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Det här är Studieförbundet Bilda
Studieförbundet Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med stöd och inspiration från
oss fårmänniskor med olika bakgrund möjlighet att mötas över gränser, få nya perspektiv på tillvaron
och att växa som människor. Bilda har sina rötter i flera idéburna traditioner. Här möts svenska
folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt
skapande inom musik, film, dans, hantverk och mycket annat.

Studieförbundet Bilda – syfte, uppdrag och bildningssyn
Syfte och uppdrag
Studieförbundet Bilda ska med kristen livsåskådning som grund bedriva folkbildningsarbete som
•
•
•
•

svarar mot behov i kyrka och samhälle
värnar individens integritet
främjar människans förmåga
till självständigt ställningstagande
till skapande verksamhet
till samarbete och gemenskap
stimulerar till ett ansvarigt engagemang i samhälls- och kulturliv.

I bildningsarbetet betraktas studieförbundets och medlemsorganisationernas respektive identitet och
uppdragsom gemensamma tillgångar.
Bildningssyn
Studieförbundet Bildas verksamhet vilar på folkbildningens grundsyn.
Verksamheten är fri och frivillig och öppen för alla oavsett bakgrund och utbildning. Verksamheten ska
värnamångfalden och ett demokratiskt arbetssätt, stärka livslångt lärande och kulturell verksamhet
samt stimulera ett aktivt kunskapssökande. Det stärker individens möjlighet att påverka både sin
livssituation och samhällsutvecklingen.
I Bildas folkbildningsverksamhet är också mötet mellan människor viktigt. Det är i det ömsesidiga
erfarenhetsutbytet och i den gemensamma reflektionen som de verkliga bildningsprocesserna äger rum.

Vision och verksamhetsidé
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, ochsprida den möjligheten till fler.
Vår verksamhetsidé
Bilda är ett studieförbund som skapar frizoner där olika perspektiv möts och där samspelet frigör
människors engagemang. Medskapande, delaktighet och livstolkning är centralt i vår bildnings- och
kulturverksamhet. Vår utgångspunkt är människors egna drivkrafter.

Arenor och bildningsrum
Bildas folkbildningsarbete är starkt i förankrat i våra medlemsorganisationer och därmed i
bildningsverksamhet kopplad till de traditionella svenska frikyrkorna, de ortodoxa och
österländska kyrkorna och katolska kyrkan i Sverige.

Bilda är också en egen folkbildningsaktör, med en fri roll i förhållande till sina
medlemsorganisationer.En stor del av verksamheten bedrivs i samarbete med människor och
grupper utan anknytning till dessa. Många av dem finns inom olika former av kulturverksamhet
och konstnärliga uttryck.
Vi vill möta förändringar och utmaningar i samhället genom att arbeta på flera arenor, med flera
olikabildningsrum och med kompetenta och engagerade samverkanspartner. En del i detta är att
utveckla vårt engagemang i samhällsfrågor och att jobba i projektform genom externa medel.

Organisation

Studieförbundet Bilda är organiserat i sex regioner, ett förbundskansli, tre profilområden, två
kompetensområden och ett antal stödfunktioner. Förbundsstämma hålls vartannat år och är förbundets
högstabeslutande organ. Förbundsstämman väljer förbundsstyrelse och förbundsordförande.

Studieförbundet Bildas uppdrag och mål
Bildas uppdrag
Studieförbundet Bilda tror på ett samhälle där människor möts och utvecklas
tillsammans. Vårt uppdrag är att verka inom folkbildningen, genom studiecirklar,
kulturprogram och andra sociala mötesplatser. Vi ska på olika sätt ta tillvara våra
medlemsorganisationers och enskilda människors drivkraft och möjliggöra deras idéer
och initiativ. Med stöd från oss ska människor med olika bakgrund få möjlighet att
mötas kring frågor, och i sammanhang, som rör kultur och livet i stort. Vi ska utveckla
mötesplatser – former, verktyg och miljöer – som göra dessa möten möjliga.

Statens mål med folkbildningen
Staten formulerar sitt folkbildningspolitiska mål såhär:
Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och
bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

Statens fyra syften

Statens syfte med stöd till folkbildningen – som det beslutats av riksdagen – är att den ska
•
•
•
•

stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
bidra till att göra det möjligt för en ökad 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
bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Verksamhetens inriktning

Områden som betonas i det folkbildningspolitiska målet och statens syfte med stödet till folkbildningen.
Studieförbundet ska arbeta aktivt för att:
•
•
•
•
•
•
•

verksamheten ska ha den inriktning som anges i statens syfte
erbjuda verksamhet i hela landet
nå nya deltagare
nå deltagare som är korttidsutbildade, utrikes födda deltagare respektive deltagare med
funktionsnedsättning
motverka alla former av diskriminering
integrera jämställdhetsperspektivet i folkbildningsverksamheten
erbjuda en verksamhet som är tillgänglig för alla, oavsett behov av särskilt stöd i
studiesituationen.

Strategiska teman och prioriteringar
Grunden och riktningen för Studieförbundet Bildas verksamhet och utvecklingsarbete har sin utgångspunkt i
Bildas stadgar, statens mål, syften och verksamhetsinriktning samt Bildas egna prioriteringar och mål som
anges i Möten över gränser, vårt framtids- och strategidokument för perioden 2017–21, som förlängdes till
2022 på förbundsstämman 2021. Det togs fram i omfattande process tillsammans med
medlemsorganisationer, förtroendevalda, deltagare och medarbetare. Prioritering och mål för 2022 är
formulerade utifrån de strategiska teman och prioriteringar som Möten över gränser anger.

Studieförbundet Bildas förbundsgemensamma mål för 2022
Vi ska bidra till fler människors utveckling, kulturskapande, lärande och ökad delaktighet för ett
hållbart och demokratiskt liv och samhälle. Det gör vi genom att:
•
•
•
•
•
•

utveckla och intensifiera samarbetet med medlemsorganisationer och
samverkansparter för att stärka framtidens folkbildning
öka förståelsen för existentiella frågor, kyrkans och religionens betydelse i
samhället
utveckla digital folkbildning i takt med samhällsutvecklingen
öka folkbildningsverksamheten i utsatta områden och glesbygdskommuner samt
utveckla arbetet med riktade bidrag för att nå prioriterade målgrupper
utveckla arbetet med vår kulturverksamhet och främja kulturens egenvärde
med en kvalitativ verksamhet verka för att nå fler unika deltagare.

Studieförbundet Bilda Sydvästs övergripande mål för 2022
Bilda Sydväst ska verka för ett samhälle där fler människor deltar, lär och tar ansvar för sin egen, andras och
samhällets utveckling.
Detta gör vi genom att:
•
•
•

Öka förståelsen och skapa utrymmen för kristen bildning, kultur och socialt
arbete. Detta gör vi med ett särskilt fokus på hållbarhet, barn- och
ungdomsverksamhet, jämställdhet och folkhälsa.
Utveckla och driva verksamhet för att nå prioriterade målgrupper och möta
samhällets behov. Detta gör vi med ett särskilt fokus på arbetsmarknad,
föräldrars delaktighet, folkhälsa och integration.
Verka för att fler ges möjlighet att utöva kultur i olika former på sin fritid. Detta
gör vi med ett särskilt fokus på folklig kultur, dans, urban kultur och pop/rock.

Profilområden
I organisationen har vi tre förbundsgemensamma profilområden: Kyrka, Samhälle och
Kultur. Verksamheten inom profilområdena speglar Bildas strategiska prioriteringar.
Profilområdena arbetar både med den långsiktiga strategin utifrån sin särart och utvecklar
verksamhet i samverkan med övriga profilområden och kompetensområden.

Kyrka – Bilda Sydvästs verksamhetsmål 2022

Inom profilområde Kyrka ryms folkbildningsarbetet inom tre kyrkofamiljer: frikyrkorna, de
ortodoxa kyrkorna och den katolska kyrkan. Här bedriver vi folkbildning i olika former där den
gemensamma nämnaren oavsett verksamhetsform eller inriktning är kristen livsåskådning. I nära
samverkan med församlingar, föreningar och människor som tillhör olika kyrkotraditioner vill vi
vara ett studieförbund för kyrkor, för deras samspel med varandra och deras engagemang i
samhället. Fokus under 2022 är att öka förståelsen och skapa utrymme för kristen bildning, kultur
och socialt arbete.

Detta gör vi med ett särskilt fokus på:
•
•
•
•

hållbarhet
barn- och ungdomsverksamhet
jämställdhet
folkhälsa.

Kultur – Bilda Sydvästs verksamhetsmål 2022

Inom profilområde Kultur bedriver vi folkbildning där kulturens egenvärde och kulturutövandet
står i centrum. Verksamheten präglas av stark deltagarkultur och medskapande och vi värnar
kulturens och konstens betydelse för individ och samhälle. Vi vill verka för ett samhälle där fler
människor oavsett bakgrund eller förutsättningar ges möjlighet att bli kulturutövare och genom
detta bidra till samhället. Inom profilområdet arbetar Bilda som egen aktör och i samverkan med
medlemsorganisationer, samverkansparter och fria grupper. Fokus under 2022 är att verka för att
fler ska ges möjlighet att utöva kultur i olika former på sin fritid.
Detta gör vi med ett särskilt fokus på:
•
•
•
•

folklig kultur
dans
urban kultur
pop/rock.

Samhälle – Bilda Sydvästs verksamhetsmål 2022

Inom profilområde Samhälle ryms en bred verksamhet som på olika sätt bidrar till att utveckla
människor och samhälle på ett hållbart, tillgängligt och demokratiskt sätt. Bilda är en aktiv
samhällsaktör i samverkan med medlemsorganisationer och samverkansparter. Här är våra
prioriterade målgrupper seniorer, personer med funktionsnedsättning, utrikesfödda och personer
som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi skapar synergier mellan allmän folkbildning, riktad
folkbildning och externt finansierade projekt, för att erbjuda studiecirklar och annan
folkbildningsverksamhet. Fokus under 2022 är att utveckla och driva verksamhet för att nå
prioriterade målgrupper och möta samhällets behov.
Detta gör vi med ett särskilt fokus på:
•
•
•
•

arbetsmarknad
föräldrars delaktighet
integration
folkhälsa.

Kompetensområden och stödfunktioner
Digital utveckling

Under perioden 2018 - 2021 Bilda haft ett digitalt utvecklingsprojekt som drivit den digitala
utvecklingen inom organisationen. Utvecklingsarbetet sker från och med 2022 i ordinarie
organisation i såväl verksamhet som inom stödprocesser.
Fokus under 2022 är att:
•
•

arbeta aktivt för att öka människors digitala mognad som gör att fler i högre grad
är inkluderade i samhället,
erbjuda kompetensutveckling internt och externt i digital folkbildning för att
den ska vara lättillgänglig och inkluderande, ha hög delaktighet och genomföras
på ett kvalitativt sätt,

•
•

utifrån verksamhetens behov, utveckla mötes- och arrangemangsformer internt
och externt anpassade efter förändrade beteendemönster, nya flexibla arbetssätt
och geografiskt obundna samarbetsformer,
främja effektiv resursanvändning som svarar mot verksamhetens behov,
tillexempel genom automatiserade flöden och kommunikationsytor.

Möten i Jerusalem

Här finns arbetet med utveckling av Bildas folkbildningsverksamhet som har anknytning till vad som
ibland kallas Det heliga landet, Israel och Palestina, och som möjliggörs genom vårt studiecenter i
Jerusalem, Swedish Christian Study Centre.
Fokus under 2022 är att:
•
•
•

erbjuda studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet kring tematiska
områden som den kristna kyrkans historia, religionsmöten och mänskliga
rättigheter,
fortsatt utveckla digitala möten mellan studiegrupper i Sverige och personer från
kyrkor, organisationer med flera i Israel och Palestina, bland annat som
webbinarier,
återuppta studieresor som svarar mot våra medlemsorganisationers och
samverkanspartners särskilda intressen och behov samt att i ett öppet utbud
erbjuda resor utifrån särskilda teman.

Ledarutveckling

Här ryms vårt arbete med kompetensutveckling för ledare och ledarstöd. Här ryms kvalitetsarbete och
uppföljning av ledarkvalifikationer. Vi vill öka mångfalden ledare samt andelen kvalificerade
cirkelledare i Bilda och utveckla grund- och fortsättningsutbildningar.
Fokus under 2022 är att:
•
•
•

erbjuda våra ledare digital kompetenshöjning i bland annat olika digitala
mötesverktyg och cirkelpedagogik och -metodik på distans,
utveckla ledarutbildningar inom våra externa projekt, i samarbete med våra
medlemsorganisationer och samverkansparter,
höja våra ledares kompetens kring den e-rapportering som blir obligatorisk från
och med 2022.

Administration – ekonomi, verksamhetsrapportering och kvalitet 2022

Den administrativa funktionen ombesörjer förbundsgemensam hantering av löner och löpande
redovisning samt bistår regionerna med ekonomisk planering, uppföljning och analyser. Inom
funktionen ryms även en samlad verksamhetsrapportering till Folkbildningsrådet samt utveckling och
uppföljning av kvalitetsarbetet inom hela Bilda. Det strategiska kvalitetsarbetet omfattar
framtidsinriktade frågeställningar utifrån olika verksamhets- och ekonomiperspektiv. Funktionen
ansvarar även för förvaltningen av Bildas gemensamma finansiella tillgångar.
Fokus under kommande år är att fortsätta utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra de olika ekonomiska
processerna och systemen. Det nya ekonomisystemet för budget och uppföljning implementeras, vilket
förväntas effektivisera ekonomiarbetet och förbättra förutsättningarna för strategisk planering.
Utvecklingen av arbetssätt och rutiner för digital verksamhetsrapporteringen har hög prioritet och sker
i tät samverkan med Bildas regioner och övriga studieförbund. Under 2022 tar Bilda ytterligare steg för
att stärka det systematiska kvalitetsarbetet. I prioriteringarna ingår förebyggande och fördjupade
utbildningsinsatser inom folkbildning och folkbildningens villkor och förutsättningar, samt utveckling
av nya rutiner för intern styrning och kontroll. En ökad tillämpning av kvalitetsstandarden COSO på
alla nivåer eftersträvas utifrån en helhetssyn på kvalitet.

HR

Bildas HR-enhet ger organisationens chefer och medarbetare stöd inom samtliga HR-områden, till
exempel rekrytering, lönebildning, arbetsmiljö, arbetsrätt och kompetensutveckling. Bilda ska vara en
attraktiv arbetsgivare som har lätt att attrahera och rekrytera personer med rätt kompetens och våra
anställda ska må bra på jobbet och vilja fortsätta utvecklas tillsammans med oss. Fokus under 2022 är
att digitalisera HR-processer, utveckla vårt arbete kring lönebildning samt säkerställa att vi har rätt
kompetens i förhållande till verksamhetens inriktning och mål.

Kommunikation och IT

Bildas kommunikationsarbete stödjer verksamhetsmålen och syftar till att synliggöra Bildas verksamhet
och folkbildningens idéer och former. Vi ska nå ut med verksamheten på ett tillgängligt sätt, så att den
kommer fler till del. Bildas kommunikation ska även bidra till förtroendefulla relationer och stödja alla
som är bärare av Bildas budskap. Fokus under 2022 är fortsatt utveckling av processer och strukturer
för samordnat, planerat flexibelt och tillgängligt kommunikationsstöd. Regionkommunikatörerna och
kommunikationsenheten på förbundskansliet har ett särskilt ansvar för den strategiska
kommunikationen i Bilda.
IT-enhetens arbete stödjer organisationen i utveckling, drift samt service och support inom områdena
IT och telefoni. Bilda ska vara en modern och effektiv IT-arbetsplats med moderna och
kostnadseffektiva systemlösningar och IT-tjänster med god säkerhet och tillgänglighet. Fokus är fortsatt
stöd i digitalisering och förvaltning inom verksamhet och stödfunktioner.

Policyer och riktlinjer
Bildas verksamhet regleras även av följande policyer, beslutade av
förbundsstyrelsen:
Jämställdhetspolicy
Personal- och kompetenspolicy
Tillgänglighetspolicy
Miljöpolicy
Policy avseende sexuella trakasserier och kränkande
särbehandling
Alkohol- och drogpolicy
Arbetsmiljöpolicy
Förbundsstyrelsen beslutar även om riktlinjer för folkbildningsverksamheten och kvalitetshöjande åtgärder.

