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1. Inledning 
Svenska studieförbundet är en plattform för samverkan. Svenska studieförbundet samlar en unik bredd 
av medlemsorganisationer och skapar möten över organisationsgränser.  
 
Svenska studieförbundet har sedan 2015 haft egen självständig verksamhet, efter många år av tätt 
samarbete med Svenska folkskolans vänner i det som var Svenska studiecentralen. Under de senaste 
åren har Svenska studieförbundet speciellt satsat på att bygga upp en omfattande grundverksamhet 
samt att höja känslan av samhörighet förbunden emellan, med syftet att främja förutsättningarna för 
samt stödja utvecklingen av medborgarsamhället i det svenska Finland, som bidrag till den demokratiska 
samhällsutvecklingen och den sociala välfärden. 
 
År 2019 utgår Svenska studieförbundets verksamhet från en ny strategi, där Studieförbundets roll som 
plattform för samverkan stärks. Vi fokuserar på tre strategiska mål: starkare tillsammans, slipade 
förbund och förändrat engagemang, genom konkret verksamhet inom påverkansarbete, 
kompetenshöjning och kommunikation. I all vår verksamhet utgår vi från lyhördhet, professionalitet och 
tillgänglighet. 
 
 

2. Medlemmar 
Svenska studieförbundet har 48 egentliga och 13 samverkande medlemmar. Medlemmarna är 
finlandssvenska förbund och centralorganisationer, som tillsammans representerar över 400 000 
personmedlemmar och över 1200 andra medlemmar (föreningar, organisationer, kommuner, 
församlingar osv.).  Medlemsförbundens behov är utgångspunkten för all verksamhet. Konkreta 
lösningar på utmaningar som är gemensamma för många av våra medlemsförbund ska snabbt kunna 
åtgärdas. Studieförbundet arbetar på nära håll med och för medlemmarna.  Studieförbundet jobbar för 
att medlemsförbunden ska samarbeta och sinsemellan ha nytta och stöd av varandra.   
 
 

3. Vår verksamhet 
Studieförbundet fortsätter vara en plattform för samarbete, skapar mötesplatser, bevakar gemensamma 
intressen samt informerar om och lyfter fram aktuella frågor och teman. Svenska studieförbundet stöder 
förbunden genom att stöda förtroendevalda och anställda på förbundsnivå, fokusera på gemensamma 
lösningar och främja förbundens verksamhetsförutsättningar.  
 
Verksamheten koncentreras till tre strategiska områden: starkare tillsammans, slipade förbund och 
förändrat engagemang. Genom påverkansarbete, kompetenshöjning och kommunikation når vi våra 
målsättningar. 
 
 
 



   
 

   
 

3.1 Starkare tillsammans 
Svenska studieförbundet samlar en unik bredd av medlemsorganisationer. Tillsammans är 
medlemmarna en stark och modig vägvisare för medborgarsamhället i Finland.  
 
Målsättningar 
Studieförbundet påverkar och bevakar samt informerar om frågor som är gemensamma för våra 
medlemsorganisationer och som påverkar organisationernas verksamhetsförutsättningar. Förbunden 
använder Studieförbundet som påverkanskanal där det ger mervärde och bidrar till gemensamma 
satsningar.  
 
Studieförbundet skapar möten över organisationsgränser för att främja samverkan. Studieförbundet 
erbjuder arenor för erfarenhetsutbyte och referensstöd kring frågor av sektorgemensamt intresse. 
 
Tyngdpunktsområden 2019 
Svenska studieförbundet utvecklar rollen som plattform för olika ärenden och bygger upp modeller för 
samverkan. Medlemsorganisationerna och andra aktörer börjar i allt högre grad se nyttan av att använda 
Svenska studieförbundet för olika slags ärenden och kommer med samarbets- och verksamhetsförslag. 
Studieförbundet håller kontakt med alla medlemsförbund och uppmuntrar till samarbete, där resultatet 
kan bli bättre av gemensamt agerande. I samarbete med våra medlemmar och andra organisationer 
ordnar vi evenemang och projekt som är till stöd för våra medlemmar. Vi fortsätter också diskussioner 
om samarbetsprojekt med olika parter, samt utreder möjligheten att dra igång olika projekt kring de 
idéer och förslag som kommer från medlemsförbunden och som kan stöda medlemmarna i deras 
strävanden. 
 
Svenska studieförbundet erbjuder nätverk för anställda och förtroendevalda för erfarenhetsutbyte och 
referensstöd. Vi ordnar också andra mötesplatser och arenor. Under 2019 samlar vi förbunden bland 
annat i samband med Studieförbundets vår- och höstmöten. Vi ordnar ett kommunikationsseminarium 
och andra träffar och möten. Vi erbjuder också ett evenemang speciellt riktat till förbundsstyrelserna, 
där målsättningen förutom kompetenshöjning är att jobba för samarbete och samverkan förbunden 
emellan. 
 
Svenska studieförbundet är en liten aktör som snabbt och smidigt kan reagera. I samarbete med våra 
medlemmar har vi möjlighet att snappa upp signaler i god tid. Som en bas för detta fungerar 
nätverksträffarna, där aktuella saker kommer upp, både genom noggrant valda teman och genom 
diskussionerna på träffarna.  
 
Svenska studieförbundet har en plats i Delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE). KANE:s 
verksamhetsplan sträcker sig över perioden 2017-2021. Visionen är ”Medborgarverksamheten är 
levande, autonom och förstärker allas möjligheter att delta. Organisationerna främjar en smidig 
utveckling av samhället i en föränderlig verksamhetsomgivning.” KANE har två strategiska 
målsättningar:  

o Medborgarverksamhetens autonomi förstärks. 
o Globala förändringar och deras inverkan på medborgarsamhället erkänns. 

Studieförbundet arbetar utgående från denna vision och de strategiska målsättningarna och lyfter fram 
det finlandssvenska medborgarsamhällets speciella utmaningar i arbetet inom KANE. Studieförbundet 
har via delegationen möjlighet till förstahandsinformation, och vi arbetar systematiskt för att föra 
informationen vidare och påverka arbetet. 
 
Intressebevakningsutskottet behandlar olika teman och Studieförbundet sprider information bland 
annat via nyhetsbrevet, nätverken, styrelsearbetet och direkta kontakter till medlemsförbunden. Vi 
jobbar för koordinering av finlandssvensk representation på strategiskt viktiga poster, för att stärka 
påverkansarbetet i frågor som är gemensamma för förbunden, för att få information om aktualiteter men 
också för att försäkra oss om att de finlandssvenska förbunden finns representerade på olika håll.  
 
Studieförbundet samarbetar aktivt med olika aktörer. Vi är medlemmar i Delegationen för 
medborgarsamhällspolitik (KANE), Suomen Kylät – Finlands byar, Kansalaisareena, Pohjola-Norden, 
Föreningen 4 Byar, IDNET (projektet Svenskfinland som brobyggare och pilotområde) och samarbetar 



   
 

   
 

med ett brett spektrum av andra aktörer.  Vi deltar också aktivt i evenemang, seminarier och möten för 
att bredda kontaktnätverket och även bredda de sammanhang där Svenska studieförbundet ses som en 
aktiv aktör. Under år 2019 kommer Studieförbundet fortsättningsvis aktivt att söka nya nätverk och 
samarbetsmöjligheter i Svenskfinland, Finland och Norden. 
 
 

3.2 Slipade förbund 
Svenska studieförbundet erbjuder stöd till förtroendevalda och anställda så att dessa kan driva och 
utveckla sina organisationer mot en hållbar framtid, där civilsamhället är en tydlig sektor att räkna 
med.  
 
Målsättningar 
Sakkunniga styrelser är i nyckelposition för att föra förbunden framåt mot en hållbar framtid. Svenska 
studieförbundet stärker kompetensen hos medlemsorganisationernas styrelser samt hos anställda. Vi 
stöder kvalitativa processer inom förbunden. 
 
Svenska studieförbundet lyfter fram det breda arbete som bedrivs inom ramen för det finlandssvenska 
civila samhället och stöder organisationerna att synliggöra sin sakkunskap.  
 
Tyngdpunktsområden 2019 
Vi stärker kompetensen hos både anställda och förtroendevalda genom kvalitativ fortbildning, 
referensstöd och erfarenhetsutbyte. Vår breda nätverksverksamhet utvecklas och utvärderas 
kontinuerligt. Vi utreder också möjligheter att i samarbete med andra aktörer göra olika större 
kompetenshöjande insatser. 
 
Svenska studieförbundet arbetar för att kartlägga olika områden gällande processer inom förbunden. 
Under år 2018 har vi gjort en omfattande undersökning av arbetsvälmåendet inom de finlandssvenska 
förbunden och utgående från resultaten, som blir klara mot slutet av år 2018, arbetar vi vidare under år 
2019 både med att lyfta temat kring arbetsvälmående och genom att ta fasta på det som undersökningen 
visar. Under året genomförs en kompetenskartläggning som sedan är grund för fortsatt arbete gällande 
kompetenshöjning. 
 
Förbundens ordförande och styrelseledamöter är en ytterst viktig grupp när det gäller förbundens 
utveckling. Ett mentorskapsprogram för förtroendevalda och ett stort evenemang med arbetsnamnet 
Styrelsedagar ordnas under året. Dessutom utreds andra former för kompetenshöjning i samarbete med 
andra aktörer. 
 
Svenska studieförbundets första mentorskapsprogram för förbundsanställda avslutades under år 2018 
och utvärderingen visade att det var ett bra sätt att stöda förbundsanställda. Under året startar ett nytt 
mentorskapsprogram för anställda som vill utvecklas i sitt arbete med hjälp av en erfaren mentor.  
 
Studieförbundet utreder och om möjligt ansöker om ett mobilitetsprojekt via Erasmus+, för att erbjuda 
anställda möjlighet att delta i en kurs i ett annat land, både för innehållet och för att knyta kontakter och 
få nya idéer och inspiration till arbetet i det egna förbundet.  
 
Svenska studieförbundet delar ut vandringspriset Årets förbund för att stimulera Studieförbundets 
medlemmar att aktivt verka enligt sina stadgar och lyfta fram sina bedrifter. 
 
 

3.3 Förändrat engagemang 
Svenska studieförbundet synliggör civilsamhället och dess betydelse för enskildas liv och samhällets 
utveckling samt stöder medlemsorganisationerna i den pågående samhällsutvecklingen där 
traditionellt medlemskap utmanas av andra former av engagemang. 
 
Målsättningar 



   
 

   
 

Nya former av engagemang ställer krav på organisationer. Studieförbundet lyfter fram modeller och 
exempel på volontärverksamhet, olika sätt att forma verksamheten med möjligheter till ”cherry picking” 
och den ökande trenden att hellre betala för sig än att delta i talkoarbete. Studieförbundet arbetar också 
för att det ska finnas trygga möjligheter att engagera sig på svenska i Finland.  
 
Mätbarhet av verksamheten blir allt viktigare, både för att utveckla verksamheten men också enligt krav 
av finansiärer. Studieförbundet stöder medlemsorganisationerna i detta utvecklingsarbete. 
 
Tyngdpunktsområden 2019 
Svenska studieförbundets styrelse tillsammans med nyckelpersoner i förbundsvärlden deltar i 
Ledarskapsforum, som ordnas av Ideell arena i Sverige i februari. Temat är ansvar. 
 
Svenska studieförbundets nyhetsbrev och webbsajt utvecklas parallellt och temat engagemang och sätt 
att fånga engagemang lyfts fram ur olika synvinklar.  
 
I samarbete med SFV och Bildningsalliansen fokuserar vi på kompetenshöjning gällande temat förändrat 
engagemang via samarbetsplattformen som har arbetsnamnet ”Kursbrickan” och som vidareutvecklas 
under året. 
 
Vi lyfter fram möjligheten att engagera sig på svenska bland annat inom Kansalaisareena, där Svenska 
studieförbundet under år 2018 blivit medlem.  
 
 

4. Administration, kommunikation och ekonomi 
Studieförbundets medlemmar samlas till vårmöte i april och höstmöte inom oktober-december. 
Styrelsen ansvarar för förbundets intressen och förvaltning mellan förbundsmötena. Styrelsen 
sammankommer regelbundet och under sommaren eller i början av hösten ordnas ett utvärderings- och 
planeringsseminarium för styrelsen. Styrelsen arbetar under år 2019 med att förverkliga den nya 
strategin och att utveckla verksamheten enligt medlemmarnas önskemål och behov. Verksamheten 
utvärderas kontinuerligt.  
 
Det operativa arbetet sköts av verksamhetsledaren, som aktivt håller kontakt med fältet. 
Studieförbundets kansli finns i SFV-huset G18 i Helsingfors. Studieförbundet kommer fortsättningsvis 
att erbjuda högskolestuderande möjlighet att utföra sin praktik hos oss, både för att få konkret hjälp i 
arbetet men samtidigt också för att erbjuda unga en unik inblick i det finlandssvenska förbundslivet och 
den vägen väcka intresset för att arbeta inom civilsamhället.  
 
Studieförbundets främsta informationskanal är vårt nyhetsbrev, där nyheter, aktualiteter och ärenden 
som är relevanta för målgruppen förmedlas. Studieförbundet upprätthåller webbsidan 
studieforbundet.fi. Vi syns och kommunicerar även via sociala medier, både för att nå 
medlemsförbunden, men också för att lyfta fram vår och våra medlemsförbunds verksamhet.  
 
Studieförbundet har fått verksamhetsbidrag av Svenska folkskolans vänner och vi ansöker om fortsatt 
understöd. Dessutom kommer Studieförbundet att ansöka om bidrag och understöd från olika fonder 
och stiftelser samt projektunderstöd. Medlemsavgifterna är också en viktig del av inkomsterna. 
Studieförbundet kommer under år 2019 också att jobba för att bredda finansieringsbasen. Vi strävar 
efter att utöka personalstyrkan för att kunna driva och utveckla verksamheten, men också för att ha mer 
resurser för intressebevakning och att lyfta fram de finlandssvenska förbundens gemensamma intressen. 


