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Studiecirklar
Annan folkbildnings- 

verksamhet
Kulturarrange-

mang

Kommun
2021 

timmar
2020 

timmar
2021 

Unika  delt.
2020 

Unika  delt.
2021 

timmar
2020 

timmar
2021 

Unika  delt.
2020 

Unika  delt.
2021 
antal

2020 
antal

Finspång 40 40 19 20     6 1

Kinda   9   10     3 5

Linköping 3 789 4 481 901 1 422 1 024 1 306 702 1 388 255 249

Mjölby 132 4     38 25

Motala 538 911 151 224 59 97 37 138 109 77

Norrköping 6 017 8 729 794 1 027 796 922 396 711 245 321

Söderköping         140 88

Vadstena 390 351 104 133 250 302 44 84 181 139

Valdemarsvik 429 496 18 19     3 3

Åtvidaberg 232 420 25 71 64 6 40 2

Ödeshög 20   3           3 2

Östergötlands 
län

11 587 15 437 2 019 2 926 2 193 2 627 1 185 2 321 1 023 912

         

         

Eksjö         63 17

Gislaved 3 798 10 054 163 370 872 2 093 129 179 186 184

Gnosjö         1

Jönköping 1 227 2 048 378 352 433 819 298 569 233 164

Vetlanda 96 364 5 6      

Värnamo 36 52 15 10 128   59   37 52

Jönköpings län 5 157 12 518 561 738 1 433 2 912 486 748 520 417

         

Gotland 3 674 4 530 249 338 134 152 64 97 111 12

Gotland 3 674 4 530 249 338 134 152 64 97 111 12

         

Summa 96 189 116 513 13 562 15 363 28 342 30 864 10 852 13 053 2 648 1 945
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Det här är  
Folkuniversitetet

4 KÄRNVÄRDEN

Universitetsanknytning
Studieverksamheten utvecklas i nära  

samarbete med universiteten.

Oberoende
Vi är fristående från politiska, religiösa, 

 kommersiella och fackliga intressen.

Förnyelse
Vi förnyar ständigt vårt kursutbud och utforskar  

nya vägar för att förmedla kunskap.

Internationalisering
Vår verksamhet berikas av inter nationella  

kunskaper och erfarenheter, bland annat genom  
samarbetet med våra skolor i Europa.

3 OMRÅDEN

Folkbildning 
Vi är ett av tio studieförbund som  

bedriver studiecirklar, kulturprogram  
och annan folkbildning.

Skolor 
Vi har konst- och kulturutbildningar,  

yrkeshögskoleutbildningar,  
folkhögskolor och ett gymnasium.

Uppdrag
Vi har uppdrag för arbetsförmedlingar,  

kommuner och företag med syfte att leda  
människor vidare till jobb eller studier.

” Det ligger mycket i den 
klassiska definitionen av 
ekonomisk, social och  
ekologisk hållbarhet – att 
alla tre perspektiven måste  
finnas med för att uppnå  
en förändring. Samtidigt  
är det bråttom nu. IPCC  
har pekat ut det här  
decenniet som avgörande 
för klimatet.”
Gunnar Danielsson, rektor Folkuniversitetet region Öst
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Hösten 2021 startade  
Konstskolan i Stock- 
holm en ny konst- och  
designutbildning på  
distans. Målet är att  
ge de studerande förutsättningar 
att söka vidare till konst- och 
designhögskolor. Att utbildningen 
ges på distans öppnar upp även för 
de som bor långt ifrån Stockholm 
att söka.

– Distansutbildningen gör det 
möjligt att studera konst och 
design under en termin var i värl-
den du än befinner dig. De stude-
rande får tillgång till individuell 
handledning, föreläsningar, upp-
gifter, lärare och klasskamrater. 
Allt man behöver är en dator, en 
mobilkamera och det konstnär-
liga material vi använder i under-
visningen, säger Tove Marklund, 
verksamhetsledare för konst- och 
kulturutbildningar på Folkuniver-
sitetet i Stockholm.

Konstskolan i Stockholm bild-
ades redan 1949. I dag bedriver man 
flertalet konst- och kulturutbild-
ningar inom konst och design. 

Året som gått 2021

Januari

Kursledare 
utbildades  
online
Drygt 50 kursledare på Folkuniversi- 
tetet gick en utbildning online med 
syfte att förbättra distansunder-
visningen. Kursen genomfördes via 
Zoom och deltagarna fördjupade 
sig bland annat i hur livemöten 
via digitala verktyg skiljer sig från 
fysiska möten på plats.

Kursen gav även kunskaper i hur 
man skapar gruppkänsla och kon-
takt på distans. Deltagarna fick 
också tips på hur man ger tydliga 
instruktioner, gör snygga över-
gångar mellan olika avsnitt och 
bäst planerar sina lektioner för 
digitala verktyg. Tid ägnades också 
åt att diskutera hur folkbildningens 
ideal om tillit och förtroende kan 
upprätthållas även på distans.  

Pandemin har medfört fler digitala utbildningar och också en längtan efter både natur och kultur.

180 250 
deltagare totalt  

inom folkbildningen 
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December

Folkuniversitetet deltar i Nya Kom-
pisbyråns projekt Klara, Färdiga, 
Kvinna som riktar sig till utlands-
födda kvinnor som vill utöka sitt 
nätverk och samtidigt få stöd i att 
söka arbete eller studier. Nya Kom-
pisbyrån är en ideell organisation 
som syftar till att öka gemenska-
pen i samhället mellan nya och  
etablerade svenskar.

Folkuniversitetet bidrar med 
arbetsmarknadsinriktad utbild-
ning, eller färdighetsprogram, som 
omfattar fem tillfällen. 

– På varje träff kommer det att 
finnas så kallade jobbkompisar. 
Personer som är med 
och stöttar under 
övningar och 
moment och som 
agerar bollplank 
för deltagarna, 
säger Therese 
Andersson, på 
Folkuniversi-
tetet i Stock-
holm. 

Nya kompisar  
genom 
Folkuniversi tetet

Augusti

Ny utbildning 
inom konst  
och design

Oktober

Svampkurser 
på modet
2021 arrangerade Folkuniversitetet  
för första gången svampkurser, 
som genast blev fullbokade. Det 
uppmärksammades av SVT som 
gjorde en intervju med kursledaren 
Majken Ekstrand.

Förutom ett högt tryck på kurser 
konstaterade SVT att svamptren-
den också syntes i sociala medier. 
Sökordet ”kantarell” var mer popu-
lärt än någonsin tidigare. 

Therese 
Andersson
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Ett starkt år trots 
skakig omvärld

F
ör ett år sedan uttryckte ni 
båda förhoppningar om att 
2021 skulle bli ett år utan 
pandemi och restriktioner, 
men så blev det inte. Hur 
påverkade det resultatet för 

Folkuniversitetet region Öst?
LARS: –Vi har lyckats genomföra en impo-

nerande bred verksamhet trots pandemin. 
Vad gäller det ekonomiska resultatet var det 
bra gjort att det hamnade på plus. Nu befin-
ner vi oss återigen i oviss situation med kri-
get i Ukraina som drabbar civilbefolkningen 
där fruktansvärt hårt. Just nu vet vi heller inte 
vilka följder det kommer att få för världen och 
för samhällsekonomin i övrigt.

GUNNAR: –Våra olika verksamheter påverka-
des på olika sätt av pandemin, vilket gjorde att 
det ekonomiska resultatet sammantaget blev 
bra. För folkbildningens del var pandemin jätte-
dålig, medan det på uppdragssidan gav nya 
möjligheter. I oroliga tider söker sig människor 
också till utbildning, vilket är bra för våra sko-
lor. Naturligtvis har pandemin varit frustre-
rande för det långsiktiga utvecklingsarbetet. 
Inte minst med olika restriktioner – och med 
olika åsikter och diskussioner om dessa – som 
har tagit kraft från annat.

Vilka bestående lärdomar finns kvar efter 
pandemin?

Det här är första gången som styrelseordförande Lars Bergström  
och rektor Gunnar Danielsson samtalar om året som gått i en  
gemensam intervju i årsberättelsen. Det blir ett samtal om övervunna 
kriser och ett pågående krig, men också om hållbarhet och om att 
Folkuniversitetet står starkt tack vare sin breda verksamhet.

GUNNAR: –Pandemin visade att Folkuniversi-
tetet tål ganska mycket som organisation. 
Vi klarade det här! Vår breda verksamhet är 
motståndskraftig, till exempel klarade vi oss 
igenom vad som faktiskt var ett gigantiskt 
avbräck inom folkbildningen förra året.

LARS: –Vi, tillsammans med hela utbildnings-
sverige, har byggt upp ett system där det går 
att undervisa på distans. Om det skulle komma 
ytterligare en pandemi, vilket jag hoppas dröjer, 
kommer vi och hela samhället att vara bättre 
förberedda.

Hur påverkas Folkuniversitetet av att  
rege ringen under 2021 lanserade ett nytt 
omställningsstöd för det livslånga lärandet?

GUNNAR: –Det är en viktig förändring för 
framtiden, men vi vet ännu inte vilken form 
det får. Den viktigaste frågan för oss är om 
icke-studiemedelsberättigad utbildning släpps 
in i modellen. Annars kommer det mest att 
handla om universitet och lärosäten som dock 
saknar ett system för att erbjuda utbildningar 
på halvtid för redan yrkesverksamma. Däremot 
är det något som Folkuniversitetet kan erbjuda, 
men då måste till exempel våra diplomkur-
ser lyftas in i systemet. Vi, tillsammans med 
Svenskt näringsliv och Almega, trycker på för 
att det ska ske. För folkhögskolornas och yrkes-
högskoleutbildningarnas del vet vi redan att 
det kommer att öppna nya möjligheter.

Gunnar Danielsson är 
rektor för Folkuniversi - 

 tetet region Öst sedan 
januari 2015. Han har 
tidigare arbetat som 
gymnasierektor och  

rektor för Folkuniversi - 
tetet region Mitt. Från 

november 2022  
generalsekreterare för 

Folkuniversitetet.
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LARS: –Det stämmer att vi på universitet 
och lärosäten inte har någon bra organisation 
för kompletterande utbildning av det här sla-
get, men det har ju Folkuniversitetet. Det gäl-
ler bara att vi framhåller det i alla diskussioner 
med olika parter framöver.

Vad vill ni lyfta fram från Folkuniversitetets 
verksamhet 2021?

LARS: –Styrelsen hade ett möte i Sigtuna 
där en hel del bra idéer kom fram, bland annat 
att vi ska samarbeta mer med olika klimator-
ganisationer. Behovet av saklig information 
som bygger på vetenskaplig grund är så stort. 
Senast igår släppte FN:s klimatpanel IPCC en 
rapport om hur akut klimatläget är. Jag tycker 
också att Folkuniversitetet, som alltid, hade ett 
väldigt imponerande och brett program inom 
folkbildningen.

GUNNAR: –Jag är väldigt glad över återhämt-
ningen inom våra internationella verksamhe-
ter, särskilt i Aix-en-Provence och i Brighton, 
som hade det väldigt tufft förra året. I det sam-
manhanget kan nämnas att eleverna på vårt 
gymnasium, KSG, tog tåget i stället för flyget 
till sin utlandspraktik, som en övning i håll-
bart resande. Svenskundervisningen på dis-
tans i Södertälje är anmärkningsvärd för att 
den inkluderar deltagare från hela världen. 
Samtidigt verkar den inte tränga undan andra 
svenskkurser på plats, till exempel i Stockholm. 

Tema för årsberättelsen är hållbarhet. Något 
som jag vet att ni båda är engagerade i. Men hur 
går man från ord till handling i en verksamhet 
som Folkuniversitetet?

LARS: –Ett konkret exempel är initiativet 
med att minska utsläppen av koldioxid som vi 
införde i hela organisationen för två år sedan. 
Det har varit väldigt lätt att genomföra under 
pandemin, men nu är det upp bevis. Det kom-
mer både att kräva fler tågresor och energief-
fektiviseringar av olika slag, men jag tycker mig 
märka både en öppenhet och en vilja att göra 
detta. Sedan hoppas jag på fler forskningsföre-
läsningar med fokus på klimatet i samarbete 
med universitet och lärosäten.

GUNNAR: – Vi har en väldigt omfattande före-
läsningsverksamhet inom klimat och håll-
barhet. I höstas genomförde vi även en håll-
bar ”gördag” i Stockholm med fokus på vad den 
enskilda själv kan göra för att leva mer håll-
bart. Jag har intresserat mig för hållbarhets- 
och miljöfrågor i mer än 20 år men som chef 
för Folkuniversitetet är det inte mitt person-
liga intresse som ska vara avgörande, utan det 
handlar om ett strukturerat och långsiktigt 
arbete. Vi måste göra det här som organisation 
för att vara trovärdiga och relevanta på det här 
området under 2020-talet.

Vad blir viktigast för Folkuniversitetet  
under 2022?

LARS: – Att covid-19 håller sig borta och sedan 
vet vi inte vad som händer med kriget i Ukraina. 
Just nu ser det dystert ut och jag vet lika lite som 
någon annan vad som kommer att hända. Trots 
det svåra världsläget står Folkuniversitetet 
starkt och vi hoppas på det bästa för framtiden.

GUNNAR: –Vi är naturligtvis redo att hjälpa 
till vid en eventuell flyktingvåg från Ukraina. 
Precis som vi gjorde 2015 när det kom flykting-
strömmar från Syrien. Här har vi en uppen-
bar uppgift att ta tag i! Något som kan påverka 
oss, om än i mindre omfattning, är den lag-
rådsremiss om att myndigheter och kommu-
ner ska kunna upphandla samhällstjänster hos 
icke-vinstdrivande organisationer. Det skulle 
kunna öppna för nya och intressanta samar-
beten inom olika typer av vuxenutbildning.  
Carina Järvenhag

Lars Bergström är sedan 
2001 professor i teoretisk 
fysik med astropartikel-
fysik som specialitet. 
Samma år blev han ledamot 
av Kungliga Vetenskaps-
akademien samt var åren 
2004–2015 sekreterare i 
Vetenskaps akademiens 
Nobelkom mitté för fysik.

” Problemet har varit att alla pratar om  
klimatet men ingen gör något. Hemma 
har vi satt solpaneler på taket och minskat 
våra utsläpp med hälften, och vi har en  
elhybridbil. Alla måste göra vad de kan  
utifrån sina resurser. Hållbarhet handlar 
om att starta där du står.”
Lars Bergström om hållbarhet
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 3 218
personer  
deltog i 

 Svenska online  
under 2021 
i Södertälje

Digitala kurser i svenska som främmande språk 
har blivit en succé i Södertälje. Under 2021 
genomfördes omkring 500 kurser med över 
3   000 deltagare från hela världen. Det berättar 
Anna Wahlbäck-Jensen, verksamhetsledare för 
folkbildningen i Södertälje och Sörmland.

S
edan starten med kurser i svenska 
online år 2011 har verksamheten 
bara vuxit. I dag erbjuder Folkuni-
versitetet i Södertälje över 200 olika 

kurser i svenska, från nybörjare till avancerad 
nivå. Dessutom finns konversationskurser, 
individuell undervisning och olika special-
kurser.

–Jag tror att det är just bredden som gör att vi 
har så många deltagare. Det startar kurser hela 
tiden och det finns också möjlighet att testa 
ett lektionstillfälle kostnadsfritt, säger Anna 
Wahlbäck-Jensen.

DELTAGARNA KOMMER FRÅN hela världen och de 
största länderna utanför Sverige är Tyskland, 
Finland, England, Cypern och Turkiet. Majori-
teten av deltagarna bor dock i Sverige och plug-
gar svenska för att komma ut på den svenska 
arbetsmarknaden. 

–Vi har marknadsfört kurserna mycket i  
sociala medier, främst på Instagram och på Face- 

Svenska online 2021  
i Södertälje
Antal kurser: 487.
Antal deltagare: 3 218.
Antal lärare: Omkring 35.
Andel kvinnor: 70 procent.
Ålder: Största åldersspannet är 25 till 44 år.

book. Vi börjar få kontakter med språk institut 
i andra länder, vilket förhoppningsvis leder till 
att vi kommer att synas i ännu fler kanaler.

ALLT SOM BEHÖVS för att delta i kurserna i 
svenska är en dator, surfplatta eller smartphone  
med kamera och tillgång till internetuppkopp-
ling. 2021 gick man över till undervisning på 
Zoom, som har bra funktioner för indelning i 
mindre grupper (breakout rooms). För att starta 
en kurs krävs minst fyra deltagare och den 
maximala gruppstorleken är tolv personer.

–Det finns många fördelar med undervisning 
online, bland annat miljömässiga, men för vissa 
passar det bättre att ses fysiskt. Vi ser också att  
onlineundervisningen inte verkar tränga undan 
vår övriga verksamhet i svenska, avslutar Anna 
Wahlbäck-Jensen.  Carina Järvenhag

Succé för svenska online
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Komvux på Folkuniversitetet i 
Eskilstuna erbjuder både yrkespaket 
för den som vill bli undersköterska  
och enstaka kurser för den som behöver 
komplettera sin vårdutbildning.

–Arbetsgivarna ropar efter kvalificerad 
personal samtidigt som vi har många som 
vill studera hos oss. Det här är en jätteviktig 
utbildning, säger Linda Schneider, verksam-
hetsledare i Eskilstuna.

2021 GJORDES VÅRD - OCH omsorgsprogrammet 
om mot bakgrund av att riksdagen beslutade 
att tydligare reglera undersköterskeyrket. Från 
den 1 juli 2023 kommer endast den som har ett 
bevis från Socialstyrelsen att kunna kalla sig 
för undersköterska.

–Hösten 2021 hade vi cirka 100 personer som 
studerade till undersköterska. Sedan antogs 
ytterligare 150 studerande var femte vecka till 
de enstaka kurserna på distans. De sökande är 
framför allt vårdbiträden som vill bygga på sin 
utbildning.

MAJORITETEN AV DELTAGARNA är utlandsfödda 
och därför har Folkuniversitetet lagt lite extra 
kraft på det svenska språket. 

–Vi har en lärare i svenska som andraspråk 
som går in och stöttar på vårdutbildningen när 
det behövs. Språket är ofta den största utma-
ningen för våra deltagare, säger Linda Schnei-
der och tillägger:

–Vi märker hur språket utvecklas under 
deras praktik. Nästan alla som har varit ute på 
praktik blir erbjudna jobb hos sin arbetsgivare. 
Vi måste nästan hålla i dem så att de går klart 
utbildningen.

I utbildningen till undersköterska ingår 
totalt tolv veckors arbetsplatsförlagt lärande 
(APL). Folkuniversitetet genomför vårdutbild-
ningarna på uppdrag av Eskilstuna kommun.  
Carina Järvenhag

Lin d a S ch neider

Efterfrågad  
vårdutbildning  
i Eskilstuna



Hållbart
Vägen till ett hållbart samhälle går  
både genom ökad kunskap och praktisk  
handling. Folkuniversitetet erbjuder  
föreläsningar om klimat och hållbarhet,  
arrangerar praktiska ”gördagar” och  
utbildar alla medarbetare i miljökunskap. 
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E
n jämn ström av människor 
har hittat till Folkuniversite-
tets lokaler vid Observato-
rielunden i Stockholm. Inne i 
den stora aulan är det lagom 
fullsatt så här i post-coronati-

der när Eva Arnek, regionchef på Folkuniversi-
tetet, presenterar Parul Sharma, människo-
rättsjurist med fokus på hållbarhetsfrågor. 
Hennes föreläsning utmanar bland annat 
föreställningen om att Sverige är bäst i klassen 
vad gäller hållbarhet. 

–Sverige har flyttat stora delar av sin pro-
duktion till tredje land och varje år släpper vi 
ut drygt 67 miljoner ton växthusgaser i låglö-
neländer som Pakistan, som inte räknas in i 
de svenska utsläppsmålen. Om vi bara räknar 
utsläppen i Sverige ligger vi bra till, säger hon.

SEDAN FÖLJER EN genomgång av de 17 målen 
i Agenda 2030 och även här utmanar Parul 
Sharma den svenska självbilden. 

–Sverige sticker ut på ett negativt sätt när 
det gäller att minska ojämlikheten, både vad 
gäller utlandsfödda och personer med funk-
tionsnedsättningar. Det är en stor utmaning 
och vi måste minska den sociala ojämlikheten 
för att kunna satsa på ekosystem och biologisk 
mångfald, säger Parul Sharma, som tidigare 
har varit ordförande för regeringens Agenda 
2030-delegation.

Parul Sharmas slutsats är att de globala 
målen i Agenda 2030 berör oss alla och att det 
faktiskt har betydelse vilka val vi gör som kon-
sumenter och medborgare. 

–Vi svänger oss mycket med begrepp som 
”flygskam” och ”klimatångest”, men samtidigt 
fortsätter vi att konsumera som om ingenting 
har hänt, säger hon.

Varför vi inte förändrar ett skadligt beteende 
trots att vi har tillräckligt med kunskap var 
något som antropologen Katarina Graffman 
tog upp i sin föreläsning om ”Konsumtionssam-
hällets tvingande logik”.

–En stor missuppfattning är att vi ser oss 
som självständiga individer. Vi tror att rollen 
som konsument är något som vi kan välja att 
kliva in och ut ur när vi vill. Sanningen är att vi 
lever i ett konsumtionssamhälle och att vi som 
grupp måste följa dess logik, säger hon.

DET ÄR DÄRFÖR informationskampanjer, till 
exempel om att konsumera mindre kläder, 
fungerar dåligt på individnivå.

–I Sverige är flocken extremt viktig jäm-
fört med traditionella samhällen där släktband 
väger tyngre. Vår absolut viktigaste motivator 
är social tillhörighet och därför fortsätter vi att 
göra som gruppen gör, säger Katarina Graffman 
och lägger på en bild som får alla att skratta.

”Människor säger inte vad de tänker, vet inte 
vad de känner, och gör inte som de säger.”

Konsten att leva  
 mer klimatsmart

Folkuniversitetets klimatdag ”Hållbar gördag” i oktober hade 
fokus på vad man själv kan göra för att bidra till Agenda 
2030. Det gavs handfasta råd både om återbruk av gamla 
kläder och om mikroodling hemma i lägenheten. 

”Vår absolut  
viktigaste  

motivator är social 
tillhörighet och 

därför fortsätter 
vi att göra som 
gruppen gör.”
Katarina Graffman

När vi lämnar aulan och går tre trappor 
upp visar Ulla-Karin Gustafsson hur gamla 
och utslitna kläder kan få ett nytt liv. Hon har 
lång erfarenhet av sömnad och ett stort mode-
intresse. På Folkuniversitetet håller hon kurser 
både i klädsömnad och ändringssömnad.

–Sömnad är ett brinnande intresse och det 
är roligt om jag kan bidra till att våra plagg hål-
ler lite längre. I morse var till exempel en kille 
här som sydde om ett gammalt lakan till ett par 
långbyxor, berättar Ulla-Karin innan hon visar 
en av besökarna, Pamela, hur hon ska nåla fast 
en vit krage på en mörkblå tröja.

–Det här är min favorittröja och jag vill inte 
bara kasta den, berättar Pamela.

I ANDRA ÄNDEN AV lokalen håller Jane Rothman 
på att klippa till bitar av ylle för att göra en 
handväska. Hon berättar att hon i princip  
aldrig köper något nytt längre.

–Jag älskar tanken med återbruk, vare sig det 
handlar om kläder eller möbler. Vi människor 
är gjorda för att skapa så det här är både ett till-
fälle för självförverkligande och för att tänka 
på planeten, säger hon.

Några rum längre bort i samma korridor 
visar Annika Runnerstam hur man kan odla 
på ett enkelt och hållbart sätt – även hemma i 
lägenheten! 

Skratt blandades  
med praktiska  

tips i syateljén.
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”Jag älskar tanken 
med återbruk, 

vare sig det  
handlar om kläder 

eller möbler.”
Jane Rothman

Pamela får hjälp av Ulla-Karin att 
göra sin gamla tröja som ny.

För den som blir sugen 
på att själv prova har 
Annika Runnerstam 
tagit fram en digital 
odlingshandbok 
(odlaatbart.se).

Hon har själv ställt om från ett yrkesliv som 
civilingenjör på Ericsson till att utbilda sig till 
trädgårdsmästare med inriktning på ekologisk 
odling och entreprenörskap på Skillebyholm. 
Hon håller också i kurser i odling på Folkuni-
versitetet.

–Jag vill ge människor inspiration till att odla 
sina egna grönsaker. Det är kul att så många är 
intresserade. Jag märker att det finns ett sug hos 
unga människor att leva mer hållbart, säger hon.

ETT TIOTAL MÄN och kvinnor har samlats runt 
bordet med plastbyttor som ska täckas med 
hampaull i botten, fyllas på med valfria fröer 
och sedan stå mörkt i några veckor. 

En av dem som lyssnar intresserat är Cissi 
som bor i lägenhet i Stockholm.

–Jag är väldigt dålig på att få något att växa, 
men det här verkar ju relativt enkelt. Så nu kan 
jag kanske äntligen få äta min egenodlade broc-
coli, säger hon.  Carina Järvenhag

” Det är kul att så många är intresserade. 
Jag märker att det finns ett sug hos unga 
människor att leva mer hållbart.”
Annika Runnerstam
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Hallå där

Eric Hale
… kvalitets- och miljösamordnare på Folkuniversitetet, 

som berättar att en stor del av miljöarbetet numera 
är en naturlig del av ordinarie verksamhetsplanering.

Mycket av Eric Hales dagliga arbete handlar om att sam-
ordna revisioner och miljöutredningar samt att utveckla 
ledningssystemen både för miljö- och kvalitetsarbetet. 

Vad vill du lyfta fram inom hållbarhetsarbetet 2021?
–Först vill jag bara säga att det konkreta arbetet med 

hållbarhet sker ute på kontoren, där vi har många duk-
tiga och engagerade medarbetare. Sedan kan jag också 
nämna att vi 2021 genomförde vår interna utbildning 
”Grundläggande miljökunskap” digitalt, vilket gjorde att 
vi nådde fler medarbetare. Vi har också gjort ett stort 
”häv” med att se över våra verksamhetsplaner så att mil-
jömålen är integrerade. Vi har tryckt på för att hållbarhet 
ska genomsyra allt vi gör.

Vilken förbättringsåtgärd vill du framhålla?
–Vi gör regelbundet miljöutredningar för att ta reda på 

om vi jobbar med rätt saker, som ger störst effekt, både 
för att minska klimatpåverkan och för att bidra till kli-
matomställningen. Det handlar mycket om energieffek-
tiviseringar och att minska koldioxidutsläppen i sam-
band med resor men också om våra studiecirklar och 
föreläsningar inom klimat och hållbarhet. Där har vi som 
en stor och trovärdig aktör med ett vetenskapligt förhåll-
ningssätt verkligen en möjlighet att påverka.

Vad är viktigt att tänka på 2022?
–Det är viktigt att fortsätta höja kunskapen om klimat 

och hållbarhet bland medarbetarna och att vi fortsätter 
med våra interna miljöutbildningar online. En ökad med-
vetenhet gör förhoppningsvis att miljöhänsyn vägs in i 
alla beslut.  Carina Järvenhag

Företagsuniversitetet har startat en ny utbild-
ning till Diplomerad säkerhetsskyddschef och 
stärker ytterligare sitt utbud inom säkerhets-
området.

– Vi har arbetat länge med säkerhet och under 
2021 växte det området allra mest, säger vd 
Stefan Haglund.

E
n av anledningarna till det ökade 
intresset för säkerhetsfrågor är att 
den säkerhetsskyddslagstiftning 
som infördes 2019 nu på allvar börjar 

få genomslag ute i kommuner och regioner. 
–Lagstiftningen omfattar hela offentlig sek-

tor och delar av näringslivet eftersom den stäl-
ler större krav på rollen som säkerhetschef och 
hur man bygger upp säkerhetsskyddsavdel-
ningar, säger Stefan Haglund och tillägger att 
2021 genomfördes fyra fullbokade utbildningar 
med deltagare från kommuner, regioner, stat-
liga myndigheter och leverantörer till offent-
lig sektor,

FÖRETAGSUNIVERSITETETS utbildningar inom 
säkerhet täcker hela spektrumet från ”risk 
management” till cybersäkerhet. Dessutom 

Vässar kompetensen  
inom skydd och säkerhet

erbjuds en YH-utbildning till säkerhets- och 
trygghetskoordinator.

EN ANNAN YRKESROLL som Stefan Haglund vill 
lyfta fram efter pandemin är ”Executive Assis-
tent”, tidigare yrkesrollen chefssekreterare.

–Många företag och organisationer går mot 
det hybrida arbetssättet, det vill säga en bland-
ning av arbete på plats och på distans. Då är det 
väldigt mycket som ska organiseras och beho-
vet av en sammanhållande kraft på kontoret 
ökar. Kraven ökar också hela tiden på cheferna 
och då måste den som finns närmast chefen 
kunna bidra med ett mer avancerat stöd än 
tidigare, säger han.

FÖRETAGSUNIVERSITETET lever som man lär och 
har själva anammat det hybrida arbetssättet. 
2021 flyttade man in i ett öppet kontorsland-
skap, utan några fasta platser, i gamla Posthu-
set på Vasagatan i Stockholm.

–Något positivt som pandemin medfört är 
att det pratas mycket om ”reskill och upskill” 
och om livslångt lärande. Glädjande är också 
att begreppet livslångt lärande har vidgats.  
Carina Järvenhag

Livslångt lärande kan 
vara att lyssna till en 

podd eller att gå en 
spetsutbildning på 

Företagsuniverstetet, 
säger vd Stefan Haglund.
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Företagsuniversitetet erbjuder:
 Öppna kurser inom bland annat säkerhet, ekonomi, 
juridik, ledarskap, HR och kommunikation.

 Konferenser som ger aktuell kunskap, inspiration  
och goda exempel.

 Utbildning för företag som kan välja mellan drygt  
100 färdiga kurser eller få en specialanpassad 
utbildning.

 2021 tillkom 100 nya platser till YH-utbildningen 
Säkerhets- och trygghetskoordinator.

 Driver poddarna Sveriges säkerhetschefer, Executive 
Assistant-podden samt webbinarieserien Credit Talk.
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Fotoskolan STHLM ägnar sig åt digital 
byggnadsvård på hög nivå. Det handlar 
om 100 år gamla målningar av Axel 
Wallert som sitter i takkassetter i  
Stockholms stadshus.

–Det är speciellt att jobba i Sveriges 
kanske mest kända byggnad med ett 
slags forskningsprojekt, säger utbild-
ningsledaren Mikael Cronwall.

K
assettaket sitter i pelargången 
mot Riddarfjärden och är illa 
åtgånget av väder och vind och 
motiven syns i många fall inte 
längre. Målningarna gjordes 
1918–1922 av konstnären Axel 

Wallert och motiven är hämtade från kvarters-
namnen i Gamla stan och därmed från den 
grekiska och romerska mytologin. 

Här finns gudar med olika attribut och också 
stjärnor och moln. Totalt handlar det om 105 
kassetter som är utförda i oljetempera på ohyv-
lade granpannåer.

–Vi blev kontaktade av Stadshuset som 
behövde hjälp med att återskapa bilderna. Det 
handlar om en slags byggnadsvård med digital  
grund, vilket ligger långt från de kommersi-
ella foton som våra bildbehandlare jobbar med i 
vanliga fall, säger Mikael Cronwall.

UPPDRAGET HANDLADE till en början om att göra 
två digitalt renoverade kopior av målningarna.  
De första prototyperna gjordes av Nina Sand-
berg, som går på YH-utbildningen Bildbehand- 
lare. De skrevs dels ut i formatet 1,5 x 1,5 meter 
på aluminium av tryckeriet TMG STHLM, dels 
på tyg av Big Image Systems och sattes upp 
över de gamla bleknade målningarna.

Resultatet blev så bra att Fotoskolans upp-
drag utökades till att göra digitalt rekonstrue-
rade kopior av samtliga målningar. I början 
av 2022 gjordes kopior av alla målningar som 
innehåller stjärnor och moln. I mars 2022 avslu-
tas arbetet med de 35 gudabilderna, som är mer 
komplicerade.

–Det var 42 studerande som jobbade med att 
göra digitala rekontruktioner av pannåer med 
stjärnor och moln under en hel vecka. Det här 
är det största projekt som vi har genomfört på 

utbildningen. Många av våra bildbehandlare 
tyckte det var häftigt att göra en kulturhisto-
risk insats av det här slaget.

Nu hoppas Mikael Cronwall att bilderna 
kommer upp i god tid till Stadshusets 100-årsju-
bileum den 23 juni 2023.

–Jag ser att digitalt baserad byggnadsvård 
kan bli en ny arbetsmarknad för våra bildbe-
handlare. Det är många material som bryts ner 
med tiden och med digital teknik har vi möjlig-
het att återskapa konstverk som annars skulle 
försvinna, säger han.

ANN- CHARLOTTE BACKLUND är senior antikvarie 
på Fastighetskontoret i Stockholms stad. Hon 
berättar att från början var idén att pannåerna 
skulle målas för hand.

–Sedan kom vi fram till att digitala kopior 
har många fördelar, eftersom de ger kunskap 
både om detaljer och färger i originalmålning-
arna. Dessutom ville vi inte att originalmål-
ningarna skulle skadas. För Stadshusets del 
blev det både kostnadseffektivt och ändamål-
senligt att få ta del av den här specialistkompe-
tensen i ett utbildningsprojekt, säger hon.

Ann-Charlotte Backlund berättar att det 
pågår en mängd renoveringar i Stadshuset 
inför 100-årsjubileet 2023 och hon är inte främ-
mande för att det kan bli aktuellt med fler 
inslag av digital byggnadsvård.

–Jag tycker det är jätteroligt med det engage-
mang som alla i projektet har visat. Det finns 
fler sammanhang där det kan behövas digitala 
visualiseringar. På Stadshuset har vi en tanke 
om att göra en digital variant av några av våra 
skulpturer som står utomhus för att få en upp-
fattning om hur färgerna såg ut från början, 
säger hon.  Carina Järvenhag 

Ny marknad för  
digital byggnadsvård

”Digitalt baserad 
byggnadsvård  
kan bli en ny  

arbetsmarknad 
för våra  

bild behandlare.”
Mikael Cronwall

Exakt när de digitala 
kopiorna av Axel Wallerts 
målningar ska sättas upp 
är inte bestämt, men 
troligen under sommaren 
2022.

Om Fotoskolan STHLM
Erbjuder två yrkeshögskoleutbildningar: Bildbehandlare och Kommersiell 
Fotograf, som omfattar 2,5 års heltidsstudier och berättigar till studie-
medel. Utbildningarna vänder sig till den som vill satsa på ett yrke inom 
den fotografiska branschen. Fotoskolan har funnits sedan 1962 och är en 
del av Folkuniversitetet.
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Parul Sharma är en av Sveriges mest 
inflytelserika hållbarhetsexperter. Hon 
utbildar företag och myndigheter i håll-
bar utveckling och är en flitigt anlitad 
föreläsare och debattör inom klimat, 
miljö och mänskliga rättigheter.

–Fred, demokrati och jämlikhet är 
nödvändiga förutsättningar för att vi 
ska kunna arbeta med hållbar utveck-
ling, säger hon.

P
arul Sharma har just kommit 
tillbaka från Indien där hon 
arbetar med revision av 
produktions- och leverantörs-
kedjor för olika företag. Något 
hon gör i flera länder i Sydasien 

och även i forna Östeuropa.
–Vi ser att våra utmaningar med människor 

och miljö kommer närmare vår egen bakgård. 
I de fabriker där vi hittar barnarbete, kvinnor 
som utnyttjas och annan grov exploatering 
beror det alltid på att någon har mutats för att 
blunda. Det visar hur ekonomisk, ekologisk och 
social hållbarhet hänger ihop, säger hon.

PARUL SHARMA SJÄLV har sina rötter i Indien. 
Hennes mor och farföräldrar var engagerade 
inom frihetsrörelsen. Hennes föräldrar såg 
dock ingen framtid i landet och flyttade till 
Sverige 1965 respektive 1973.

Själv utbildade hon sig till jurist och började 
arbeta inom bistånd och mänskliga rättigheter. 
Att det sedan blev en övergång till hållbarhets-
frågor beskriver hon som en organisk process. 

–I teorin går det att prata isolerat om mänsk-
liga rättigheter, men det är starkt knutet till 

Enveten kämpe för klimat  
och mänskliga rättigheter

Parul Sharma  
arbetar för en  

hållbar utveck- 
ling både i och  

utanför Sverige.

”  Hållbar utveckling bör ses som ett  
kugghjul där sociala frågor och miljö  
och klimat ständigt påverkar varandra.”
Parul Sharma

miljön, utsläppsfrågor och frågor om antikor-
ruption. Rätt var det var arbetade jag med hela 
hållbarhetsspektrumet. Den senaste rappor-
ten från FN:s klimatpanel IPCC uttalar tydligt 
att utsläppsfrågan är starkt relaterad till rättig-
heter och talar om klimaträttvisa, säger Parul 
Sharma.

TILLSAMMANS MED FLERA andra forskare pekar 
också IPCC på att det här decenniet kommer 
att bli helt avgörande för klimatet. 

Samtidigt har sex av de tio företag som Parul 
Sharma arbetar med lagt hållbarhetsarbetet  
på hyllan under pandemin. En orsak till det 
menar hon är att det hittills inte har fått några  
konsekvenser att fara med osanning om sitt 
hållbarhetsarbete. 

–Vår svenska regering tillåter det och vi 
andra tror på företagsledarna när de gör sina 
presentationer. Nu håller det på att förändras, 
bland annat genom lagstiftning. Jag tycker mig 
också märka att storföretagen blir mer seriösa i 
de här frågorna, till exempel genom att se över 
leverantörskedjorna. Man börjar se allvaret i 
att inte tala sanning och i att föra aktieägarna 
bakom ljuset. 

Även om företagsledare och politiker bär det 
stora ansvaret för en hållbar utveckling är det 
individens ansvar som Parul Sharma fokuserar 
på i sin senaste bok ”Din agenda 2030 – så bidrar 
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Folkuniversitetet i Linköping har under 2021 
bjudit in till dialog på temat hållbarhet ur ett eko- 
logiskt, ekonomiskt och samhälleligt perspektiv.

–Vi vill ge utrymme för dialog och ge plats för 
olika åsikter, säger Åsa Forsman, verksamhets-
ledare på Folkuniversitetet.

V
ad ska vi med naturen till? Den lite 
provocerande frågan ställdes på 
Folkuniversitetets andra dialogforum 
i december 2021. På plats var såväl 

forskare som representanter från skogsindu-
strin och från Naturvårdsverket. Seminariet 
skedde på Linköpings Naturcentrum som ligger 
i Botaniska trädgården mitt i Linköping.

Huvudtalare var Mats Havström, doktor i 
ekologisk botanik och enhetschef 
vid Göteborgs botaniska trädgård, 
som talade på temat ”Människan 
som invasiv art eller nyckelart?”

–Varje seminarium har en huvud-
talare som sedan följs av fyra kor-
tare föreläsningar och sedan avslu-
tas kvällen med en paneldebatt. Vår 
tanke har varit att bjuda in till konstruktiva 
samtal snarare än till debatt. Ofta framställs 
hållbarhetsfrågor i svart eller vitt, men vi ville 
ha med fler nyanser, säger Åsa Forsman.

SEMINARIESERIEN INLEDDES i september med 
den ekonomiska hållbarheten under rubriken 

”Vad ska vi med ekonomin till?” och i mars 2022 
avslutas den på temat ”Vad ska vi ha samhället 
till?”. Därmed har man täckt in de tre dimensio-
ner som vanligen brukar räknas in i begreppet 
hållbar utveckling.

–Vi hoppas kunna fortsätta diskutera de här 
frågorna på ett opartiskt och sakligt sätt. Folk-
universitetets universitetsanknytning och mål-
sättning om att sprida forskningsinformation 
till fler gör oss väl lämpade att skapa en arena 
för samtal och lärande.

ÅSA FORSMAN HOPPAS att en större publik hittar  
till det sista seminariet, då bland andra Elin 
Wilhborg, professor i statsvetenskap vid Linkö-
pings universitet, talar om effekter av samhäl-

lets digitalisering.
–Det har inte varit supermycket 

folk, men vi har fått mycket beröm 
för föreläsningarna. Vi märker att 
människor som varit på plats en 
gång gärna kommer tillbaka. Per-
sonligen tycker jag att det har varit 
jätteroligt och väldigt intressant!

På frågan om vad hållbarhet innebär för 
henne personligen svarar Åsa Forsman att 
det är ett samhälle som tar hänsyn till såväl 
människor som djur och natur.

–Vi behöver skapa ett samhälle med långsik-
tiga förutsättningar för människan i balans 
med djur och natur.  Carina Järvenhag

du till en mer hållbar värld”. Boken innehåller 
över 300 konkreta tips.

–Sverige hör till de fem länder i världen som 
konsumerar allra mest. Våra utsläpp per capita 
är bland de högsta i världen på grund av vår 
överkonsumtion av material och produkter. Vi 
svenskar handlar som om det fanns fyra-fem 
jordklot, säger Parul Sharma.

PÅ FRÅGAN HUR DEN utvecklingen kan brytas 
svarar hon att det behövs en större grad av 
självreflexion. Behöver vi verkligen trycka på 
köp-knappen, skaffa en ny diskmaskin, skor 
eller renovera kök och vardagsrum.

–Det här handlar om beteenden och livsstils-
förändringar. Vår konsumtion är kopplad till 
ett ha-begär och det är inte konstigt att stora 
reklamkampanjer har beteendepsykologer som 
konsulter. Vi behöver ställa oss frågan vilken 
typ av konsument är jag och vilka prylar behö-
ver jag, egentligen?

Parul Sharma menar att ledarskapet överlag 
i samhället, är avgörande om vi ska lyckas med 
klimatomställningen.

–Vi måste ha en mångfald i ledarskapet med 
människor som förstår sambanden mellan 
social, ekonomisk och klimatmässig hållbarhet. 
Vi behöver också ha ledare som inte främst vill 
bli omvalda och som är beredda göra avkall på 
sin popularitet.  Carina Järvenhag

Parul Sharma
Ålder: 46 år. Bor: I Stockholm. Bakgrund: 
Under två års tid ledde Parul den svenska 
regeringens Agenda 2030-delegation. Har 
varit chef för Greenpeace Sverige och är i dag 
ordförande för Amnesty International Sve-
rige. Gör: Driver The Accademy for Human 
Rights in Business. Regionchef för klimat-
rättvisefrågor i Sydasien vid organisationen 
PVCHR (Peoples’ Vigilance Committee on 
Human Rights Asia). Aktuell: Utnämnd till 
”Speaker of the year 2022” inom hållbarhet, 
och aktuell med ny bok ”Din Agenda 2030, så 
bidrar du till en hållbar planet”.

Forum för dialog med  
fokus på hållbarhet

Dialogforum är  
ett samarrange- 

mang mellan  
Folkuniversitetet,  

Ecosoci, Ecorado, 
Bildningsförbundet 

Öster götland  
samt Linköpings 

Naturcentrum. 

139 973
deltagare i  

olika kultur-
arrangemang
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På ett initiativ från eleverna tog 
Kungstensgymnasiet (KSG) tåget till 
utlandspraktiken i Düsseldorf och 
Aix-en-Provence. En lärdom till nästa  
år är att resa med lättare bagage.

P
å Kung stensgymnasiet ingår  
i årskurs tre en tre veckor 
lång utlands praktik i Aix-en 
Provence, Düsseldorf eller 
Barcelona. År 2021 tog eleverna 
för första gången tåget till två 

av orterna. En erfarenhet som gav mersmak.

Vad är bakgrunden till att ni tog tåget  
till Düsseldorf och Aix-en-Provence?

–Initiativet kom från några elever som hös-
ten 2020 ville undersöka möjligheterna att ta 
tåget i stället för flyget till utlandspraktiken i 
trean. På grund av pandemin kom de eleverna 
inte iväg på någon utlandspraktik alls, utan 
lämnade över bollen till miljögruppen, som 
består av elever som är engagerade i klimat-
frågan. De kom fram till att det var möjligt att 
ta tåget till två av orterna med ganska kort var-
sel. Under hösten löste jag det praktiska med 
god hjälp från Centralens resebutik i Kalmar. 
De gav oss jättebra tips på vad vi kunde göra 
på vägen och gav oss också stöd i form av sms 
under resan, säger Wendy Mercier.

Varför var det viktigt att ta tåget?
–Initiativet till att ta tåget kom från början 

från våra elever. Hela KSG satsar mycket på per-
sonlig utveckling och att resa med tåg i Europa 
är en övning i hållbart resande. Det finns också 
ett pedagogiskt syfte i att planera och genom-
föra en resa tillsammans. Det svetsar samman 
elever och lärare och bidrar till den goda och 

KSG tog tåget
till praktiken

informella stämning som finns på skolan. Jag är 
också väldigt tacksam för huvudmannens upp-
backning och nyfikenhet på det här. 

Vilka lärdomar drar ni inför nästa år?
–Vårt mål är att utveckla det här och även 

inkludera Barcelona nästa år. En lärdom är att 
diskutera packning med eleverna innan vi åker. 
Det är ingen god idé att ha jättestora väskor när 
det är dags för tågbyte med begränsad tid. Flera 
elever tyckte att tågresan var ett bra sätt att ta 
till sig nya kulturer och att det kändes ”snällt” 

”Hållbart lärande 
är ett lärande  

som värnar om 
lusten till nya  

kunskaper  
genom att hitta  

en balans i  
vardagen.”

Wendy Mercier, 
biträdande rektor

Eleverna tyckte att tåg  
var ett snällt sätt att resa.

att resa på det här långsamma sättet. Det ger 
tid att smälta nya intryck.

Vad är hållbarhet för dig?
–I det här sammanhanget kan det vara att 

stötta övning till nya vanor som kanske är lite 
mer obekväma, men bättre för miljön på lång 
sikt. Hållbart lärande är ett lärande som värnar 
om lusten till nya kunskaper genom att hitta en 
balans i vardagen. Då kan man utveckla rutiner 
för att lära sig på ett lustfyllt sätt och också att 
ha en uthållighet i lärandet.  Carina Järvenhag



… verksamhetsutvecklare på Folkuniversitetet Gislaved 
som samarbetar med Trastens IF för att hitta  

meningsfulla aktiviteter för unga i ett utsatt område.

Gislaved är som helhet bland de kommuner som har den 
lägsta ungdomsbrottsligheten i landet, men bostadsom-
rådet Trasten är ett så kallat utsatt område. 

Varför har Folkuniversitetet inlett ett  
samarbete med Trastens IF?

– Bakgrunden är att jag tidigare jobbade som projekt-
ledare i det kommunala bolaget Enter och var då i kon-
takt med Trastens IF. Deras verksamhetsansvariga  
Esad Ceric hörde av sig till mig när jag började på Folk-
universitetet och tyckte att vi tillsammans borde göra 
något för ungdomarna i det här området, där det är lite 
stökigt.

Varför bestämde ni er för att anordna  
aktiviteter under höstlovet?

– Trasten är ett område med många inflyttade syria-
ner och somalier som har begränsade ekonomiska resur-
ser. Barn och unga har vanligtvis ingenstans att ta vägen 
under loven. Vi ville ge dem möjligheten till en kreativ 
och meningsfull fritid. Vi sökte därför ett bidrag från 
Region Jönköping, som gjorde det möjligt.

Hur fungerade det under själva höstlovet?
– Det var närmare 150 barn och ungdomar som deltog 

i allt från disco till bakning. Många uttryckte att de var 
glada över att ha något att göra.

Kommer samarbetet med Trastens IF att fortsätta?
– Vi vill gärna fortsätta samarbetet. I år planerar vi 

bland annat för att göra studiecirklar om hållbarhet med 
fokus på vad du kan göra själv.  Carina Järvenhag

Hallå där 

Zaneta Mandarovska

Frågor om grön energi, organiserad brottslig-
het och högerpopulism mötte EU-minister Hans 
Dahlgren när han besökte Kungstensgymnasiet 
(KSG) den 25 oktober. KSG är en av 75 ambassa-
dörsskolor i Sverige, som deltar i ett program 
framtaget av Europaparlamentet.

D
et var fullsatt i aulan när eleverna 
fick ställa frågor till EU-ministern. 
Rektor Karin Lennermark inledde 
med att berätta om det internatio-

nella arbetet på Kungstensgymnasiet, bland 
annat med fokus på studier i moderna språk 
och en utlandspraktik.

Frågestunden med EU-ministern är en del av 
Europaparlamentets digitala EU-skolturné för 
skolor som deltar i Europaparlamentets ambas-
sadörsskoleprogram. På grund av lättade pande - 
mirestriktioner var Hans Dahlgren denna gång 
på plats fysiskt för att svara på elevernas frågor.

ASTRID FRÅN SAMHÄLLSPROGRAMMET började 
med att fråga vilken roll han har som EU-mi-
nister och om han gillar sitt jobb.

–Ja, jag gillar mitt jobb! Jag jobbar mycket 
med riksdagen och har bland annat möten  
med utrikesnämnden varje fredag. Mycket tid 
och förberedelser går också åt till att delta i 
ministermöten inom EU. Med det kanske roli-

gaste är sådana här möten med människor 
runtom i Sverige, sade Hans Dahlgren.

Sedan följde en strid ström av frågor från 
väl pålästa elever, bland annat om hur EU ska 
ställa om till en hållbar energiproduktion och 
vad EU ska göra med länder som inte följer 
principerna för en rättsstat.

SLUTLIGEN GAV MINISTERN några goda råd till 
den som vill arbeta inom EU.

–Det behövs fler svenskar inom EU:s organi-
sationer och bästa sättet att förbereda sig är att 
som ni intressera sig för EU-frågor. Sedan är det 
viktigt att hålla i det där med språken och verk-
ligen kunna kommunicera på andra språk än 
sitt modersmål, sade Hans Dahlgren, och pas-
sade samtidigt på att tacka för inbjudan och 
uttrycka sin glädje över att möta elever.

–Ni gör ett fantastiskt jobb som ambassadörs- 
skola! En stor del av alla de beslut som fattas i 
regering och riksdag och ute i kommuner och 
regioner har sitt ursprung i EU, så det är viktigt 
att det finns en stor kunskap om EU i Sverige. 

Europaparlamentets ambassadörsskolepro-
gram (EPAS) riktar sig till lärare och elever på 
högstadium och gymnasium i Sverige. Syftet 
är att öka kunskapen bland unga om europeisk 
parlamentarisk demokrati, Europaparlamentet 
och EU.  Carina Järvenhag

EU-minister  
Hans Dahlgren  

svarade utförligt på  
elevernas frågor.
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Ministerbesök på 
Kungstensgymnasiet



Hallå där

Daniel Björklund 
Jonsson

… verksamhetschef på Skillebyholms trädgårdsutbild-
ningar, som delar med sig av sina bästa odlingstips  

på kursen ”Planera din grönsaksodling – Distans Live”.

Skillebyholm är en mötesplats för trädgårdsintresserade 
och ett centrum för biodynamisk odling. I samarbete 
med Folkuniversitetet erbjuds också kurser inom träd-
gårdsskötsel och mathantverk.

Berätta lite mer om kursen  
”Planera din grönsaksodling”?

– Jag har samlat 20 års erfarenhet om grönsaksodling 
som jag nu förmedlar i ett kompakt och pedagogiskt for-
mat. Den här onlinekursen hjälper dig att få ut det mesta 
av din egen grönsaksodling. Varför göra om mina miss-
tag? Kursen är väl investerade timmar.

Till vilka vänder sig kursen?
– Till alla som tycker om att odla sina egna grönsaker,  

och som vill lära sig mer om hur man praktiskt odlar 
ätbart och hållbart i sin egen trädgård. Vi går igenom för-
utsättningarna för att lyckas. Vilka grönsaker ska jag 
odla? Hur jobbar jag upp en långsiktig bördighet? Vi går 
igenom jord, gödsling, växtföljd och mycket mer.

Finns det några fördelar med att kursen är på distans?
– Du kan vara med oavsett var du bor i landet, vilket 

såklart är en stor fördel. På så vis får även du som bor 
långt ifrån Skillebyholm en chans att ta del av kunska-
perna från Sveriges mest hållbara yrkesutbildning inom 
trädgård och odling. Och nästa gång du passerar oss 
på väg till släkten, jobbet eller sommarstugan så är du 
varmt välkommen att hälsa på oss ”live” också!   
Jenny Tingvall

Arbetsförmedlingen har ersatt tjänsten Stöd 
och matchning med det nya uppdraget Rusta 
och matcha. En viktig skillnad mellan uppdra-
gen är att det är ett ännu tydligare fokus på att 
få ut deltagarna i jobb och studier – och snabb-
hetspremier för den leverantör som lyckas. Det 
berättar Michaela Zankl, regionchef för 
verksamhetsområde Uppdrag.

F
olkuniversitetet region 
Öst har ställt om till den 
nya tjänsten och i 
februari 2022 deltog 

drygt 500 personer i Rusta och 
matcha, bland annat i Stockholm, 
Jönköping och Linköping. Under 2022 är 
planen att utöka med Nyköping och Motala.

–Generellt är de här deltagarna längre 
från arbetsmarknaden jämfört med Stöd och 
matchning eftersom Arbetsförmedlingen har 
breddat målgruppen. Vi upplever att myndig-
heten har en mycket bred tolkning av vilka 
som passar in i den nya tjänsten Rusta och 
matcha, säger Michaela Zankl.

DELTAGARNA DELAS IN i tre olika spår utifrån 
hur nära studier och arbete de bedöms vara. 
Det är ett väldigt tydligt fokus på att få ut del - 
tagarna i jobb, vilket återspeglas i ersättnings-
modellen. Ju snabbare det går desto bättre eko-
nomi för leverantörerna av tjänsten. Arbets-
förmedlingen köper in tjänsten av en rad olika 
privata aktörer, varav Folkuniversitetet är en.

–Vi har också ett tydligt mål om att matcha 
fler till studier. Det finns en risk att resultater-
sättning medför att man bara fokuserar på vil-
ket jobb som helst i stället för rätt jobb, vilket 
till exempel skulle kunna leda till att utlands-
födda akademiker hamnar och fastnar i låg-
kvalificerade jobb. Jobb är självklart positivt, 
men på lite längre sikt kan det vara problema-
tiskt, säger Michaela Zankl.

För att motivera fler deltagare att komplet-
tera tidigare utbildning eller att byta bana med 
hjälp av sina studier har Folkuniversitetet valt 
att arbeta med en studie- och yrkesvägledare 
som stöttar deltagarna på alla orter. 

DELTAGARNA ERBJUDS OCKSÅ ett digitalt  
utbildningspaket med korta kurser 

inom bland annat juridik, HR och kund- 
service. Tanken är att även deltagare 
på mindre orter ska få tillgång till 
smalare och specialiserad utbildning.

Michaela Zankl tror att kärnan  
i Rusta och matcha är här för att 

stanna, men Arbetsförmedlingen 
flaggar redan för att den kan komma att 

utvecklas och om arbetas. 
–När någon går ut i jobb eller studier är det 

bra både för deltagaren och för Folkuniversite-
tet. Sedan hoppas jag att Arbetsförmedlingen 
kommer att göra en bred uppföljning av kvali-
teten hos oss leverantörer.

Hon tillägger att möjligheten att rusta sig för 
nya arbetsuppgifter och att kunna byta bana 
är viktig i en tid då vi förväntas arbeta allt 
längre.  Carina Järvenhag

Michaela Zankl

Fokus på att snabbt  
få ut deltagarna i jobb

Mer om Rusta och matcha
Det som främst skiljer Rusta och matcha från 
Stöd och matchning är ett tydligare fokus 
på att uppdraget ska rusta arbetssökande 
på vägen mot studier eller arbete. Rusta kan 
bland annat innebära att ta del av kortare 
utbildning. Arbetssökande hos Arbetsför-
medlingen väljer själva vilken leverantör av 
individanpassat stöd de vill ha. Det går att 
delta i tjänsten i sex månader och den kan 
också vid behov utökas med ytterligare sex 
månader.
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Kultur
Pandemin och påtvingad isolering satte 
ljuset på vad kultur betyder för människor  
– och visade också behovet av kultur i  
ett demokratiskt samhälle. Något gott  
som pandemin medförde var nya digitala  
lösningar som för ut kulturen till fler. 
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Gitarrbyggare  
uppmärksammas 
Lokaltidningen Mitt i – Upplands Väsby upp-
märksammar Musikinstrumentakademiens 
yrkeshögskoleutbildning Gitarrbyggare.  
Utbildningen huserar i området Smedby i  
Upplands Väsby och delar lokaler med 
Möbelsnickarskolan.

Artikeln beskriver hur utbildningen sam-
lar gitarrbyggare från hela världen och att det 
är Nordens, och förmodligen Europas, enda 
utbildning i sitt slag.

Musikintrumentakademien är Skandinaviens  
enda utbildning för den som vill satsa på ett 
yrke inom musikinstrumenthantverk. Utbild-
ningen blandar gedigna hantverkstraditioner 
med dagens moderna teknik. 

bygdegårdar i höstas som kombinerade musik 
och silversmide och vi planerar för ett liknande 
arrangemang på Fole bygdegård till våren.

Bo Ahlbertz berättar att man precis har sökt 
bidrag från Leader Gute, som är en ideell före-
ning som arbetar med landsbygdsutveckling på 
Gotland. Leader är en utvecklingsmetod som 
har funnits inom EU sedan 1990-talet för att 
utveckla landsbygden.

–Om vi beviljas pengar har vi möjlighet att 
projektanställa en person på halvtid. Det skulle 
vara ett sätt både att få ut kultur på landsbyg-
den och att skapa nya scener för musik och 
konst, säger han.  Carina Järvenhag

Det händer mycket inom musikverksamheten 
på Gotland. Under 2021 färdigställdes åtta nya 
replokaler och en inspelningsstudio i Folkuni-
versitetets lokaler. 

Ett annat projekt för att sprida både musik 
och konsthantverk utanför Visby är ”Kultur på 
landsbygden”.

E
ldsjälen bakom aktiviteterna är  
Bo Ahlbertz, som är professionell 
musiker och musikadministratör  
på Folkuniversitetet i Visby.

– Vi har en härlig blandning av olika band 
som repar hos oss på Folkuniversitetet, bland 
annat ett dödsmetal-
band som sjunger på 
gutamål, två hip-hop/
rap gäng, ett rockband, 
och fyra coverband, 
säger han.

ALLA SOM DRIVER EN stu-
diecirkel hos Folkuni-
versitetet på Gotland 
kan hyra replokalerna 
och de kan också hyra 
studioenheten till en kraftigt reducerad avgift. 
Där finns bland annat ett ljudkort med åtta 
kanaler och professionella studiomikrofoner.

–Jag har tagit dit en del av mina egna grejer 
också så det finns fler mikrofoner tillgängliga. 
I höstas testade jag att spela in ett album med 
mitt eget band Lazy Afternoon, säger Bo Ahl-
bertz, som har spelat och turnerat i olika band, 
oftast med tonvikt på folkrock, sedan 1970-talet.

ETT PARALLELLT PROJEKT är ”Kultur på landsbyg-
den” med syfte att få ut musik och konsthant-
verk utanför Visbys ringmurar.

–Tanken är att vi ska samarbeta med hem-
bygdsföreningar och nyttja deras bygdegårdar 
som ofta står tomma. Vi hade två aktiviteter på 

Folkuniversitetet i Visby  
breddar sina arenor

”Tanken är att  
vi ska samarbeta 
med hembygds-
föreningar och 

nyttja deras  
bygdegårdar som 
ofta står tomma.”

Bo Ahlbertz

Studerande på 
Tonsättarskolan  

passar på att spela in  
i den nya studion.

”  Ekologisk hållbarhet innebär 
bland annat att vårda våra  
naturresurser och att inte  
bygga vår tillvaro på bekostnad 
av ekosystemet och planeten.”
Åsa Forsman, verksamhetsledare på Folkuniversitetet



FOLKUNI V ERSITETETS Å RSBER ÄTTELSE 2021   19

Svante Engblom, konst när- 
lig ledare på Sång- och  
Teaterlinjen på Sundbybergs 
Folkhögskola, har tilldelats 
Stockholms läns Bildnings-
förbunds förtjänsttecken 
2021. Han fick utmärkelsen 
för sitt över 30 år långa arbete  
i folkbildningens tjänst.

Hans långa engagemang började 1989 när 
han fick i uppdrag av skolans personalråd att 
starta en utbildning i sång och teater.

Från höstterminen 2021 är Sundbybergs 
Folkhögskolas Teaterlinje en ettårig högskole-
förberedande teaterutbildning.  

Välförtjänt utmärkelse

Svante Engblo m

2021 startade Gotlands Tonsättarskola en ny 
distansutbildning för att nå ut till en bredare 
målgrupp. Det är ett treårigt projekt som  
finansieras av ”Signatur – Insamlingsstiftelse 
för musikfrämjande”. 

K
ursen har fokus på att skapa musik 
och inte så mycket på musikteori. 

– Vi vill att tröskeln för att söka 
ska vara så låg som möjligt och  

därför möter vi deltagarna där de befinner sig.  
Vi vill nå personer som inte har vågat eller  
har haft möjlighet att ägna sig åt konstmusik  
tidigare, berättar projektledaren Ida Lundén  
på Tonsättarskolan.

TONIS ONLINE ÄR en kostnadsfri kurs och ges 
vid tio till fällen i grupp och sedan tillkommer 
enskild undervisning. Kursmaterialet består av 
gratis programvara som passar för smarta tele-

foner, surfplatta eller dator, men också av pap-
per och penna. 

–Vi har arbetat mycket med olika teman och 
så har deltagarna fått göra en ljuddagbok, där 
de lyssnar på ett speciellt ljud väldigt noga. Vi 
disku terar också estetik och varför vi upplever 
något som fult eller fint. Perspektivet är väldigt 
brett, men alltid med fötterna i konstmusiken, 
säger Ida Lun dén som själv har studerat på Ton-
sättarskolan.

TANKEN FRÅN BÖRJAN var att utbildningen fram-
för allt skulle vända sig till gymnasielever, men 
nu har målgruppen breddats till musikintresse-
rade personer från 18 till 50 år.

–Det finns ett stort behov av en bredare utbild- 
ning inom konstmusik och jag har inte sett att 
det finns något liknande i Sverige. Eller som en 
av deltagarna sa ”den här utbildningen är helt 
unik”!  Carina Järvenhag

”Vi vill nå de  
som inte har  

vågat eller har 
haft möjlighet  

att ägna sig  
åt konstmusik  

tidigare.”
 Ida Lundén

Tonsättarskolan  
når ut på nytt sätt

Mer om Tonsättarskolan
 Tonsättarskolan eller "Tonis" som skolan kallas bland studenter och 
ortsbor, erbjuder en tvåårig kompositionslinje för den som redan har 
siktet inställt på tonsättaryrket. Det finns också en ettårig komposi-
tionslinje med inriktning mot fri konst.

 Konstmusik är ofta känd som formell, seriös eller lärd musik, som  
innebär avancerade strukturella och teoretiska överväganden samt  
en skriftlig musiktradition.
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Ida Lundén

Senhösten 2021 bytte omställningsföretaget 
Aventus AB ägare från Folkuniversitetet region  
Öst till Folkuniversitetet region Väst. Anders 
Ellbjär som tidigare var ekonomichef på Aven-
tus, har utsetts till ny vd, parallellt med att vara 
ekonomichef på Folkuniversitetet region Väst. 

Gunnar Danielsson, rektor vid Folkuniversi-
tetet region Öst är glad att det gick att hitta en 
lösning som gör att bolagets kompetens stan-
nar inom Folkuniversitetet.

– Aventus har bidragit med bra verksamhet, 
djup kompetens och goda ekonomiska resultat 
till oss men att bolaget är beläget i Göteborg har  
trots allt inneburit den del komplikationer genom  
åren. När bolaget nu ska byta vd var det natur-
ligt för oss att ompröva vårt ägande, säger han. 

Aventus flyttar till Folkuniversitetets loka-
ler på Norra Allégatan i Göteborg under våren 
2022. 

Aventus – en del av 
Folkuniversitetet Väst
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Teater tar plats 
på scenen

Hösten 2021 startade Balettakademien en ny teaterutbildning  
och tog därmed steget att utbilda på ännu fler arenor än tidigare.

–Vi ser teaterutbildningen som en möjlighet att bredda  
vår sceniska utveckling. I dag är Balettakademien mer än bara 
dans, säger rektor Jan Åström.

O
mkring 50 personer har 
samlats i Balettakademiens 
Studio 4 för att se ett utdrag ur 
pjäsen ”Knäckebröd med 
hovmästarsås” av Magnus 
Nilsson. Det är dags för 

redovisning i form av forumteater för eleverna 
på den ettåriga teaterutbildningen. 

Pjäsen handlar om slitningarna i en familj 
när sonen Axel ”Ribban” Segander kommer hem 
från en proffskarriär som målvakt i Italien. Den 
halvtimmeslånga föreställningen innehåller 
även sång och dans. Efteråt diskuterar eleverna 
uppsättningen med publiken. Det blir ett sam-
tal både om åldrande och om att släppa taget.

–I Sverige är det mycket fokus på att barnen 
ska flytta hemifrån, men i Mellanöstern där jag 
kommer ifrån är det vanligt att bo tillsammans 
flera generationer. Det finns inga rätt eller fel, 
säger Tina Khademi, en av deltagarna i teater-
utbildningen.

NÄR JAG EFTERÅT FRÅGAR varför hon har sökt 
till teaterutbildningen svarar hon att det är en 
gammal dröm som har gått i uppfyllelse.

–Jag har jobbat som säljare i butik i nästan tio 
år och parallellt börjat och slutat på komvux hur 
många gånger som helst. I höstas tog jag änt-
ligen steget och sökte till något som jag verkli-
gen ville göra. Jag älskar det, trots att jag måste 
klara mig ekonomiskt på studielån, säger hon.

Nu är siktet inställt på att 
jobba som skådespelare och 
kanske söker hon till Scen-
skolan efter utbildningen.

–Det passar mig perfekt 
att utbildningen är så bred 
och att vi får testa en massa 
olika saker. Mina föräldrar har alltid velat att 
jag ska utbilda mig till jurist eller läkare, men 
nu har de börjat förstå att det är det här som jag 
vill ägna mig åt, säger Tina Khademi.

Huvudlärare på teaterutbildningen är skåde-
spelaren och regissören Mia Poppe. Hon säger 
att ambitionen med den ettåriga utbildningen 
är att ge eleverna en så bred utbildning som 
möjligt.

”Det passar 
perfekt att 

utbildningen 
är så bred.”

Tina Khademi

Mathilda Goppers, Ida Håkansson, Agnes 
Tersman och Tymoteusz Krzyzanowski i en 
laddad scen hemma hos familjen Segander.

Tina Khademi, Maya Eneh och  
Alice Sjöberg Brise spelar i pjäsen ”Knäckebröd  
med hovmästarsås” av Magnus Nilsson. 
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”Nya digitala 
scener 

sprider teater 
till fler.”

Jan Åström

Mer om teaterutbildningen
Som studerande följer man ett fast schema på dagtid med 18 lärarledda 
timmar per vecka. Övrig tid ägnas åt instudering, grupparbeten och 
repetitioner. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN och hålls i 
Balettakademiens lokaler på Birger Jarlsgatan i Stockholm. 

Mer om Balettakademien
 Grundades 1957 i Stockholm av Lia Schubert.
 Här finns Yrkesdansarutbildning, Dansutbildning modern/nutida, Dan-
sarutbildning jazz/commercial, Musikalutbildning och Teaterutbildning.

 Erbjuder också öppna kurser för både barn, unga, vuxna och äldre i en 
mängd olika stilar och tekniker samt daglig träning för professionella 
dansare i balett och jazz. Här finns Danshälsa för personer med Parkin-
son, olika neurologiska diagnoser och unga med psykisk ohälsa.

–Vi har ett starkt fokus på målet att ge elev-
erna så många verktyg som möjligt inför skå-
despelaryrket. Tack vare att jag själv – och de 
andra i ledningsgruppen – har många kontak-
ter inom teatervärlden tar vi också hit profes-
sionella skådespelare, till exempel föreläste 
Staffan Göthe förra veckan. Det var mycket 
uppskattat, säger hon.

FÖRUTOM MIA POPPE består ledningsgruppen av 
regissören och dramatikern Farnaz Arbabi och 
skådespelarna Rennie Mirro och Erik Ehn. 

Ett viktigt inslag i utbildningen är att gå på 
så mycket teater – inom olika genrer – som möj-
ligt. Eleverna sätter också upp texter, scener 
och pjäser med olika inriktning, som dagens 
forumteater är ett exempel på.

–Jag vill ge dem en god kännedom om olika 
teatertekniker för att kunna utveckla sig själva 
som skådespelare och som människor. Forum-
teater är ett bra sätt att reflektera över teaterns 
roll i samhället och hur vi påverkas av den tid 
som vi lever i, säger Mia Poppe.

BALETTAKADEMIEN HAR ÄVEN flera utbildningar 
inom dans och en musikalutbildning. Rektor 
Jan Åström berättar att en långsiktig ambition 
med skolan är att skapa en kreativ och professio-
nell miljö för ”performing arts” mitt i Stockholm.

En förebild är amerikanska Juilliard School 
på Manhattan i New York som utbildar musi-
ker, dansare och skådespelare inom både popu-
lära och klassiska genrer.

–Det är jättehäftigt att vi fick den här möjlig-
heten i samband med att en annan teaterskola 

lades ner. Nu har vi chansen att göra något 
nytt. Det ligger i tiden med en korsbefruktning 
av olika konstformer, till exempel att skådespe-
lare är med i musikaler. Våra elever får också 
chansen att samarbeta med våra andra utbild-
ningar, säger Jan Åström.

PÅ FRÅGAN OM DET behövs ännu en teaterutbild-
ning i Stockholm svarar han ja utan att tveka 
och menar att eleverna på Balettakademien 
kan bidra till att skapa fler arbetstillfällen.

–Vår ledningsgrupp för teaterutbildningen 
har ett imponerande kontaktnät inom den pro-
fessionella teatervärlden. De kan både ge en 
realistisk bild av vad skådespelaryrket inne-
bär och förmedla nyttiga kontakter. Det finns 
också en växande arbetsmarknad för skådespe-
lare, till exempel med nya digitala scener som 
sprider teater till fler, säger Jan Åström och till-
lägger att intresset för den nya utbildningen 
har varit relativt stort.

–Vi hade inga problem med att fylla de  
20 platserna i höstas. Nu har vi redan fått in  
50 intresseanmälningar inför nästa utbild-
ningsstart. Våra bästa ambassadörer för  
utbildningen är eleverna som går där nu!  
Carina Järvenhag

Hela första årskullen 
teaterstuderande 
samlade på bild.
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Verksamheten inom textil och sömnad växer 
på Folkuniversitetet. Allt fler vill lära sig att 
lappa, laga och att sy om sina gamla kläder.

–Det är en viktig del av folkbildningen att 
lära sig ett hantverk. Kunskaper om sömnad 
har varit på väg att försvinna, men nu märks ett 
ökande intresse även bland unga, säger Lisa 
Kruse på Folkuniversitetet.

L
isa Kruse är cirkelledare och 
utbildningsansvarig för alla kurser 
inom textil och sömnad vid Folkuni-
versitetet i Stockholm. Ett område 

som har vuxit i popularitet och under 2021 
genomfördes omkring 160 kurser i textil och 
klädsömnad 

–Jag försöker hela tiden skapa nya kurser 
och en annan ambition är att sprida intres-
set för sömnad till yngre målgrupper. I somras 
hade vi till exempel två fullbokade kurser för 
ungdomar upp till 18 år.

LISA KRUSE ÄR SKRÄDDARE från början och brin-
ner både för sömnad och för återbruk av gamla 
kläder. En trend som också märks i samhäl-
let i övrigt. Ett exempel är att unga influencers 
skriver böcker om att lappa och laga. Ett annat 
är att Remake Sthlm, som är Stadsmissionens 
klädmärke för nya plagg av återvunnet mate-
rial, finns på NK.

–Jag tror att fler börjar upptäcka att det är 
ohållbart att leva som vi har gjort med ständig 
konsumtion och att flera miljoner ton kläder 
slängs varje år. Allt fler vill kunna göra något 
själva, då är sykurser en bra start, säger hon.

FÖRUTOM SYKURSER ERBJUDER Folkuniversitetet 
också kurser i stickning, virkning och i remake, 
det vill säga att göra något nytt av gamla plagg. 

Återbruk av  
gamla kläder  
ny trend

Kurserna lockar deltagare 
i alla åldrar från 30 år.

–Vi har många nybör-
jarkurser och där är 
det jätteviktigt att inte 
skrämma bort någon. 
Inom folkbildning ska det 

inte behövas några förkunskaper, utan vi bör-
jar med det allra enklaste som att trä tråd i sy -
maskinen. Våra pedagoger är väldigt viktiga,  
eftersom de inte bara har stor ämneskunskap, 
utan också förmågan att entusiasmera, säger 
Lisa Kruse.

PÅ FRÅGAN OM HON lever som hon lär vad gäller 
återbruk svarar hon ja utan att tveka. Hennes 
klädkonto har krympt rejält och hon lagar sina 
egna jeans ”in absurdum”.

–Hållbarhet är en livsstil, ett tänk och en livs-
hållning. Alla behöver lyfta blicken och tänka 
lite större. I dag är inte hållbarhet ett val, utan 
en nödvändighet. Alla måste förhålla sig till det 
om vi ska kunna vara kvar på den här planeten, 
säger Lisa Kruse.  Carina Järvenhag

Saiidi Sharif är publicerad 
och erkänd poet i sitt hem-
land Afghanistan. År 2021 
gick han Skrivarlinjen dis-
tans för att utveckla sitt skön-
litterära skrivande. Målet är att 
ge ut en autofiktiv roman om sitt 
liv – en roman han skriver på svenska.

Saiidi Sharif kom till Sverige och Älmhult 
2001 med sin fru och äldsta dotter. Därefter har 
han jobbat som militärtolk, journalist på Sve-
riges Radio och som modersmålslärare. Han 
säger att han skulle ha sökt till Skrivarlinjen 
distans tidigare om han hade känt till utbild-
ningen.

Hittills har Saiidi Sharif gett ut 15 diktsam-
lingar i Iran och Afghanistan. På Skrivarlinjen 
började han på sin första roman, som bygger på 
hans eget liv som militärtolk hos svenska styr-
kor i Afghanistan. Han passar på att ge en eloge 
till Erik Grundström, lärare på Skrivarlinjen, som  
har hjälpt till med manuset.  Carina Järvenhag

Saiidi Sharif

Han ger ut en roman 
på svenska

”  För mig personligen handlar 
hållbarhet om att vi måste 
vårda våra naturresurser så 
att kommande generationer 
också kan ta del av dem.”
Eric Hale, kvalitets- och mijösamordnare 

”Hållbarhet är  
en livsstil,  

ett tänk och en  
livshållning.”

Lisa Kruse
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Sharifs  
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Konst måste inte 
upplevas på plats.

Folkuniversitetet i Södertälje bjöd på en digital 
resa genom samtidskonsten. Flera av världens 
stora konstmuseer besöktes på distans.

P
andemin bidrog till att Folkuniversi-
tetet i Södertälje satsade på en 
annorlunda konstkurs. Konstveta-
ren Stefie Goudaki fick idén till 

kursen då det inte gick att resa och besöka 
museer på grund av alla restriktioner. Distans-
kursen ”Samtidskonst – vad sjutton är det?” tog 
med deltagarna på en digital konstresa genom 
världens alla museer.

INFÖR VARJE KURSTILLFÄLLE skickades länkar till 
föreläsningarna. Läraren klickar på länken, går 
in på museet och delar bilden av konstverket 

på skärmen med gruppen. Det gör att deltagare 
och lärare tittar på samma konstverk samtidigt, 
som om de stod inför verket på riktigt i museet. 
Efter lektionen skickar läraren ut hela föreläs-
ningen med bilder och länkar till museerna i 
form av en separat pdf för varje föreläsning. 

– Kursen är till för alla som vill lära sig förstå 
den moderna konstens bildspråk och om man 
vill få ökad kunskap om den samtida, idébase-
rade konsten. Men också om man är nyfiken 
på att ge sig ut på ett lustfyllt äventyr där man 
får stifta bekantskap med den fascinerande 
konstvärlden, som är fylld av spännande histo-
rier och upplevelser, säger Stefie Goudaki.

Kursupplägget blev så populärt att det blir 
ytterligare en kurs våren 2022.  Carina  
Järvenhag

Digital resa genom  
samtidskonsten

”Kursen är till  
för alla som  

vill lära sig förstå 
den moderna  

konstens  
bildspråk.”
Stefie Goudaki

Kreativa utbildningar  
visade upp sig
2021 visade deltagarna i Folkuniversitetets konst- och kulturutbild-
ningar upp sina slutprojekt i en digital utställning. ”Vårutställning 2021” 
startade den 25 maj och innehöll bland annat verk från Konstskolans 
utbildningar. I utställningen medverkade även Animationsakademien, 
Arkitekturskolan STHLM, Musikinstrumentakademien och Skrivar-
akademin.  

Corall Brooker, 
projektkonst.

Anne Julia Ländle, 
konstnärlig grundutbildning.

Cecilia Olofsson , 
konstnärlig grundutbildning.

Magnus Svensson, 
Musikinstrument- 
akademien.

400
studerande inom  

konst- och  
kulturutbildningar 
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   Folkbildning        Skolor       Uppdrag

Folkuniversitetet region Öst bedriver verksamhet i 40 av 62  
kommuner i fem län. På kartan går det att se i vilka kommuner  
som Folkuniversitetet har verksamhet. Det handlar om  
allt från studiecirklar och skolverksamhet till uppdrag med  
att stötta och coacha individer tillbaka till arbetslivet.

    Verksamhet    

    Ingen verksamhet   
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Folkuniversitetsgruppen Öst

Koncernen har sitt säte i Stockholm. Vår verk- 
samhet bedrivs dels inom moderstiftelsen, 
dels inom två helägda dotterbolag, Credit 
forum i Sverige AB och Företagsuniversitetet 
AB. Läs mer om dotterbolagens verksam het i 
förvaltningsberättelsen.

Moderstiftelsen bedriver folkbildning  
och vuxenutbildning i Stockholms, 
Söderman lands, Östergötlands, Jönköpings 
och Gotlands län. 

Moderstiftelsen är dessutom ensam stif-
tare i ytterligare tre stiftelser: Internationella 
Skolorna, Stockholms folkhögskola samt 
Braheskolan Visingsö folkhögskola. 

I Stockholms folkhögskola ingår tre folk - 
högskolor som alla finns i Stockholms län: 
Södra Stockholms, Skarpnäcks och  
Sundbybergs folkhögskolor. 

Brahe skolan Visingsö folkhögskola bedriver 
dels folkhögskole verk samhet i Sverige,  
England, Frankrike, Tyskland och Spanien, 
dels kurs- och konferens verksamhet på 
Visingsö genom dotter bolaget Wisingsö 
Hotell & Konferens AB. 

Internationella Skolorna erbjuder språk ut-
bildning på ett 50-tal orter världen över och 
vid egna skolor i Düssel dorf, Aix-en-Provence 
och Barcelona. 

Organisationsskissen ovan visar de olika verksamhetsområdena  
samt dotterbolag och anknutna stiftelser

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNINGAR
Stockholm: Visuell Kommunikatör Fotograf, Bildbehandlare. Linköping: Tandsköterska.  
Jönköping: Fastighetsförvaltare, Drift- och fastighetstekniker. Södertälje: Drift-  
och fastighetstekniker. Upplands Väsby: Gitarrbyggare. Gislaved: Tandsköterska.  
Visby: Drift- och fastighetstekniker. Företagsuniversitetet: Säkerhets- och trygghets  - 
koordinator.

KONST- OCH KULTURUTBILDNINGAR
Stockholm: Animationsakademien, Arkitekturskolan STHLM, Balettakademien,  
Konstskolan, Konstskolan Linnea, Skrivarakademin. Visby: Gotlands Tonsättarskola.  
Vadstena: Vadstena Sång och Pianoakademi.

GYMNASIEUTBILDNING
Stockholm: Kungstensgymnasiet.

UTLANDSSKOLOR FINNS I:
Brighton, Aix-en-Provence, Barcelona, Düsseldorf.

Ekonomi/HR/Lön Fastighet Service Kundservice

Stiftelsen Kursversamheten vid Stockholms universitet

Ekonomi/IT Kommunikation/marknad

Anknutna stiftelser

SKARPNÄCKS  
FOLKHÖGSKOLA

AIX-EN- 
PROVENCE

LOXDALE  
CENTRE 

PORTSLADE

SUNDBYBERGS 
FOLKHÖGSKOLABARCELONA

SÖDRA  
STOCKHOLMS 

FOLKHÖGSKOLA
DÜSSELDORF

WISINGSÖ  
HOTELL OCH  
KONFERENS

STOCKHOLMS 
FOLKHÖGSKOLA

INTERNATIONELLA 
SKOLORNA 

BRAHESKOLAN
VISINGSÖ 

FOLKHÖGSKOLA

Rektorat
Dotterbolag* 

IIU AB

FÖRETAGS UNIVERSITETET ABCREDITFORUM  
I SVERIGE AB

STOCKHOLM

SÖDERMANLAND

ÖSTERGÖTLAND

JÖNKÖPING

GOTLAND

Verksamhetsområde
Uppdrag

Vux –  
komvux/sfi AF Personal- 

utbildning

Verksamhetsområde
Skolor
Yrkeshög-
skoleutb.

Konst- och 
kulturutb.Gymn.

Verksamhetsområde
Folkbildning

Studie- 
service

Forsknings- 
info.

Öppna 
kurser

* Vilande bolag är inte upptagna i organisationschemat.
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Styrelsen

Birgitta  
Wahlman 
Laurell
Titel/yrke:  
Ämnesansvarig inom 
enheten Teori för 
Hälsa & livsfrågor och 
funktionsnedsättning. 
Utsedd av:  
Personalorganisatio-
nerna, ledamot  
sedan 2021.  
Hållbarhet för mig: 
Det är att tänka håll-
bart i stort och i smått 
– i vardagens små val 
och handlingar till att 
engagera sig i större 
frågor. Som jag gör i 
min verksamhet inom 
Folkuniversitetet.  

Elisabeth 
Wåghäll  
Nivre
Titel/yrke:  
Professor i tyska, 
särskilt tyskspråkig 
litteratur, Stockholms 
universitet.  
Utsedd av:  
Stockholms universi-
tet, suppleant, leda-
mot sedan 2018.  
Hållbarhet för mig:  
Att värna om livet på 
jorden – människor, 
djur och natur. Så 
många som möjligt ska 
få ett så bra liv som 
möjligt, utan att vi gör 
slut på de resurser 
jorden erbjuder.

Karin  
Helander
Titel/yrke:  
Professor i teater- 
vetenskap vid Stock-  
holms universitet.  
Utsedd av:  
Stockholms univer si - 
tet, ledamot och  
vice ordförande  
sedan 2018.  
Hållbarhet för mig: 
Att ta ansvar för  
kommande genera-
tioner.

Lars 
Bergström
Titel/yrke:  
Professor emeritus  
i teoretisk fysik  
vid Stockholms  
universitet.  
Utsedd av:  
Stockholms universi-
tet, ordförande  
från 2018, ledamot 
sedan 2003.  
Hållbarhet för mig:   
Att leva och verka 
på ett sätt som inte 
förstör för kommande 
generationer.

Gunnar  
Danielsson
Titel/yrke: 
Rektor region Öst.  
Självskriven  
ledamot:  
Sedan 2015.  
Hållbarhet för mig: 
Att tänka in ekologisk, 
ekonomisk och  
social hållbarhet  
i alla beslut.

Douglas  
Svanström
Titel/yrke:  
Gymnasielärare 
i ekonomi och 
samhällskunskap. 
Utsedd av:  
Personalorganisatio-
nerna, ledamot  
sedan 2021.  
Hållbarhet för mig:  
Att integrera fråge-
ställningar runt miljö, 
sociala och ekono-
miska frågor i under-
visningen, att göra 
elever delaktiga  
i lärprocessen och  
att förbereda dem  
för framtiden.

Mats  
Danielson
Titel/yrke:  
Professor i data- 
och systemvetenskap  
vid Stockholms
universitet.  
Utsedd av:  
Stockholms universi-
tet, ledamot sedan 
2020.  
Hållbarhet för mig:  
Att över tid forma  
ett samhälle som är 
både ekologiskt och 
socialt hållbart. Detta 
innebär en framtids-
tro för såväl nuva-
rande som framtida 
medborgare.

Lars

Mats

Gunnar

Karin

Elisabeth

Douglas

Birgitta
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Alice 
Brolin
Titel/yrke:  
Student.  
Utsedd av:  
Stockholms universi-
tets studentkår, 
suppleant, ledamot 
sedan 2021.  
Hållbarhet för mig: 
För mig innebär  
hållbarhet att vi 
bygger ett samhälle 
som kan fortsätta att 
fungera – och som 
ser till olika männi-
skors behov många 
generationer framåt i 
tiden.

Elis  
Wibacke
Titel/yrke:  
Fil. master i historia  
och student vid  
Stockholms  
universitet. 
Utsedd av: 
Stockholms universi-
tets studentkår, 
leda mot sedan 2020. 
Hållbarhet för mig: 
Ett samhälle behöver 
vara hållbart på  
flera sätt: ekologiskt,  
ekonomiskt och  
socialt. Inte minst 
inom den ideella  
sektorn är det viktigt 
att även betona håll-
bart engagemang.

Emma  
Aho
Titel/yrke:  
Ämneslärarstudent 
med inriktning  
engelska och mate-
matik vid Stockholms 
universitet.  
Utsedd av:  
Stockholms universi-
tets studentkår,  
ledamot sedan 2021.  
Hållbarhet för mig: 
Att man ser sin plats  
i världen som ett privi - 
legium och relationer  
till andra människor 
på samma sätt. 
Ödmjukhet, empati 
och omtanke är håll-
bara egenskaper.

Emma  
Jarvi
Titel/yrke:  
Marknadskoordinator 
och webbredaktör. 
Utsedd av:  
Personalorganisa-
tionerna, suppleant, 
ledamot sedan 2018.  
Hållbarhet för mig: 
Ett hållbart sam-
hälle är ett samhälle 
som är bra för både 
planeten och för oss 
som lever på den. Det 
innebär klimatmäs-
sigt, ekonomiskt och 
hälsomässigt, i dag 
och för kommande 
generationer.

Ronny  
Larsson
Titel/yrke: Ekonomi-
chef för Folkuniversi-
tetsgruppen Öst. 
Utsedd av: Ständigt 
adjungerad sedan 
2006.  
Hållbarhet för mig: 
Återvinning och 
återanvändning samt 
närproducerat.

Richard  
Wahlund
Titel/yrke:  
Professor vid  
Handelshögskolan  
i Stockholm. 
Utsedd av: 
Folkuniversitetsföre-
ningen, ledamot 
sedan 2016.  
Hållbarhet för mig: 
Ett långsiktigt väl-
mående samhälle ur 
alla aspekter.

Alicia  
Dickner
Titel/yrke:  
Språkstudent. 
Utsedd av:  
Stockholms universi-
tets studentkår.  
Styrelseledamot 
sedan 2022.  
Hållbarhet för mig:  
Hållbarhet för mig är 
när våra kortsiktiga 
vinster och framsteg 
inte hindrar våra  
långsiktiga vinster  
och framsteg.

Ylva  
Engström
Titel/yrke:  
Professor i molekylär-
biologi vid Stockholms 
universitet.  
Utsedd av:  
Folkuniversitets-
föreningen, suppleant, 
ledamot sedan 2009.  
Hållbarhet för mig: 
Ett hållbart samhälle 
tar ansvar för alla 
resurser, både mate-
riella och mänskliga 
samt värnar om 
dess fortlevnad och 
alla individers lika 
värde.

Richard

Alicia

Emma

Elis

Ylva

Alice

Emma

Ronny
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Styrelsen för Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms  
universitet med säte i Stockholm avger härmed årsredovisning och  
koncernredovisning för verksamheten i stiftelsen och koncernen för  
räkenskapsåret 2021-01-01  –   2021-12-31. 

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inte annat anges.

Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet, org nr 802006-4096

Årsredovisning och koncernredovisning 
för räkenskapsåret 2021

Förvaltningsberättelse 2021
1. Allmänt om verksamheten

Moderstiftelsen
Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet bedriver folkbildning och 
vuxenutbildning i nära anknytning till universitet och högskolor, med inriktning på internationalisering. 

Stiftelsens ändamål är att genom kurser, föreläsningar och på andra sätt verka i folkbildningens tjänst. 
Ändamålet främjas genom att stiftelsen erbjuder en bred folkbildande verksamhet som riktar sig till stora 
delar av befolkningen i de fem län där verksamheten bedrivs. Verksamheten indelas i tre områden:
• Folkbildning, består till övervägande del av programförd verksamhet, dvs. studiecirklar och kultur

program som erbjuds allmänheten via kursprogram och hemsida
• Skolor, området omfattar konst och kulturutbildningar (KK), yrkeshögskola (YH) och gymnasieskola
• Uppdragsverksamhet, omfattar uppdrag inom vuxenutbildning och personalutbildning samt utbild

ning och åtgärder på uppdrag av Arbetsförmedlingen

Stiftelsens nettoomsättning och bidrag ökade kraftigt jämfört med 2020 och uppgick till 304 mkr  
(267 mkr). Kostnaderna ökade inte i lika stor utsträckning, vilket ledde till en resultatförbättring efter 
finansiella poster på 10 mkr (0 mkr). Trots den fortsatta pandemin skedde en återhämtning av verksam
het och intäkter inom folkbildningen, intäkterna ökade jämfört med året innan till 132 mkr, men nådde 
inte upp till 2019 års nivå. Skolverksamheten ökade sin omsättning med ca 7 mkr och uppdragsverk
samheten ökade kraftigt, med ca 17 mkr jämfört med året innan. Denna ökning är dels hänförlig till  
konjunktureffekter, dels till ny verksamhet.

Koncernen, dotterbolagen
Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet är moderstiftelsen i 
koncernen.

Institutet för Internationell Utbildning i Stockholm AB, iiU, är moderbolag i dotterbolagskoncernen,  
i vilken följande verksamhetsdrivande dotterbolag har ingått under året: Aventus AB, Företagsuniversi
tetet AB samt CreditForum i Sverige AB. Under året har koncernstrukturen förändrats. Aventus AB har 
avyttrats (per den 9 december 2021).

Aventus AB arbetar med att coacha människor i förändring. Affärsområdena är omställning och out
placement, rekrytering och bemanning, samt konsultarbete och utbildning rörande organisations
processer. Som ett fjärde affärsområde betraktas offentligt upphandlad verksamhet inom dessa områden. 
Merparten av uppdragen ligger inom den av TSL (Trygghetsfonden Svenskt Näringsliv och LO, som är  
en kollektivavtalad omställningsförsäkring) finansierade omställningsverksamheten. Aventus AB  
avyttrades per den 9 december till Folkuniversitetet Väst.

Företagsuniversitetet AB är en av landets ledande anordnare av vidareutbildning för yrkesverksamma. 
Affärsområdena är öppna kurser, företagsintern utbildning, konferenser samt yrkeshögskoleutbildning. 
De öppna kurserna och den företagsinterna utbildningen drabbades hårt av pandemins effekter även 
under 2021. Omsättningen i Företagsuniversitetet AB steg till 36 mkr (35 mkr) och rörelseresultatet 
förbättrades till 2,8 mkr (6,5 mkr). Under året har Företagsuniversitetet bytt lokaler och därmed fått 
väsentligt bättre möjlighet att parera ökningar och minskningar av verksamheten.

CreditForum i Sverige AB är Sveriges största utbildare inom kreditområdet. Affärsområdena är öppna 
kurser och företagsintern utbildning. Under året har omsättningen ökat till 2,8 mkr (2,4 mkr). Rörelse
resultatet blev 0,2 mkr (0,6 mkr). 



FOLKUNI V ERSITETETS Å RSBER ÄTTELSE 2021   29FOLKUNI V ERSITETETS Å RSBER ÄTTELSE 2021   29

2. Viktiga förhållanden och väsentliga händelser under året

Moderstiftelsen
Inga förändringar i ledningsgruppens organisation eller bemanning har ägt rum under året. 

I december meddelade stiftelsens rektor att han kommer att lämna sin tjänst under oktober månad 2022 
för att tillträda som generalsekreterare för Folkuniversitetets riksorganisation.

Dotterbolag
Som nämnts ovan har koncernstrukturen förändrats under året. Aventus AB har avyttrats och fusion 
mellan Företagsuniversitetet och CreditForum har påbörjats under 2021 och har blivit slutligt registre
rad den 16 mars 2022.

Covid-19, erhållet stöd
Covid19 pandemin har fortgått med varierande intensitet under hela verksamhetsåret. Under året har 
stiftelsen erhållit särskilt statligt stöd, korttidsstöd, med 688 tkr. Därutöver har 362 tkr betalats ut inom 
ramen för den s.k. skolmiljarden.

Under året har dotterbolagen erhållit korttidsstöd med 872 tkr.

Covid-19, effekter för personalen
Inga anställda har avlidit eller intensivvårdats med anledning av Covid19.

Under året har 33 medarbetare korttidspermitterats i stiftelsen. 11 personer har korttidspermitterats i 
dotterbolagen.

Under året har krisgruppen varit aktiverad från årsskiftet till och med den 29 september. Krisgruppen 
återaktiverades den 7 december med anledning av förnyad smittspridning (omikronvarianten). Kris
gruppen har kontinuerligt bevakat och tolkat myndighetsinformation med anledning av pandemin och 
informerat personalen om konsekvenser för Folkuniversitetetet minst en gång varannan vecka under 
den tid som krisläget varit aktiverat.

3. Förväntad framtida utveckling
Den säkerhetskris som utlösts av den ryska invasionen av Ukraina leder till allmän osäkerhet i sam hället, 
eventuella konsekvenser för Folkuniversitetet är svåra att överblicka.

Folkbildningsrådet genomför ett omfattande arbete med att etablera ett nytt bidragsfördelningssystem 
för folkbildning. Systemet är tänkt att fastställas under 2023 och få effekt fr.o.m. 2024.

Regeringen har lämnat in en lagrådsremiss, idéburen välfärd (10 februari 2022), som har förutsättningar 
att förbättra marknadsläget för ideella organisationers uppdragsverksamhet om förslagen blir verklighet.

En ny stiftelserektor kommer att rekryteras under året.

4. Icke-finansiella upplysningar
Folkuniversitetet ska vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö, gott 
ledarskap samt möjlighet för kompetensutveckling för samtliga medarbetare. Mångfalden ska bejakas 
inom Folkuniversitetet. En mångfald bland tjänstemän, lärare och cirkelledare innebär att kompetensen 
breddas och gör organisationen ännu mer framgångsrik.

Alla anställda i Folkuniversitetet omfattas av kollektivavtalen mellan Unionen och Fremia, Lärarnas 
samverkansråd och Folkbildningsförbundet, Fastighetsanställdas förbund och Fremia.

Moderstiftelsen är fortsatt certifierad enligt SSEN ISO 9001:2015.

Moderstiftelsen fortsätter att vara miljödiplomerad enligt Svensk miljöbas och visar därmed att miljö
ledningssystemet uppfyller krav för genomförda konkreta miljöförbättringar. 

5. Hållbarhetsredovisning 
Stiftelsens hållbarhetsredovisning, enligt årsredovisningslagen 1995:1554 6 kap § 10–14 är presenterad 
på http://www.folkuniversitetet.se/regionost. 

6. Tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken 
Stiftelsen bedriver anmälningspliktig/tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. 
Anmälningsplikten/tillståndet avser gymnasieskolans verksamhet om krav på egenkontroll vilket  
innebär kunskap om verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljön. Egenkontrollen är  
systematiserad och ansvarsfördelning, kompetens och riskinventering är organiserad. Miljöförvaltningen  
i Stockholms stad ansvarar för tillsynen.

Tillstånd finns även för stiftelsens silversmidesverksamhet på Kungstensgatan i Stockholm vad gäller 
en gasolanläggning. Gasolansvarig är utsedd. Utbildningar i handhavande och årliga besiktningar 
genomförs. 

Flerårsöversikt – koncernen
Koncernens resultat och ställning (tkr) 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning och bidrag 340 719 326 050 349 260 354 153 342 372

Resultat efter finansiella poster 9 547 1 509 976 4 071 1 940

Årets resultat 9 547 1 512 1 182 2 188 434

Balansomslutning 408 460 416 840 407 077 413 374 434 143

Eget kapitals utveckling 156 000 146 453 147 965 146 783 144 595

Soliditet 38% 35% 36% 36% 33%

Flerårsöversikt – stiftelsen
Stiftelsens resultat och ställning (tkr) 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning och bidrag 303 778 267 354 283 358 281 816 262 559

Resultat efter finansiella poster 9 927 44 5 561 11 168 5 708

Årets resultat 9 927 41 5 978 7 749 3 369

Balansomslutning 400 915 389 470 396 911 394 298 399 251

Eget kapitals utveckling 160 694 150 767 150 726 144 748 136 999

Soliditet 40% 39% 38% 37% 34%

Definition nyckeltal se redovisningsprinciper.

Beträffande stiftelsens och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat 
och balansräkningar och kassaflödesanalyser med tillhörande noter och bilaga. 
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Resultaträkningar
Koncernen Stiftelsen

tkr Not
2021-01-01 
2021-12-31

2020-01-01 
2020-12-31

2021-01-01 
2021-12-31

2020-01-01 
2020-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 226 846 226 912 196 157 176 007

Bidrag 113 873 99 138 107 621 91 347

Övriga rörelseintäkter 8 399 9 079 7 429 7 066

Summa rörelsens intäkter 3 349 118 335 129 311 207 274 420

Rörelsens kostnader

Direkta kurskostnader 32 051 29 618 17 714 15 604

Övriga externa kostnader 5,6 80 674 84 015 65 155 60 896

Personalkostnader 7 216 491 210 317 205 632 183 924

Avskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar

8 10 442 10 551 10 106 9 980

Övriga rörelsekostnader 22 127 2 127

Summa rörelsens kostnader -339 680 -334 628 -298 609 -270 531

Rörelseresultat 4 9 438 501 12 598 3 889

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 9   932 2 000

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 2 258 259 238 254

Räntekostnader och liknande resultatposter 11 2 149 2 269 1 977 2 099

Summa från finansiella poster 109 -2 010 -2 671 -3 845

Resultat efter finansiella poster 9 547 -1 509 9 927 44

Bokslutsdispositioner 22     

Skatt på årets resultat 12  3  3

Årets resultat 9 547 -1 512 9 927 41
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Balansräkningar
Koncernen Stiftelsen

tkr Not 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill och utveckling 13 2 337 1 676 1 879 1 068

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 14 333 142 334 532 333 142 334 532

Nedlagda utgifter på annans fastighet 15 4 342 4 252 4 342 4 252

Inventarier, verktyg och installationer 16 7 080 7 872 7 005 7 771

Summa materiella anläggningstillgångar 344 564 346 656 344 489 346 555

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 17   7 168 8 100

Andra långfristiga fordringar 18 6 210 4 750 4 210 4 750

Summa finansiella anläggningstillgångar 6 210 4 750 11 378 12 850

Summa anläggningstillgångar 353 111 353 082 357 746 360 473

Omsättningstillgångar

Varulager

Handelsvaror 126 134 126 134

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 8 418 8 361 5 465 5 525

Fordringar hos koncernföretag   570 518

Aktuella skattefordringar  1 833  23

Övriga fordringar 6 368 2 949 4 313 2 510

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 14 550 14 721 11 858 9 936

Summa kortfristiga fordringar 29 336 27 864 22 206 18 512

Kassa och bank 20 25 887 35 760 20 837 10 351

Summa omsättningstillgångar 55 349 63 758 43 169 28 997

Summa tillgångar 408 460 416 840 400 915 389 470

Koncernen Stiftelsen

tkr Not 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital  

Stiftelsens fondkapital 150 767 150 726 150 767 150 726

Bundna reserver i dotterbolag 1 264 2 120  

Fria reserver 5 578 4 881  

Årets resultat 9 547 1 512 9 927 41

Summa eget kapital 156 000 146 453 160 694 150 767

Obeskattade reserver 22   1 583 1 583

Avsättningar

Avsättningar för pensioner  
och liknande förpliktelser

21,25,26 26 425 26 555 24 249 24 472

Avsättningar för skatter 22 348 348  

Summa avsättningar 26 773 26 903 24 249 24 472

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 23,25,26 175 000 175 000 175 000 175 000

Summa långfristiga skulder 175 000 175 000 175 000 175 000

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 23,25,26    

Leverantörsskulder 16 522 15 797 12 230 11 250

Skulder till koncernföretag   106 2

Aktuella skatteskulder 142  341 

Övriga skulder 9 920 11 056 7 155 7 495

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 24 103 41 631 19 557 18 901

Summa kortfristiga skulder 50 687 68 484 39 389 37 648

Summa eget kapital och skulder 408 460 416 840 400 915 389 470
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Rapport över förändring av koncernens eget kapital

31 december 2021
Fond-

kapital
Bundna 

reserver i db
Fria 

reserver
Årets 

resultat
Totalt eget  

kapital

Ingående balans 1 januari 2021 150 726 2 120 4 881 1 512 146 453

Disposition av föregående års resultat 41 1 553 1 512 0

Förskjutning mellan bundna och fria reserver 856 856 0

Årets resultat       9 547 9 547

Utgående balans 31 december 2021 150 767 1 264 -5 578 9 547 156 000

Rapport över förändring av stiftelsens eget kapital

31 december 2021
Fond-

kapital    
Årets 

resultat
Totalt eget  

kapital

Ingående balans 1 januari 2021 150 726 41 150 767

Disposition av föregående års resultat 41 41 0

Årets resultat       9 927 9 927

Utgående balans 31 december 2021 150 767 9 927 160 694

Kassaflödesanalys
Koncernen Stiftelsen

tkr Not 2021 2020 2021 2020

Rörelseresultat 9 438 501 12 598 3 889

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 28 10 502 10 766 11 465 12 082

Finansnetto 109 2 010 2 671 3 845

Betald skatt 1 975 1 901 364 1 629

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital

22 024 7 356 21 756 10 497

Förändring i rörelsekapital

    Förändring av varulager 8 55 8 55

    Förändring av fordringar 3 305 5 128 3 717 14 540

    Förändring av rörelseskulder 17 939 11 186 1 400 5 981

Kassaflöde från den löpande verksamheten 788 23 615 19 447 19 001

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 13 2 736 613 2 589 461

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 18 2 110 4 750 110 4 750

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 14,15,16 6 301 4 393 6 265 4 315

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 14,15,16 26 127 3 127

Försäljning av dotterbolag 460   

Försäljning av kortfristiga placeringar  1 645  

Lämnat aktieägärtillskott    10 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 661 -7 984 -8 961 -19 399

Finansieringsverksamheten

Lån/amortering av skuld    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 0

Årets kassaflöde -9 873 15 631 10 486 -398

Likvida medel vid årets början 35 760 20 129 10 351 10 749

Likvida medel vid årets slut 25 887 35 760 20 837 10 351
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Noter till årsredovisningen

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Koncernens och stiftelsens finansiella rapport upprättas enligt Årsredovisningslagen och K3, BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade 
jämfört med föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). 

Värderingsprinciper koncernredovisningen
I koncernredovisningen konsolideras stiftelsen och samtliga dotterföretags verksamheter fram till och 
med den 31 december 2021. Dotterföretag är alla företag i vilka Koncernen har rätten att utforma före
tagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Alla dotterföretag är 
helägda och har balansdag den 31 december och tillämpar stiftelsens värderingsprinciper.

Koncernredovisningen presenteras i valutan svenska kronor som också är stiftelsens redovisningsvaluta. 

Resultat för dotterföretag som förvärvats eller avyttrats under året redovisas från det datum förvärvet 
alternativt till det datum avyttringen träder i kraft, enligt vad som är tillämpligt.

Koncerninterna transaktioner och balansposter elimineras i sin helhet vid konsolidering, inklusive  
orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretagen.

Koncernen tillämpar förvärvsmetoden vid redovisning av rörelseförvärv innebärande att det redovisade 
värdet av stiftelsens andelar i koncernföretag elimineras genom att avräknas mot dotterföretagets egna 
kapital vid förvärvet. 

Andelar i dotterföretag värderas till anskaffningsvärde eventuellt minskat med nedskrivningar.  
Stiftelsen upprättar en förvärvsanalys per förvärvstidpunkten för att identifiera Koncernens anskaff
ningsvärde, dels för andelarna, dels för dotterföretagets tillgångar, avsättningar och skulder. Rörelse
förvärvet redovisas i koncernen från och med förvärvstidpunkten.

Utdelningar från dotterföretag redovisas som intäkt.

Förvärvsmetoden
Anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten beräknas som summan av köpeskillingen, dvs. 
• Verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna 

skulder samt emitterade egetkapitalinstrument
• Utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet
• Tilläggsköpeskilling eller motsvarande om detta kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt

Förvärvade tillgångar och övertagna skulder värderas till det verkliga värdet per förvärvstidpunkten. 
Goodwill fastställs efter separat redovisning av identifierbara immateriella tillgångar. Den beräknas som 
det överskjutande beloppet av summan av verkligt värde för överförd ersättning,

Obeskattade reserver
I koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade 
resultatet efter avdrag för uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i 
koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Eget kapitalandelen 
av obeskattade reserver ingår i posten Annat eget kapital inklusive årets resultat. 

Värderingsprinciper resultaträkningen
Intäkter
Koncernen genererar intäkter från utbildning och  tjänster i form av kurs och deltagarintäkter, kommun
bidrag, region och landstingsbidrag och statsbidrag. Merparten intäkter uppkommer från försäljningen 
av kurs och deltagarintäkter och redovisas i posten Nettoomsättning. Intäkter värderas till det verkliga 
värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i takt med av verksamheten genomförs. 

Vid senareläggning av betalning från kunden redovisas dels en försäljning av kurs, dels en ränteintäkt.

Kurs och deltagarintäkter redovisas i takt med att de intjänas och beräkning baseras på samarbetsavtal. 
Periodisering sker i enlighet med avtalets ekonomiska innebörd.

Stiftelsen erhåller statsbidrag från Folkbildningsrådet för folkbildning och verksamhet för asylsökande. 
Folkbildningen erhåller även bidrag från kommun, region och landsting. Erhållna bidrag baseras på  
verksamhet genomförd tidigare år. Stiftelsen erhåller även statsbidrag till utbildningar inom Yrkeshög
skolan samt statsbidrag från Arbetsförmedlingen.
Stiftelsens gymnasieskola erhåller kommunal gymnasieersättning. Bidragen erhålls i takt med att  
verksamheten genomförs.
Stiftelsen erhåller även övriga bidrag i form av EUbidrag, donation från donationsstiftelse, bidrag från 
förening till gagn för folkbildningen samt vissa statliga fonder.

Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på basis av den  
underliggande tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden.

Operationell leasing
Samtliga leasingkontrakt redovisas som operationella leasingavtal. Kostnader avseende operationella 
leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Tillhörande kostnader, såsom underhåll och  
försäkring, kostnadsförs när de uppkommer. 

Värderingsprinciper balansräkningen
Anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. Aktiverade utgifter för programvara utgörs av utgifter för inköp  
och installationer av den specifika programvaran. Utgifter som är direkt hänförliga till ett projekts 
utvecklingsfas redovisas som immateriell anläggningstillgång förutsatt att de uppfyller följande krav:
• Det är tekniskt möjligt att färdigställa tillgången så att den kan användas
• Företaget har för avsikt att färdigställa tillgången och att använda den
• Det är sannolikt att tillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar
• Det finns tillräckliga resurser att färdigställa tillgången och för att använda eller sälja den
• Utvecklingsutgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt

Utvecklingsutgifter som inte uppfyller dessa kriterier för aktivering kostnadsförs när de uppkommer. 
Anskaffningsvärdet för balanserade utgifter inkluderar utgifterna för tillgångens framtagande. Direkt 
hänförliga utgifter inkluderar personalkostnader uppkomna i arbetet med utvecklingen tillsammans 
med en lämplig andel av indirekta kostnader.

Goodwill
Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv och det verkliga 
värdet av förvärvade tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser. Avskrivningar görs linjärt över den 
bedömda nyttjandetiden. Följande nyttjandeperioder tillämpas: 
 Antal år
Utveckling 3
Goodwill avseende företagsförvärv 10

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av och 
eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och andra direkt hänförliga utgifter 
såsom utgifter för leverans, hantering, installation, montering och konsulttjänster. När en komponent  
i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och 
den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som 
inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida  
ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid 
anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.  
Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande. 
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Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 
Avskrivning av nedlagda utgifter på annans fastighet sker efter återstående kontraktstid. Stiftelsens 
mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga 
typer av materiella tillgångar. Följande nyttjandeperioder tillämpas: 
 Antal år
Byggnader och mark
– Stomme och grund 217/116
– Stomkompletteringar/innerväggar 100
– Värme sanitet 40
– El, data, brand 40
– Inre ytskikt/hyresgästanpassningar 15
– Ventilation 20
– Fasad 50
– Yttertak 50
– Snöräcken yttertak 25
– Transport/hiss 25
– Styr och övervakning 15
– Kök, personal och restaurang 15
– Fönster 30
– WC 20
– Restpost 50
– Cafédel inkl. kök 15
– Omklädningsrum 15

Nedlagda utgifter på annans fastighet 2–10

Inventarier, verktyg och installationer
– Undervisningsdatorer 2
– Kontorsinventarier  data, undervisningsinventarier 3
– Övriga inventarier 5

Immateriella och materiella anläggningstillgångar tas bort från balansräkningen vid utrangering eller 
avyttring eller när inte framtida ekonomiska fördelar väntas från användning. Realisationsresultatet 
bestäms som skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde och redovisas i  
resultaträkningen i någon av posterna Övriga rörelseintäkter eller Övriga rörelsekostnader.

Prövning av nedskrivningsbehov av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Per varje balansdag omprövas nyttjandeperioden och en bedömning görs av om det föreligger någon  
indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Finns det en sådan indikation 
beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en 
nedskrivning som kostnadsförs. Återvinningsvärdet för en tillgång eller en kassagenererande enhet är 
det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Verkligt värde 
med avdrag för försäljningskostnader utgörs av det pris som beräknas erhållas vid en försäljning mellan 
kunniga parter som är oberoende av varandra. Avdrag görs för sådana kostnader som är direkt hänförliga  
till försäljningen. Nyttjandevärdet utgörs av framtida kassaflöden som en tillgång eller en kassa
genererande enhet väntas ge upphov till. 

Finansiella instrument
Kundfordringar värderas som omsättningstillgångar till anskaffningsvärde med avdrag för befarade  
förluster. Leverantörsskulder och andra ickeräntebärande skulder värderas till nominella belopp.

Avsättningar
En avsättning ska redovisas när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad 
händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och en 
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningen omprövas varje balansdag och justeringar 
redovisas i resultaträkningen. 

Pågående uppdrag i koncernbolag
För utförda tjänsteuppdrag redovisas intäkterna i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på 
balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagd tid 
jämförs med beräknad total tid på uppdraget och av antalet deltagare som har fått en lösning med totala 
antalet deltagare.

Kortfristiga placeringar
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas till anskaffningsvärde  
och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde 
och marknadsvärde. I posten kortfristiga placeringar ingår värdepapper som innehas för att placera 
 likviditetsöverskott på kort sikt.

Inkomstskatter koncernbolag
Aktuell skatt är skattekostnaden för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat 
och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Värderingar av aktuell 
skatt sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller 
aviserade och som med stor säkerhet kommer att fastställas. Den statliga inkomstskattesatsen i Sverige 
beräknas på nominellt bokfört resultat med tillägg för ej avdragsgilla poster och med avdrag för ej  
skattepliktiga intäkter.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkom
mer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjutna skatteskulder 
och skattefordringar beräknas utifrån den förväntade skattesats vid tidpunkten för återföringen av den 
temporära skillnaden. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott i framtida 
nyttjandeperiod. 

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinsti
tut och andra kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till känt belopp och som är utsatta 
för obetydlig risk för värdefluktuationer. Sådana placeringar har en löptid på maximalt tre månader. 

Eget kapital
Eget kapital består av följande poster:

Fondkapital är stiftelsens egna kapital och består av ursprungligt fonderat kapital samt balanserat 
resultat.

Bundna reserver i dotterbolag som inkluderar:
• Aktiekapital
• Eget kapitalandel i obeskattade reserver

Fria reserver som inkluderar följande:
• Balanserat resultat, dvs. alla balanserade vinster/förluster för innevarande och tidigare perioder
• Årets resultat

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda, exempelvis löner, semesterersättningar och betald sjukfrånvaro 
är ersättningar till anställda som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde 
tjänat in ersättningen. Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade beloppet som bolaget 
förväntas betala till följd av den outnyttjade rättigheten.

Avgiftsbestämda pensionsplaner
Koncernen betalar fastställda avgifter till andra juridiska personer avseende pension och försäkringar 
för enskilda anställda. Koncernen har inga legala eller informella förpliktelser att betala ytterligare 
avgifter utöver betalningar av den fastställda avgiften som redovisas som en kostnad i den period där den 
relevanta tjänsten utförs.
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Förmånsbestämda pensionsplaner
Koncernens förmånsbestämda planer som regleras genom betalning av pensionspremier redovisas som 
avgiftsbestämda pensionsplaner och kostnadsförs därmed i den period där den relevanta tjänsten utförs. 
Stiftelsen och Företagsuniversitetet har även förmånsbestämda planer i egen regi hos Försäkrings
bolaget PRI Pensionsgaranti och värderas enligt beloppsuppgift som erhållits från PRI. 

Ersättning vid uppsägning
Avsättning för avgångsvederlag redovisas när Koncernen har en legal eller informell förpliktelse att 
avsluta anställning före dess upphörande eller att lämna ersättning vid uppsägning genom erbjudande 
för att uppmuntra frivillig avgång.
Avsättning görs för den delen av uppsägningslönen som den anställde får utan arbetsplikt med tillägg för 
sociala avgifter vilket representerar den bästa uppskattningen av den ersättning som förväntas krävas 
för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Eventualförpliktelser
Som eventualförpliktelse redovisas en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som 
inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer 
att krävas för att reglera förpliktelsen.

Garantiåtaganden i koncernbolag
För garantiåtaganden avsätts medel enligt bedömda framtida kostnader under 24 månader. Bedöm
ningen bygger på prognostiserat antal deltagare och beräknad kostnad per deltagare.

Obeskattade reserver
Till följd av kopplingen mellan redovisning och beskattning redovisas obeskattade reserver i företaget. 
Dessa består till 22 % av uppskjuten skatt.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast  
transaktioner som medfört in eller utbetalningar.

Redovisningsprinciper i stiftelsen
Stiftelsen tillämpar samma värderingsprinciper som koncernen.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet – Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
Medelantal anställda – Den under året utförda arbetsvolymen uttryckt i antal heltidsanställda.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Vid upprättandet av de finansiella rapporterna kräver detta att företagsledningen gör bedömningar 
och uppskattningar samt antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de 
redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningar och antaganden är 
baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden anses 
rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade 
värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga värdet 
kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. 

Vid upprättande av koncernens och stiftelsens redovisning har företagsledningen kommit fram till att 
värdering av kundfordringar, skatt och immateriella tillgångar är de kritiska områden där andra upp
skattningar och bedömningar skulle kunna medföra effekter på resultat och ställning. 

Not 3 Fördelning intäkter
Koncernen Stiftelsen

    2021 2020 2021 2020

Nettoomsättning    

Deltagarintäkter 179 555 182 175 148 866 131 270

Kommunal ersättning gymnasieverksamhet   47 291 44 737 47 291 44 737

Summa 226 846 226 912 196 157 176 007

Bidrag    

Statsbidrag * 89 126 82 184 82 874 74 393

Kommunbidrag 4 272 3 982 4 272 3 982

Region och landstingsbidrag 4 279 4 638 4 279 4 638

Övriga bidrag   16 196 8 334 16 196 8 334

Summa 113 873 99 138 107 621 91 347

*) varav

Allmänna statsbidraget till folkbildning 25 766 24 542 25 766 24 542

Allmänna statsbidraget till folkbildning, tidigare år 508  508 

Statsbidrag folkbildning, riktade bidrag 6 284 3 257 6 284 3 257

Statsbidrag folkbildning, riktade bidrag, tidigare år 819  819 

Statsbidrag i balansräkning, se not 18 och 24

Koncernens geografiska marknad är Norden.

Övriga rörelseintäkter   2021 2020 2021 2020

Stöd Covid19 pandemin    

– stöd för sänkta hyror  14  14 

– korttidsstöd 1 560 2 009 688 955 

– omställningsstöd  902    

– sjuklöneersättning  464  437 

– kommunalt stöd   362   362   

Summa 1 922 3 389 1 050 1 406

Övriga intäkter   6 477 5 690 6 379 5 660

Summa 8 399 9 079 7 429 7 066

Summa intäkter 349 118 335 129 311 207 274 420

Not 4 Inköp och försäljning mellan koncernbolag
Stiftelsen

        2021 2020

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen 1% 1%

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen  1% 2%
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Not 5 Operationella leasingavtal
Leasingavtalen utgörs i allt väsentligt av hyrda lokaler. Avtalens längd varierar från tre månader  
till sju år. Förutom hyra på lokaler avser avtalen leasing av inventarier. 

Koncernen Stiftelsen

Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägnings
bara operationella leasingavtal förfaller enligt följande:

2021 2020 2021 2020

Förfaller till betalning inom ett år 19 543 21 352 16 965 14 761

Förfaller till betalning senare än ett år men inom 5 år 24 990 14 327 22 902 11 702

Förfaller till betalning senare än fem år    390  390

Summa 44 533 36 069 39 867 26 853

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 23 586 24 003 17 955 16 659

Not 6 Arvode till revisorer
Koncernen Stiftelsen

    2021 2020 2021 2020

Grant Thornton AB    

Revisionsuppdrag 204 692 184 459

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 38 28  14

KPMG Bohlins AB    

Övriga uppdrag  61  61

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB    

Revisionsuppdrag 290  170  

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 84  84  

Summa   616 781 438 534

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
eventuell verkställande direktörs förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets 
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan gransk
ning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag. 

Not 7 Anställda och personalkostnader
Koncernen Stiftelsen

Medelantalet anställda   2021 2020 2021 2020

Kvinnor 224 217 214 193

Män   108 111 104 97

Summa 332 328 318 290

Fördelning mellan kvinnor och män i styrelsen

Kvinnor 4 3 4 3

Män 6 5 6 5

Fördelning mellan kvinnor och män i företagsledningen

Kvinnor 5 5 5 5

Män 2 2 2 2

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.

Koncernen Stiftelsen

Löner och andra ersättningar   2021 2020 2021 2020

Styrelsen och Verkställande direktören/Rektor 2 365 3 289 1 374 1 365

Övriga anställda   130 274 127 158 124 093 110 369

Summa 132 639 130 447 125 467 111 734

Sociala kostnader          

Pensionskostnader Verkställande direktören/Rektor 718 945 436 397

Pensionskostnader övriga anställda 12 890 11 642 12 234 10 180

Sociala avgifter enligt lag och avtal 44 193 41 814 41 609 36 412

Summa   57 801 54 401 54 279 46 989

Summa löner, andra ersättningar och sociala kostnader 190 440 184 848 179 746 158 723

Information om avgångsvederlag
Stiftelsens rektors anställningsvillkor innebär att vid uppsägning från arbetsgivarens sida, är  
uppsägningstiden 18 månader. I samband med att rektorn uppnått 55 års ålder är uppsägningstiden  
24 månader. För dotterbolags VD, och vissa befattningshavare med speciella anställningsvillkor,  
är uppsägningstiden mellan 18 och 24 månader. Vid uppsägning från arbetstagarens sida är arbets
skyldigheten 6 månader, vilket gäller samtliga berörda befattningar.

Not 8 Årets avskrivningar
Koncernen Stiftelsen

    2021 2020 2021 2020

Immateriella anläggningstillgångar 2 075 2 016 1 778 1 468

Materiella anläggningstillgångar   8 367 8 535 8 328 8 512

Summa 10 442 10 551 10 106 9 980

Not 9 Resultat från andelar i koncernföretag
Stiftelsen

        2021 2020

Nedskrivningar aktier koncernbolag 932 2 000

Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen Stiftelsen

    2021 2020 2021 2020

Räntor 205 165 205 160

Utdelningar 28 27 28 27

Kursdifferenser 5 67 5 67

Realisationsresultat vid försäljningar 2 020    

Summa   2 258 259 238 254
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Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen Stiftelsen

    2021 2020 2021 2020

Räntor 2 145 2 147 1 973 2 038

Realisationsresultat vid försäljningar  61  

Kursdifferenser   4 61 4 61

Summa 2 149 2 269 1 977 2 099

Not 12 Skatt på årets resultat
De huvudsakliga komponenterna i skattekostnaden för räkenskapsåret och förhållandet mellan  
förväntad skattekostnad baserat på svensk effektiv skattesats för bolaget på 20,6 % (2020: 21,4 %) och 
redovisad skattekostnad i resultatet är enligt följande:

Koncernen Stiftelsen

Redovisad skattekostnad   2021 2020 2021 2020

Resultat före skatt 9 547 1 509 9 927 44

Skattekostnaden består av följande komponenter    

Aktuell skatt    

   På årets resultat 1 967 323 2 045 9

Ej avdragsgilla kostnader 123 123 265 482

Ej skattepliktiga intäkter 1 254 1 839 1 254 1 839

Justering av tidigare års skatt  3  3

Schablonintäkt på periodiseringsfonder 2 2 2 2

Uppskjuten skattekostnad/intäkt    

   Förändring av temporära skillnader     

   Utnyttjande skattemässiga underskottsavdrag   838 2 036 1 058 1 345

Redovisad skatt i resultaträkningen   0 -3 0 -3

Not 13 Goodwill och utveckling
Koncernen Stiftelsen

    2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 37 634 37 021 10 381 9 920

Årets försäljningar/utrangeringar    

Årets anskaffning   2 736 613 2 589 461

Summa ackumulerade anskaffningsvärden 40 370 37 634 12 970 10 381

Ingående avskrivningar 35 958 33 942 9 313 7 845

Årets försäljningar/utrangeringar    

Årets avskrivning   2 075 2 016 1 778 1 468

Summa ackumulerade avskrivningar -38 033 -35 958 -11 091 -9 313

Utgående redovisat värde 2 337 1 676 1 879 1 068

Not 15 Nedlagda utgifter på annans fastighet
Koncernen Stiftelsen

    2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 5 166 4 953 5 166 4 953

Årets utrangering och försäljning    

Årets anskaffningar   817 213 817 213

Summa ackumulerade anskaffningsvärden 5 983 5 166 5 983 5 166

Ingående avskrivningar 914 261 914 261

Årets utrangering och försäljning    

Årets avskrivningar   727 653 727 653

Summa ackumulerade avskrivningar -1 641 -914 -1 641 -914

Utgående redovisat värde 4 342 4 252 4 342 4 252

Not 14 Byggnader och mark
Koncernen Stiftelsen

    2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 383 491 382 642 383 491 382 642

Årets försäljningar/utrangeringar 129 407 129 407

Årets anskaffning   2 584 1 256 2 584 1 256

Summa ackumulerade anskaffningsvärden 385 946 383 491 385 946 383 491

Ingående avskrivningar    

   Avskrivningar över plan 6 000 6 000 6 000 6 000

   Planenlig avskrivning   42 959 39 322 42 959 39 322

   Summa ackumulerade avskrivningar, ingående balans 48 959 45 322 48 959 45 322

Årets försäljningar/utrangeringar 128 280 128 280

Årets avskrivning   3 973 3 917 3 973 3 917

Summa ackumulerade avskrivningar -52 804 -48 959 -52 804 -48 959

Utgående redovisat värde 333 142 334 532 333 142 334 532

Härav, stiftelsen: Anskaffning Avskrivning Netto

   Borgarskolan 1, Stockholm 38 137 10 376 27 761

   Kungstenen 5, Stockholm   347 809 42 428 305 381

   Summa 385 946 52 804 333 142

Vart tredje år görs en marknadsvärdering av fastigheterna. Den senaste genomfördes med värderings
punkt 20200506 och resulterade i en sammanlagd värdering av 609 mkr för båda fastigheterna i 
centrala Stockholm.

   Borgarskolan 1, Stockholm       132 000

   Kungstenen 5, Stockholm       477 000

   Summa 609 000
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Not 18 Långfristiga fordringar
Koncernen Stiftelsen

    2021-12-31 2020-12-31 2021-12-312020-12-31

Lån Folkuniversitetets kansli 4 100 4 750 4 100 4 750

Deposition Elkraft Sverige 110  110 

Lån Folkuniversitetet Stiftelsen  
Kursverksamheten vid Göteborgs universitet

2 000   

Summa   6 210 4 750 4 210 4 750

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen Stiftelsen

    2021-12-31 2020-12-31 2021-12-312020-12-31

Förutbetalda hyror 4 148 4 748 3 990 3 097

Övriga upplupna intäkter * 5 930 4 037 4 744 2 728

Övriga förutbetalda kostnader   4 472 5 936 3 124 4 111

Summa 14 550 14 721 11 858 9 936

* varav upplupna statsbidrag, allmänna bidrag folkbildning 
och stöd Covid19 pandemin.

1 964 1 388 1 464 1 388

Not 20 Checkräkningskredit
Koncernen Stiftelsen

    2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Nyttjad kredit per 31/12 0 0 0 0

Ej utnyttjad kredit per 31/12   36 000 38 000 31 000 31 000

Summa 36 000 38 000 31 000 31 000

Not 21 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Koncernen Stiftelsen

    2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Avsättningar enligt tryggandelagen    

Ingående avsättning FPG/PRI pension 26 555 26 401 24 472 24 370

Övriga justeringar 130 154 223 102

Summa   26 425 26 555 24 249 24 472

Från 19980101 t.o.m. 20041231 har stiftelsen och dess dotterbolag Företagsuniversitetet AB tryggat 
utfästa pensioner genom avsättning till kontot Avsatt till pensioner. Avsättningen är tryggad genom 
försäkring hos FPG (Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti). Avsättningarna gäller alla tillsvidare
anställda fyllda 28 år. Fr.o.m. 20050101 har koncernen övergått till premiebetalning via Alecta.

Not 17 Aktier i dotterbolag
Koncernen Stiftelsen

    2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 0 0 10 102 102

Lämnade aktieägartillskott    10 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   0 0 10 102 10 102

Ingående nedskrivningar 0 0 2 002 2

Årets nedskrivning   932 2 000

Utgående ackumulerade nedskrivningar   0 0 -2 934 -2 002

Utgående redovisat värde 0 0 7 168 8 100

Specifikation av Stiftelsens aktier och andelar i koncernföretag

Företag,  
Organisationsnummer, Säte

Antal 
Andel %

Kvot- 
värde

Redovisat 
värde

Eget 
kapital 

Årets 
Resultat

Institutet för Internationell Utbildning  
i Stockholm AB

1 000 100 7 168 7 169 249

5564695822, Stockholm 100%

Specifikation av dotterbolags aktier och andelar i koncernföretag

Företag, 
Organisationsnummer, Säte 

Antal 
Andel %

Kvot- 
värde

Redovisat 
värde

Eget 
kapital

Årets 
Resultat

Företagsuniversitetet AB 10 000 100 7 524 2 635 2 934
5562592575, Stockholm 100%

Folkuniversitetet Uppdrag i Stockholm AB 100 1 000 102 100 0
5566213830, Stockholm 100%

CreditForum i Sverige AB 1 000 100 1 530 1 140 202
5565875803, Stockholm 100%

Bokfört värde i dotterbolags balansräkningar 9 156 3 875 3 136

Aventus AB (5562812916) har sålts under 2021. 

Not 16 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen Stiftelsen

    2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 53 605 55 746 44 669 46 888

Årets försäljningar/utrangeringar 4 248 5 065 1 295 5 065

Årets anskaffningar   2 900 2 924 2 864 2 846

Summa ackumulerade anskaffningsvärden 52 257 53 605 46 238 44 669

Ingående avskrivningar 45 733 46 833 36 898 38 021

Årets försäljningar/utrangeringar 4 223 5 065 1 293 5 065

Årets avskrivning   3 667 3 965 3 628 3 942

Summa ackumulerade avskrivningar -45 177 -45 733 -39 233 -36 898

Utgående redovisat värde 7 080 7 872 7 005 7 771
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Not 22 Obeskattade reserver, uppskjuten skatt och andel eget kapital
Stiftelsen

2021-12-31 2020-12-31

Periodiseringsfond år 2018       1 583 1 583

Summa 1 583 1 583

Koncernen vid  
årets 

ingång
avsätt
ningar

upplös
ningar

årets  
slut

Obeskattade reserver 1 583 0 0 1 583

Uppskjuten skatt 348 0 0 348

Eget kapitalandel 1 235 0 0 1 235

Not 23 Långfristiga skulder
Koncernen Stiftelsen

    2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Skuld till kreditinstitut (förfallodatum 20230531) 65 000 65 000 65 000 65 000

Skuld till kreditinstitut (förfallodatum 20220430)* 50 000 50 000 50 000 50 000

Skuld till kreditinstitut (förfallodatum 20220531)* 60 000 60 000 60 000 60 000

Summa   175 000 175 000 175 000 175 000

*Skuld som förfaller per 20220430 och 20220531 kommer att förnyas. 

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen Stiftelsen

    2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Upplupna löner 2 400 2 555 2 317 2 505

Semesterlöneskuld 3 650 4 948 2 993 2 615

Sociala avgifter 1 889 2 418 1 673 1 682

Upplupna räntor 270 347 270 347

Förutbetalda intäkter* 10 697 11 759 7 842 8 509

Projektrelaterade poster  14 005   

Övriga poster   5 197 5 599 4 462 3 243

Summa 24 103 41 631 19 557 18 901

* varav förutbetalda statsbidrag, asylverksamhet    

Not 25 Ställda säkerheter
Koncernen Stiftelsen

    2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Säkerheter ställda för egna skulder till kreditinstitut*    

Fastighetsinteckningar 315 000 322 900 315 000 315 000

Säkerheter ställda för egna skulder till PRI Pensionsgaranti**    

Fastighetsinteckningar   20 000 20 000 20 000 20 000

Summa 335 000 342 900 335 000 335 000

* Stiftelsens ställda säkerhet till Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti avser koncernens samtliga 
skulder till PRI Pensionsgaranti.

** PRI Pensionsgaranti har säkerhet i andra hand inom 35 mkr.

Not 26 Eventualförpliktelser
Koncernen Stiftelsen

    2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Borgensförbindelse pensionsförpliktelse PRI Pensionsgaranti    

Företagsuniversitetet AB   44 42

Ansvarsförbindelse till förmån för koncernföretag    

Borgensförbindelse checkkredit Aventus AB  2 000  2 000

Borgensförbindelse lån Stiftelsen Braheskolan  9 800  9 800

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland    

skulderna eller avsättningarna    

Pensionsförpliktelser PRI Pensionsgaranti   534 536 490 494

Summa 534 12 336 534 12 336

Not 27 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga händelser som leder till justeringar eller betydande händelser som inte leder till justeringar  
har inträffat mellan balansdagen och datumet för utfärdande.

Den säkerhetskris som utlösts av den ryska invasionen av Ukraina leder till allmän osäkerhet i  
samhället, eventuella konsekvenser för Folkuniversitetet är svåra att överblicka.

Regeringen har lämnat in en lagrådsremiss, idéburen välfärd (10 februari 2022), som har förutsätt
ningar att förbättra marknadsläget för ideella organisationers uppdragsverksamhet om förslagen blir 
verklighet.

Not 28 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen Stiftelsen

    2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Avskrivningar 10 442 10 551 10 106 9 980

Realisationsresultat och nedskrivningar 2 020 61 932 2 000

Övriga justeringar 2 080 154 427 102

Summa   10 502 10 766 11 465 12 082

Stockholm, april 2022

Lars Bergström, ordförande
Karin Helander, vice ordförande
Mats Danielson
Richard Wahlund
Alicia Dickner
Elis Wibacke
Emma Aho
Douglas Svanström
Birgitta Wahlman Laurell
Gunnar Danielsson, rektor

Vår revisionsberättelse har avgivits i april 2022

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Jens Persson, auktoriserad revisor

Christian Bratt, revisor, utsedd av Stockholms universitets studentkår
Peder Hård af Segerstad, revisor, utsedd av Folkuniversitetsföreningen
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Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
 
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Folkuniversitetet Stiftelsen 
Kursverksamheten vid Stockholms universitet för år 2021. Stiftelsens årsredovisning och koncern
redovisning ingår på sidorna 28–39 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med  
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderstiftelsens och  
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och kassa
flöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs 
närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor 
har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Övrig upplysning
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 har utförts av en annan revisor som lämnat en 
revisionsberättelse daterad 20 april 2021 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1–27 
och 42–43. Det är styrelsen och rektorn som har ansvaret för den andra informationen.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information 
och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa 
den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är 
oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 
rapportera i det avseendet.

Styrelsens och rektorns ansvar
Det är styrelsen och rektorn som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen  
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och rektorn ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och  
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på  
oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och rektorn för 
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om  
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och rektorn avser att  
likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta. 

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet, 
org.nr 8020064096

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säker
het, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan  
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:

•  identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund 
för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll.

•  skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min  
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,  
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

•  utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens  
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upp
rättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållan
den som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärk
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.

•  utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,  
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,  
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

De förtroendevalda revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt stiftelselagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål  
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med års
redovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av  
styrelsens förvaltning för Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet  
för år 2021.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse
förordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderstiftelsen och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisions
bevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt 
avseende:

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättnings
skyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

•  på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda  
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn  
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk
ningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande  
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning  
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi  
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksam
heten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går  
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande.

Stockholm, april 2022

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Jens Persson, auktoriserad revisor

Christian Bratt, revisor, utsedd av Stockholms universitets studentkår
Peder Hård af Segerstad, revisor, utsedd av Folkuniversitetsföreningen
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Rapporterade timmar och unika deltagare i studiecirklar, rapporterade timmar  
och unika deltagare i annan folkbildningsverksamhet samt antalet kulturarrangemang. 

Studiecirklar
Annan folkbildnings- 

verksamhet
Kulturarrange-

mang

Kommun
2021 

timmar
2020 

timmar
2021 

Unika  delt.
2020 

Unika  delt.
2021 

timmar
2020 

timmar
2021 

Unika  delt.
2020 

Unika  delt.
2021 
antal

2020 
antal

Botkyrka 12 88 6 5   7   6 1 94

Danderyd 238 320 18 18     55

Ekerö   12   6      

Haninge   149   13      

Huddinge 279 422 26 47   17   40 98

Järfälla 1 496 1 233 203 213 120 84 63 49 1

Lidingö 198 3     2

Nacka 986 1 226 26 25     1

Norrtälje 77 133 15 36      

Nynäshamn   81   30      

Salem   24   7      

Sollentuna 270 444 26 32     13 9

Solna 2 011 1 818 311 234 779 276 272 121 142 139

Stockholm 43 391 51 664 7 970 8 996 20 705 22 302 7 996 8 816 604 340

Sundbyberg   357   13       1

Södertälje 18 127 12 054 1 739 1 241 1 467 1 806 578 671 27 13

Tyresö 136 91 5 7      

Täby   60   22      

Upplands Väsby 559 452 82 59 661 493 92 83 3

Vallentuna 100 120 9 10     5

Värmdö   25   4     36

Österåker 85 96 4 4         3 2

Stockholms län 67 965 70 869 10 443 11 022 23 732 24 985 9 001 9 786 991 598

         

Eskilstuna 7 046 11 142 125 151   22   12  

Katrineholm   18   10      

Nyköping 644 1 943 123 162 798 109 94 52 2 6

Oxelösund   16   5   14   12  

Strängnäs 40 13 52 43 22 25  

Trosa 76 40 29 11         1  

Södermanlands 
län

7 806 13 159 290 339 850 188 116 101 3 6

         

Statistik folkbildning
Antalet deltagare 2021 jämfört med 2020

Enligt ämnesindelning (SUN) – Svensk Utbildningsnomenklatur. 

Ämne

2021
Stud.

cirklar

2020
Stud.

cirklar

2021
Kultur-

arr.

2020
Kultur-

arr.

2021
Annan 

fbv.

2020
Annan 

fbv.

2021 
 

Summa

2020 
 

Summa

0. Allmän utbildning 94 53 365 3 603 113 96 572 3 752

1. Pedagogik och ledarutbildning 7 30 0 233 55 89 62 352

2. Humaniora, språk och konst 22 185 21 380 123 200 66 166 14 598 16 635 159 983 104 181

3. Samhälls och 
beteendevetenskap

723 1 191 10 527 3 638 949 1 034 12 199 5 863

4. Naturvetenskap, matematik 
och data

155 236 3 201 1 263 485 418 3 841 1 917

5. Teknik 94 178 260 339 224 172 578 689

6. Lant och skogsbruk 16 39 83 17 259 245 358 301

7. Hälso och sjukvård samt 
social omsorg

4 43 738 449 29 0 771 492

8. Tjänster 85 432 713 570 176 431 974 1 433

9. Övriga ämnen 23 33 886 0 3 0 912 33

Totalt 23 386 23 615 139 973 76 278 16 891 19 120 180 250 119 013
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Studiecirklar
Annan folkbildnings- 

verksamhet
Kulturarrange-

mang

Kommun
2021 

timmar
2020 

timmar
2021 

Unika  delt.
2020 

Unika  delt.
2021 

timmar
2020 

timmar
2021 

Unika  delt.
2020 

Unika  delt.
2021 
antal

2020 
antal

Finspång 40 40 19 20     6 1

Kinda   9   10     3 5

Linköping 3 789 4 481 901 1 422 1 024 1 306 702 1 388 255 249

Mjölby 132 4     38 25

Motala 538 911 151 224 59 97 37 138 109 77

Norrköping 6 017 8 729 794 1 027 796 922 396 711 245 321

Söderköping         140 88

Vadstena 390 351 104 133 250 302 44 84 181 139

Valdemarsvik 429 496 18 19     3 3

Åtvidaberg 232 420 25 71 64 6 40 2

Ödeshög 20   3           3 2

Östergötlands 
län

11 587 15 437 2 019 2 926 2 193 2 627 1 185 2 321 1 023 912

         

         

Eksjö         63 17

Gislaved 3 798 10 054 163 370 872 2 093 129 179 186 184

Gnosjö         1

Jönköping 1 227 2 048 378 352 433 819 298 569 233 164

Vetlanda 96 364 5 6      

Värnamo 36 52 15 10 128   59   37 52

Jönköpings län 5 157 12 518 561 738 1 433 2 912 486 748 520 417

         

Gotland 3 674 4 530 249 338 134 152 64 97 111 12

Gotland 3 674 4 530 249 338 134 152 64 97 111 12

         

Summa 96 189 116 513 13 562 15 363 28 342 30 864 10 852 13 053 2 648 1 945
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Det här är  
Folkuniversitetet

4 KÄRNVÄRDEN

Universitetsanknytning
Studieverksamheten utvecklas i nära  

samarbete med universiteten.

Oberoende
Vi är fristående från politiska, religiösa, 

 kommersiella och fackliga intressen.

Förnyelse
Vi förnyar ständigt vårt kursutbud och utforskar  

nya vägar för att förmedla kunskap.

Internationalisering
Vår verksamhet berikas av inter nationella  

kunskaper och erfarenheter, bland annat genom  
samarbetet med våra skolor i Europa.

3 OMRÅDEN

Folkbildning 
Vi är ett av tio studieförbund som  

bedriver studiecirklar, kulturprogram  
och annan folkbildning.

Skolor 
Vi har konst- och kulturutbildningar,  

yrkeshögskoleutbildningar,  
folkhögskolor och ett gymnasium.

Uppdrag
Vi har uppdrag för arbetsförmedlingar,  

kommuner och företag med syfte att leda  
människor vidare till jobb eller studier.

” Det ligger mycket i den 
klassiska definitionen av 
ekonomisk, social och  
ekologisk hållbarhet – att 
alla tre perspektiven måste  
finnas med för att uppnå  
en förändring. Samtidigt  
är det bråttom nu. IPCC  
har pekat ut det här  
decenniet som avgörande 
för klimatet.”
Gunnar Danielsson, rektor Folkuniversitetet region Öst
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