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Inledning 
 

Folkbildningen möter ständigt nya utmaningar och de förändras över tid. Det är i det 
sammanhanget Studieförbundet Vuxenskolan tar sig an framtidens utmaningar, oavsett om det 
gäller de stora hållbarhetsfrågorna eller den enskilde individens behov av bildning och lärande. 
Folkbildningens uppdrag har kanske aldrig varit så stort som idag. 

Samtidigt som vi är överens om att Studieförbundet Vuxenskolan och folkbildningen står sig 
stark inför framtidens utmaningar är det viktigt att slå fast att detta sker med utgångspunkt i den 
värdegrund vår verksamhet vilar på. SVs värdegrund utgår från alla människors lika värde och 
rättigheter och baserar sig på en bildningssyn som bygger på människans förmåga att själv forma 
sitt liv tillsammans med andra och med hänsyn till miljön. Det är också viktigt att markera att för 
SV har folkbildningen ett tydligt underifrånperspektiv. Folkbildningen är ett fundament i 
demokratin. 

SVs förbundsstyrelse inledde året med att, i nära samarbete med avdelningsordförande och 
avdelningschefer, ta fram ett förslag till folkbildningsplattform, ett uppdrag ålagt av 
förbundsstämman 2011. Folkbildningsplattformen bildade grund för ”Strategisk plan och 
långsiktiga prioriteringar” som förbundsstyrelsens föreslog förbundsstämman. Efter livlig 
diskussion antog förbundsstämman dokumentet. 

Huvudpunkten i ”Strategisk plan och långsiktiga prioriteringar” är de fyra prioriteringar som 
nu genomsyrar hela SV organisationens arbete. De fyra prioriteringarna är i sammanfattning: 
”Människor och främst unga i utsatta situationer erbjuds verktyg till en individuell 
bildningsresa”, ”Personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att själva utveckla 
egenmakt”, ”Engagerade människor erbjuds verktyg för lokal utveckling” och ”Äldre erbjuds 
möjlighet till livslångt lärande och förbättrad livskvalitet”.  

Utifrån förbundsstämmans beslut arbetade SV organisationen gemensamt fram den 
”Gemensamma nationella verksamhetsplanen” som är ett grundläggande styrdokument för hela 
SV organisationen under 2014-2015. 

Den folkbildningspolitiska diskussionen under 2013 har kretsat kring den 
folkbildningspolitiska proposition som regeringen aviserade. Huvuduppdraget var att lägga fram 
förslag 

• om ett folkbildningspolitiskt mål, 
• hur den framtida utvärderingen av folkbildningen skall genomföras och av vem, samt 
• utvärdering av de syften och verksamhetsområden som anger grunden för statens stöd till 

folkbildningen 
I början av 2014 är det planerat att regeringen ska presentera sina förslag för att sedan leda 

fram till ett riksdagsbeslut under vårriksdagen. Vi ser en utmaning för folkbildningen inte minst 
när det gäller att nå grupper som idag inte nås av bildningsverksamheten. Det är en utmaning 
som hela folkbildningen och därmed också vi i Studieförbundet Vuxenskolan står inför. Det 
handlar också om att stärka berättelsen kring det sätt på vilket folkbildningen gör skillnad för 
individen. 

Internt har vi ett fortsatt spännande arbete med att utveckla ”Ett SV” som innebär att vi 
effektivare använder våra samlade resurser till gagn för bildningen. 

 

Vi ser fram emot det arbetet! 

 

Berit Danielsson  Niklas Lundgren 
förbundsordförande  förbundschef 
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Ledningsfunktion 
 

Förbundsstämman 2013 
Förbundsstämman genomfördes i Västerås den 15-16 juni 2013. Förbundsstämman arbetade 
enligt formen påverkanstorg, vilket också till viss del prövades redan vid förbundsstämman 2011 i 
Norrköping. Påverkanstorget bestod av tre stationer där förslagen till strategidokument, stadgar 
samt stämmouttalandet, avhandlades. Besluten togs sedan i plenum. När förbundsstämman 
efteråt utvärderades stod det klart att många av ombuden lämnat synpunkter på det nya 
arbetssättet och att det kommer att krävas genomgripande förbättringar av både metod och av det 
praktiska arbetet för att föra arbetet framåt. Detta tar förbundsledningen med sig inför 
förbundsstämman 2015. 

Förbundsstämman antog dokumentet ”Strategisk plan och långsiktiga prioriteringar” som 
pekade ut de områden som SV ska prioritera i sin verksamhet under kommande två år. Det 
strategiska dokumentet innehöll tre huvudområden; ”Folkbildningens framtida utmaningar”, 
”SVs långsiktiga prioriteringar” samt ”Ekonomiska förutsättningar”. Den långsiktiga 
målsättningen att ”SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med 
folkbildningsaktiviteter” ligger fast. 

Stämman gästades av professor Erik Amnå som talade på temat ”På vilket sätt är 
folkbildningen relevant för andra människor i en ny tid”. I sitt anförande betonade han 
studieförbundens ansvar för att lyfta bildningsfrågorna och ge människor redskap för att kritiskt 
kunna reflektera bland annat för att möta populistiska strömningar samt vikten av att öka 
samhällsengagemanget. 

Förbundsstämman antog ett uttalande, i vilket man riktade en uppmaning till de politiska 
partierna att tillsätta en ny bred demokratiutredning som tar tag i de utmaningar samhället står 
inför bl a i form av hög ungdomsarbetslöshet och låg utbildningsnivå, framförallt hos unga män. I 
uttalandet markerade stämman vikten av att en sådan utredning ges i uppdrag att involvera 
folkbildningen, civilsamhället, forskningen m fl, för att skapa en bred diskussion som involverar 
alla. Förbundsstyrelsen har utifrån stämmouttalandet fortsatt att driva demokratifrågorna. 

Priser och stipendier vid förbundsstämman 
Under förbundsstämmans andra dag delades Sokratespriset ut till före detta ärkebiskopen K G 
Hammar. I sin motivering skrev juryn bland annat 

”Med okuvlig kraft står KG Hammar upp för det unika människovärdet – lika för 
alla människor, oavsett etnisk, religiös eller social tillhörighet, oavsett genus, oavsett 
sexuell läggning, oavsett ålder. I traditionstyngda roller som präst, forskare och 
ärkebiskop har KG Hammar aldrig tvekat att själv vara okonventionell – att vända 
på perspektiv, att vara öppen för alternativa synsätt, att våga föra dialog om att 
livets stora frågor inte har givna svar.” 

Årets folkbildarpris tilldelades Mifforadio från Malmö och mottogs av de fyra programledarna 
Sophia Bergman, Nancy Delic, Balint Marton och Claes-Eric Sivré. Utdelandet skedde i samband 
med stämmobanketten och till stående ovationer. I motiveringen framhölls att Mifforadio är 
folkbildning när den är som bäst och att den unika kopplingen mellan programledare med egen 
intellektuell funktionsnedsättning som möter allmänheten i frågor som inte på något sätt handlar 
om handikapp, skapar ett rum där mångfald blir naturligt. 
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Förbundsstyrelse valdes 
Förbundsstämman valde förbundsstyrelse med följande sammansättning: 
ordförande Berit Danielsson, Uppsala, omval 
1:e vice ordförande Nils Ingmar Thorell, Ronneby, omval 
2:e vice ordförande Ulrika Carlsson, Skövde, omval  
Stefan Landberg, Göteborg, omval 
Jonas Naddebo, Stockholm, omval 
Eva-Karin Hempel, Vellinge, nyval 
Anna Iwarsson, Bromma, nyval 
Thomas Jansson, Vagnhärad, nyval 
Thomas Olofsson, Luleå, nyval 

För Centerpartiet nyvaldes Per Lodenius, Norrtälje, med ersättare Franziska Gustafsson, 
Göteborg, omval. 
För Folkpartiet liberalerna nyvaldes Christer Nylander, Kristianstad med ersättare Emma 
Carlsson Löfdahl, Ydre, nyval. 
För Lantbrukarnas Riksförbund omvaldes Petra Pilawa, Stockholm med ersättare Kristina 
Segerström, Stockholm, omval. 
För Förbundet Vi Unga omvaldes Jakob Sjöström, Stockholm, med ersättare Lovisa Persson, 
Solna, nyval. 

Följande styrelseledamöter lämnade förbundsstyrelsen i samband med förbundsstämman: 
Karin Ekdahl-Wästberg, Saltsjö-Boo 
Roger Boström, Kungälv 
Helena Lindahl, Ånäset 
Berivan Mohammed, Sundsvall 
Anders Åkesson, Centerpartiet, ordinarie 
Lennart Kollmats, Folkpartiet liberalerna, ordinarie 
Carl Nättelblad, Folkpartiet liberalerna, ersättare 
Rosa Jonsson, Förbundet Vi Unga, ersättare 

Auktoriserad revisor 
Förbundsstämman beslutade att omvälja Irén Frändå, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Örebro, 
som ordinarie auktoriserad revisor. Till ersättare omvaldes Marie Welin, Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers, Huddinge. 

Till förbundets förtroendevalda revisorer valdes 
Stig Hellemarck, Malmö, omval 
Ingrid Högsberg, Västerås, omval 

Till ersättare för dessa valdes 
Johan Svanström, Ängelholm, omval 
Kenth Lövgren, Gävle, omval 

Valberedning 2014-2015 
Ny valberedning fram till stämman 2015 utsågs. Den nya valberedningen fick följande 
sammansättning: 
Lars Berge-Kleber, Örebro, ordförande, omval 
Inger Arvidsson, Virestad, omval 
Anniqa Nygård, Flarken, omval 
Ragnhild Källberg, Västerås, omval 
Anders Åkesson, Kalmar, nyval 
Anders Karlsson, Solna, nyval 
Karin Fälldin, Stockholm, nyval 
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Lena Åberg, Gävle, nyval 
Mats Hedbom, Leksand, nyval 

Förbundsstyrelsens verksamhet 
Förbundsstyrelsen genomförde under 2013, i likhet med tidigare, en styrelseutvärdering. 
Förbundsstyrelsen fortsatte under 2013 att prioriera arbetet med att fokusera på strategiska 
frågeställningar och omvärldsanalys. 

Förtroendemannautbildning 
Ett förslag till utbildningspaket för förtroendevalda utarbetades under året i samarbete med  
ett urval av SVs avdelningsordförande, avdelningschefer, representant för förbundsstyrelsen, 
förbundschef och förbundsordförande. Förslaget innehåller; SV Bas för hela styrelser, SV Nyvald  
för nyvalda styrelseledamöter, SV Ordförande, och SV Valberedning. Dessutom finns en rad 
kompletterande utbildningar där avdelningarna kan välja utifrån behov. Utbildningarna  
planeras starta direkt efter det att SVs avdelningar haft sina årsstämmor i mars 2014. 

Kvalitetsutveckling 
En av konsekvenserna av SVs omorganisation blev att göra en nystart av arbetet med 
kvalitetsutveckling. Detta eftersom många förtroendevalda och tjänstemän samt kvalitetscoacher 
inte finns kvar i sina gamla roller. Det finns numera 32 kvalitetsansvariga inom SV, en per 
avdelning. 

De områden som under 2013 främst prioriterades var avdelningarnas process för att utarbeta 
verksamhetsplan, tillämpning av den nya planeringsprocessen för gemensamma mål, uppbyggnad 
av ett gemensamt digitalt system för avvikelser och förbättringsförslag, fortsatt arbete med att 
utveckla ledningssystemet, utveckling av ett gemensamt system för webbenkäter, utveckling av 
SVs modell för rikshanteringen samt införande av denna. En mätning av kvalitetsutvecklingen 
under 2013 kommer att genomföras i början av 2014. 

Den modell för mätning som ska användas har utvecklats av Folkbildningsförbundets 
kvalitetsgrupp och bygger på självvärdering. Baserat på erfarenheter från 2013 kommer den nya 
planeringsprocessen för gemensamma mål att förbättras samt integreras med avdelningarnas 
process för att utarbeta verksamhetsplan, till en gemensam ledningsprocess.  

SVs kvalitetsstrategi 2014–1015 
Successivt införs dokumenterade processer inom SV organisationens enheter. Arbetet sker 
samtidigt inom hela organisationen och leds av kvalitetsansvariga. Övriga tjänstemän och 
förtroendevalda agerar enligt SVs ansvarsfördelning inom kvalitetsområdet. 

Huvudprocesser och ledningsprocesser prioriteras i första hand, därefter kommer 
stödprocesser. Förbundskansliets ledningsgrupp fastställer tillsammans med kvalitetsstrateg 
prioriteringsordning. 

SVs kvalitetsredovisning genomförs enligt fastställd rutin. 

Till denna finns fyra mål kopplade till 2014 och två mål till 2015. 

Riskhantering 
Under 2013 utvecklade SV en modell för riskhantering. Tillämpningen av denna modell baseras 
på SVs policy för riskhantering. Till grund för arbetet finns också en ansvarsfördelning för arbetet 
kring kvalitets- och riskhantering. Den beskriver roller och ansvar för förtroendevalda, 
tjänstemän och cirkelledare. 

Rutinen för riskhantering är den övergripande processbeskrivningen och omfattar de olika 
stegen från händelseidentifiering, riskbedömning, riskåtgärder, riskhanteringsrapport till 
kontrollaktiviteter. Till stöd vid genomförande av de olika processtegen finns sju olika verktyg i 
form av instruktioner och mallar. 
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Utöver information till förtroendevalda och chefer inom SV introducerades avdelningarnas 
kvalitetsansvariga i modellen. Implementering inom SV kommer att ske stegvis och inleds med att 
rutinen tillämpas för en del av målen i organisationens gemensamma verksamhetsplan och i 
avdelningarnas lokala planer. 

Resultat och effekter 
SVs intranät introducerades under hösten 2013. På SVs intranät finns cirka 250 dokument som 
styr och vägleder hur medarbetare kan utföra olika moment inklusive mätning. Det lägger 
grunden för vårt arbete med att mäta resultat och effekter av insatser samt en fungerande 
avvikelserapportering. 2014 har vi mätningen för 2013 att jämföra med, exempelvis av den 
verksamhetsplaneringsprocess som implementerats och som beskrivits utförligare tidigare i det 
här dokumentet. Ett annat exempel avser cirkelledarprocessen som om den tillämpas sannolikt 
kommer att medföra att en hel del moment kvalitetssäkras och utförs systematiskt, med ett bättre 
resultat än vad som annars skulle varit fallet. 

Kvalitetssäkring av arbetet tillsammans med grund-, medlems- och samverkande-
organisationer 
SV organisationen har cirka 40 stycken grund-, medlems- och samverkandeorganisationer. 
Många SV avdelningar tecknar dessutom lokala samarbetsavtal. Utöver detta bedrivs ett 
omfattande samarbete med offentliga förvaltningar samt andra samarbetspartners. 

För att samarbetet med dessa organisationer ska bli så lyckosamt som möjligt krävs ett 
systematiskt angreppssätt. I dagsläget finns det verktyg som ska säkerställa detta till exempel 
avtalsmallar som även inkluderar hur uppföljning ska genomföras. 

Detta är dock inte tillräckligt och i SV organisationens gemensamma verksamhetsplan för 2014 
– 2015 finns fyra mål kopplade till kvalitetssäkring av arbetet tillsammans med grund-, medlems- 
och samverkandeorganisationer. 

Grundläggande för detta utvecklingsarbete är att identifiera och dokumentera processerna 
samt utarbeta verktyg såsom rutiner, instruktioner och mallar för hur de skall genomföras. För att 
möjliggöra ett systematiskt lärande och förbättringsarbete kommer ett koncept för årliga 
enkätundersökningar till grund-, medlems- och samverkandeorganisationer att utvecklas. 

Etik och genomlysning 
2013 års genomlysningsarbete omfattade SVs verksamhet i totalt 12 kommuner i åtta avdelningar; 
SV Uppsala, SV Norrbotten, SV Västernorrland, SV Gotland, SV Östergötland, SV Kalmar, SV 
Stockholm och SV Västmanland. Totalt genomlystes 152 557 studietimmar. På grund av att 
genomlysningsarbetet 2012, av den tidigare avdelningen Skara-Lidköping, allvarligt försenades, 
beslutades det även att denna skulle ingå i 2013 års arbete. 

Genomlysningsteamet bestod av såväl granskare som genomlysare vilka hämtats från 
avdelnings- och förbundsled och processen följde den av förbundsstyrelsen beslutade ”SVs rutin 
för genomlysning”. 

Den verksamhet som genomlystes höll överlag en god kvalitet och visade på en bra bredd som 
nått många människor. De brister som uppmärksammades kopplades oftast till avsaknad av bra 
rutiner och kunskap. Det saknades även underskrifter och datum på närvarolistor, liksom 
arbetsplaner och underlag för kulturrapporter och studiecirklar. Många av dessa felaktigheter 
kunde åtgärdas men vissa arrangemang fick strykas.  

SVs genomlysning och internkontroll är en del av det systematiska kvalitetsarbetet som 
genomförs och är viktigt för att stärka förtroendet för folkbildningen, såväl internt och externt.  
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Särskilda utvärderingar 

Kansliutvärdering 2013 
Under hösten 2012 kom arbetsgivaren och företrädare för Unionens klubb vid SVs förbunds-
kansli överens om att skjuta upp den utvärdering av den nya kansliorganisationen, som 
ursprungligen skulle ha genomförts under 2012. Utvärderingen skulle skjutas upp till dess att den 
medarbetarenkät som gjordes 2012 var redovisad och behandlad. Därefter skulle en ny enkät 
distribueras.  

En organisationsöversyn med efterföljande omorganisation inleddes i slutet av 2013 och på 
grund av detta fullföljdes aldrig planerna med kansliutvärdering. 

Avdelningarna ska ha ett tillräckligt eget kapital 
Sedan början av 2013 har så gott som samtliga SVs enheter systematiskt följt sina framräknade 
målkapital i relation till eget kapital genom SVs nyckeltal ett (1). 

Mentorsprogrammet 
Det mentorsprogram vilket HR-enheten genomförde under 2012 utvärderades under 2013. 
Mentorsprogrammet utarbetades för unga medarbetare och var mycket uppskattat av både 
adepter och mentorer. Fem engagerade och inspirerande adept/mentor-par deltog i programmet 
som utöver enskilda adept-/mentorssamtal innehöll tre seminarier med uppföljning i form av 
kontinuerliga nyhetsbrev. Seminarierna och nyhetsbreven avhandlade flera teman bland annat 
förändring och organisationskultur.  

Personalfrågor 

SVs chefsutvecklingsprogram 
Under 2013 påbörjades genomförandet av SVs chefs- och ledarutvecklingsprogram tillsammans 
med Amfora Future Dialogue. Utbildningarna riktar sig till såväl avdelningschefer som till 
enhetschefer och bygger på SVs syn på ledarskap, vilket är en utvecklande och holistisk syn på 
människor. 

HR-strategi 
En ny HR-strategi togs fram under året. Det är en personalpolitisk plattform som bygger på 
intervjuer med samtliga avdelningschefer. HR-enheten analyserade intervjumaterialetet vilket 
mynnade ut i ett antal strategier och fokusområden som avdelningarna upplevde att det ska riktas 
särskilda insatser mot.  

Strategisk kompetensutveckling  
Ett av redskapet för den strategiska kompetensutvecklingen är SV Akademin. En ambition i den 
strategiska kompetensutvecklingen är att med den som styrmedel utveckla och förverkliga 
organisationens idé, vision och förhållningssätt. Utbildningar som genomfördes under 2013 var 
introduktionsutbildningar ”Ny i SV”, utbildningsdagar inom kommunikation, 
processledarutbildningar inom Ett steg till samt några moduler ur chefsutvecklingsprogrammet 
inom HR. En ”projektriggarkurs” genomfördes under hösten 2013. 

Planering av SVs projektorganisation genomfördes, vilket bland annat resulterade i 
upphandling och avtal med Framfot AB som ska genomföra projektledarutbildningarna.  

Nationella målinriktningar för SV: 
• SV ska tillvarata och utveckla ledarskaps- och medarbetarkompetens utifrån SVs 

ledarskapsfilosofi 
o I såväl framtagandet av SVs chefsutvecklingsprogram som i arbetet med strategisk 

kompetensutveckling har hänsyn tagits till SVs ledarskapsfilosofi. 
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• SVs cirkelledare ska se organisationen som en attraktiv arbetsgivare 
o Under året har arbetet med att stärka arbetsgivarevarumärket påbörjats och är ett av 

stegen som förväntas höja SVs attraktion som uppdragsgivare och/eller arbetsgivare för 
bland annat cirkelledare. 

• Via bland annat avdelningsordförandekonferensen och avdelningschefskonferensen ska ett 
nytt arbetssätt och förhållningssätt inom hela SV ha utarbetats och förverkligats före 2013 
o Ett öppet och prestigelösa förhållningssätt har implementerats tillsammans med 

avdelningsordförande- och avdelningschefskårerna och har till exempel fått som effekt 
att avdelningar och förbund numera öppet redovisar ekonomi- och 
verksamhetsresultat. 
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Omvärld – opinionsbildning 
 

Ett av huvudområdena kring vilket mycket av SVs opinionsbildande verksamhet har cirkulerat är 
”Vilken roll folkbildningen kan och ska spela för att ge människan möjlighet att växa och 
utvecklas och därmed ge samhället utvecklingskraft”. Stor kraft har ägnats åt att följa arbetet med 
Erik Amnås utredning ”Folkbildningens samhällsvärden” och den förväntade 
regeringsproposition som uppföljning av utredningen.  

SV lämnade under året remissvar på följande utredningar; ” Folkbildningens samhällsvärden – 
En ny modell för statlig utvärdering” (SOU 2012:72), ”Litteraturutredningen” (SOU 2012:65), 
”Nya villkor för Public Service” (SOU 2012:59) samt ”Lättläst” (SOU 2013:58). Samtliga remissvar 
finns att läsas på www.sv.se/Om-SV/SV-tycker/yttranden 

SV deltog under 2013 med såväl monter som folkbildningspolitiska inspel vid Centerpartiets, 
Folkpartiets, Miljöpartiets och Kristdemokraternas stämmor samt vid partiernas samlingar med 
kommun- och landstingspolitiker. 

På nationell nivå har SV regelbundna kontakter med representanter för regering och för 
folkbildningen viktiga departement, riksdagens utskott, enskilda riksdagsledamöter och Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). SV har under 2013 medverkat vid bland annat Folkpartiets och 
Kristdemokraternas SKL-grupper. I dessa politiska strukturer har fokus varit att lyfta fram 
folkbildningens uppdrag som samhällsaktör och att ge människor möjlighet att växa och 
utvecklas. 

Under Almedalsveckan har SV i första hand inte valt att genomföra egna arrangemang utan 
deltar istället i seminarier och aktiviteter där folkbildningens profil är viktig att lyfta fram. Vid 
Almedalsveckan 2013 genomförde SV tillsammans med bland annat tankesmedjan Fores ett 
seminarium på temat ”I föreningslivet göre sig bara svenskar besvär” vilket byggde på den 
forskarrapport som producerats av Lisa Kings. Den visade bl a att det finns hinder för 
utrikesfödda att delta i föreningslivet, framförallt på beslutandenivå, och i sammanhang där 
föreningslivet möter beslutsfattarna. I panelen fanns representanter för SV, Fores, 
Riksidrottsförbundet och SIOS (Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige). 

Bok och Biblioteksmässan i september är ett viktigt tillfälle för SV. Arrangemanget är ett 
samarbetsprojekt mellan SV förbundet, SV Göteborg och SV Västra Götaland. 2013 genomfördes 
ett 40-tal aktiviteter i form av författarsamtal, seminarier och samtal i aktuella ämnen. Cecilia 
Malmström, K G Hammar, Gunilla Linde Bjur, Jonas Gardell, Aino Trosell, Gustav Fridolin, Ida 
Östensson och Vanessa Marko, Pa Modou Badjie samt Dick Harrison var några av de personer 
som gästade SVs monter. Under mässan delades SVs författarpris ut till Therése Söderlind för 
romanen ”Vägen mot bålberget”. 

Tillsammans med de två avdelningarna i Stockholms län deltog SVs förbund i Stockholm Pride. 
SV hade ett tält i Pride Park med smakprov från studiecirklar, tävlingar med fina priser och prova-
på-aktiviteter samt passade samtidigt på att sprida de lokala studieprogramen. 

I samarbete med med Sektor3, Arena Idé, Fores och ABF ordnade SV under 2013 en konferens 
om partiernas kris. 150 deltagare bjöds på föreläsningar som ”Styr PR-avdelningarna idéerna?”, 
”Hur byggs en folkrörelsedemokrati? ”, ”Vilken roll har tankesmedjor i Sverige och Europa?” 
och ” Vad händer när partier inte längre är beroende av medlemmar som finansiärer?” 

SV är medlemmar i FNV, Förbundet nordisk voxenupplysning, och deltog under året i ett 
projekt kring migration och integration i de nordiska länderna. Projektet gick ut på att ta fram en 
handledning med konkret stöd för integrationsarbete, som presenterades på en konferens i 
Stockholm i höstas.  

SV deltog också på ledarkonferensen och årsmötet som hade temat ”Unga dropouts”. 

  

http://www.sv.se/Om-SV/SV-tycker/yttranden
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Verksamhet 
 

Samhällsaktör 
SV tog som svar på miljöminister Lena Eks utmaning från förbundsstämman 2011, fram ett 
program för att jobba med lokal utveckling och hållbarhetsfrågor, ”Samtal om hållbarhet”. 
Programmet, som går ut på att sätta hållbarhetsfrågan i ett större perspektiv, tränger bakom 
orden på begreppet hållbar utveckling och sätter det i ett lokalt samanhang för att slutligen 
generera förslag och idéer om vad vi måste göra för att nå resultatet.  

Genom SV Arena, SVs koncept för dialogmöten kring aktuella samhällsfrågor, har SVs roll som 
samhällsaktör, inom flera aktuella frågor med så väl nationell styrning som lokalt fokus, lyfts. 
Under året har utbildning genomförts för kontaktpersoner i avdelningarna liksom 
samtalsledarutbildningar.  

Nationella målinriktningar för SV 
• SV Arena ska etableras i alla avdelningar 

o Det finns kontaktpersoner för SV Arena i alla avdelningar och flera avdelningar 
genomför löpande SV Arenor i sina respektive kommuner.  

• Särskild uppmärksamhet ska ges frågor som rör demokrati, mångfald, lokal utveckling, 
kultur, folkhälsa och entreprenörskap 
o Nationella koncept som genomförts har varit Bildningsresan (demokrati, kultur och 

entreprenörskap) och Förening med förhinder (demokrati, mångfald), Unity (gäller 
samtliga). 

• SV ska genomföra en dialog kring folkbildningens framtid i hela organisationen vilken ska 
resultera i en ”Folkbildningsplattform” för SV som ska fastställas vid förbundsstämman 
2013 
o Förbundsstyrelsen besökte avdelningsstyrelserna och diskuterade 

Folkbildningsplattformen. Utifrån dessa diskussioner utarbetades dokumentet 
”Folkbildningens framtida utmaningar” som bildade stommen i ”Strategisk plan och 
långsiktiga prioriteringar”. 

• SV ska vara pådrivande för att det civila samhällets organisationer och folkbildningens 
ställning hävdas gentemot stat, kommuner och landsting/regioner 
o På nationell nivå arbetar SV aktivt visavi Riksdag och departement för att lyfta fram 

folkbildningens roll och uppdrag. Samtal i dessa frågor förs också med 
avdelningsordföranden och avdelningschefer. Ansvaret för påverkan på regional och 
lokal nivå åvilar avdelningarna.  

Allmänmarknad 
Verksamheten inom allmänmarknaden kännetecknas främst av att det är den enskilda individens 
behov och intressen av kunskap, kompetens och utveckling som styr utbudet.  

Under året arbetades det särskilt med hållbar livsstil. En översyn av framgångsfaktorer för de 
avdelningar som kommit långt genomfördes och efter kartläggning sattes även verksamhet igång i 
fler avdelningar där potential för den sortens verksamhet fanns. 

Flera nya digitala material togs fram, för att kunna tillgodose målgruppens önskan om flexibilitet 
och digitalt lärande, så som till exempel ”Tid för det meningsfulla” av Bodil Jönsson. Material är 
också framtagna för ekosystemtjänster och särskilt kopplade till folkhälsa. 
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Nationella målinriktningar för SV 
• SV ska utveckla tydliga erbjudanden för unga inom allmänmarknaden 

o Ej genomfört, då insatsen istället lagts på insatser inom satsningen för Unity – med 
kultur som verktyg.  

• SV ska ha ett brett och aktuellt verksamhetsutbud inom områdena hållbar livsstil (folk-
hälsa, miljö och natur) samt kultur 
o Nationella satsningar på kvalitativt studiematerial så väl i tryckt form, som digitalt med 

filmer och flexibelt lärande.  

• SV ska utveckla attraktiva digitala mötesplatser för studiecirklar och kurser 
o En stor satsning har gjorts på en digital lärplattform, där flera studiematerial tagits 

fram, för såväl allmänmarknad som för organisationer och föreningar.  

Organisationsmarknad 
Ett långsiktigt arbete med de starka och breda folkrörelseorganisationer som SV har knutna till 
sig genom grund-, medlems-, och samverkandeorganisationer påbörjades under 2013. Framför 
allt satsades det på grundläggande föreningsteknik, styrelsekunskap och föreningsutveckling.  

I organisationer som LRF, Föreningen Norden, Sveriges pensionärsförbund och Sveriges 
hembygdsförbund och Bygdegårdarnas riksförbund har SV varit navet i föreningsutvecklingen, 
genom utbildningar, processledningar och studiecirklar.  

En stor satsning gjordes också för att jobba med förenings- och politikutveckling med våra 
politiska partier, med en stor satsning på basutbildning för Centerpartiet, grundläggande 
politikutveckling med Folkpartiet och genomgående förenings- och politikutveckling med 
Miljöpartiet. Under året slöts också ett nytt samverkansavtal med Kristdemokraterna.  

Andra stora insatser under året har varit att utveckla ett projekt tillsammans med LRF om 
”Energiföretagande”. Ett annat projekt har framgångsrikt drivits tillsammans med FUB om 
valdeltagande och tillgänglighet inför valen 2014.  

Nationella målinriktningar för SV 
• SV ska tillgodose grund-, medlems- och samverkandeorganisationernas behov av 

organisations- och ledarutveckling samt verksamhetsutveckling 
o Stor insats har gjorts på folkrörelse- och föreningsutveckling, samt stöd för utveckling 

av föreningens verksamhet genom studiecirklar och kulturarrangemang.  

• SV ska fånga upp ideellt engagemang och vara en utvecklingsresurs för nya föreningar och 
nätverk i lokalsamhället 
o För att vara ett stöd för lokalt föreningsengagemang har vi tagit fram ett digitalt 

material för personligt entreprenörskap samt nationellt jobbat nära nya nätverk och 
organisationer som Crossing Boarders, Maktsalongen, Femtastic och Sektor3. 

• För att stärka SV som samhällsaktör stödja ungt föreningsliv och ungdomsorganisationerna 
som är medlemmar i SV 
o Särskild satsning har gjorts på ungdomsorganisationernas behov av utbildning och 

konferenser. Gemensam kassörsutbildning och ledarskapsutbildning har till exempel 
genomförts. En särskild satsning har gjorts tillsammans med Vi Unga, Alma 
Folkhögskola och LRF på en Spetsutbildning för unga ledare i civilsamhället.  

• SV ska utveckla en gemensam strategi för arbete med övriga parter i civilsamhället 
o Ej påbörjad 2013, ligger i verksamhetsplanen för 2014.  
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Uppdragsverksamhet  
Uppdragsutbildning stärker SVs roll inom det livslånga lärandet och bidrar till en positiv 
utveckling för både individ och samhälle. Uppdragsverksamheten, som också omfattar 
projektdrivna aktiviteter, är en viktig del i finansieringen av SVs samlade verksamhet. 

Nationella målinriktningar för SV 
• SV ska utveckla sin position inom det livslånga lärandet och bidra till en positiv utveckling 

för individ och samhälle genom att initiera en process för att bli en viktig aktör inom 
vuxenutbildningen 
o Fokus på frågan har efter utredning landat i att avdelningarna själva, via ett gemensamt 

nätverk, driva utvecklingen. Arbetet med nätverket startade under hösten 2013. 

• SV ska bli en etablerad aktör inom vuxenutbildning för personer med funktionsnedsättning 
o Tillsammans med SV Örebro och flera andra aktörer har ett projekt satts igång, med 

målet att skapa en vuxenutbildning för personer med kognitiv funktionsnedsättning. 
Finansiering sker med bland annat medel från Allmänna arvsfonden.  

• SV ska utveckla samarbeten med institutioner och skolor, i första hand med de egna 
folkhögskolorna Kalix och Alma, för vidareutbildning inom kulturområdet med inriktning 
på entreprenörskap 
o Ett EFS-projekt inleddes med Kalix folkhögskola för att utveckla en 

kulturentreprenörskapsutbildning. Några SV-avdelningar var engagerade. Under 
hösten 2013 avvecklades projektet. 

o En första omgång av Alma-akademin, en utbildning för unga ledare, genomfördes 
under hösten 2013 med ungefär 10 deltagare. 

Intressegrupper 
Vi har fortsatt att utveckla den nationella satsningen, Unity, där vi genom hiphopen skapar 
verksamhet som leder till ökat inflytande och minskade klyftor i samhället. Med hiphop-kulturen 
når vi unga människor som på något sätt befinner sig i utanförskap och ger dem förutsättningar 
att använda sitt kreativa skapande för att själva påverka sin situation i en positiv riktning. Unity-
verksamhet finns i 17 av 32 avdelningar.  

Nationell målinriktning för SV 
• SV ska utveckla rollen som möjliggörare och erbjuda ett aktuellt verksamhetsutbud med god 

kvalitet för olika kulturformer 
o Inom Unity togs en metod för ”SV som möjliggörare” fram under året. 

o För gruppen personer med funktionsnedsättning påbörjades motsvarande arbete i 
slutet av året. 
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Kommunikation 
 

Rikskampanjen 
Under hösten genomfördes en gemensam nationell rikskampanj med syfte att bidra till att öka 
tillströmningen av unika deltagare till SV. Tre olika målgrupper identifierades och tre 
kampanjinsatser planerades -en webbkampanj, en annonskampanj och ett oadresserat 
reklamutskick.  

Mätningar av de enskilda kampanjinsatserna gjordes och pekade på att olika aktiviteter har 
haft olika genomslagskraft. Samtidigt tittade man även på verksamhetsstatistik för 
kampanjperioden vilken jämfördes med motsvarande period 2012. Slutsatsen blev att kampanjen, 
i kombination med lokala aktiviteter, bidragit till en positiv effekt på antalet registrerade 
anmälningar och den andel av dessa anmälda som var unika deltagare. 

Utbildningssatsning 
Under hösten 2013 genomfördes två utbildningar med temat ”Försäljning för icke säljare”.  

Syftet med utbildningarna var att skapa kunskap om kommunikation, förståelse för hur 
”köpprocessen” fungerar och om hur man på ett strategiskt sätt lägger fram ett ”säljerbjudande”. 
Den egna mentala förmågan kring säljarbete och entreprenörskap har betydelse, därför pratade vi 
om rätt mental inställning och om emotionell intelligens. Utbildningen innehöll övningar kring 
hur man kan träna upp sina egna EQ-förmågor för att bli framgångsrik i försäljningsarbete.  

De teoretiska kunskaperna knöts an till hur det kan fungera rent praktiskt på en SV avdelning 
med tips och idéer för att öka verksamheten med organisationer, föreningar och grupper. 

I samband med utbildningarna spelades tre intervjuer in där duktiga verksamhetsutvecklare 
från några SV avdelningar berättade sina ”framgångshistorier”. Tanken med filmerna var att 
inspirera verksamhetsutvecklare från andra avdelningar med bra exempel på hur man kan skaffa 
många unika deltagare och öka verksamheten. 

SVs digitala kanaler 
Under året har organisationen fått tillgång till ett nytt intranät där information och kunskap från 
hela SV:s organisation samlas på ett ställe. Det nya intranätet fick stor uppskattning då det 
lanserades den 2 september. 

SVs hemsida, www.sv.se, genererar fler anmälningar från deltagarna än någonsin. Arbetet med 
att skapa en ny hemsida/portal tog under hösten fart. Det är ett gediget, och från alla håll 
efterlängtat arbete, som ska bidra till att höja SV till nya nivåer.  
Fler och fler besökare hittar SV från mobila enheter och läsplattor. Detta bidrar till att fokus 
kommer att läggas på att göra det enkelt att anmäla sig från vilken enhet som helst. 

SV återfinns även på olika sociala medier där trycket ökat med krav från besökarna på 
snabbare svar och bättre kundservice. Här behöver SV vara på tå och inte leverera monologer till 
besökaren utan bjuda upp till dialog. 

Att göra rätt i reklam – marknadsföringsjuridik 
I all form av kommunikation i marknadsföringssyfte gäller lagar och regler som alla 
kommunikatörer behöver ta hänsyn till. Förutom rena etiska regler finns ett antal lagar och avtal 
som måste följas. För att på ett lättförståeligt sätt ta del av informationen har 
kommunikationsenheten sammanställt en kortfattad skrift vad som gäller för de mest 
förekommande lagarna. Bland annat skriver vi om Marknadsföringslagen, Distansavtalslagen, 
Personuppgiftslagen, Lagen om namn och bild i reklam, Upphovsrättslagen och Lotterilagen. 
Skriften finns på intranätet, där också länkar för mer ingående information om dessa lagar finns. 
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Tidningen Impuls 
Impuls utkom under 2013 med åtta nummer. Ansvarig utgivare: Anders Öhberg. 

SV syns 
Under året som gått har SVs koncept gällande uppskyltningsmaterial uppdaterats. Det gäller allt 
från Word-mallar till rollups och montermaterial. 

Nationella målinriktningar för SV 
• SV ska under kommande år öka insatserna för en gemensam profilstärkande 

marknadsföring. En prioriterad uppgift är att lyfta fram betydelsen som samhällsaktör 
o Under 2013 togs en rad profilstärkande produkter, till exempel roll-ups, fram i detta 

syfte. Dessutom arbetades en kommunikationshandbok fram under senare delen av 
året för att stärka ytterligare SVs profil. Ett arbete med ett differentierings koncept 
påbörjades, vilket ska förtydliga SVs identitet och stärka varumärket. 

• SV-Nätet ska utvecklas för att ge större möjligheter till delaktighet, dialog och transparens 
SVs intranät, vilket ersatte SV-Nätet, öppnades under hösten 2013. 
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Avslutning 
 

Det verksamhetsmässiga och ekonomiska läget för hela SV organisationen, som beskrivits mer 
utförligt tidigare i verksamhetsberättelsen, kan sammanfattas i begreppet ”glädjande vändning”. 
Under 2013 kunde vi se en trendmässig vändning inom båda områdena vilket har sin 
huvudsakliga förklaring i ett systematiskt och hårt arbete i hela organisationen. Det finns all 
anledning att rikta ett stort tack till alla de som med mycket möda och stort besvär under året 
lyckades vända en negativ trend till något positivt. Den öppenhet och transparens som 
avdelningsordförande beslutade sig för har varit stärkande för SV och gör att framtiden känns ljus 
och hoppfull. 
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Denna verksamhetsberättelse presenterar verksamheten vid Studieförbundet Vuxensko-
lans  förbundskansli. Verksamheten vid SVs 30-tal avdelningar redovisas av respektive 
 avdelning – från norr till söder, från SV Norrbotten till SV Söderslätt – i respektive avdelnings 
 verksamhetsberättelse.

Innehåll
1. Inledning ...................................................................................... 3

2. Valberedning, förbundsstyrelse,  ersättare och revisorer ........... 6

3. Arbete med grund- medlems- och samverkansorganisationer ..8

4. Kvalitetsutveckling  ..................................................................... 9

5. Etik och genomlysning  ............................................................. 10

6. HR-arbetet ..................................................................................11

7. Strategisk kompetensförsörjning  .............................................. 12

8. Omvärld och samhällsaktör ...................................................... 12

9. Studieförbundet Vuxenskolans  prioriteringar .......................... 14

10. Pedagogisk utveckling ..............................................................19

11. Digital utveckling .....................................................................20

12. Impuls .......................................................................................21

13. Kommunikation ........................................................................21

Förvaltningsberättelse 2014 ..........................................................23

Förvaltningsberättelse 2013 .......................................................... 27

Revisionsberättelse 2014 ...............................................................29

Revisionsberättelse 2013 ................................................................31

Årsredovisning 2014 ......................................................................33

Koncernens kassaflödesanalys ......................................................39

Moderorganisationens kassaflödesanalys.....................................40

Studiecirklar och samverkansparter ..............................................51

Verksamhetsberättelse



3  
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Tre frågor till Berit Danielsson, 
 förbundsordförande

Hur vill du summera 2014? 
– Ett viktigt år! Vi började en förnyelseresa 
som tog sitt avstamp i början av 1920-ta-
let när bröderna Rudolf och Eric Carlsson 
i Slöinge startade den första studiecirkeln 
”Fria tankars hem”. Dom gjorde det för att de 
ville ha egna möten och prata om det som var 
viktigt för dem. De tog saken i egna händer. 
Etablissemanget reagerade negativt, de kände 
sig kanske utmanade.

– Jag upplever att mycket av det som 
hände i Slöinge på 20-talet går igen i dag. 
Det finns en folkbildningsiver att nå de som 
idag inte nås av vår verksamhet, en tro på 
att demokratin måste stärkas och en vilja att 

slåss för alla människors lika värde. Visst ser 
jag också moln på himmelen men som folk-
bildare är jag beredd att utmana dessa kraf-
ter. Folkbildningen är fortfarande grunden 
vi men vi anpassar våra verksamhetsformer 
till dagens samhällsutveckling. Vi lever med 
tiden.

– Förnyelsearbetet ger oss energi att gå 
vidare. När jag besöker SV-avdelningarna 
möter jag en kraft och vilja att göra skill-
nad. Ena stunden handlar det om cirkeln 
i våra traditionellt starka ämnen där jag 
som individ ökar min förmåga och i sam-
spel med de andra i gruppen utvecklas, 
nästa stund är det en spännande dialog på 
en SV Arena och tredje stunden möter jag 
kultur arrangemanget där amatörkulturen 
blandas med professionella kulturutövare. 
Det som binder samman är deltagandet och  
 engagemanget och viljan att göra skillnad.

Hur gick det? Hur gjorde ni 2014? 
– Jag upplever ett ökat engagemang och inte 
minst när det gäller i frågor som berör våra 
nya samhällsmedborgare. På mina resor runt 
om i landet dyker ständigt frågan upp – på 
vilket sätt kan vi i SV göra skillnad i arbetet 
med integration och minska främlingsfient-
ligheten. Engagemanget och viljan är stor och 
i vardagen händer det mycket.

– Jag upplever också att vår nya organisa-
tion har funnit sina former. Det har varit ett 
par år där vi av nödvändighet har använt en 
hel del resurser till att stärka våra interna 
arbetsformer men trots det har vi lyckats be-
hålla ett utåtriktat fokus. Det är viktigt.

– Under mina sju år som förbundsordför-
ande har jag träffat så många engagerade 

1. Inledning
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förtroendevalda och medarbetare som med 
ideella insatser och i sin profession visat på 
vår breda bildningsverksamhet.

Vad var viktigast för dig 2014, vilket 
tillfälle minns du särskilt?  
– Förra året reste jag mycket, träffade männ-
iskor i hela Sverige, det var fantastiskt. Jag 
har rest mycket under alla mina år som ord-
förande. Gjort besök som alltid kommer att 
leva kvar hos mig. Haparanda är till exempel 
ett bra exempel. Där finns graffiti-ungdomar, 
SPF-kafé, hantverk och kommuninforma-
tion till nyanlända.  Allt under samma tak, i 
samma lokal. Lysande! 

– Vi i förbundsstyrelsen besökte avdel-
ningsstyrelserna för att föra en dialog dels 
om vilka utmaningar vi ser att folkbildningen 
och SV står inför dels att diskutera vilka 
prioriteringar vi böra göra. Med dessa diskus-
sioner som grund har vi sedan arbetat med 
den strategiska planen som ska beslutas på 
förbundsstämman. FS-ledamöter vittnar om 
spänstiga, och till och från också hetsiga, 
diskussioner. Precis som det ska vara i en 
folkrörelse. Vår gemensamma bild byggs un-
derifrån. Vi är ingen toppstyrd verksamhet. 
Den här dialogen ska fortsätta. 

Tre frågor till Niklas Lundgren, 
 förbundschef

Hur vill du summera 2014? 
– Som ett intensivt år för hela SV. Vi har 
haft förnyelsearbetet i alla dess dimensioner 
framför ögonen och för förbundet har det bl a 
inneburit en förnyelse av vårt förbundskansli. 
Målet har varit att fokusera våra resurser mot 
de fyra prioriteringar som förbundsstäm-
man lagt fast. På det hela taget tycker jag vi 
gjort det på ett framgångsrikt sätt, men visst 
finns det, tack och lov, många saker att arbeta 
vidare med. Inte minst gäller det vårt utåtrik-
tade arbete.

– Folkbildningen är och ska vara en ak-
tiv samhällskritisk aktör och där känner jag 
att SV kan bli bättre, inte minst på nationell 
nivå. SV Arena är ett bra verktyg och som jag 
upplever att vi utvecklat under året. Vi har 
ett särskilt ansvar för att erbjuda mötes- och 
dialogplatser där aktuella samhällsfrågor lyfts 
och deltagarnas åsikter kan brytas. I detta lig-
ger att vi vill vara med och påverka samhället.

– Vid förbundsstyrelsens besök i avdel-
ningsstyrelserna har också vi som tjänstemän 
medverkat. Den här direkta dialogen är något 
som vi ska fortsätta att prioritera. Det bygger 
ett gemensamt SV.
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Hur gick det? Hur gjorde ni? 
– När jag ser tillbaka på 2014 och 2013 ser jag 
ett SV som verkligen har bredd. Studiecirkeln 
är kärnan i vårt arbete och den utvecklas. 
Våra pedagogiska modeller, exempelvis den 
digitala formen, ska utvecklas men fortfa-
rande är det i mötet mellan människor som vi 
betyder mest.

– Ibland är vi inte så duktiga på att berätta 
om vår stora kulturverksamhet. Var skulle 
svenskt kulturliv vara utan det ideella arbetet 
i studieförbunden, vårt samarbete med lokala 
musik- och kulturföreningarna och våra 
kamrater i samlingslokal – organisationerna. 
Utan vår gemensamma insats, ingen lokal 
kulturverksamhet. Det tycker jag att staten 
och kommunerna borde tänka på.

– Det jag menar är att det är i vardagen 
runt om i landet som SV visar sin styrka. Vi 
är det lokalt förankrade studieförbundet, nå-
got vi ska vara stolta över. Den lokala förank-
ringen tillsammans med vårt mål att 2020 
vara det studieförbund som når och engage-
rar flest människor med olika bildningsakti-
viteter, är drivkrafter i vårt arbete. 

– Dessa principer har också varit väg-
ledandet i våra diskussioner med Folkbild-
ningsrådet om det förslaget till nytt statsbi-
dragssystem. 

Vad var viktigast för dig 2014, vilket 
tillfälle minns du särskilt?  
– Ett enda? Det är svårt, SV gör så otroligt 
mycket bra saker. Men ok, en sak som slog 
mig var Mitt Val-kampanjen som pågick un-
der ”supervalåret”. När jag under Almedals-
veckan gick runt i Visby och såg hur politiker 
från vänster till höger blev engagerade när 
det träffade SVs medarbetare, blev jag stolt. 
Mitt Val är verkligen ett exempel på där vi 
gör skillnad. Vi satte fokus på demokrati- och 
tillgänglighetsfrågorna. Jag mötte många 
politiker och beslutsfattare som för första 
gången förstod vad intellektuell funktions-
nedsättning är och vad som krävs för att fler 
ska rösta. Jag såg medarbetare som brinner 
för folkbildning, för demokrati och SV. Folk-
bildning när den är riktigt bra. 

– Men, och det är viktigt. Mitt Val är en 
del i en lång och stolt tradition i SV av att ar-
beta med tillgänglighet. Det arbetet kommer 
vi att fortsätta.
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2. Valberedning, förbundsstyrelse, 
 ersättare och revisorer

Valberedning
Lars Berge-Kleber, ordförande
Anders Åkesson 
Anniqa Nygård 
Anders Karlsson 
Lena Åberg 
Mats Hedbom 
Ragnhild Källberg 
Inger Arvidsson 
Karin Fälldin

Förbundsstyrelse
Berit Danielsson, ordförande
Nils Ingmar Thorell, förste vice ordförande
Ulrika Carlsson, andre vice ordförande
Stefan Landberg, ledamot
Jonas Naddebo, ledamot
Anna Iwarsson, ledamot
Eva Karin Hempel, ledamot
Thomas Olofsson, ledamot
Thomas Jansson, ledamot
och
Per Lodenius, Centerpartiet.  
Ersättare: Franziska Gustafsson
Christer Nylander, Folkpartiet Liberalerna. 
Ersättare: Emma Carlsson Löfdahl
Petra Pilawa, Lantbrukarnas Riksförbund. 
Ersättare: Kristina Segerström,
Jakob Sjöström, Förbundet Vi Unga.  
Ersättare: Lovisa Persson
Samt
Peter Wiborn, adjungerad personal-
representant för SVs förbundskansli
Ersättare: Lars-Erik Larsson

Till förbundets förtroendevalda 
r evisorer valdes
Stig Hellemarck
Ingrid Högsberg 

Till ersättare för dessa valdes
Johan Svanström
Kenth Lövgren

Auktoriserade revisorer 
Irén Frändå, Öhrlings PricewaterhouseCoo-
per, ordinarie
Marie Welin, Öhrlings PricewaterhouseCoo-
per, ersättare

Förbundsstyrelsen genomförde under 
hösten/vintern 2014-2015 besök i SVs avdel-
ningsstyrelser. Under besöken stod diskus-
sioner kring SVs och folkbildningens utma-
ningar i fokus tillsammans med frågan om 
vilka prioriteringar som SV bör göra under de 
kommande åren. Samtalen bildar grund inför 
arbetet med de strategiska prioriteringarna.



7  

Verksamhetsberättelse 2014

Grundorganisationer
Centerpartiet
Folkpartiet liberalerna
Lantbrukarnas Riksförbund

Medlemsorganisationer
Afasiförbundet i Sverige
Bygdegårdarnas Riksförbund 
Centerkvinnorna
Centerstudenter
Centerpartiets Ungdomsförbund
Förbundet Vi Unga
Förbundet liberal mångfald
Föreningen Centerjournalister
Headway Africa NY 2014
Homo-, bi- och transliberaler
Liberala kvinnor
Liberala ungdomsförbundet
Stiftelsen Mooms-teatern
Sveriges Biodlares Riksförbund
Sveriges Pensionärsförbund

Samverkande organisationer
Anhörigas Riksförbund
Biodynamiska föreningen
Brottsofferjourernas Riksförbund
Centrum för lättläst
Ekologiska lantbrukarna i Sverige 
Familjehemmens Riksförbund
Föreningen Norden
Hushållningssällskapens förbund
Invandrare Mot Narkotika Riksförbun-
det i Sverige
Jägarnas Riksförbund
Miljöpartiet de Gröna
Riksföreningen Autism
FUB, Riksförbundet för Utvecklings-
störda Barn, Ungdomar och Vuxna
Romska ungdomsförbundet
Samfundet Sverige-Israel Riksorgani-
sationen
Schizofreniförbundet
Svenska Downföreningen
Sveriges Jordbruksarrendatorers För-
bund
Sveriges Fiskevattenägareförbund
Villaägarnas Riksförbund
Riksföreningen Allas Barnbarn
Svenska OCD-förbundet Ananke
Sveriges Fibromyalgiförbund
Sveriges Hembygdsförbund
Ungerska Riksförbundet

Organisationer som  
Studieförbundet Vuxenskolan  
samarbetar med
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3. Arbete med grund- medlems-  
och samverkansorganisationer

Studieförbundet Vuxenskolan bedriver myck-
et av sin verksamhet tillsammans med andra 
organisationer och föreningar, det gäller såväl 
på lokal, regional som på nationell nivå.

Förbundskansliets roll är att ansvara för 
kontakterna med grund-, medlems- och sam-
verkansorganisationerna på nationell nivå. 
Under 2014 skedde detta bland annat genom:

Utveckling av Almaakademin tillsammans 
med Vi Unga, en medlemskampanj följd av 
organisationsutveckling tillsammans med 
Föreningen Norden. För förtroendevalda 
och medlemmar i Lantbrukarnas riks-
förbund utarbetades nytt sammanhållet 
stöd. Under hösten höll förbundskansliet 
också en kandidatutbildning för nyvalda 
politiker i Miljöpartiet. Svenska Down-
föreningen fick under 2014 hjälp med 
föreningsstruktur, stadgar och interna ut-
bildningar.  Förbundskansliet hjälpte även 
till vid  bildandet av Hjärnkoll. Med anled-
ning av valåret  stöttades Centerpartiet, 

Folk partiet liberalerna, Miljöpartiet de 
 gröna och Kristdemokraterna nationellt av 
förbundskansliet. Under SVs ledning genom-
förde partierna toppkandidatutbildningar 
och inspirationsföreläsningar under ledning 
av SVs förbundskansli. Utbildningarna och 
föreläsningarna handlade om sociala medier 
och positiv antirasistisk argumentation.

Förbundskansliet gjorde även en gemensam 
satsning på lokal och regional kultur med 
Bygdegårdarnas riksförbund och Lant-
brukarnas riksförbund. Nya medlemsut-
bildningar togs fram och utvecklades tillsam-
man med Sveriges Bi odlares riksförbund, 
Jägarnas Riksförbund och Sveriges 
Hembygdsförbund. 

Förbundskansliet samarbetar också med 
några föreningar och organisationer i an-
dra länder, till exempel Föreningen för 
Nordisk Vuxenupplysning, FNV i Norge, 
Finland och Danmark, samt inom ramen för 
Forum Syd-projekt med Guatemala.

Veronika Ekberg

S
arah W

iklund
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4. Kvalitetsutveckling 

En av konsekvenserna av SVs omorganisa-
tion blev att göra en omstart av arbetet med 
kvalitetsutveckling. Många förtroendevalda 
och tjänstemän samt kvalitetscoacher fanns 
inte kvar i sina gamla roller. Det finns nu 31 
kvalitetsansvariga inom SV, en per avdelning. 

Resultat och effekter 
På SVs intranät finns sedan tidigare doku-
ment som styr och vägleder hur medarbetare 
kan utföra arbetsmoment inklusive mät-
ning.  Dokumenten användes för att underlät-
ta i det vardagliga arbetet under 2014.  Under 
våren 2014 genomförde dessutom samtliga 
SV-avdelningar kvalitetsredovisning för 2013. 
Arbetet initierades av förbundskansliets med-
arbetare och självvärderingen genomfördes i 
grupper av medarbetare inom respektive SV- 
avdelning. 

Självvärdering är var och ens egna bedöm-
ningar av det egna kvalitetsarbetet. Det är 
ett sätt att synliggöra den egna bedömningen 
av det systematiska kvalitetsarbetet i en 
avdelning. Det ska även stärka och utveckla 
det gemensamma kvalitetsarbetet inom och 
mellan studieförbunden samt vara ett sätt att 
arbeta proaktivt i förhållande till Folkbild-
ningsrådets kriterier. Frågeområdena som 
finns i självvärderingen täcker in områden 
som är angelägna utifrån statens syften med 
folkbildningen och studieförbundens egen 
utveckling. Tillämpning av metoden leder 
till lärande och utveckling. Utfallet ger inga 
exakta mätetal, utan ska betraktas som ett 
signalsystem.

Resultatet visade främst på att självvär-
deringen lett till både reflexion och lärande. 
Den gav många positiva indikationer, en del 

deltagare uttryckte till exempel att värde-
ringen lett till förståelse för varandras arbete 
oavsett var i organisationen man jobbar. Den 
visade också på en del utmaningar, en del 
deltagare ville till exempel bli bättre på fram-
förhållning och på att överföra framgångshis-
torier från en avdelning till en annan. När det 
gäller organisationens verksamhet kopplat 
till statens fyra syften visar självvärderingen 
höga resultat.

I arbetet med att utforma SVs gemen-
samma mål har en fungerande systematik 
införts under 2014, den har lett till analys 
och förbättringsarbete lokalt och på nationellt 
plan. En körbar process för att kunna hantera 
förbättringsförslag och avvikelser inom res-
pektive avdelning, samt inom hela SV organi-
sationen, har utvecklats.  Testverksamhet och 
förbättringsarbete har inletts.

Under 2014 ingick ca 40% av SVs avdel-
ningar i utvecklingsarbetet kring webbase-
rade enkäter till deltagare och ledare inom 
cirkelverksamheten. Det handlar om en lä-
rande process som skall leda till att samtliga 
SV avdelningar skall kunna tillämpa detta 
vid 2015 års utgång. För att skapa delaktighet 
och förankring kring utveckling av kvalitet 
och riskhantering har en arbetsgrupp med 
några avdelningschefer, förbundschef och 
förbundets kvalitetsansvarig tillsatts. Syftet 
med denna arbetsgrupp är att utveckla SVs 
kvalitetsstrategi, ledningssystem, dokument 
och implementering.

Under 2013 utvecklade SV en modell för 
riskhantering. Modellen tillämpades för för-
sta gången i stora delar organisationen under 
2014.  Förbundskansliets roll var att hjälpa 
till med implementering hos avdelning-
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arna.  Tillämpningen baseras på SVs policy 
för riskhantering. Arbetet med systematiska 
riskanalyser behöver utvecklas. Pedagogisk 
tillämpning av SVs koncept för riskhantering 
är sannolikt den lämpligaste metoden för att 
öka användandet. 

SV samverkar med många organisationer, 
offentliga förvaltningar och andra samar-

betspartners. För att samarbetet ska bli så 
lyckosamt som möjligt krävs ett systematiskt 
angreppssätt. I dagsläget finns det en rutin 
samt instruktioner och mallar för att säker-
ställa detta. En del av dessa har utarbetats 
under senare delen av 2014 och effekterna av 
detta kommer främst under 2015. 

5. Etik och genomlysning 

En del av Studieförbundet Vuxenskolans 
systematiska kvalitetsarbete är genomlysning 
av verksamheten. Arbetet utförs varje år och 
leds från förbundskansliet. De personer som 
genomlyser kommer både från SVs avdelning-
ar och utifrån.

Under 2014 genomlystes 2013 års verk-
samhet i åtta SV-avdelningar, aktiva i 12 av 
landets kommuner. Det utgjorde sex procent 
av SVs totala verksamhet eller 146 128 studie-
timmar. Den största delen av verksamheten 
visade sig ha hållit hög kvalitet och var ge-
nomförd på korrekt sätt. Innehållet var brett; 
allt från intressanta och efterfrågade studie-
cirklar till spännande kulturarrangemang. 
SVs verksamhet hade nått och engagerat 
många människor. 

Det är viktigt att SV står som anordnare 
av all verksamhet som rapporteras. Denna 
gång undersöktes därför allt som genomförts 
tillsammans med andra organisationer och 
föreningar särskilt noga. Kulturverksamheten 
granskades extra. Där stod annordnarskap, 
rimlighet och innehåll i fokus. Stora volymer 
av samma ämnesområde, t ex musik, upp-
märksammades speciellt.

Efter slutförd genomlysning ströks totalt 
3 821 studietimmar och 294 omvandlades till 
annan folkbildning. 220 kulturarrangemang 
av cirka 3500 togs också bort. Anledningen 
var felräkningar, att det saknades arbetsplan 
eller underskrift. Någon gång märktes också 
bristande kunskap om vilken verksamhet 
som kan rapporteras för statsbidrag. 
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6. HR-arbetet

HR-funktionen vid SVs förbundskansli 
har som främsta uppgift att stötta  chefer 
och  ledningsgrupper i organisationen. 
Dessa kan stå inför ekonomiska och/eller 
 organisatoriska utmaningar. Det kan inne-
bära personalförändringar. Hjälp vid chefs- 
eller specialistrekryteringar eller rådgivning 
inom arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor efter-
frågas också.

2014 förändrade förbundskansliet sin 
organisation. För HR-funktionen innebar det 
att arbetet koncentrerades till chefsrådgiv-
ning inom till exempel arbetsrätt, arbets-
miljö, organisation och bemanning 

Under hösten 2014 gjorde HR-funktionen 
också en tjänstemannaenkät med syfte att 

kartlägga SVs arbetsmiljö och skapa hand-
lingsplaner för en bra arbetsmiljö. 707 tjänste-
män från SVs 31 avdelningar erbjöds att delta 
och hela 549 svarade. Förbundskansliets HR-
experter följde upp enkäten med besök hos 27 
av SVs 31 avdelningar. HR-funktionen träf-
fade bland annat avdelningschefer, lednings-
grupper och personal. 

Under 2014 planerade och genomförde 
även HR-enheten vid förbundskansliet tre 
kurser i arbetsmiljö för chefer och skydds-
ombud. Detta resulterade i utveckling av nya 
och befintliga arbetsmiljökommittéer. För-
bundskansliets HR-specialister deltog också 
vid lönekartläggningar och gav support i 
personalsystemet Hogia Personal. 

Foto: H
ans B

erggren
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8. Omvärld och samhällsaktör

SV har under 2014 lagt särskild tyngd i arbe-
tet med den folkbildningspolitiska propositio-
nen och att lyfta fram satsningen ”Mitt Val”.

I mars presenterade regeringen förslaget 
till folkbildningspolitisk proposition ”Allas 
kunskap – Allas bildning” och efter remiss-
omgång och utskottsarbete fattade riksdagen 
i juni beslut om en ny folkbildningspolitik. 
Beslutet innebar bland annat att folkbild-
ningen fick ett eget mål: ”F0lkbildningen ska 
ge alla möjlighet att tillsammans med andra 
öka sin kunskap och bildning för personlig 
utveckling och delaktighet i samhället.”

Förbundskansliet har kontakter med 
regering, riksdag och Sveriges Kommuner 
och Landsting, SKL. Under året har också en 
särskild uppmärksamhet riktats mot allians-

gruppen i riksdagens kultur- och utbildnings-
utskott. Folkbildningens betydelse för indivi-
ders möjlighet att växa har varit i fokus.

2014 kom att kallas ”supervalåret” med så-
väl val till EU-parlamentet samt ordinarie val 
i september. Vi fokuserade på att lyfta ”Mitt 
Val” för att stimulera personer med intellek-
tuell funktionsnedsättning att rösta.

Under 2014 har SV medverkat med såväl 
monter som folkbildningspolitiska inspel vid 
Centerpartiets, Folkpartiets, Miljöpartiets 
och Kristdemokraternas stämmor samt vid 
partiernas samlingar med kommun- och 
landstingspolitiker.

Under Almedalsveckan 2014 låg en tyngd-
punkt i det utåtriktade arbetet på att i första 
hand på att lyfta fram Mitt Val vilket också 

7. Strategisk kompetensförsörjning 

Med strategisk kompetensutveckling vill 
Studieförbundet Vuxenskolan förbättra och 
förverkliga sin idé, vision och sina uppsatta 
mål. För att säkra kompetensförsörjningen är 
alla förtroendevaldas och tjänstemäns erfa-
renheter och kunskap viktig.

Under 2014 beslöts att tillsätta en tjänst 
som lärande- och kompetensutvecklingsan-
svarig på förbundskansliet. Rekryteringen 
genomfördes i slutet av 2014 och tillsattes i 
början av 2015. Uppdraget är att införa och 
driva strategisk kompetensutveckling i hela 
SV.

Det chefs- och ledarutvecklingsprogram 
som startade 2013 fortsatte också under 

2014. Syftet är att ge insikt om ett ledarskap 
byggt på helhet och långsiktighet. Ett ledar-
skap som förenar mål och värderingar med 
relationer och gör chefer och ledare trygga 
och effektiva. Utbildningarna riktade sig till 
både avdelningschefer och till enhetschefer. 
Tre av fyra chefer på förbundskansliet gick 
kurserna under 2014. 

Förbundskansliet erbjöd SVs tjänstemän 
utbildningar inom projekt, process, sälj och 
ekonomi. Förbundskansliet tog också fram ett 
utbildningspaket med fem kurser för förtro-
endevalda: SV Bas, SV Nyvald, SV Ordföran-
de, SV Valberedning och SV Kompletterande 
utbildning. 
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resulterade ibland annat i en nominering till 
”hetast i Almedalen”. Under hela Almedals-
veckan vandrade SV-medarbetare från för-
bundskansliet samt medarbetare från sex SV-
avdelningar runt i Visby med valbås och fick 
många att testa ”Mitt Val”. Under fredagen 
genomfördes också ett seminarium för att fira 
att det 2014 var 25 år sedan den allmänna 
rösträtten infördes i Sverige. Vid seminariet 
deltog bland annat riksdagens talman Per 
Westerberg och ICA-Jerry, skådespelaren 

Mats Melin. Seminariet blev snabbt fullsatt 
trots stor konkurrens från andra arrang-
emang. Tillsammans med Folkets Hus och 
Parker, ABF, Timbro, Riksteatern och Arena 
Idé genomförde SV ett välbesökt seminarium 
på temat ”Behövs bildning idag?”. Huvud-
inriktningen under Almedalsveckan är att 
knyta kontakter med för oss i folkbildningen 
viktiga beslutsfattare såväl inom politiken 
som civilsamhället i stort.

SV medverkade också 2014 med monter 
under Bok och Biblioteksmässan i september 
i Göteborg. Arrangemanget är ett samarbets-
projekt mellan SV förbundet, SV Göteborg 
och SV Västra Götaland. Bok och Biblioteks-
mässan är ett viktigt tillfälle att lyfta fram 
vårt kulturpolitiska arbete samt aktuella 
samhällsfrågor. Närmare ett 40-tal aktivite-
ter i form av författarsamtal, seminarier och 
samtal i aktuella ämnen genomfördes under 
mässdagarna. I samband med Bok och Bib-
lioteksmässan delades också SVs författarpris 
ut. Årets pristagare var Gertrud Hellgren, 
Vikbolandet, för romanen ”Veterinären”. Pri-
set tilldelas en person som i sitt författarskap 
speglar nutidens landsbygd, med inriktning 
på författare i början av sin karriär.

SV Arena har etablerat sig som ett viktigt 
verktyg för att lyfta fram dialogen i aktuella 
samhällsfrågor och stärker därmed SVs roll 
som samhällsaktör i den lokala miljön.

Demokratifrågorna, den digitala delaktig-
heten, integrationsfrågan, arbetet mot ökad 
främlingsfientlighet, tillgänglighetsfrågorna 
och civilsamhällets framtida ledarskap är ex-
empel på frågor som prioriterats under året.

För att stimulera omvärldsdiskussionen 
har förbundsstyrelsen bjudit in inledare till 
temainriktade samtal – Lars Anders Johans-
son, Timbro, ”Relationen bildning, utbild-
ning, folkbildning”, Rebecka Prentell, Sverok, 
”Unga och demokratin” samt Erik Fichtelius, 
UR, ”Min syn på folkbildningens roll i fram-
tiden”. Vid avdelningsordförandekonferensen 
första oktober medverkade regeringens nytill-
satte demokratiutredare, Olle Wästberg, i ett 
samtal om utredningen.

Mitt val i Almedalen. Här Centerpartiets Annie Lööf 
tillsammans med Per Lycke, SV Göteborg, Ellinor Lundström, 
SV Gävleborg och Kerstin Bodell, SV Gävleborg 
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Vid SVs förbundsstämma 2013 fastställdes 
dokumentet ”Strategisk plan och långsiktiga 
prioriteringar”. Där identifierades fyra prio-
riterade områden. Mot dessa riktas organisa-
tionens fokus för folkbildningsarbete under 
2014. 

1. Människor och främst unga i utsatta 
 situationer erbjuds verktyg till en 
individuell bildningsresa.

2. Personer med funktionsnedsättning 
ges möjlighet att själva utveckla 
egenmakt.

3. Engagerade människor erbjuds 
 verktyg för lokal utveckling.

4. Äldre erbjuds möjlighet till livslångt 
 lärande och förbättrad livskvalitet.

Syftet med målen i den gemensamma natio-
nella verksamhetsplanen är att tydliggöra vad 
Studieförbundet Vuxenskolan ska bidra med 
i samhället. Förbundskansliets roll är att ta 
fram metoder och innehåll, samt samordna 
planering och insatser. Kansliet ansvarar 
också för utvärdering och uppföljning. Med-
arbetarna på kansliet gör strategier och 
bidrar med support för att organisationen ska 
nå målen. Här presenteras exempel på 2014 
års insatser.

1. Människor och främst unga i 
utsatta situationer erbjuds verktyg 
till en individuell bildningsresa.
”Många unga människor är idag, av olika 
anledningar, i en utsatt situation. Det kan 
exempelvis bero på etnisk bakgrund, låg ut-
bildningsnivå, bostadsort och brist på jobb. 
Utanförskap skapar frustration och leder 
till motsättningar mellan olika grupper och 
försvårar en fungerande integration. Studie-
förbundet Vuxenskolan och folkbildningens 
pedagogik skapar förutsättningar för att 
dels påbörja en bildningsresa utifrån var 
och ens egna individuella förutsättningar, 
dels medverka i integrationsarbetet.” Citat 
ur ”Strategiska mål och långsiktiga priorite-
ringar”.

Området omfattar arbete med unga männ-
iskor i utsatta situationer. Det omfattar också 
integrationsfrågan. Då det gäller unga, och 
utsatta situationer de kan hamna i, är det 
kopplat till förorter och landsbygd, till psy-
kisk ohälsa och framtidstro. Sedan tidigare 
arbetar SV framgångsrikt med och för ungas 
individuella bildningsresor. 

Hiphop har använts som verktyg och 
verksamheten har kallats Unity. Arbetet med 
Unity fortsatte under 2014. 10 SV-avdelningar 
och 2 projekt fick extra pengar av förbunds-
kansliet för att starta ny Unity-verksamhet. 
Utveckling av ledar- och entreprenörut-
bildningar kopplat till målgruppen inleddes 
också. 

9. Studieförbundet Vuxenskolans 
 prioriteringar
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Läsfrämjande 
Om unga människor inte läser böcker kan 
det leda till svårigheter att förstå text. I 
Studieförbundet Vuxenskolans arbete med 
unga och integration samt med personer med 
afasi, uppmärksammades problemet extra. 
Förbundskansliet provade nya metoder för 
att nå unga utan naturlig tillgång till böcker. 
Även här användes hiphop som verktyg, för 
att producera nya texter behöver man kunna 
läsa och skriva. Generationsinsatser mellan 
nyanlända och pensionärer via SPF Seniorer 
genomfördes också. Förbundskansliet var 
involverade i 13 projekt och fungerade som 
en sammanhållande länk mellan avdelningar 
och projekt. Kansliet erbjöd också processtöd 
och sammanfattade resultat. 

Ensamkommande flyktingbarn 
Inom Studieförbundet Vuxenskolan finns ett 
stort engagemang för ensamkommande flyk-
tingbarn. Under året stimulerades insatser 
genom att förbundskansliet fördelade pengar 
till filmprojekt och godemans-utbildningar. 
Tillfällen för bildning och meningsfull fritid 
erbjöds tillsammans med fritidsgårdar runt 
om i Sverige.

Främlingsfientlighet
Folkbildning och föreningsengagemang bi-
drar ofta till antirasism. SV arbetade mycket 
med detta under 2014. Förbundskansliet 
samarbetade med Fores och höll utbildningar 
tillsammans med Expo. Flera politiska par-
tier, som står SV nära, medverkade också.  
För att stärka SVs personal och förtroen-
devalda lokalt utvecklade förbundskansliet 
också metoder tillsammans med Svenska 
invandrarorganisationer i samverkan. 

2. Personer med funktions-
nedsättning ges möjlighet att 
 själva utveckla egenmakt.
”Vår verksamhet för personer med funk-
tionsnedsättning bedrivs med hög kvalitet 
och vilar på en värdegrund om alla männis-
kors rätt till full delaktighet i samhället med 
FNs konvention om Mänskliga Rättigheter 
för personer med funktions-nedsättning. Vår 
verksamhet syftar till att stärka individens 
förmågor och egenmakt.” Citat ur ”Strate-
giska mål och långsiktiga prioriteringar”.

2014 beskrevs av många som ett super-
valår. Stora delar av det politiska Sverige var 
laddade. Samtidigt stod en av SVs viktigaste 
deltagargrupper – personer med utvecklings-
störning – utanför. Undersökningar från 
1990-talet visade ett lågt valdeltagande för 
denna målgrupp.

Mitt val. Kampanjmaterial från Mitt val.  
Valsedel, vilket parti är det här?
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Utifrån målsättningarna för området 
planerades projektet ”Mitt Val”. Tillsammans 
med Förbundet för barn, unga och vuxna 
med utvecklingsstörning, FUB, gjordes en 
analys som visade det otillräckliga i att lära 
personerna i målgruppen hur man röstar. 
Viktigare är förståelsen för vad man röstar 
om. Folkbildningsinsatsen skulle inte bara 
tillgängliggöra valet utan även själva politi-
ken.

Projektet delfinansierades med medel från 
såväl Allmänna Arvsfonden som Myndighe-
ten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 
Riksdagspartiernas partisekreterare inbjöds 
att övervaka processen.

Ytterligare samarbetsparter knöts till pro-
jektet på central nivå; Riksklippan, Centrum 
för lättläst, allaväljare.se och 8 sidor. 

Sju pilotavdelningar utsågs och från Umeå 
i norr till Kristianstad i söder bildades grup-
per som arbetade enligt studiecirkelns ideal. 
Kunskap inhämtades av deltagarna själva 
om hur t ex demokrati fungerar och om vad 
politikerna bestämmer. 

Som avslutning inbjöds politiker från 
samtliga partier till en lättpratad valdiskus-
sion. Inför detta fick politikerkandidaterna 
lära sig sänka språktröskeln för att besvara 
cirkeldeltagarnas frågor. Vid utvärderingen 
som sedan genomfördes svarade över 80 
procent av deltagarna ”ja” på frågan ”Gick du 
och röstade?”.

”Mitt val” spred sig från pilotavdelning-
arna och ut i övriga SV-Sverige. Cirkel-
ledare rekryterades från både nya och re-
dan etablerade kanaler. Material, stöd och 
 pedagogik anpassades efter deltagarnas vitt 
skilda behov. Samarbetet inkluderade såväl 
 myndigheter som politiska partier. Därmed 
väcktes politikernas intresse för en bortglömd 
väljargrupp.

Under Almedalsveckan 2014 fick ”Mitt 
Val” stor uppmärksamhet. 

Deltagare från verksamheten visade, 
tillsammans med SVs medarbetare från 
förbundskansli och avdelningar, hur svårt det 
kan vara att rösta om man inte förstår vad 
politikerna menar. 

SV hade – tillsammans med sina samar-
betsparter – gjort skillnad.

3. Engagerade människor erbjuds 
verktyg för lokal utveckling. 
”SV erbjuder människor redskap för att 
själva, och i samverkan med andra, bli 
aktiva och drivande för utvecklingen av det 
lokala samhället. I kraft av vår starka lokala 
närvaro och förankring har vi ett särskilt 
ansvar att vara en ledande aktör i detta 
arbete.” Citat ur ”Strategiska mål och långsik-
tiga prioriteringar”.

Inom förbundskansliet finns kvalificerad 
kompetens inom pedagogik och processled-
ning. Samarbetsorganisationer får stöd både 
inom verksamhets- och föreningsutveckling. 
De erbjuds ibland även administrativ hjälp.

Under året arbetade förbundskansliet 
med att utveckla metoder och böcker för 
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förenings utveckling och ledarskap. Konsten 
att leda och driva processer är ett viktigt 
område. Föreningsboxen togs fram och inne-
håller bland annat metoder och konkreta tips 
för detta. Boxen har skickats ut till alla 31 
SV-avdelningar och även till SVs två regionala 
enheter. Den har även presenterats av för-
bundskansliets personal för SVs grundorga-
nisationer och 10 medlemsorganisationer. 

På initiativ av förbundskansliet påbörjade 
fem SV-avdelningar under 2014 ett nationellt 
arbete i projektutveckling och EU 2020-kun-
skap. Målet är höjd kompetens runt arbete 
med EUs struktur- och regionalfonder. 

Inom detta område pågår även förbunds-
kansliets löpande verksamhetsutveckling 
tillsammans med medlemsorganisationser. 
En av dessa insatser ledde under året till ett 
tydligt samarbetsavtal med flera skogsägar-
föreningar. I avtalet klargörs hur ansvars-
fördelning, ekonomi och administration ska 
samordnas vid cirklar för motorsågs- och röj-
sågskörkort. Andra exempel på bra samarbe-
ten 2014 är frågor runt energi, växtskydd och 
vattenskydd. De drevs av förbundskansliet 
gemensamt med Lantbrukarnas Riksförbund.

4. Äldre erbjuds möjlighet till 
 livslångt lärande och förbättrad 
livskvalitet.
”Den demografiska utvecklingen ger stora 
möjligheter för framtiden. Att ta tillvara äld-
re människors kompetens och engagemang 
är viktigt. Studieförbundet Vuxenskolan ska 
vara en självklar partner för människor i 
mogen ålder.” Från ”Strategisk plan och lång-
siktiga prioriteringar”.

SV engagerar många personer i ålders-
gruppen 60 +. Verksamheten tillsammans 
med SPF Seniorerna är viktig. Verksamhe-
ten behöver utvecklas och 2014 påbörjade 

förbundskansliet planering av en storskalig 
seniorverksamhet. Den kom att kallas ”Seni-
orsatsning 2015” . 

Förbundskansliet samarbetade med fyra 
SV-avdelningar i arbetet med att  utforma 
satsningen. SV Stockholms län, SV Stock-
holm, SV Gävleborg och SV Östergötland 
deltog i fokusgrupper. esultatet visade 
bland annat att fyra drivkrafter är centrala 
för  målgruppens deltagande. Dessa fyra 
är  möjligheten att vidareutveckla ett livs-
långt genuint intresse, erövra användbara 
 färdigheter för att hänga med och hålla sig 
i fas med tiden, engagera och förkovra sig i 
aktuella samhällsfrågor samt gemenskap och 
intresse att träffa andra.  

Pilotprojektet Ta det på en höft genom-
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fördes av SV Jönköpings län. Jönköpings 
landsting hade skrivit ett studiematerial för 
att motverka benskörhet och fallolyckor. För-
bundskansliet gjorde material och handled-
ning till detta. För att sprida erfarenheterna 
från projektet genomförde förbundskansliet 
en pilotutbildning med ungefär 20 SV-avdel-
ningar. Projektet spred sig och som exempel 
kan nämnas att SV Västerbotten genomförde 
ett eget projekt på samma tema, det hette 
Fall int.SV Västmanland utvecklade under 
året cirkelledarrollen inom Träna compas-
sion. Det gjordes tillsammans med Christina 
Andersson, psykolog och forskare. Ledarska-
pet anpassades till kurs-och studiecirkelsam-

manhang. Förbundskansliet skrev handledar-
materialet Träna Compassion med SV och 
spred det genom utbildning.

Existentiell hälsa handlar bland annat 
om att se möjligheter i livet och om olika sätt 
att hantera kriser. I samarbete med forskaren 
Cecilia Melder och SV Västmanland skrev 
förbundskansliet en studiehandledning inom 
området. Genom utbildningar och seminarier 
i förbundskansliets regi spreds kunskap om 
ämnet. Det väckte också intresse utanför SV. 
Som exempel kan nämnas att Västmanlands 
länslandsting genomförde ett forsknings-
projekt med gymnasieelever på detta tema.

10. Pedagogisk utveckling

Studieförbundet Vuxenskolan har cirka 
19 500 cirkelledare. Under 2014 tog för-
bundskansliet bland annat fram ett nytt 
introduktionsmaterial, Leda cirkel. Detta ger 
cirkelledaren grunden för sitt cirkelledarupp-
drag. Under året utvecklades också ett helt 

nytt digitalt material för utbildning av cirkel-
ledare i musik. Materialet har utformats som 
ett spel, ett nytt grepp för att skapa en kreativ 
lärmiljö kring frågor om folkbildning, ledar-
skap, grupprocesser mm. 
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11. Digital utveckling

Att variera lärandet, med till exempel inslag 
av kultur och media, ökar kreativiteten. En 
kreativ lärmiljö underlättar inlärningen. 
Inom den digitala pedagogiken har man de 
senast åren förespråkat blended learning. Det 
är en blandning av fysiskt och digitalt lä-
rande, en utveckling av det som förut kallade 
distanslärande. Förbundskansliet har tagit 
fasta på detta och skapat nya digitala studie-
material under 2014. 

Under 2014 påbörjades även ett arbete 
med att hitta de bästa sätten för att genom-
föra digitala möten inom SV. Projektet led-
des av förbundskansliet och arbetet drevs 
av tre SV-avdelningar. De testade verktyg 
och  plattformar. Syftet var att hitta de bästa 
sätten för att genomföra digitala möten. 
Dessa skulle anpassas till dagens sätt att 
kommunicera och lära. Bästa formen för 

digitala cirklar är att mötas online i realtid 
via till exempel videokonferens. Man behö-
ver också fördjupa sig och diskutera. Det kan 
man göra med hjälp av digitala lärplattfor-
mar,  förbundskansliet valde att arbeta med 
 Learnify. 

Rådslag för digital utveckling i 
 studieförbund och folkhögskolor
Tillsammans med övriga studieförbund och 
folkhögskolor genomfördes under 2014 ett 
rådslagsarbete i syfte att stärka den långsik-
tiga digitala utvecklingen i folkhögskolor och 
studieförbund. Förbundskansliet projektled-
de och drev arbetet. Genom analysarbete och 
diskussioner i SVs organisation framkom en 
rad utvecklingsområden, däribland behov av 
kompetensutveckling för både personal och 
cirkelledare.
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Förbundskansliets stora arbete under 2014 
har handlat om förnyelse. Arbetet har letts av 
kommunikationsenheten och medarbetarna 
har utformat processer för SVs hela förnyel-
se- och kommunikationsarbete. Som externt 
bollplank har kommunikationsbyrån MAD 
använts.

Vad har hänt under året?
– Förbundskansliets kommunikationsenhet 
har bland annat arbetat fram processer för 
lokala workshops, gjort en kommunikations-
handbok och utbildat lokala workshopledare. 
Vi har träffat kollegor och medarbetare från 
SV-avdelningar i hela landet. Vi har jobbat 
med det förnyelsearbete som pågår hos avdel-

ningar och i verksam-
heten. Att underlätta 
och stötta det interna 
förnyelsearbetet är 
centralt för att vi ska 
lyckas nå ut utanför 
SV också, säger John 
Hillstierna, kommu-
nikationschef.

Kommunikations-
avdelningens med-
arbetare har byggt 
nätverk med många avdelningschefer och 
kommunikatörer i SVs organisation. Intranä-
tet har också använts som en viktig kanal i 
förnyelsearbetet. Här kan SVs alla medar-

12. Impuls

Impuls är Studieförbundet Vuxenskolans 
egen tidning. Den sprids till alla aktiva i 
organisationen men även till beslutsfattare i 
kommuner och landsting. 

Under 2014 utkom Impuls med åtta num-
mer. Upplagan var 28 600 exemplar. 

Ansvarig utgivare för de sex första numren 
var Anders Öhberg. Därefter övertog John 
Hillstierna uppdraget. Redaktör för tidningen 
var Mats Nilsson. Impuls skrev bland annat 
om kommunernas stöd till studieförbun-
den och rapporterade också under året från 
flera nationella mötesplatser. Vid några togs 
viktiga beslut av organisationer som står SV 
nära. Impuls var också representerad i SVs 
monter vid Bok & Biblioteksmässan.

13. Kommunikation
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betare följa förnyelsearbetet i artiklar och 
intervjuer.

– Vi har byggt upp en särskild förnyelse-
portal på intranätet där våra kollegor ute i 
landet kan dela med sig av handlingsplaner, 
idéer och filmer. Det har varit ett otroligt 
engagemang från alla regioner och alla 31 
avdelningar, berättar John Hillstierna.

I idébanken på intranätet finns alla för-
nyelseidéer samlade och det är möjligt för 
alla SVs medarbetare att ta del av idéerna. 
Ungefär 150 idéer finns grupperade under 
rubrikerna tillgänglighet, attraktionskraft 
och samhällsnytta. En del idéer handlar om 
varannan-veckas-kurser, andra om kurser för 
nyanlända.

– Förnyelsearbetet handlar om allt som SV 
gör. Alla som representerar Studieförbundet 
Vuxenskolan – såväl förtroendevalda som 
anställda – är viktiga. Kommunikationsarbe-
tet är ett resultat av allt som SV gör, säger och 
visar upp, säger John. 

Under 2014 har förbundskansliet också 

dragit upp riktlinjerna för en ny grafisk profil 
och en varumärkesplattform.

– En annan viktig sak var att göra SVs 
typsnitt mer lättillgängliga och lättlästa. Jag 
kontaktade flera experter och sedan ändrade 
vi typsnitten efter deras rekommendationer. 
Nu är typsnitten lätta att läsa, säger John 
Hillstierna.

En ny bildbank har också tagits fram och 
en ny webb lanserades 23 februari 2015. 
Arbetet med den nya webben leddes av för-
bundskansliets kommunikationsenhet som 
hämtade in idéer och synpunkter från kom-
munikatörer på SV-avdelningar.

– En tillgänglig och modern webbplats 
är avgörande för SVs framtida framgång. 
Genom att arbeta med en ny strategi för vår 
kommunikation har SV nu möjlighet att bli 
det tydligaste och mest attraktiva alternativet 
för den som vill ta del av studiecirklar, kurser 
och kultur. Det som SV gör och det som SV 
kommunicerar hänger ihop, säger John.

Förbundskansliet  
arbetade fram processer 
och material för hela SVs 
förnyelsearbete. Här ett 
exempel på hur materialet 
användes.
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Allmänt om verksamheten
Studieförbundet Vuxenskolan (SV), ideell 
förening, har till uppgift att organisera och 
främja en partipolitisk och religiös obunden 
studie- och folkbildningsverksamhet i syfte 
att ge människor möjligheter att utvecklas.

SV ska verka för att utveckla samhället 
utifrån demokratiska, humanistiska, jäm-
ställda och ekologiska ideal formulerade i av 
förbundsstämman fastställda idéprogram.

SV ska tillhandahålla en bred folkbild-
nings- och utbildningsverksamhet till dels 
allmänheten, dels grundorganisationerna, öv-
riga medlemsorganisationer och samverkan-
de organisationer samt erbjuda mötesplatser 
för att skapa engagemang kring angelägna 
samhällsfrågor. 

Förbundet har till uppgift att stödja 
grundorganisationer, övriga medlemmar och 
samverkande organisationer på riksnivå samt 
att vara ett stöd för SVs avdelningar samt 
att svara för kontakter med nationella/inter-
nationella myndigheter, organisationer och 
institutioner. 

Förbundet ska också stödja och samordna 
utvecklingsarbetet i avdelningar. 

I koncernen ingår Studieförbundet Vuxen-
skolan och Humanus Utbildning AB.

Förbundet är en av flera grundare i Alma 
och Kalix folkhögskolor. 

SVs förbundsstyrelse består av förtroende-
valda ledamöter vilka väljs av förbundsstäm-
man.

Statsbidraget är förbundets största intäkt. 
Under 2013-2015 har Folkbildningsrådet 
arbetat med att ta fram ett förslag till nytt 
statsbidragssystem för studieförbunden. 
Enligt Folkbildningsrådets tidsplan ska beslut 

om nytt statsbidragssystem fattas under maj 
månad 2015 för att införas 1/1 2016. Föränd-
ringar i statsbidragssystemet påverkar för-
bundets ekonomi och förbundsstyrelsen följer 
nära utvecklingen och kommer att vidta de 
åtgärder som anses nödvändiga för att säker-
ställa verksamheten. Samtal förs kontinuer-
ligt med representanter för SVs avdelningar. 
När Folkbildningsrådet fastställt regelverket 
kommer ett internt arbete att påbörjas för att, 
inom de uppställda ramarna, anpassa regel-
verket till SVs förutsättningar.

Väsentliga händelser under året 
I mars 2014 presenterade regeringen en folk-
bildningsproposition. ”Allas kunskap – Allas 
bildning” som ledde fram till ett Riksdagsbe-
slut i juni 2014 som bl a innebar att folkbild-
ningen fick ett eget mål: ”Folkbildningen ska 
ge alla möjlighet att tillsammans med andra 
öka sin kunskap och bildning för personlig 
utveckling och delaktighet i samhället.” SV 
var aktivt i arbetet med att påverka proposi-
tionen och avlämnade ett remissvar. 

I november 2013 gav förbundsstyrelsen 
förbundschefen i uppdrag att göra en översyn 
av kansliorganisationen med syfte att anpas-
sa den till gällande strategiska prioriteringar. 
Efter MBL-förhandlingar presenterades 
översynen för förbundskansliets medarbetare 
28:e januari 2014. I korthet innebär den nya 
kansliorganisationen att kansliet organiseras 
i tre enheter (administrativ-, verksamhets- 
och kommunikationsenhet) samt en stabs-
funktion direkt underställd förbundschefen. 
En ny roll som biträdande förbundschef och 
tillika administrativ chef inrättades med upp-
drag att ansvara för SVs interna arbete. Kost-
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nader till följd av omorganisation belastar 
2014 års ekonomiska resultat med 2 673 tkr.

Förändringen innebär att förbundets kans-
liorganisation bättre svarar mot de förvänt-
ningar som SV organisationen ställt. 

För att skapa delaktighet och förankring 
kring utveckling av kvalitet och riskhantering 
har en arbetsgrupp med några avdelningsche-
fer, förbundschef och förbundets kvalitetsan-
svarig tillsatts. Syftet med denna arbetsgrupp 
är att utveckla SVs kvalitetsstrategi, lednings-
system, dokument och implementering.

Verksamhetsenheten har under året verkat 
med fokus på att stötta SV-organisationen i 
utvecklingen av SVs prioriterade områden. I 
anslutning till valen genomförde vi i samar-
bete med ett antal partners ett projekt, kallat 
”Mitt Val”, i syfte att höja valdeltagandet 
bland personer med intellektuell funktions-
nedsättning. Projektet, som blev mycket 
framgångsrikt, finansierades av Arvsfonden 
och förlängs under 2015. 

Tillsammans med övriga studieförbund 
och folkhögskolor genomfördes också un-
der 2014 ett rådslagsarbete i syfte att stärka 

den långsiktiga digitala utvecklingen i folk-
högskolor och studieförbund. Genom ana-
lysarbete och diskussioner framkom en rad 
utvecklingsområden, däribland behov av 
kompetensutveckling för både personal och 
cirkelledare.

Kommunikationsenheten har under året, 
utifrån de prioriteringar SV som organisation 
har, arbetat med engagera SV-organisationen 
i att ta fram exempel på hur SV förnyar sig. 
En viktig del i det kommunikativa arbetet 
är att goda exempel sprids i organisationen. 
Under 2015 kommer en ny kommunikations-
plan att antas för att stärka också vår externa 
kommunikation. 

Förbundet har under 2014 sålt bostadsrät-
ten Brf Hertig Carls Väg 47 B, Södertälje till 
ett pris av 1 075 tkr. 

Väsentliga händelser efter 
 räkenskapsårets utgång
Inga händelser av väsentlig art som påverkar 
årsredovisningen har inträffat efter räken-
skapsårets utgång.
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Resultat och ställning
Den omställning som under 2014 gjordes av 
förbundskansliets organisation och arbetssätt 
har i delar påverkat genomförandet av den 

fastställda/beslutade verksamhetsplanen. Va-
kanta/ej tillsatta tjänster samt långtidssjuk-
skrivningar har också bidragit till svårigheter 
att nå uppsatta mål.

Organisationens placerade medel uppgår 2014-12-31 till 180 337 tkr och  
har under året haft en utdelning till innehavarna på 3,33%.
2014 2013 2012 2011 2010 Genomsnitt/5 år
3,33 1,53 3,88 3,9 0,8 2,7%

Finansiella instrument
SV har upprättat ett koncernkonto där ca 35 
SV-enheter ingår och där varje enhet har ett 
eget underkonto.

Den största andelen av kapitalet i kon-
cernkontot är överfört till Swedbank Robur 
för kapitalförvaltning av dessa medel enligt 
placeringspolicy som SV fastställt.

Målsättning
Den genomsnittliga placeringshorisonten för 
SVs placeringsbara medel är 2 år. Målsätt-

ningen är att med låg risk uppnå minst 3 % 
årligt avkastning sett över 5 års period.

Portföljens medel får placeras i följande 
 tillgångsslag:
1. Svenska räntebärande värdepapper
2. Likvida medel i svensk valuta

Flerårsjämförelse 2014 2013 2012 2011 2010
Studietimmar cirklar 1 834 539 1 780 448 1 744 553 1 786 733 1 716 767
Studietimmar annan verk. 191 904 191 870 172 692 183 215 190 587
Kulturprogram 51 682 49 735 48 437 49 533 43 700

Beloppen nedan i tkr:
Omsättning 363 479 354 635 343 645 345 489 341 610
Resultat 1 723 1 806 4 224 -2 052 207
EK 25 770 23 558 23 369 24 427 25 740
Balansomslutning 50 450 45 779 43 027 47 610 47 413

Finansiella Nyckeltal (moderorganisationen)
Kassalikviditet 324%  289% 273 % 243 % 257 %
Soliditet 51% 51% 54 % 51 % 54 %
SV Nyckeltal 1,74 1,97 1,8

För definition av nycketalen hänvisas till Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper.
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Anställda
En enkät med avsikt att mäta upplevd arbets-
miljö har genomförts och följts upp. 

Under 2014 har förbundsstyrelsen antagit 
nya policyer gällande jämställdhets- och 
mångfald. De nya policyerna innehåller skriv-
ningar som ger ökade möjligheter för ett ak-
tivt mångfaldsarbete. Vidare har man antagit 
brandskyddspolicy och antidiskriminerings-
policy. Förbundsstyrelsen gör en regelbunden 
översyn av gällande policys. 

Förväntningar avseende den 
 framtida utvecklingen (2015)
Den förändring av kansliorganisation som 
genomförts och de rekryteringar av ny perso-
nal som gjorts under hösten 2014 skapar en 
bra grund för de kommande åren. Ökat fokus 
kommer att läggas på det externa arbetet. Det 
arbete som påbörjats med att stärka kvali-
tetsarbetet samt SVs förnyelsearbete kommer 
att fortsätta.

Särskilda insatser kommer ägnas åt den 
strategiska kompensutvecklingen och kompe-
tensförsörjningen av medarbetare och förtro-
endevalda. 

SV som gemensam organisation har de 
senaste åren haft både ekonomiska och verk-
samhetsmässiga utmaningar. Ett antal avdel-
ningar har fortfarande utmaningar. Men sett 
i ett helhetsperspektiv bedömer vi att organi-
sationen nu är på väg in i en positivare trend, 
både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. 

Folkbildningen är stark bland medbor-
garna och den samhällsnytta och värdegrund 
som studieförbunden står för är omistliga 
värden för utvecklingen av demokratin. Det 
och ovanstående är en mycket god utgångs-
punkt för fortsatt utveckling av SV på vår 
väg mot målsättningen att år 2020 vara den 
folkbildningsaktör som når flest deltagare 
med folkbildningsaktiviteter. 

Till förbundsstämmans förfogande står (i kr): 
Balanserad vinst 19 163 068
Årets resultat, efter förändring av  ändamålsbestämda medel 1 722 877

20 885 944
Förslag till disposition av moderorganisationens resultat i ny räkning 20 885 944
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Förvaltningsberättelse 2013

Allmänt om verksamheten
Studieförbundet Vuxenskolan (SV), ideell 
förening, har till uppgift att organisera och 
främja en partipolitisk och religiös obunden 
studie - och folkbildningsverksamhet i syfte 
att ge människor möjligheter att utvecklas.

SV ska verka för att utveckla samhället 
utifrån demokratiska, humanistiska, jäm-
ställda och ekologiska ideal formulerade i av 
förbundsstämman fastställda idéprogram.

SV ska tillhandahålla en bred folkbildning 
– och utbildningsverksamhet till dels allmän-
heten, dels grundorganisationerna, övriga 
medlemsorganisationer och samverkande 
organisationer samt erbjuda mötesplatser 
för att skapa engagemang kring angelägna 
samhällsfrågor.

I koncernen ingår Studieförbundet Vuxen-
skolan och Humanus Utbildning AB.

Flerårsjämförelse 2013 2012 2011 2010 2009
Studietimmar cirklar 1780448 1744553 1786733 1716767 1733428 
Studietimmar annan verk. 191870 172692 183215 190587 190587
Kulturprogram 49735 48437 49533 43700 39806

Finansiella Nyckeltal (moderföretaget)
Kassalikviditet 289%  273% 243 % 257 % 257 %
Soliditet 51% 54% 51 % 54 % 54 %
SV Nyckeltal 1,97 1,8

Definition av nyckeltal
Kassalikviditet: Omsättningstillgångar minskade med varulager i förhållande till 
Kortfristiga skulder
Soliditet: Eget kapital inklusive reserver i förhållande till balansomslutningen
SV Nyckeltal: Eget kapital inklusive reserver i förhållande till målkapital

Väsentliga händelser under året 
(2013)
År 2013 präglades till stor del av förbunds-
stämman som hölls under juni månad. Där 
togs bland annat beslut om strategiska prio-
riteringar för SV-organisationen som helhet. 
Den strategiska inriktningen är inte längre 
tematiskt orienterad utan målgruppsoriente-
rad, en skillnad från hur SVs inriktning sett 
ut tidigare. Stämman beslutade vidare att 

högst 11,5% av statsbidragets ska användas 
för förbundskansliets ordinarie verksamhet, 
att serviceavgiften får vara ca 5 % samt att 
högst 5 % av det totala statsbidraget avsätts 
till den s.k. utvecklingsresursen. 
Förbundsstyrelsen beslutade i november 
2013, som en följd av stämmobesluten om in-
riktning, att ge förbundschefen i uppdrag att 
göra en kansliöversyn och ta fram ett förslag 
på ny kansliorganisation. Det arbetet inleddes 
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under slutet av 2013 och, de konkreta resul-
taten av detta avhandlas i 2014 års förvalt-
ningsberättelse. 
Ett beslut och som påverkar årets ekono-
miska resultat för förbundet är att lägga ned 
SV-shopen. I samband med detta gör vi ned-
skrivningar av lagret på ca 964 tkr. 
De senaste årens förvaltningsberättelser har 
beskrivit stora ekonomiska utmaningar för 
SV-organisationen. Arbetet med att stötta 
avdelningar att vända en negativ ekonomisk 
och verksamhetsmässigt trend har fortsatt 
och under 2013 gett resultat. Det ekono-
miska verksamhetsresultatet år 2013 för 
SV-organisationen som helhet är kraftigt 
förbättrat gentemot år 2011 och 2012. Likaså 
har SV-organisationen vänt en verksam-
hetsmässig minskning i antal timmar till en 
ökning. Fortsatta utmaningar syns dock när 
det kommer till att locka unika deltagare 
till studiecirkelverksamheten. Där fortsätter 
nedgången. 
Under året har förändringar skett i lednings-
gruppen. Johanna Hemming slutade under 
våren som kommunikationschef och efter-
träddes under sommaren av John Hillstierna. 
Kvalitets- och riskhanteringsarbetet har 
fortsatt utvecklas. Förbundsstyrelsen antog i 
november en riskhanteringspolicy vilken be-
skriver hur SVs förbundskansli avser arbeta 
med frågan. Förbundsstyrelsen har också 
beslutat att respektive avdelning ska anta po-
licyn som en del av ett gemensamt nationellt 
riskhanteringsarbete. 

Förväntningar avseende den 
 framtida utvecklingen (2014)
De stämmobeslut som togs 2013 har förtydli-
gat SVs uppdrag och inriktning, såväl verk-
samhetsmässigt som ekonomiskt. 
Den av förbundsstyrelsen initierade kans-
liöversynen och de beslut som tagits under 
2014 års första månader, kommer innebära 
förändringar av kansliets bemanning och 
uppdrag. Ett centralt arbete för förbunds-
chefen, tillsammans med övrig ledning och 
medarbetare på kansliet, är framöver att öka 
effektiviteten och leveransen in mot SV-orga-
nisationen men även att stärka SVs positione-
ring externt. 
Under 2014 är det nödvändigt att fokusera 
på de båda områdena kvalitet och IT. Kva-
litetsområdet behöver, efter den stora or-
ganisationsförändringen, ta nya, konkreta 
steg framåt. IT är ett område som utvecklas 
snabbt. I den utvecklingen är SV tvungen att 
följa med.
Folkbildningen är stark bland medborgarna 
och den samhällsnytta och värdegrund som 
studieförbunden står för är omistliga värden 
för utvecklingen av demokratin.

Till förbundsstämmans förfogande står (i kr): 
Balanserad vinst 17 356 704
Årets resultat 1 806 364
Förslag till disposition av moderbolagets resultat i ny räkning 1 806 364
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Revisionsberättelse 2014
Till förbundsstämman i Studieförbundet Vuxenskolan, org.nr 915600-2801 

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen för Studieförbun-
det Vuxenskolan för år 2014.

Styrelsens ansvar för  årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att 
upprätta en årsredovisning och koncernre-
dovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna 
kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning och kon-
cernredovisning som inte innehåller väsent-
liga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovis-
ningen och koncernredovisningen på grund-
val av vår revision. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed. För den auktorise-
rade revisorn innebär detta att denna utfört 
revisionen enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige. 
Dessa standarder kräver att den auktorise-
rade revisorn följer yrkesetiska krav samt 
planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen och kon-
cernredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika 
åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp 
och annan information i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Revisorn väljer 
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat 

genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av 
den interna kontrollen som är relevanta för 
hur förbundet upprättar årsredovisningen 
och koncernredovisningen för att ge 
en  zrättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna, 
men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i förbundets interna 
kontroll. En revision innefattar också en 
utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och 
av rimligheten i styrelsens uppskattningar 
i redovisningen, liksom en utvärdering 
av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har 
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
och koncernredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
riksförbundets och koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2014 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöden för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens och koncernredovisningens övriga 
delar.
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Vi tillstyrker därför att förbundsstämman 
fastställer resultaträkningen och balansräk-
ningen för riksförbundet och koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för Studie-
förbundet Vuxenskolan för år 2014.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för 
 förvaltningen. 

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet ut-
tala oss om förvaltningen på grundval av vår 
revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av 
årsredovisningen och koncernredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i förbundet för att kunna be-
döma om någon styrelseledamot har företagit 
någon åtgärd eller gjort sig skyldig till för-
summelse som kan föranleda ersättnings-
skyldighet. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot på annat sätt har handlat i 
strid med stadgarna. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har 
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Vi tillstyrker att förbundsstämman beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 

Stockholm 13 april 2015

Stig Hellemarck Ingrid Högsberg   

Marie Welin
Auktoriserad revisor
PwC
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Revisionsberättelse 2013
Till föreningsstämman i Studieförbundet Vuxenskolan, org.nr 915600-2801 

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen för Studieförbun-
det Vuxenskolan för år 2013.

Styrelsens ansvar för  årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att 
upprätta en årsredovisning och koncernre-
dovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna 
kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning och kon-
cernredovisning som inte innehåller väsent-
liga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovis-
ningen och koncernredovisningen på grund-
val av vår revision. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed. För den auktoriserade 
revisorn innebär detta att denna utfört re-
visionen enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att den auktoriserade revi-
sorn följer yrkesetiska krav samt planerar och 
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet 
att årsredovisningen och koncernredovisning-
en inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åt-
gärder inhämta revisionsbevis om belopp och 
annan information i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka 
åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen och koncernredovis-

ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur föreningen upprättar 
årsredovisningen och koncernredovisningen 
för att ge en rättvisande bild i syfte att utfor-
ma granskningsåtgärder som är ändamåls-
enliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i föreningens interna kontroll. 
En revision innefattar också en utvärdering 
av ändamålsenligheten i de redovisningsprin-
ciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen, 
liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen och kon-
cernredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har 
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
och koncernredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
moderförbundets och koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2013 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöden för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens och koncernredovisningens övriga 
delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman 
fastställer resultaträkningen och balansräk-
ningen för moderförbundet och koncernen.
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Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för Studie-
förbundet Vuxenskolan för år 2013.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvalt-
ningen. 

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet ut-
tala oss om förvaltningen på grundval av vår 
revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet har vi utöver vår revision 

av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i föreningen för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot har före-
tagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
försummelse som kan föranleda ersättnings-
skyldighet. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot på annat sätt har handlat i 
strid med stadgarna. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har 
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 

Stockholm 2 april 2014

Stig Hellemarck Ingrid Högsberg   

Irén Frändå
Auktoriserad revisor
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Årsredovisning 2014

Koncernens resultaträkning

Belopp i kr Not 1401-1412 1301-1312
Verksamhetens intäkter 1
Nettoomsättning 28 461 060 27 981 762
Medlemsavgifter 64 000 64 000
Bidrag 3 335 614 510 326 235 969
Övriga verksamhetsintäkter 4 199 541 997 903

364 339 111 355 279 634
Verksamhetens kostnader
Kostnader för varor, material och vissa 
köpta tjänster

-308 654 970 -299 748 610

Övriga externa kostnader 4 -23 982 699 -22 832 850
Personalkostnader 5 -31 140 144 -32 585 093
Avskrivningar av materiella anlägg-
ningstillgångar

6 -144 256 -215 473

Verksamhetsresultat 417 042 -102 392

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper som är an-
läggningstillgångar

7 798 492 237

Ränteintäkter 1 118 994 441 724
Räntekostnader 0 -3 028
Resultat efter finansiella poster 2 334 528 336 541

Skattekostnad 8 -27 397 -23 576

Resultat före fördelning av 
 ändamålsbestämda medel

2 307 131 312 965

Utnyttjande av ändamålsbestämda 
medel från tidigare år

810 058 1 618 498

Ändamålsbestämning av medel -1 300 000
0 0

Kvarstående belopp för året/ 
förändr. balanserat kapital

1 817 189 1 931 463
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Koncernens balansräkning

Belopp i kr Not 14-12-31 13-12-31
Tillgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 6 41 262 185 518

41 262 185 518
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 10,11 327 659 547 659
Summa anläggningstillgångar 368 921 733 177

Omsättningstillgångar
Varulager
Färdiga varor och handelsvaror 586 469

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 5 147 095 5 364 037
Övriga fordringar 2 225 810 349 428
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

12 3 451 256 2 651 341

10 824 161 8 364 806

Kassa och bank 40 215 698 37 517 977
Summa omsättningstillgångar 51 039 859 46 469 252

Summa tillgångar 51 408 780 47 202 429
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Eget kapital och skulder
Not 14-12-31 13-12-31

Eget kapital 14
Bundna reserver 227 071 202 788

227 071 202 788

Omställningsreserv 154 332 154 332
Ändamålsbestämda medel 15 4 729 611 4 239 669
Balanserat resultat 19 640 452 17 733 272
Reservering av ändamålsbestämda 
medel

-1 300 000

Utnyttjande av ändamålsbestämda 
medel från tidigare år

810 058 1 618 498

Årets resultat 2 307 130 312 965
26 341 583 24 058 736

Summa eget kapital 26 568 654 24 261 524

Avsättningar
Uppskjuten skatt 8 64 046 57 197
Utvecklingsresurs/Merkostnadsbidrag 16 9 272 405 6 938 956

9 336 451 6 996 153

Kortfristiga skulder
Leverantörskulder 3 803 580 5 022 734
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 17 817 721 1 089 319
Skuld avseende beslutade, ej utbetalda 
bidrag

2 231 500 943 500

Övriga skulder 4 160 230 4 764 636
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

18 4 490 644 4 124 563

15 503 675 15 944 752

Summa eget kapital och skulder 51 408 780 47 202 429

Ställda säkerheter och  ansvarsförbindelser 
Ställda säkerheter inga inga
Ansvarsförbindelser  
Utnyttjade krediter i centralkontosystemet inga inga
Beviljad limit 500 000 500 000
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Moderorganisationens  resultaträkning

Belopp i kr Not 1401-1412 1301-1312
Verksamhetens intäkter 1,2
Medlemsavgifter 64 000 64 000
Bidrag 3 335 614 510 326 235 969
Nettoomsättning 27 600 466 27 247 871
Övriga verksamhetsintäkter 4 199 541 1 087 217

363 478 517 354 635 057
Verksamhetens kostnader
Kostnader för varor, material och vissa 
köpta tjänster

-308 654 970 -299 748 610

Övriga externa kostnader 4 -23 215 154 -22 326 997
Personalkostnader 5 -31 140 144 -32 585 093
Avskrivning av materiella anläggnings-
tillgångar

6 -144 256 -215 473

-363 154 524 -354 876 173

Verksamhetsresultat 323 993 -241 116

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper som är 
 anläggningstillgångar

7 798 492 237

Ränteintäkter 1 090 334 431 773
Räntekostnader 0 -3 028

1 888 826 428 982

Resultat före fördelning ändamåls-
bestämda medel

2 212 819 187 866

Utnyttjande av ändamålsbestämda 
medel från tidigare år

810 058 1 618 498

Ändamålsbestämning av medel -1 300 000 0

Kvarstående belopp för året/ 
förändr. balanserat kapital

1 722 877 1 806 364
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Moderorganisationens  balansräkning

Belopp i kr Not 14-12-31 13-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 6 41 262 185 518

41 262 185 518
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i koncernföretag 9 200 000 200 000
Långfristiga värdepappersinnehav 10,11 327 659 547 659

Summa anläggningstillgångar 568 921 933 177

Omsättningstillgångar
Varulager
Färdiga varor och handelsvaror 586 469

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 4 870 439 5 229 312
Fordran koncernbolag 298 195 189 367
Övriga fordringar 2 157 763 286 198
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

12 3 424 197 2 646 293

10 750 594 8 351 170

Kassa och bank 13 39 130 116 35 907 718
Summa omsättningstillgångar 49 880 710 44 845 357

Summa tillgångar 50 449 631 45 778 534
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Eget kapital och skulder

Not 14-12-31 13-12-31
Eget kapital 14
Omställningsreserv 154 332 154 332
Ändamålsbestämda medel 15 4 729 611 4 239 669
Balanserat resultat 19 163 068 17 356 704
Reservering av ändamålsbestämda 
medel

-1 300 000

Utnyttjande ändamålsbestämda medel 810 058 1 618 498
Årets resultat 2 212 818 187 866
Summa eget kapital 25 769 887 23 557 069

Avsättningar
Utvecklingsresurs/Merkostnadsbidrag 16 9 272 405 6 938 956

9 272 405 6 938 956

Kortfristiga skulder
Leverantörskulder 3 746 970 4 946 753
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 17 817 721 1 089 319
Skuld avseende beslutade, ej utbetalda 
bidrag

2 231 500 943 500

Övriga skulder 4 136 503 4 666 374
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

18 4 474 645 3 636 563

15 407 339 15 282 509

Summa eget kapital och skulder 50 449 631 45 778 534

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter inga inga
Ansvarsförbindelser  
Utnyttjade krediter i centralkontosystemet inga inga
Beviljad limit 500 000 500 000
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Koncernens kassaflödesanalys
2014 2013

Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat 417 041 -102 392
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 144 256 215 473
Ökning/Minskning av avsättning 2 340 298 2 053 051
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -3 146 -22 235

Erhållen ränta 1 118 994 441 961
Erlagd ränta 0 -3 028
Betald skatt -24 851
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapitalet

3 992 592 2 582 830

Ökning/minskning av varulager 586 469 964 679
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar -2 459 355 155 594
Minskning/ökning av kortfristiga skulder -441 077 1 024 297

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 678 629 4 727 400

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -19 057
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 600 200
Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar 1 018 492
Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 019 092 -18 857

Finansieringsverksamheten
Amortering skuld
Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0

Årets kassaflöde 2 697 721 4 708 543
Likvida medel vid årets början 37 517 977 32 809 434
Likvida medel vid årets slut 40 215 698 37 517 977
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Moderorganisationens  
kassaflödesanalys

2014 2013
Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat 323 993 -241 116
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 144 256 215 473
Ökning/Minskning av avsättning 2 333 449 2 054 327
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -600 1 341

Erhållen ränta 1 090 334 432 010
Erlagd ränta 0 -3 028
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapitalet

3 891 432 2 459 007

Ökning/minskning av varulager 586 469 964 679
Minskning/ökning av kortfristiga fordringar -2 399 424 -66 630
Minskning/ökning av kortfristiga skulder 124 829 509 454

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 203 306 3 866 510

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -19 057
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 600 200
Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar 1 018 492
Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 019 092 -18 857

Finansieringsverksamheten
Amortering skuld
Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0

Årets kassaflöde 3 222 398 3 847 653
Likvida medel vid årets början 35 907 718 32 060 065
Likvida medel vid årets slut 39 130 116 35 907 718
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Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Studieförbundet Vuxenskolans årsredovisning och koncernredovisning har upprättats enligt årsredovis-
ningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovis-
ning (K3). Dessutom tillämpas Folkbildningsrådets särskilda krav.

Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern-
redovisning (K3). Kartläggning av skillnader mellan K3 och tidigare regler har genomförts vilken inte 
föranlett någon omräkning av jämförelseåret som påverkat eget kapital. Viss omklassificering har skett i 
jämförelse med årsredovisningen 2013 på följande poster: Verksamhetens intäkter, verksamhetens kost-
nader, resultat från finansiella poster, kortfristiga skulder, not 3 Bidrag, not 13 Kassa och Bank och not 18 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Samtliga belopp är angivna i SEK och redovisas i kr. 

Koncernredovisning
Studieförbundet Vuxenskolan upprättar koncernredovisning i företag där Studieförbundet Vuxenskolan 
innehar majoriteten av rösterna på bolagsstämman. Uppgifter om koncernföretag finns i noten om finan-
siella anläggningstillgångar. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Mellanhavanden 
mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.

Resultaträkning
Intäkter
Intäkter redovisas till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Endast det inflöde 
av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som 
intäkt. 

Bidrag bruttoredovisas vilket innebär att inga bidrag nettoredovisas mot kostnader. Bidrag intäktsredo-
visas i den period som bidraget avser. Om bidraget är till för att täcka specifika kostnader sker intäkts-
redovisning på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som bidraget är avsett att täcka. Villkorat 
bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om vilkoret inte upp-
fylls. Villkorade bidrag intäktsförs när villkoren för bidraget är uppfyllda. Intäktsredovisning sker endast 
när det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas. Villkorade 
bidrag skuldförs till dess att de kostnader som bidraget ska täcka uppkommer.

Hyror intäktsförs i den period hyran avser. Försäljning av varor intäktsförs normalt vid leverans. 

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap och redovisas vid inbetalning från medlemmen 
och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses. 

Tjänsteuppdrag faktureras på löpande räkning och redovisas enligt huvudregeln. 

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnads-
förs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.
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Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med 
att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda 
redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

Skatter
Moderorganisationens inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap inkomstskattelagen (1999:1229). 
Föreningen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som 
samhällsnyttig enlig skattelagstiftningen. I den mån föreningen bedriver näringsverksamhet är huvudre-
geln att näringsverksamheten är skattepliktig. Näringsverksamhet kan undantas från skatteplikt om den 
har naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet eller är hävdsvunnen finansieringskälla. Även 
normalt sett skattepliktig näringsverksamhet kan i vissa fall undantas från beskattning om huvudsaklig-
hetsprincipen är tillämplig.

Redovisad inkomstskatt är den skatt som grundas på dotterbolagets skattepliktiga resultat. Aktuell skatt 
redovisas som intäkt eller kostnad och inkluderas i årets resultat.

Balansräkning
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 

Materiella anläggningstillgångar
Som grundregel gäller att en materiall anläggningstillgång är en fysisk tillgång som innehas för att be-
driva näringsverksamhet (ge kassaflöde). För ideell sektor gäller att materiella anläggninstillgångar även 
omfattar fysiska tillgångar som innehas för det ideella ändamålet även om grundregeln inte är uppfylld. 
De flesta anläggningstillgångar har klassificerats utifrån den senare regeln då de används för föreningens
ideella ändamål. 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den bedömda nyttjande perioden.
Gräns för inventarier 20.000 kr
Följande avskrivningstider tillämpas:
Kontorsinventarier 5år
Datorer 3år
Vid varje balansdag sker en prövning av anläggningstillgångens värde och den skrivs ned ifall den be-
döms ha ett lägre värde än bokfört värde och det kan antas att värdenedgången är bestående. Om det inte 
längre finns skäl för nedskrivning återförs den. Nedskrivningen och återföringen redovisas i resultaträk-
ningen.

Finansiella tillgångar
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker 
utifrån anskaffningsvärde. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag 
I de fall beslut fattats om utbetalning av bidrag och mottagaren meddelats, men utbetalningen ännu inte
verkställts, redovisas detta belopp som en skuld. 
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Fördelning av årets resultat/eget kapital för särskilda ändamål.
Det resultat som genererats kan bestå av medel som under året samlats in till ett specifikt ändamål, för 
att användas under kommande år. Sådana medel behöver öronmärkas för ändamålet och reserveras där-
för under rubriken Eget kapital som tillförda ändamålsbestämda medel. Det året dessa medel har kom-
mit ändamålet tillgodo redovisas kostnader och årets resultat försämras. Eftersom medlen för ändamålet 
redan är insamlade och öronmärkta redovisas ianspråktagandet som utnyttjade ändamålsbestämda 
medel. Det som återstår av resultatet efter reservering och ianspråktagande av ändamålsbestämda medel 
ökar eller minskar balanserat resultat och är fritt för styrelsen att använda.

Avsättningar
En avsättning redovisas när förpliktelser finns som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räken-
skapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller 
den tidpunkt då de skall infrias. Avsättningar värderas till den bästa uppskattningen av det belopp som 
kommer att behöva erläggas. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar in- och utbetalningar hänförliga till den löpande verksamheten, investerings-
verksamheten eller finansieringsverksamheten under en period. Kassaflödesanalysen upprättas enligt 
indirekt metod, vilket innebär att nettoresultatet justeras för transaktioner som inte medfört in- eller 
utbetalningar under perioden samt för eventuella intäkter och kostnader, där kassaflödeseffekt hänförs 
till investerings- eller finansieringsverksamheten. 

Definition av nyckeltal
Kassalikviditet: Omsättningstillgångar minskade med varulager i förhållande till  Kortfristiga skulder 
Soliditet: Eget kapital inklusive reserver i förhållande till balansomslutningen
SV Nyckeltal: Eget kapital inklusive reserver i förhållande till avvecklingskostnader.
Avvecklingskostnader=uppsägningslöner (månadslöner x uppsägningstid x 1,5), hyror x avtalstid, lea-
singavtal x avtalstid.

Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
   2014 2013
Andel av årets nettoomsättning som  
skett till företag inom koncernen  1,01% 0,33%
Andel av årets totala inköp som skett  
från företag inom koncernen   0,07% 0,10%
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Not 3 Bidrag
Modern/Koncernen   2014  2013
SVs statsbidrag indelas enligt nedan:
Grundbidrag   246 290 400  240 037 800
Förstärkningsbidrag invandrade  2 651 700  2 841 100
Förstärkningsbidrag deltagare med funktionsnedsättning 31 276 500  29 396 300
Verksamhetsbidrag   52 772 100  54 951 400
Bidrag för läsfrämjande verksamhet  2 483 000  0
SVs totala statsbidrag   335 473 700  327 226 600
Resultatmedel     100 500
Omfördelning av statsbidrag från tidigare år (avser 2013) -2 700  
Omfördelning av statsbidrag från tidigare år (avser 2012)   451 300
Omfördelning av statsbidrag från tidigare år (avser 2011)   457 900
Avgår avgift till Folkningsförbundet samt Gustav -3 334 100  -2 840 000
Från Folkbildningsrådet   332 136 900  325 396 300
 
Till avdelningar   273 691 100  266 810 872
Extra utb statsbidrag avd     1 995 586
Förbundskansli   38 200 000  37 400 000
Läsfrämjande verksamhet   2 483 000  
Utvecklingsresurs   17 500 000  17 500 000
Reserv   262 800  1 689 842
Summa statsbidrag   332 136 900  325 396 300
 
Övriga bidrag      
SIDA   183 349  
Allmänna Arvsfonden   2 052 271  206 575
Ungdomsstyrelsen   400 000  
Arbetsmarknadsbidrag   363 511  509 077
Övriga bidrag från staten   282 714  57 785
Övriga bidrag   195 765  66 232
Bidrag totalt   335 614 510  326 235 969

Not 4 Intäkter/kostnader operationell leasing
Modern/Koncernen
Årets intäkter avseende leasingavtal avser i sin helhet hyresintäkter och uppgår till 104.358 kr.
Samtliga hyresintäkter faller för betalning inom ett år.
Årets kostnader avseende leasingavtal uppgår till 88.430 kr.
Årets kostnader för hyrda lokaler uppgår till 2.769.787 kr.

Framtida leasingkostnader och lokalhyror, för icke uppsägningsbara avtal, förfaller till betalning enligt 
följande:
      14-12-31  13-12-31
Förfaller till betalning inom ett år    1 902 592  1 818 744
Förfaller till betalning senare än ett år, men inom fem år   2 971 642  2 919 470  
      4 874 234  4 738 214
Den operationella leasingen utgörs i allt väsentligt av hyrda inventarier och lokaler. Storleken på de fram-
tida leasingavgifterna redovisas till nominellt belopp. Variabla avgifter förekommer inte.
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Not 5
Modern/Koncernen 
Medelantalet anställda  1401-1412 varav män 1301-1312 varav män 
Sverige  52 44% 55 42% 
        
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader     
     2014 2013
     Löner o ersättn Löner o ersättn
Styrelse o förbundschef     1 586 243 1 522 923
Kansliets ord.verksamh     9 448 333 12 480 507
Redovisningscentralen     5 760 863 6 257 403
Serviceavgift     1 803 784 1 178 977
Övriga medel     2 811 895 998 065 
     21 411 118 22 437 875 
 
 Arbetsmarknadsbidrag Arbetsmarknadsbidrag
Erhållet bidrag 363 511 509 077

 Sociala avgifter samt pensionsavgifter Sociala avgifter samt pensionsavgifter
Sociala avg samtl.anställda 7 235 207 7 508 898
Pensionsavg samtl.anställda 2 110 045 2 089 404
 9 345 252 9 598 302

Utfästelser om avgångsvederlag eller liknande förmåner till personer i ledande ställning  
Det existerar inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledande ställning.
        
Sjukfrånvaro   20140101-20141231 20130101-20131231
Total sjukfrånvaro som andel av normal arbetstid 3,03% 2,72%
Andel av den totals sjukfrånvaron  
som avser sjukfrånvaro på 60 dgr eller mer  51,80% 39,71% 
Sjukfrånvaro efter könsindelning 
 kvinnor 1,40% 1,82%
 män 1,63% 0,90%
Sjukfrånvaro efter ålderskategori   
 anställda 30-49 år 0,94% 1,36%
 anställda 50 år - 2,04% 1,35%
 
Könsfördelning bland ledande befattningshavare   
I ledningsgruppen ingår 4 personer varav 1 kvinna och i förbundsstyrelsen 13 personer varav 5 kvinnor. 

Hälsobokslutstabell  2014 2013
Samtliga tv anställda tjänstemän 
 Arbetade timmar 104494 111831
 Sjuktal (timmar) 3164 3037

Det primära syftet med hälsobokslut är att skapa information som påverkar hur hälsofrågorna hanteras på 
 arbetsplatsen och som även visar på positiva effekter genom att arbeta med friskvård. 
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Not 6 Inventarier, verktyg och installationer samt goodwill
Koncernen 14-12-31 13-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 2 629 211 2 828 597
Anskaffat under året  303 721
Avgår inköp med statligt stöd (videokonferens)  -284 664
Utrangerat under året -208 611 -174 803
Försäljning under året -39 271 -43 640
 2 381 329 2 629 211
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -2 443 693 -2 445 122
Årets avskrivning enl plan på anskaffningsvärden -144 256 -215 473
Återföring av avskrivningar vid utrangering 208 611 173 262
Återföring av avskrivningar vid försäljning 39 271 43 640
 -2 340 067 -2 443 693 

Planenligt restvärde 2014-12-31 41 262 185 518
 
Modern 14-12-31 13-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 2 539 490 2 738 876
Anskaffat under året  303 721
Avgår inköp med statligt stöd (videokonferens)  -284 664
Utrangerat under året -208 611 -174 803
Försäljning under året -39 271 -43 640
 2 291 608 2 539 490
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -2 353 972 -2 355 401
Årets avskrivning enl plan på anskaffningsvärden -144 256 -215 473
Återföring av avskrivningar vid utrangering 208 611 173 262
Återföring av avskrivningar vid försäljning 39 271 43 640
 -2 250 346 -2 353 972

Planenligt restvärde 2014-12-31 41 262 185 518

Not 7 Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar
Modern/Koncernen 14-12-31 13-12-31
Utdelningar 242 237
Resultat vid försäljning av bostadsrätt 797 750 0
Utbetalning av andel i bostadsrättsförening 500 0
 798 492 237
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Not 8 Skatt på årets resultat
Koncernen 2014 2013
Aktuell skatt 20 548 24 852
Uppskjuten skatt 6 849 -1 276
Skatt på årets resultat 27 397 23 576

Koncernen 2014 2013
Redovisat resultat före skatt 90 577 111 022
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) 19 927 24 425
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter -112 -96
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond 733 523
Redovisad skattekostnad 20 548 24 852

Uppskjutna skatteskulder
Koncernen 2014-12-31 2013-12-31
Uppskjuten skatt på obeskattade reserver 64 046 57 197

Not 9 Aktier i koncernföretag
Modern/Koncernen 14-12-31 13-12-31
Aktier (100%) i Humanus Utbildning AB (556442-0619) säte Stockholm. 100% 100%
Kapital andel 100% 100%
Röstandel 100% 100%
Värde enligt balansräkningen 200 000 200 000

Årets förändring aktier i dotterbolag 14-12-31 13-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 200 000 200 000
Årets förändring   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 200 000 200 000

Not 10 Långfristiga värdepappersinnehav
Modern/Koncernen 14-12-31 13-12-31
Swedbank AB 1 1
Alma Folkhögskola 1 1
Kalix Folkhögskola 1 1
AB Katedralen/Turbinen 1 327 656 327 656
Bostadsrättsföreningen, Hertigen 0 220 000
 327 659 547 659
Uppskattat marknadsvärde för Turbinen 1 enligt bedömning av bostadsrättsföreningen: 1.690.000 kr 
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Not 11 Förändring av långfristiga värdepappersinnehav 
Modern/Koncernen   14-12-31 13-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  547 659 547 659
Investeringar under året
Omklassificering/Justering 
Försäljning/Avyttring under året  -220 000 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 327 659 547 659

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen   14-12-31 13-12-31
Förutbetalda hyror   497 192 409 819
Förutbetalda försäkringspremier  629 053 646 190
Övriga förutbetalda kostnader   1 155 067 1 271 495
Upplupna intäkter (räntor)   1 070 559 223 549
Övriga upplupna intäkter   99 385 100 288
   3 451 256 2 651 341

Modern   14-12-31 13-12-31
Förutbetalda hyror   497 192 409 819
Förutbetalda försäkringspremier  629 053 646 190
Övriga förutbetalda kostnader   1 155 067 1 271 495
Upplupna intäkter (räntor)   1 043 500 218 501
Övriga upplupna intäkter   99 385 100 288
   3 424 197 2 646 293

Not 13 Kassa och bank
Modern   14-12-31 13-12-31
Banktillgodohavanden   17 461 537 21 001 290
Obligationer m m räntebärande   186 586 355 181 803 145
   204 047 892 202 804 435

Av detta utgör förbundets andel   39 130 115 35 907 718
Avdeln, Region, Alma och Vi Ungas andel  164 917 777 166 896 717
   204 047 892 202 804 435

Likviditetssamarbetet består av två delar dels en koncernkontofunktion och dels en kapitalplacering för 
bättre avkastning. Förbundet är avtalsslutande part med banken och ansvarig för innehavet av koncern-
kontot. Förbundet har i sin tur slutit avtal med övriga ingående parter i likviditetssamarbetet. 2009 teck-
nades ut nytt avtal med Swedbank Robur där placeringspolicyn ändrades till att endast omfatta räntebä-
rande värdepapper i fonder. Avkastningen i kapitalförvaltningen blev 3,33%(1,53%) under 2014.
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Not 14 Eget kapital
Koncernen Bundna reserver ÄB-medel Balanserat resultat Årets resultat
IB  202 788 4 394 002 17 733 270 1 931 463
vinstdisposition   1 931 463 -1 931 463
Årets resultat    2 307 130
Årets förändring av ändamåls-  
bestämda medel   489 942  -489 942
Förskjutning bundet  
och fritt EK 24 283  -24 283 
UB 227 071 4 883 944 19 640 450 1 817 188
       
 
Modern Omställningsreserver ÄB-medel Balanserat resultat Årets resultat
IB  154 332 4 239 669 17 356 704 1 806 364
Vinstdisposition   1 806 364 -1 806 364
Årets resultat    2 212 818
Årets förändring av ändamåls-
bestämda medel  489 942  -489 942
UB 154 332 4 729 611 19 163 068 1 722 876

Not 15 Ändamålsbestämda medel
Modern/Koncernen   14-12-31 13-12-31
Gemensam utveckling förbund   778 290 920 975
Merkostnader förbundet   2 651 321 3 318 694
Förbundsstämma   400 000
IT-utredning   900 000 0
   4 729 611 4 239 669

Not 16 Utvecklingsresurs/Merkostnadsbidrag
Modern/Koncernen   14-12-31 13-12-31
Ingående balans   6 938 956 4 884 629
Nya avsättningar   17 500 000 17 500 000
Ianspråktaget belopp   -15 166 551 -15 445 673
Utgående balans   9 272 405 6 938 956
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Stockholm
Berit Danielsson Nils Ingmar Thorell  Ulrika Carlsson
Eva Karin Hempel Anna Iwarsson  Stefan Landberg
Thomas Jansson Jonas Naddebo  Thomas Olofsson
Per Lodenius Christer Nylander  Petra Pilawa
Jakob Sjöström

Vår revisionsberättelse har avgivits
      
Stig Hellemarck  Marie Welin   Ingrid Högsberg
 Auktoriserad revisor   
 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB   

Not 17 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 
Modern/Koncernen   14-12-31 13-12-31
Ingående balans   1 089 319 588 411
Erhållet under året   2 842 500 831 500
Ianspråktaget under året   -3 114 098 -330 592
Summa utgående balans   817 721 1 089 319

Specifikation av utgående balans  2014-12-31 2013-12-31
Allmänna arvsfonden   19 155 406 425
SIDA-bidrag via Forum Syd   321 651
Myndigheten för delaktighet (fd Hjälpmedelsinstitutet) 116 666 128 400
Folkbildningsrådet   179 552 178 032
Internationella programkontoret  70 021 70 021
Övriga bidrag   110 676 306 441
   817 721 1 089 319

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen   14-12-31 13-12-31
Upplupen semesterlöneskuld   2 111 811 2 043 888
Övriga upplupna kostnader   1 794 394 1 035 544
Övriga förutbetalda intäkter    445 500
Upplupna sociala avgifter   584 439 599 631
   4 490 644 4 124 563

Modern   14-12-31 13-12-31
Upplupen semesterlöneskuld   2 111 811 2 043 888
Övriga upplupna kostnader   1 778 395 993 044
Upplupna sociala avgifter   584 439 599 631
   4 474 645 3 636 563
    19
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