
   
 

   
 

Svenska studieförbundet/Förbundsarenan 
Verksamhetsplan år 2020 

(Godkänd på höstmötet 27.11.2019) 

 
Inledning 
 
Svenska studieförbundet är en plattform för samverkan. Studieförbundets uppgift är att stöda 
medlemsförbunden i deras strävanden och att fungera som förbundens förbund. Under år 2020 utgår 
verksamheten från strategin för åren 2019–2022. Organisationen utvecklas till en plattform för 
samverkan och verksamheten koncentreras till tre strategiska områden: starkare tillsammans, slipade 
förbund och förändrat engagemang. Genom påverkansarbete, kompetenshöjning och kommunikation 
når vi våra målsättningar. 
 
Visionen är att Svenska studieförbundet fungerar som en gemensam plattform för förbunden att agera 
tillsammans och att Studieförbundet stärker förutsättningarna för förbunden att utvecklas och verka 
enligt sina egna syften och ändamål. Svenska studieförbundet har syftet att främja förutsättningarna för, 
samt stödja utvecklingen av medborgarsamhället i det svenska Finland, vilket bidrar till den 
demokratiska samhällsutvecklingen och den sociala välfärden. 
 
Svenska studieförbundet skapar mötesplatser, bevakar gemensamma intressen samt informerar om och 
lyfter fram aktuella frågor och teman. Svenska studieförbundet betjänar medlemsförbunden genom att 
stöda förtroendevalda och anställda på förbundsnivå, utveckla gemensamma lösningar och främja 
förbundens verksamhetsförutsättningar. Under året tar organisationen i burk det nya namnet 
Förbundsarenan och kommunicerar samtidigt vad organisationen är och gör.  
 
Svenska studieförbundet har 51 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. Svenska 
studieförbundet arbetar på nära håll med och för medlemmarna. Svenska studieförbundet jobbar för att 
medlemsförbunden ska samarbeta och sinsemellan ha nytta och stöd av varandra.   
 
 

Strategiska målsättningar 
 
Svenska studieförbundet verkar för förbundens verksamhetsförutsättningar genom ökat samarbete och 
koordinering. Under året kommer vi att  
 

• erbjuda arenor och mötesplatser för diskussion kring aktuella utmaningar och möjligheter för 
civilsamhället, samt kamratstöd och erfarenhetsutbyte 

• samla in och vidareförädla initiativ och önskemål till verksamhet som stöder och utvecklar 
förbunden och erbjuda samarbetslösningar där det är relevant och befogat 

• öka kännedomen om vad förbunden gör 
• fånga upp, lyfta fram, informera om och gå vidare i frågor gällande sektorns 

verksamhetsförutsättningar 
• frigöra resurser för förbunden att sköta sina grunduppdrag genom gemensamma lösningar 

 
 

Starkare tillsammans 
Svenska studieförbundet samlar en unik bredd av medlemsorganisationer. Tillsammans är medlemmarna 
en modig vägvisare för medborgarsamhället i Finland. Under året kommer vi att arbeta för ökad 
kompetens genom mer erfarenhetsutbyte mellan förbunden. Vi kommer också att arbeta för större 
effekt av förbudens arbete i påverkansfrågor genom koordinering, med att främja kontakter mellan 



   
 

   
 

förbunden, nationellt och nordiskt samt med att stöda medlemsorganisationerna att påverka och bidra 
till det nationella samhällsbygget, både enskilt och gemensamt. 
 
Vi erbjuder anställda och förtroendevalda inom förbunden möjlighet till nätverksverksamhet med 
fysiska träffar kring olika aktuella och relevanta teman, samt möjlighet att nätverka via nätet. Vi 
utvecklar vår omfattande nätverksverksamhet genom benchmarking nationellt och internationellt och 
utvärderar kontinuerligt över vilka nätverk som finns, vilka som behövs och hur verksamheten stöder 
deltagarna. Vi strävar efter att nätverken är deltagarorienterade och erbjuder den koordinering och 
facilitering som behövs.  
 
Vi ordnar seminarier och utbildningstillfällen för målgruppen. En storsatsning år 2020 är 
Organisationskonferensen, där förbundens ledning samlas till kompetenshöjning och nätverkande. Vi 
ordnar ett seminarium kring digitaliseringens konsekvenser och övriga seminarier och möten arrangeras 
utgående från aktuella behov och resurser, i samarbete med andra organisationer. 
 
Vi erbjuder förbundens anställda och förtroendevalda stöd genom mentorskapsprogram. Under året 
avslutas Mentorix, som startade år 2019 och där förbundsordföranden och -styrelseledamöter kunnat få 
en personlig mentor. Under år 2020 startas ett mentorskapsprogram för anställda inom förbunden.  
 
Studieförbundet verkar för förbundens verksamhetsförutsättningar genom ökat samarbete och 
koordinering. Genom bättre allokering av resurser blir vi tillsammans starkare och har en gemensam röst 
(där det är befogat) i olika sammanhang, i identifierade och prioriterade organ. Vi kartlägger 
kontinuerligt var det behövs insatser. Vi erbjuder även personer som representerar olika förbund i olika 
sammanhang möjlighet att nätverka. Vi bidrar till samhällsbygget genom målmedvetet arbete i frågor 
gemensamma för medlemmarna. Vi stöder förbunden i deras påverkansarbete och bedriver nationellt 
påverkansarbete för det svenska medborgarsamhället i Finland. Vi följer kontinuerligt med utvecklingen 
gällande verksamhetsförutsättningarna för förbund i Svenskfinland och Finland och har beredskap att 
agera vid behov. Vi lyfter teman och aktuella frågor och representerar förbunden i olika sammanhang 
där det är befogat (KANE, IDNET, Svensk byaservice, SYTY, Kansalaisareena m.fl.). 
 

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. 
 
Under året kommer vi att arbeta för att medlemsförbunden har tidsenlig och relevant kompetens och 
kunskap för att utveckla sina organisationer att verka enligt sina egna syften och ändamål. Vi kommer att 
kommunicera aktivt med medlemsförbunden bland annat genom vårt nyhetsbrev, sociala medier, 
nätverksverksamheten och direkta kontakter om aktuella teman och för att öka kännedomen om 
civilsamhällets betydelse och förbundens verksamhet. Studieförbundet arbetar för att arbetsvälmående 
prioriteras högt och för ökad kompetens genom mer erfarenhetsutbyte mellan förbunden. 
 
Vi kartlägger kurs- och utbildningsbehoven inom förbunden och samarbetar med andra för att se till att 
behoven möts. Vi följer kontinuerligt med arbetet inom förbunden genom kontinuerliga kontakter till 
våra medlemsorganisationer och samlar in behov, önskemål och utmaningar. 
 
Vi kartlägger behoven av och utreder möjligheten till att bygga upp en plattform för 
förbundsadministration, som kunde stöda förbunden i främst ekonomiska ärenden, men även andra där 
det finns synergieffekter av gemensamma lösningar. Eftersom det finns stora likheter gällande det 
administrativa arbetet inom förbunden utreder vi vilka delar som kunde ordnas resurssnålt och 
tillfredsställande genom gemensamma lösningar. Vi kartlägger och går vidare i samarbete med de 
förbund som ser gemensamma lösningar som möjliga och bygger upp en fungerande lösning, som stöder 
förbunden i deras administrativa arbete.  
 
Vi verkar för att förbunden ska vara attraktiva arbetsplatser genom stöd till förtroendevalda och 
anställda. Vi lyfter temat inom olika delar av vår verksamhet.  
 



   
 

   
 

Förutom nätverksverksamhet och övriga evenemang vi ordnar erbjuder vi medlemsförbunden olika 
kanaler för att kommunicera med varandra, bland annat genom att utveckla vårt nyhetsbrev som når alla 
våra förbund. 
 

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. 
 
Under året kommer vi att verka för att det ska finnas möjligheter att engagera sig på svenska i Finland, 
stöda förbunden att vara relevanta och arbeta professionellt och tidsenligt för sitt syfte och för att nå 
fler, stöda förbunden att hantera och välkomna nya former av engagemang och delar goda erfarenheter 
av hur man rekryterar och behåller medlemmar samt andra engagerade. 
 
Vi främjar verksamhetsförutsättningarna för förbunden, bland annat genom aktivt påverkansarbete och 
koordinering av personer på olika poster. Vi lyfter aktivt fram möjligheterna att engagera sig på svenska 
via förbunden och arbetar för gemensamma lösningar i olika frågor.  
 
Vi lyfter fram goda exempel på olika sätt att nå och engagera både gamla och nya medlemmar. Vi 
upprätthåller en dialog kring förändrade verksamhetsformer och delar best practices i att rekrytera och 
behålla medlemmar samt andra engagerade. Vi stöder förbunden genom synlighet för olika former av 
verksamhet, och benchmark, både nationellt och internationellt för att stöda förbunden i arbetet med att 
nå fler. Vi lyfter kontinuerligt temat i vår verksamhet.   
 
Studieförbundet söker aktivt samarbete med finska aktörer, som till exempel Kansalaisareena. Vi söker 
aktivt efter samarbeten och tillfällen där vi kan agera brobyggare och spindel i nätet för att se till att det 
finns lika möjligheter på svenska som på finska.  
 

Tidskriftsprojektet 
Från och med år 2020 är Svenska studieförbundet huvudman för Tidskriftsprojektet, var syfte är att 
stärka och stöda de finlandssvenska tidskrifterna att utvecklas. Svenska studieförbundet har under flera 
år samarbetat med Tidskriftsprojektet, bland annat genom att ordna regelbundna träffar för 
tidskriftsredaktörer.  
 
Från och med 2020 tar vi över och sköter även andra delar av den etablerade verksamheten. Inom 
projektet görs gemensamma satsningar kring synlighet för de finlandssvenska tidskrifterna genom en 
monter på Bokmässan i Helsingfors, tidskriftssidor i Bokkatalogen och en satsning på gemensam 
synlighet via sociala medier. Vi kommer även att ordna nätverksträffar, tidskriftskliniker och 
fortbildningskurser för tidskriftsredaktörer samt upprätthålla sajten tidskrift.fi.  
 
 

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 2020 med att förverkliga strategin och 
att utveckla verksamheten enligt medlemmarnas önskemål och behov. Verksamheten utvärderas 
kontinuerligt. 
 
Det operativa arbetet sköts av personalen under ledning av verksamhetsledaren. Svenska 
studieförbundet s kansli finns i SFV-huset G18 i Helsingfors. I mån av möjlighet erbjuder Svenska 
studieförbundet 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.  
 
Svenska studieförbundets främsta informationskanal är vårt nyhetsbrev Förbundsposten, där nyheter, 



   
 

   
 

aktualiteter och ärenden som är relevanta för målgruppen förmedlas. Vi upprätthåller sajten 
forbundsarenan.fi och vi kommunicerar även via sociala medier, både för att nå medlemsförbunden, men 
också för att lyfta fram vår och våra medlemsförbunds verksamhet. Under året ligger fokus på att ta i 
bruk det nya namnet Förbundsarenan och kommunicera tydligt kring vad organisationen är och gör. 
 
Svenska studieförbundet ansöker om projektbidrag och understöd för att genomföra verksamheten. 
Medlemsavgifterna är också en viktig del av inkomsterna och Svenska studieförbundet kommer under 
året att diskutera möjligheten till en större egenfinansiering genom en höjning av medlemsavgifterna.  
 


