äldreboenden har också fortsatt att 
spridas digitalt då verksamheterna inte haft möj-
lighet att ta emot besökare i samma utsträckning 
som förr.

Vi sjunger hjärna kören, en kör som består av 
personer med Alzheimer, har trots restriktioner 
fortsatt sjunga med förinspelat komp på Daglig 
verksamhet.

Deltagarnas upplevelse

97 %
rekommenderar

95 %
språkstärkande cirkel
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M case från 
verksamheten

Ickevåld 2021

I samarbete med Kristna Fredsrörelsen, 
Another Development Foundation och Inter-
nationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet 
arrangerade Bilda Ickevåld 2021. Det var det 
andra året som mötesplatsen arrangerades för 
aktivister, forskare och rörelser som väljer att 
agera direkt och aktivt för fred och rättvisa i 
världen.  

Ickevåld 2021 arrangerades i november, 
huvudsakligen digitalt, på temat ”Världen, 
Sverige, Sápmi – en ickevåldsresa för en 
värld fri från våld”. De aktivister, forskare och 
rörelser som deltog utforskade tillsammans 
ickevåldets möjligheter i relation till olika 
platser och utmaningar. Här fördes dialog om 
bland annat fred och nedrustning, klimat-
rättvisa och naturens rättigheter, kampen 
mot rasism som förutsättning för demokrati 
och hållbar utveckling samt om det samiska 
folkets rättigheter. 

Övriga samverkansparter var Rättighetscen-
trum Västerbotten, Såhkie Umeå samefören-
ing och Várdduo – Centrum för samisk forsk-
ning och Statsvetenskapliga institutionen vid 
Umeå universitet. Mötesplatsen skedde med 
stöd från Umeå kommun. 

Under 2021 utforskades även ickevåldsbe-
greppet i poddserien Ickevåld2021, som finns 
där poddar finns. Den bestod av tre avsnitt, 
som både var en uppladdning inför mötesplat-
sen och uppmuntran att stå upp för och agera 
för fred och rättvisa.

Läs mer om Ickevåld här!

Seniorer och digital 
kompetens

Genom Seniorsurfarna har RPG (Riks pensi-
onärernas gemenskap) i Örnsköldsvik fått 
nya förutsättningar för föreningens verk-
samhet!

Det har handlat om hur man använder 
smartphones för att exempelvis skicka mail, 
ladda ner appar, filma och ta selfie eller att 
lära sig hur man använder en parkeringsapp 
eller hur man kan läsa nyheterna. Det har 
varit utbildning i  videokonferensprogrammet 
Zoom och hjälp med att hålla styrelsemöten 
för sin verk-samhet. Vi har även under året 
haft lösenordsskola och kurs i hur man kan 
använda BankID. Stor uppskattning från glada 
pensionärer har mött Bildas verksamhetsut-
vecklare.

Ett citat från en 
person som säger 

nånting smart

Vardagssvenska i 
Härnösand

Under höstterminen 2021 så kunde vi starta 
upp språkkursen vardagssvenska på Asylbo-
endet i Härnösand. 

Från början var några få med men sedan 
spred det sig och vi var tvungna att ha två 
kurser för att alla skulle kunna delta. Tisdag 
och torsdag kväll samt lördagskväll har det 
varit undervisning. Elever från Afghanistan, 
Irak, Syrien, Palestina, Iran och Eritrea med 
flera har varit med i kurserna.

Alpha – ledarutveckling 
och seminarier på webben, 
nationellt

Studieförbundet Bilda tror på mötet mellan 
människor och gärna i den lilla gruppen. Där man 
får tala till punkt, bli lyssnad på och provtänka 
tillsammans med andra. I en alphakurs ryms 
detta. Där söker man sig fram, nyfiken på den 
kristna tron. Därför är samarbetet med organisa-
tionen Alphasverige på såväl lokal som nationell 
nivå självklar! 

Exempel på detta är de två ledarutbildningar 
och två kulturprogram som genomfördes under 
mars månad. Via den digitala plattformen Zoom 
möttes deltagare och ledare från hela landet 
vilket ytterligare är en konsekvens av det stadigt 
ökande digitala utbudet av studieverksamhet via 
Bilda. 

https://www.ickevald.nu


34 35

STÖD I DIGITAL OMSTÄLLNING 

Ett annat fokus under året var att Bildas verk-
samhetsutvecklare stöttade cirkelledare i att 
ställa om till distansverksamhet. Lika viktigt var 
det att ha fortsatt kontakt med de cirkelledare 
som inte såg möjligheter att genomföra verksam-
heten digitalt. Syftet var att ge stöd i att och föra 
dialog kring hur fysisk verksamhet kan komma 
igång så snart den möjligheten finns. 

PSYKISK OHÄLSA HOS UNGA – NYA CIRKELLEDAR-

UTBILDNING 

Bilda skapade under året ett nytt utbildningser-
bjudande för cirkelledare. Tack vare projektet 
Oss unga emellan, som är ett samarbete mellan 
Bilda och föreningen Mind, kunde vi erbjuda den 
nya ledarutbildningen Vara nere. Syftet var att 
öka kunskapen om psykisk ohälsa samt stär-
ka tryggheten och handlingsbenägenheten hos 
ledare som möter unga. Det är en viktig utbild-
ning som breddar Bildas erbjudande. Det är en 
utbildning i två delar, en digital del som man 
gör på egen hand och en gruppdel som man gör 
tillsammans med andra.   

2021 har vi fortsatt att jobba med att utveckla 
digitala möjligheter för våra cirkelledare. Det 
var också året då vi tog ett stort digitalt kliv, 
bort från papperslistorna. Just papperslistor-
na innebär mycket symboliskt då de är väldigt 
förknippade med folkbildningen. Det här har 
varit en stor omställning både för oss på Bilda 
och för våra cirkelledare. 

För mig har det varit väldigt kul att jobba 
vidare med digitala utbildningar för flera grup-
per. Vi har arbetat mycket med digital teknik 
för pensionärer. Man ser vad det betyder för 
dem när de lär sig saker. Allt från zoom och 
digitala möten till lösenordsskolor. 

Det är också viktigt ur ett tillgänglighetsper-
spektiv att vi fortsätter erbjuda lösningar för 
att behålla och hitta nya ledare, både digitalt 
och analogt. För utan våra ledare, då blir det 
ju ingenting.

David Johansson
Ledarutvecklingsansvarig i Bilda Nord

CIRKELLEDARNAS KOMPETENS OCH engagemang 
är en viktig grund för Bildas verksamhet. Det 
bekräftar också Folkbildningsrådet, som menar 
att cirkelledarnas kompetens är den viktigaste 
kvalitetsindikatorn. Arbetet med cirkelledarut-
veckling kan beskrivas stå på tre ben: kvalitativa 
utbildningar och stöd, uppföljning och kontroll 
samt samordning och samarbete.  

Coronapandemins fortsatta påverkan på verk-
samheten under 2021 var på flera sätt utma-
nande för cirkelledarna. Distansverksamhet och 
digitalisering innebär många möjligheter, men 
upplevdes också som mer krävande under det 
andra pandemiåret. Utöver att själva verksam-
heten skedde på distans genomfördes alla utbild-
ningar för cirkelledare digitalt liksom övrigt stöd 
och kontakten med Bilda. Motivationen till att 
delta på distans minskade, vilket gjorde att färre 
cirkelledare deltog i Bildas utbildningar under 
det andra pandemiåret jämfört med det första. 

FOKUS PÅ UPPFÖLJNING OCH KONTROLL 

Under 2021 hade vi stort fokus på uppföljning 
och kontroll, inte minst för att Folkbildnings-
rådet utökade sina krav på uppföljning. Vi har 
under flera år redovisat andelen cirkelledare 
som fått introduktion och grundutbildning och 
strävade även under 2021 mot att alla cirkelle-
dare ska ha den grundläggande kompetensen. 
Kontrollen omfattar nu all utbildning vi erbjuder 
som rör villkoren. Under 2021 beslutades också 
att samtliga arrangemang ska redovisas digi-
talt från och med 2022. Ett stort arbete gjordes 
därför förbundsgemensamt och regionalt för att 
möjliggöra övergången till e-rapportering.  

En viktig del i att alla cirkelledare ska känna 
till villkoren är att alla ska förstå villkoren för 
folkbildningen. Att översätta och utbilda på olika 
språk var därför en viktig åtgärd. Under året tog 
vi till exempel fram ett ledarbrev med all viktig 
information för cirkelledare på svenska och lätt 

Cirkelledarutveckling

svenska. Folkbildningsrådet annonserade att 
det kommer en folder för alla cirkelledare inom 
folkbildningen, vilket ledde till att Bilda inväntar 
den i stället för att översätta den egna informa-
tionen om folkbildningens villkor till flera språk. 

SATSNING PÅ DIGITAL KOMPETENS 

De digitala arbetssätt som pandemin tvingat 
fram stärkte vårt arbete med samordning och 
samarbete, mellan regioner men främst för-
bundsgemensamt. En stor satsning på nationella 
cirkelledarutbildningar gjordes under 2021. Bil-
da tog bland annat fram fem digitala utbildning-
ar för att stötta cirkelledare i digital omställning. 
Dessa kan genomföras när det passar var och en. 

Kopplat till detta samordnade vi nationella 
utbildningstillfällen där ledare från hela landet 
kunde ansluta och vara med på distans. Tack 
vare det kunde vi erbjuda 21 nationella utbild-
ningar bara under hösten. Under våren 2022 
omfattar planen att möta efterfrågan på utbild-
ning i e-tjänster. 

7 670
ledare

Antalet aktiva ledare minskade i relation till 
minskad verksamhet under 2020–2021.

mailto:david.johansson%40bilda.nu?subject=
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Möten i Jerusalem

ÅR 2021 VAR det 30 år sedan som dåvarande 
Frikyrkliga studieförbundet (som 2003 blev 
Studieförbundet Bilda) öppnade sitt studiecenter 
i Jerusalem. Det fick namnet Swedish Christi-
an Study Centre och har sedan dess utgjort en 
resursbas för Bildas folkbildningsarbete kring 
Israel och Palestina. 

Under året uppmärksammades jubileet på flera 
sätt. Digitala seminarier genomfördes där cen-
trets tillblivelse och historia 
uppmärksammades. Och flera 
av Bildas regioner lyfte i olika 
arrangemang fram erfarenhet-
er och minnen från de många 
studieresor som genomförts 
under åren. På Hållansgården 
i Jämtland arrangerade exem-
pelvis Bilda Mitt ett jubileums-
firande i september där man 
knöt samman studium av den 
Jerusalem-modell i täljsten 
som finns på platsen med pil-
grimsvandring, musik och mat.  

Elva webbinarer med olika 
profil och föreläsare genomför-
des under året med deltagare 
över hela världen. De bjöd 
på religiösa utblickar med 
kristna och judiska perspek-
tiv, flera program med skola 
och utbildning som tema, och 
föreläsningar kring aktuella 
politiska frågor. Denna digi-
tala verksamhet, som inleddes 
när coronapandemin drabbade 
världen 2020, fortsatte och 
utvecklades under 2021 och 
fann sin form. Förutom vid de 
öppna webbinarerna kunde fle-
ra studiegrupper, folkhögsko-
lekurser och andra på det här 

den. Det handlar om ett seminarium i Jerusalem 
med anledning av studiecentrets 30-årsjubileum, 
om den årliga Dandanat-festivalen, samt om 
festivalen Ethno Palestine, för vars förberedande 
del Bilda erhållit anslag från Svenska Institutet. 
Planeringsarbetet som redan har inletts fortsät-
ter. Arrangemang kommer att genomföras under 
2022. 

De fysiska aktiviteterna vid 
studiecentret i Jerusalem var 
få, men några lokala grupper 
kunde mötas i första hand för 
egna möten. Hit hör studenter 
från Hebrew University, per-
sonal från det svenska gene-
ralkonsulatet samt flera lokala 
organisationer som ingår i 
studiecentrets nätverk. Vid ett 
tillfälle, en lördag i december, 
kunde vi också inbjuda till vår 
uppskattade Frukostklubb för 
svensktalande i Jerusalemom-
rådet.  

Jerusalembrevet utkom liksom 
tidigare år med fyra nummer, 
med reportage, intervjuer och 
nyheter relaterade till SCSC 
och Israel och Palestina. Till-
sammans med föreningen Sa-
beels vänner i Sverige togs ett 
nytt bibelstudiematerial fram 
som finns tillgängligt på fören-
ingens och Bildas hemsida.  

I december avslutade Lars-In-
ge Claesson en treårig period 
som direktor för SCSC. Ny 
direktor från 1 januari 2022 är 
Nina Palm. 

viset möta människor i Israel och Palestina som en 
del av sin studieverksamhet. 

Några studieresor kunde på grund av pandemin 
inte genomföras under 2021, även om vi tidigt un-
der året trodde att resor skulle kunna bli av under 
hösten, eller i början av 2022. Studieförberedelser 
pågick därför på flera håll, bland annat i en studie-

grupp bestående av katolska präster och nunnor 
som alla arbetar med verksamhet för ungdo-
mar här i Sverige. Våra 20-talet resepedagoger 
möttes vid ett par tillfällen i digitala möten för 
uppdatering och kompetensutveckling. Däremot 
genomfördes inga fysiska träffar. 

Tre större arrangemang som var planerade att 
genomföras under 2021 fick skjutas på framti-
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382 av 4 032 deltagare (9 %) svarade på enkäten. 
Siffrorna anger medelvärdet för de tre frågor 
som hör till respektive område. 

DELTAGAR- OCH LEDARINTERVJUER 2021  

Enkätundersökningen visar att studiecirklar 
framför allt upplevs skapa delaktighet och me-
ning. Det ligger i linje med vad forskningen kon-
staterar om studieförbundens bidrag och värden, 
nämligen att folkbildningens ideella och men-
ingsskapande dimensioner är starka. Deltagarna 
rankar sitt lärande relativt högt, men delaktighe-
ten 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.  

Kvalitetsarbete

ETT SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE bidrar till 
att skapa en kultur av transparens och ansva-
righet. När verksamhetens styrning och kontroll 
tydliggörs och synliggörs, skapar det trygghet för 
både personal och ledning.  

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE   

Bilda har ett helhetsperspektiv på kvalitetsar-
bete. 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 ändamålsparagraf, Bildas 
strategidokument Möten över gränser och verk-
samhetsplaner. I allt vårt arbete strävar vi efter 
att säkra god kvalitet. Det systematiska kvali-
tetsarbetet ska avspegla alla nivåer och innefatt-
ar såväl administration som verksamhetsformer 
och innehåll.  

Ansvarsfördelning mellan kansli och regioner  
Förbundskansliet har det huvudsakliga ansva-
ret för att kvalitetssäkra den verksamhet som 
rapporteras för statsbidrag, men även regionerna 
arbetar aktivt och löpande med kvalitetssäkring. 
Kansliets och regionernas funktionsansvariga för 
ekonomi, rapportering och kvalitet möts regel-
bundet för samråd och utvecklingsarbete.  

Bildas internkontroll har sin utgångspunkt i 
Folkbildningsrådets anvisningar för folkbild-
ningsverksamheten som reglerar Bildas kärn-
verksamhet. Fokus ligger därför på den operativa 
och rapporteringsmässiga nivån som är central 
inom folkbildningsverksamheten.  

Förbundskansliet arbetar med riskanalys och 
åtgärdsarbete på olika nivåer inom Bilda och sä-
kerställer 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 god intern kontroll och 

verksamhetsstyrning genom att exempelvis ska-
pa rutiner för ekonomi och rapportering, fördela 
ansvar, genomföra riskanalyser och arbeta med 
handlings- och åtgärdsplaner. Kansliet stöder 
regionernas arbete genom instruktioner, mallar 
och lathundar.  

SÄRSKILD KONTROLL   

Under 2021 genomfördes en fördjupad gransk-
ning av folkbildningsverksamheten 2020 i 
samtliga sex regioner. Kontrollen syftade till 
att granska om verksamheten 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 
Studieförbundens nya granskningsverktyg och 
arbetssätt för att kvalitetssäkra folkbildnings-
verksamheten.   Granskningen resulterade i ett 
tiotal förbundsgemensamma åtgärdspunkter och 
rekommendationer som ska bearbetas under 
2022 - 2023.   

Bilda redovisar årligen genomförandet och resul-
tatet av bland annat granskningar och justering-
ar av den statsbidragsberättigade verksamheten 
till Folkbildningsrådet.  

Deltagarnas upplevda betydelse av studiecirklar 
Bilda genomför årligen deltagarenkäter för att 
mäta vad studiecirkeln betytt för våra deltagare. 
I deltagarenkäten ställer vi frågor om deltagar-
nas lärande, delaktighet, egenmakt, meningsska-
pande och engagemang.  

Årets deltagarundersökning genomfördes i juli 
2021. Enkäten fångade upp den studiecirkelverk-
samhet som slutrapporterades under senvåren 
och sommaren 2021. Omfattningen av verksam-
heten var betydligt mindre än normalt, på grund 
av coronapandemin och restriktionerna.  

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 projektstödsfunk-
tionens syfte är att stödja regionerna att bereda, 
följa upp och utvärdera projekt genom att till-
handahålla projektmallar och verktyg och bygga 
projektkompetens inom Bilda genom rådgivning, 
stöd i ansökansförfarandet och utbildning. Un-
der 2021 ansökte och beviljades sammanlagt tio 
projekt med medel från andra bidragsgivare och 
finansiärer än Folkbildningsrådet. 
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förbunden 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. 

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 rapporterings-
tjänst, e-tjänster, i studieförbundens gemensamma 
verksamhetsrapporteringssystem Gustav. E-tjänster 
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 
verksamhet gemensamt för alla studieförbund. Det 
gör jämförelser av personuppgifter möjligt, vilket un-
derlättar granskning studieförbunden emellan. 

HR 
HR-enheten på Bilda har ett organisationsövergri-
pande 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 
medarbetarskap i kombination med ett moget och 
medvetet ledarskap skapar förutsättningar för att vi 
tillsammans kan utföra högkvalitativ verksamhet och 
bidra till Bildas övergripande mål och vision.  

Covid-19 påverkade även under 2021 vad HR arbe-
tade 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 detta arbete 
genomfördes 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) 
under året samt vilken typ av stöd de hade behov av. 
Hur det framtida 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 medarbetar-
undersökning vars resultat bearbetades och följ-
des upp under vintern. En annan central fråga var 
säkerhets- och krishantering, både i relation till Bildas 
verksamhet vid SCSC och verksamheten i Sverige.  
Under 2021 togs en digital utbildning med fokus på 
värderingskonflikter, normer och antidiskriminering 
fram, som är obligatorisk för alla anställda. Även ett 
antal obligatoriska basutbildningar med fokus på digi-
tal kompetens togs fram och genomfördes under året. 
I samarbete med Linköpings Universitet genomfördes 
utbildningen ”Folkbildningens Idé och Utveckling” för 
första gången som en uppdragsutbildning för anställ-
da inom Bilda. 

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 inled-
des ett gemensamt arbete tillsammans med övriga 
studieförbund och branschorganisationen Studie-

Stödfunktioner

Administrationsteamet har under 2021 arbetat 
något annorlunda än tidigare år. Dels på 
grund av att bemanningen har varit lägre. Dels 
då hemarbete har inneburit att en stor del av 
kommunikationen med verksamhetsutveck-
lare och huvudledare i verksamheten endast 
har skett digitalt eller telefonledes.  

Fokus inom administrationen har varit verk-
samhetsregistrering, ekonomi och kvalitet. 
Under året har tid även avsatts till kompe-
tensutveckling.  Administrationsteamet har 
stärkt sina kunskaper i den nya digitala rap-
porteringstjänsten e-tjänster för att förbereda 
Bilda Nord på att all verksamhet ska rapporte-
ras digitalt från 2022. Teamet har även hjälpt 
till vid utbildning inom det området. Ett nytt 
budget- och uppföljningssystem har imple-
menterats i Bilda under året och befintliga 
ekonomisystem uppgraderades vilket har 
inneburit en kvalitetshöjning för regionen och 
ett förenklat arbete för administrationsteamet. 

Elisabeth Odenius Lundgren
Enhetschef administration och ekonomi
Bilda Nord

mailto:elisabeth.odenius.lundgren%40bilda.nu?subject=
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Regionfakta

STUDIEFÖRBUNDET BILDA NORD omfattar Västernorr-
lands län från Härnösand och norrut, Västerbotten och 
Norrbottens län. Regionkontoret ligger i Umeå, länskon-
tor finns i Luleå och Örnsköldsvik samt platskontor i 
Skellefteå och Sollefteå. Förutom kontor så finns verk-
samhetslokaler inom musikversamheten i Luleå, Umeå 
och Sollefteå i region Nord. Studieförbundet Bilda Nord 
har personal inom alla profilområden, liksom inom våra 
kompetens- och stödområden.

Inom Region Nord är musikverksamheten den största 
och utgör 51% av alla studiecirklar och annan folkbild-
ning. Näst störst är verksamhet inom religion som står 
för 17%, därefter hantverk på 9%. För mer statistik se 
avsnittet Verksamhetsstatistik på sidan 49.

Personal och ledare
Regionen har cirka 20 anställda inom ett flertal
funktioner som till exempel verksamhetsutvecklare,
administratörer, fastighetsskötare, kultursamordnare,
projektanställda, kommunikatör och deltidsanställda
ledare. Personalen leds av regionchefen och en enhets-
chef. Ytterst ansvarig är regionstyrelsen. 

Regionstyrelsen
Regionstyrelsen har under året haft fem protokollförda 
sammanträden. Styrelsen har förutom ordinarie möten 
jobbat med styrelseutveckling och digital utveckling. 
Styrelsen har också deltagit aktivt i arbetet med verk-
samhetsplanering i samverkan med personal. 

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

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

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

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

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

Håkan Wallgren
Verksamhetsutvecklare Kultur
079-060 66 04
hakan.wallgren@bilda.nu
SOLLEFTEÅ

Emelie Almgren
Projektledare Kyrka/Samhälle
070-777 51 93
emelie.almgren@bilda.nu
ÖRNSKÖLDSVIK

Cathrine Enqvist
Verksamhetsutvecklare Kultur/
Kyrka/Samhälle
076-891 61 01
cathrine.enqvist@bilda.nu
SKELLEFTEÅ

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

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

Lisa Lestander
Producent Umefolk
lisa.lestander@bilda.nu
UMEÅ

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

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

Gunilla Myntti
Vikarierande Administratör
UMEÅ

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

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

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

Jakob Ollander
Kommunikatör
072-083 86 65
jakob.ollander@bilda.nu 
UMEÅ

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

Anna Marklund
Administratör
090-200 61 64
anna.marklund@bilda.nu
UMEÅ

Göran Rönnbäck
Regionchef
090-14 20 40
goran.ronnback@bilda.nu
LULEÅ
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Styrelsegalleri

Habtom Ghebre Medhin
Regionstyrelseledamot
Bilda Nord
UMEÅ

Fatima Rosendal
Regionstyrelseledamot
Bilda Nord
LULEÅ

Peter Asplund
Regionstyrelseledamot
Bilda Nord
KALIX

Roland Gustafsson
Regionstyrelseledamot
Bilda Nord
STORUMAN

Ingrid Nordlund
Regionstyrelseledamot
Bilda Nord
KRAMFORS

Kerstin Granstig Jonasson
Förtroendeval revisor
Adjungerad ledamot
Bilda Nord
UMEÅ

Inger Edvall
Regionstyrelseledamot
Bilda Nord
HÄGGVIK, NORDINGRÅ

Per-Martin Jonasson
Regionstyrelseledamot
Bilda Nord
SÄVAR

Lennart Ljung
Ordförande regionstyrelsen
Bilda Nord
BYGDSILJUM

Rosemarie Essebro
Regionstyrelseledamot
Bilda Nord
LYCKSELE

Caroline Nordlund
Regionstyrelseledamot
Bilda Nord
LULEÅ

Medlemsorganisationer

Pingstförsamlingen Arjeplog
Betaniastiftelsen
Mjösjöby Pingstkyrka Bjurholm
Sionförsamlingen Bjurholm
Elimförsamling Boden
Eritreanska Santa Maria Ortodoxa församling Boden
Johanneskyrkan Boden
Nya Korskyrkan Boden
Pingstförsamlingen Boden
Sionförsamlingen Bratten
Dorotea Filadelfiaförsamling
Equmeniakyrkan Region Nord
Filadelfiaförsamlingen Pingst Storuman
Gammelstad Elimförsamling
Granö Saronförsamling
Gunnarn Filadelfiaförsamling
Gällivare Pingstförsamling
Betelkyrkan Haparanda
Frälsningsarmén Haparanda
Harads Missionsförsamling
Hela Människan/RIA
Hemavan-Tärnaby Missionsförsamling
Pingstkyrkan Holmsund
Filadelfiaförsamlingen Stigsjö
S:t Olofs Katolska församling Härnösand
Hällnäs Frälsningsarmén
Brunnskyrkan Härnösand
Pingstförsamling Härnösand
Ängekyrkan Missionsförsamling Härnösand
Pingstförsamling Härnösand
Hörnsjö Missionsförsamling
Jävre Kustkyrkan
Equmeniakyrkan Kalix
Kalix Pingstförsamling
Fjällkyrkan Kiruna
Kiruna Missionsförsamling
Klöverträsk Pingstförsamling
Filadelfiaförs Bollstabruk
Pingstkyrkan Kramfors
Equmeniakyrkan Kvarnåsen
Luleå Baptistförsamling
Equmeniakyrkan Luleå
Eritreanska ortodoxa kyrkan

Frälsningsarmén Luleå
Korskyrkan Luleå
Luleå Missionsförsamling
Luleå Pingstförsamling
Rysk-Ortodoxa Församling Luleå
Luleå S:t Josef Arb kat församling
Sveriges Unga Katoliker Luleå
Equmeniakyrkan Lycksele
Lycksele Pingstförsamling
Församlingen ICHTYS
Malmberget Missionsförsamling
Equmeniakyrka Malå
Pingstkyrkan Malå
Nordmalings Baptistförsamling
Nordmalings Pingstförsamling
Norsjö Filadelfiaförsamling
Norsjö Missionsförsamling
Pajala Pingstförsamling
Baptistförsamling Djupvikskyrkan Piteå
Eritreanska Ortodoxa Kyrkan Piteå
Strömnäskyrkan Piteå
Robertsfors Missionsförsamling
Pingstförsamlingen Västerbottens Mellanbygd
Rosvik Betelförsamling
Råneå Pingstförsamling
Frälsningsarmén Skelleftehamn
Byske fria Församling
Byske Korskyrkan
Equmeniakyrkan Skellefteå
Skellefteå Eritreanska ortodoxa församlingen
Skellefteå Pingstkyrka
RPG Skellefteå
S:t Lukasstiftelsen Skellefteå
S:ta Maria katolska kyrkan Skellefteå
Skellefteå Stadsmission
Ursviken Brukskyrkan
Sollefteå Missionsförsamling
Pingstkyrkan Sollefteå
S:t Teklehaymanos Sollefteå
Smyrnaförsamlingen Resele
Sorsele Filadelfiaförsamling
Frälsningsarmén Storuman
Storumans Missionsförsamling
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Verksamhetsstatistik

Studiecirklar
      Antal studietimmar 2020
      Antal studietimmar 2021

Annan folkbildningsverksamhet
      Antal studietimmar 2020
      Antal studietimmar 2021

Kulturprogram
      Antal arrangemang 2020
      Antal arrangemang 2021

Verksamhetsvolym (Asylverksamhet ej inräknat)

   Antal arrangemang Antal unika deltagare    Antal studietimmar

Verksamhetsform 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Studiecirklar 394 598 1 662 2 329 16 193 22 780

Annan folkbildningsverksamhet 214 273 2 283 2 858 2 184 2 955

Kulturprogram* 485 891 – – 4 365 8 019

Totalt 1 093 1 762 3 945 5 187 22 742 33 754

Riktade insatser 2021

Antal arrangemang Antal unika deltagare Antal studietimmar

Svenska från dag ett 10 40 253

Vardagssvenska 4 32 190

Personer långt från arbetsmarknaden 1 9 34

Svenska för föräldralediga 2 4 80

Arbetsmarknadsnära insatser på distans 0 0 0

Totlt 17 85 557

* För kulturprogram förs ingen statistik över unika deltagare.
 Kulturarrangemang räknas om till nio studietimmar per arrangemang.
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Strycksele Filadelfiaförsamling
Sävaråkyrkan
Tärna Frikyrkoförsamling
Töre Sionförsamling
Björkstakyrkan Umeå
Umeå Christ Church
Eritreanska Santa Maria Ortodoxa tewahdo kyrka Umeå
Frälsningsarmén Umeå
Umeå Hedlundakyrka
Korskyrkan Umeå
Umeå Kristi Moders Katolska församling
Pingstkyrkan Umeå
RPG Umeå
S:t Lukasstiftelsen Umeå
St Kidane Mihrets Umeå
Kristna Fredsrörelsen Umeå
Umeå Folkmusikförening
Vidsel Filadelfiaförsamling
Frälsningsarmén Vilhelmina
Vilhelmina Missionsförsamling
Vilhelminabygden Pingstförsamling
Centrumkyrkan Vindeln
RPG Vindeln
Vistträsk Fria Församling
Vännäs Missionsförsamling
Pingstkyrkan Vännäs
Åsele Filadelfiaförsamling
Korskyrkan Älvsbyn
Örarna Sionförsamling
Överkalix Kristi Förklarings Ortodoxa Församling
Saronförsamling Överkalix
Pingstförsamling Överkalix
Centrumkyrkan Bjästa
Centrumkyrkan Husum
Elimförsamlingen Örnsköldsvik
Framtidskyrkan Örnsköldsvik
Hemlings Missionsförsamling
Långviksmons Missionsförs
Pingstkyrkan Örnsköldsvik
Pingstkyrkan Överhörnäs
RPG Örnsköldsvik
S:t Olofs Katolska församling Örnsköldsvik
Skorpeds Baptistförsamling
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13-24 år
>65 

Könsfördelning 
cirklar och annan 
folkbildning 2021

     Män        Kvinnor

Åldersfördelning 
cirklar och annan
folkbildning 2021

<13 år
25-65 år

Ämnesfördelning 
cirklar och annan 
folkbildning 2021

Religion

Hantverk

Musikverksamhet

Folkhälsa

Kör

Samhälle

Övrigt***

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

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

Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar*

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Medlemsorganisationer 440 856 9 310 33 328 6 806 12 204

  Därav frikyrkor 334 563 6 669 23 793 5 553 8 767

  Därav ortodoxa kyrkor 59 216 1 641 8 076 578 2 703

  Därav katolska kyrkan 18 18 175 163 250 156

  Därav ekumeniska organisationer 29 59 825 1 296 425 578

Samverkande organisationer 237 349 17 735 34 082 5 528 7 093

  Därav kulturföreningar 148 184 8 179 8 745 3 632 4 699

  Därav kyrkliga organisationer 31 65 7 469 22 729 848 905

  Därav övriga 58 100 2 087 2 608 1 048 1 489

Fria grupper** 219 319 17 778 14 530 7 563 11 349

  Därav kulturgrupper 203 285 17 421 14 121 6 763 10 106

  Därav övriga 16 34 357 409 800 1 243

Verksamhet i egen regi 197 238 8 579 6 857 2 845 3 108

Totalt 1 093 1 762 53 402 88 797 22 742 33 754

16%

35%
65%

9%
11%

56%

24%

51%

17%

9%

4%

5%

4%
9%

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 fördelad på län och kommuner

Norrbottens län
    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Arjeplog

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 1 0 20 0 9 0

Summa 1 0 20 0 9 0

Arvidsjaur

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 11 0 120 0 99 0

Summa 11 0 120 0 99 0

Boden

  Studiecirklar 15 24 107 207 384 484

  Annan folkbildningsverksamhet 5 12 67 152 90 208

  Kulturprogram 28 33 710 1 605 252 297

Summa 48 69 884 1 964 726 989

Gällivare

  Studiecirklar 6 4 36 38 124 93

  Annan folkbildningsverksamhet 2 3 42 49 66 68

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 8 7 78 87 190 161

Haparanda

  Studiecirklar 3 0 18 0 60 0

  Annan folkbildningsverksamhet 2 0 9 0 32 0

  Kulturprogram  4 1 122 15 36 9

Summa 9 1 149 15 128 9

Jokkmokk

  Studiecirklar 2 3 12 16 23 48

  Annan folkbildningsverksamhet 3 1 22 6 65 25

  Kulturprogram 0 7 0 69 0 63

Summa 5 11 34 91 88 136

Kalix

  Studiecirklar 3 7 27 57 82 182

  Annan folkbildningsverksamhet 3 2 30 25 64 50

  Kulturprogram 0 4 0 84 0 36

Summa 6 13 57 166 146 268
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Kiruna

  Studiecirklar 1 6 6 51 41 225

  Annan folkbildningsverksamhet 0 1 0 14 0 48

  Kulturprogram 0 15 0 686 0 135

Summa 1 22 6 751 41 408

Luleå

  Studiecirklar 40 64 263 394 1 568 2 280

  Annan folkbildningsverksamhet 24 20 383 245 174 157

  Kulturprogram 17 32 593 1 116 153 288

Summa 81 116 1 239 1 755 1 895 2 725

Pajala

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Piteå

  Studiecirklar 10 16 79 122 232 416

  Annan folkbildningsverksamhet 4 4 66 71 29 24

  Kulturprogram 1 41 150 1 471 9 369

Summa 15 61 295 1 664 270 809

Älvsbyn

  Studiecirklar 8 12 60 97 226 372

  Annan folkbildningsverksamhet 1 0 3 0 2 0

  Kulturprogram 2 39 48 921 18 351

Summa 11 51 111 1 018 246 723

Överkalix

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 1 0 135 0 9 0

Summa 1 0 135 0 9 0

Övertorneå

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram  0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Summa Norrbottens län 197 351 3 128 7 511 3 847 6 228

Västerbottens län

    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Bjurholm

  Studiecirklar 0 2 0 18 0 40

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 2 0 18 0 40

Dorotea

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0 0

Lycksele

  Studiecirklar 5 11 37 88 113 255

  Annan folkbildningsverksamhet 3 6 25 84 32 123

  Kulturprogram 1 7 15 14 918 9 63

Summa 9 24 77 15 090 154 441

Malå

  Studiecirklar 3 7 23 59 63 179

  Annan folkbildningsverksamhet 1 2 7 36 12 29

  Kulturprogram 0 31 0 463 0 279

Summa 4 40 30 558 75 487

Nordmaling

  Studiecirklar 0 7 0 48 0 141

  Annan folkbildningsverksamhet 0 4 0 38 0 76

  Kulturprogram 0 0 0 0 0 0

Summa 0 11 0 86 0 217

Norsjö

  Studiecirklar 3 4 18 24 64 69

  Annan folkbildningsverksamhet 0 5 0 62 0 55

  Kulturprogram 0 19 0 158 0 171

Summa 3 28 18 244 64 295

Robertsfors

  Studiecirklar 5 9 38 80 130 262

  Annan folkbildningsverksamhet 5 4 48 66 38 67

  Kulturprogram 4 1 751 50 36 9

Summa 14 14 837 196 204 338
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Skellefteå

  Studiecirklar 40 64 301 488 957 1 324

  Annan folkbildningsverksamhet 17 46 245 483 195 376

  Kulturprogram 88 147 4 668 3 398 792 1 323

Summa 145 257 5 214 4 369 1 944 3 023

Sorsele

  Studiecirklar 0 0 0 0 0 0

  Annan folkbildningsverksamhet 0 2 0 38 0 18

  Kulturprogram 2 1 78 10 18 9

Summa 2 3 78 48 18 27

Storuman

  Studiecirklar 9 13 73 82 353 356

  Annan folkbildningsverksamhet 2 3 19 26 10 34

  Kulturprogram 3 4 52 79 27 36

Summa 14 20 144 187 390 426

Umeå

  Studiecirklar 178 221 913 1 013 9 038 11 323

  Annan folkbildningsverksamhet 62 75 1 282 1 359 357 561

  Kulturprogram 240 369 26 781 29 943 2 160 3 321

Summa 480 665 28 976 32 315 11 555 15 205

Vilhelmina

  Studiecirklar 0 2 0 7 0 41

  Annan folkbildningsverksamhet 5 1 25 4 12 4

  Kulturprogram 2 8 220 922 18 72

Summa 7 11 245 933 30 117

Vindeln

  Studiecirklar 2 7 7 35 26 159

  Annan folkbildningsverksamhet 7 8 47 83 108 64

  Kulturprogram 6 16 233 807 54 144

Summa 15 31 287 925 188 367

Vännäs

  Studiecirklar 9 16 49 101 199 397

  Annan folkbildningsverksamhet 9 2 72 15 50 13

  Kulturprogram 22 33 4 140 1 023 198 297

Summa 40 51 4 261 1 139 447 707

Åsele

  Studiecirklar 0 1 0 10 0 25

  Annan folkbildningsverksamhet 0 0 0 0 0 0

  Kulturprogram 0 2 0 70 0 18

Summa 0 3 0 80 0 43

Summa Västerbottens län 733 1 160 40 167 56 188 15 069 21 733

Västernorrlands län

    Antal arrangemang Antal deltagare Antal studietimmar

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Härnösand

  Studiecirklar 19 28 154 225 786 1 232

  Annan folkbildningsverksamhet 19 21 244 254 272 247

  Kulturprogram 17 9 795 334 153 81

Summa 55 58 1 193 813 1 211 1 560

Kramfors

  Studiecirklar 1 5 8 36 60 97

  Annan folkbildningsverksamhet 0 3 0 39 0 24

  Kulturprogram 2 28 120 356 18 252

Summa 3 36 128 431 78 373

Sollefteå

  Studiecirklar 11 23 49 100 692 1 292

  Annan folkbildningsverksamhet 4 6 25 54 54 86

  Kulturprogram 6 1 225 40 54 9

Summa 21 30 299 194 800 1 387

Örnsköldsvik

  Studiecirklar 21 42 144 260 972 1 488

  Annan folkbildningsverksamhet 36 42 483 599 522 598

  Kulturprogram 27 43 7 860 22 801 243 387

Summa 84 127 8 487 23 660 1 737 2 473

Summa Västernorrlands län 163 251 10 107 25 098 3 826 5 793

Totalt 1 093 1 762 53 402 88 797 22 742 33 754
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