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Sammanfattning

År 2012 uppgick studieförbundens intäkter till
totalt 4,8 miljarder kr, varav för
folkbildningsverksamheten 3,6 miljarder kr eller
74 procent av omsättning. Intäkterna var lägre än
både 2010 och 2011. För ett enskilt studieförbund
ger det ett medelvärde på cirka 481 mkr i intäkter.
Variationen mellan förbunden är stor – från som
lägst 18 mkr till som högst 1,1 miljard kr.
Resultatet visade ett samlat underskott på 17,5 mkr –
för folkbildningsverksamheten ett underskott på 47
mkr och för annan verksamhet ett överskott på 29,5
mkr. Det innebär en kraftig försämring jämfört 2011
då samlade överskottet var 7 mkr och 2010 då
samlade överskottet var 47,9 mkr.
Försämringen är helt kopplad till
folkbildningsverksamheten och beror främst på lägre
deltagarintäkter och övriga intäkter för

folkbildningen samt ökade kostnader för personal
och lokaler. För annan verksamhet på
avdelningsnivån har framförallt personalkostnaderna
ökat. Fyra studieförbund visar ett överskott av den
totala verksamheten och sex stycken ett underskott.
Det är tre studieförbund fler som visar ett underskott
jämfört med föregående år.
Variationen mellan förbunden är stor – från ett
underskott med som högst 31 mkr till ett överskott
med som högst 30 mkr.
Det egna kapitalet på nationell och regional nivå
var sammantaget 420 mkr vilket är en minskning
jämfört med både 2010 och 2011.
Personalkostnaderna utgör ca 57 procent av
kostnaderna.

Nyckeltal 2010 – 2012 i fasta priser (tkr)

Totala intäkter alla nivåer
varav folkbildningsverksamheten
varav annan verksamhet

2010
4 958 167
3 816 631
1 141 536

2011
4 873 217
3 693 417
1 179 800

2012
4 809 198
3 574 296
1 234 903

Totala kostnader alla nivåer
varav folkbildningsverksamheten
varav annan verksamhet

4 922 431
3 826 910
1 095 521

4 895 755
3 746 131
1 149 624

4 905 720
3 701 793
1 203 928

47 928
13 423
34 505

6 974
-28 060
35 034

-17 513
-47 022
29 509

2 491 781
1 694 575

2 476 223
1 651 373

2 448 945
1 659 789

468 939

442 539

419 606

Resultat efter dispositioner alla nivåer
varav folkbildningsverksamheten
varav annan verksamhet
Totalt bidrag
varav statsbidrag
Totalt eget kapital (nationellt, region)
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Jämförelse 2010 – 2012 i fasta priser

Studieförbundens totala intäkter uppgick
till 4,8 miljarder kr – varav
folkbildningsverk-samheten 3,6 miljarder
kr eller 74 procent.
Bidragsdelen för
folkbildningsverksamheten
var 2,4 miljarder kr, varav statsbidraget
var 1,7 miljarder kr (35 procent av totala
intäkter).
Deltagar- och försäljningsintäkternas del
av omsättningen inom
folkbildningsverksamheten på lokal nivå
var 22 procent.
Studieförbundens totala kostnader
uppgick till 4,9 miljarder kr – varav för
folkbildningsverksamheten 3,7 miljarder
kr.
Personalkostnaderna för
folkbildningsverksamheten på lokal nivå
var 1,7 miljarder kr (54 procent av
kostnaderna).
f av den samlade verksamheten visade ett
underskott på 17,5 mkr 1, medan
folkbildningsverksamheten visade ett
underskott på 47 mkr.
Fyra av studieförbunden redovisade ett
överskott
och sex redovisade ett underskott i den
totala verksamheten.
113 stycken eller 61 procent av
studieförbundens 185 lokala enheter
redovisade underskott som resultat av
verksamheten.
Antalet cirkelledare var cirka 112 000
varav 87 procent inte är arvoderade.
Det egna kapitalet på central och regional
nivå var 420 mkr.

•
•
•
•

•

•

•

•

•

De totala intäkterna har minskat jämfört
med både 2010 och 2011.
Folkbildningens andel av de totala
intäkterna har minskat från 77 procent
2010 till 74 procent 2012.
De totala kostnaderna har ökat jämfört
med 2011, men minskat jämfört med
2010.
Det totala resultatet har blivit väsentligt
lägre – från ett överskott 2010 och 2011
på 48 mkr respektive 7 mkr till ett
underskott 2012 på ca 17,5 mkr (variation
mellan studieförbunden från överskott på
ca 30 mkr till underskott 31 mkr).
Resultatet av folkbildningsverksamheten
har försämrats mellan 2010 och 2012 –
från ett överskott på 13 mkr 2010 till ett
underskott på 28 mkr 2011 och 47 mkr
2012.
Även resultatet av annan verksamhet har
försämrats jämfört med 2010 och 2011,
men ligger fortfarande på ett överskott på
ca 30 mkr. Resultatet av annan
verksamhet bidrar till ett avsevärt bättre
totalt resultat, men är otillräcklig för att
själv finansiera det stora underskottet som
orsakas av det starkt försämrade resultatet
för folkbildningsverksamheten.
Resultatförsämringen är kopplad till
folkbildningsverksamheten och beror främst
på lägre deltagarintäkter och övriga intäkter
för folkbildningen samt ökade kostnader för
personal och lokaler. För annan verksamhet
på avdelningsnivån har framförallt
personalkostnaderna ökat.
Årssnittet heltidstjänster har ökat från
3 957
år 2010 till 4 582 år 2012 eller med 16
procent.
Statsbidragets andel av de totala bidragen
för den bidragsberättigade verksamheten
ligger på 68 procent och är oförändrat
jämfört med 2011.

1

Resultat för 2012 har förbättrats avsevärt av
framförallt ett studieförbunds positiva resultat från
värdepappersförsäljning på ca 30 mkr.
4

Studieförbundens ekonomi 2012

Studieförbundens ekonomi 2012

5

All verksamhet
på samtliga nivåer 2012
Tkr
Intäkter*
Kostnader inkl avskrivningar**
Resultat efter finans o dispositioner
Ackumulerat kapital
*varav
Bidrag (stat, kom, landsting)
** varav
Personalkostnader

I tabellen redovisas all verksamhet som ingår i
studieförbundens juridiska personer på samtliga
nivåer. På nationell nivå ingår koncernredovisade
resultat.
Studieförbundens totala intäkter uppgick till
4 809 mkr (4 873 mkr år 2011). Av dessa var
intäkterna på lokal nivå 4 255 mkr (4 223 mkr år
2011), för regioner och distrikt i de två förbund
som inte ingår på avdelningsnivå 94 mkr
(170 mkr år 2011 för tre förbund) och på
nationell nivå 460 mkr (480 mkr år 2011). Av de
totala intäkterna på lokal nivå utgjorde intäkterna
av den statsbidragsberättigade verksamheten 71
procent eller 3 024 mkr (72 procent och 3 056
mkr år 2011). Övrig verksamhet i avdelningarna,
främst uppdragsutbildning, utgjorde 29 procent
eller 1 231 mkr (28 procent och 1 167 mkr år
2011).
Bidragen från stat, kommun, landsting/regioner
utgjorde på lokal nivå 2 189 mkr eller 51 procent
av de totala lokala intäkterna (2 170 mkr eller
52 procent år 2011). Personalkostnaderna är
2 774 mkr vilket är en ökning med 3 procent
jämfört med föregående år. Ökningen är på
avdelningsnivån och främst för annan
verksamhet, men även för folkbildningen 2.
2

Under redovisningsperioden har personalkostnaden
för folkbildningen och på avdelningsnivån ökat med
59 mkr samtidigt som personalkostnaden på
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Alla nivåer
4 809 198
4 905 720

Lokal
4 255 607
4 343 093

Regional
93 528
96 822

Nationell
460 063
465 806

-17 513
419 606

-62 400

-1 153
98 582

46 040
321 024

2 448 945

2 189 179

79 147

180 618

2 773 873

2 529 638

42 866

201 369

Det totala resultatet har blivit väsentligt lägre –
från ett överskott 2010 och 2011 på ca 48 mkr
respektive 7 mkr till ett underskott 2012 på
ca 17,5 mkr. Fyra studieförbund visar överskott
och sex underskott (från överskott på ca 30 mkr
till underskott på 31 mkr).
Det ackumulerade egna kapitalet inklusive fonder
utgör 420 mkr vilket är en minskning med 37 mkr
sedan 2010. Uppgifter om eget kapital avser
nationell och regional nivå. Utöver det finns eget
kapital på lokal nivå och på central nivå i stödfonder och centralfonder m.m.
Utöver här redovisad verksamhet bedriver studieförbunden verksamhet i bolag, stiftelser och
andra institutioner. Denna verksamhet beräknas
ha en betydande omsättning.

distriktsnivån minskat med 43 mkr. Detta är en direkt
effekt av en omorganisation inom Studieförbundet
Vuxenskolan som minskat antal distrikt och redovisar
alla personalkostnader, som tidigare fanns på
distriktsnivån, numera på avdelningsnivån för
folkbildning.
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Bidragsberättigad
folkbildningsverksamhet
på samtliga nivåer 2012
Tkr
Intäkter*
Kostnader inkl avskrivningar**
Resultat efter finans o dispositioner
Ackumulerat kapital
*varav
Statsbidrag
Landstingsbidrag
Kommunbidrag
Övriga bidrag
Summa bidrag
**varav
Personalkostnader

Alla nivåer
3 574 296
3 701 793
-47 022
418 510

Lokal
3 024 241
3 141 307
-92 511

1 659 789
269 172
310 363
193 193
2 432 518

1 479 171
190 025
310 363
193 193
2 172 753

Nationell
456 527
463 664
46 642
319 928

79 147

1 710 241

Tabellen är underlag för de uppgifter som SCB
årligen publicerar i sin sammanställning av
Kostnader för utbildningsväsendet för samtliga
utbildningsformer. Samtliga organisationsnivåer
ingår i underlaget. Beträffande den regionala
nivån kan inte uteslutas att uppdragsverksamhet
kan ingå då detta inte är kartlagt.
Intäkterna uppgick till 3 574 mkr (3 693 mkr år
2011) och kostnaderna till 3 702 mkr (3 746 mkr
år 2011). Resultatet har försämrats jämfört med
föregående år, från ett underskott på 28 mkr till
ett underskott på 47 mkr. Resultatförsämringen är
en följd av minskade intäkter från främst
deltagaravgifter och övriga intäkter samt ökade
kostnader för personal och lokaler.
2012 erhöll studieförbunden 1 660 mkr (varav
99 mkr 3 i förstärkningsbidrag) i statsbidrag från
3

Region
93 528
96 822
-1 153
98 582

Från 2012 fördelas statsbidraget enligt ny
bidragsfördelningsmodell där 6 procent av
statsbidraget avsätts till förstärkning av verksamhet
som är förenad med särskilda kostnader och som riktar
sig till prioriterade målgrupper, funktionsnedsatta och
invandrade.

Folkbildningsrådet. Motsvarande summor för
år 2011 var 1 644 mkr respektive 196 mkr.
En genomgång av studieförbundens årsredovisningar visar att samtliga redovisat sina
statsanslag. Förbundens transfereringar av bidrag
till lokalavdelningarna redovisas av fyra förbund
direkt i resultaträkningen och av övriga förbund i
noter. Landstingens bidrag uppgår till
sammanlagt 269 mkr vilket är en minskning med
1,6 mkr mot 2011.
Kommunernas bidrag uppgår till 310 mkr vilket
är en minskning med 0,6 mkr jämfört med 2011
och 18 mkr jämfört med 2010.
Studieförbundens personalkostnader för den
bidragsberättigade folkbildningsverksamheten på
lokal nivå uppgick till 1 710 mkr vilket är högre
än 2011, men något lägre än 2010.
Personalkostnaderna på regional och nationell
nivå och för annan verksamhet redovisas i
tabellen All verksamhet på samtliga nivåer.
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Bidragsberättigad
folkbildningsverksamhet
på samtliga nivåer 2010 - 2012
2010

2011

2012

Tkr
Intäkter
Avdelningar
Region/distrikt
Förbund
Totalt

3 199 199

3 056 350

3 024 241

178 481

170 108

93 528

438 951

466 958

456 527

3 816 631

3 693 417

3 574 296

3 192 555

3 093 086

3 141 307

181 020

177 723

96 822

453 334

475 322

463 664

3 826 910

3 746 131

3 701 793

18 902

-20 768

-92 511

-1 746

-3 680

-1 153

-3 732

-3 611

46 642

13 423

-28 060

-47 022

113 287

105 493

98 582

343 367

336 232

319 928

456 654

441 725

418 510

Kostnader inkl avskrivningar
Avdelningar
Region/distrikt
Förbund
Totalt
Resultat efter finans o disp
Avdelningar
Region/distrikt
Förbund
Totalt
Ackumulerat kapital inkl fonder
Region/distrikt
Förbund
Summa

Resultatet av folkbildningsverksamheten har
mellan 2010 och 2012 minskat med 60 mkr,
från ett överskott på 13 mkr till ett underskott
på 47 mkr.
På förbunds- och distriktsnivå ser man en
förbättring av resultat med 50 mkr respektive
0,6 mkr medan avdelningsnivån drar ner det

8

totala resultatet för folkbildningsverksamheten
med en minskning på 111 mkr.
Resultatförsämringen är en kombination av
minskade intäkter från främst deltagaravgifter
och övriga intäkter samt ökade kostnader för
främst lokaler och personal.
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Lokal nivå - bidragsberättigad
folkbildningsverksamhet 2010
– 2012
Bidragsberättigad folkbildning, lokalavdelningar

2010

2011

2012

Tkr
INTÄKTER
Deltagar- o försäljningsintäkter
Statsbidrag
Kommunbidrag
Övriga bidrag*
Övriga intäkter
Summa intäkter
* varav landstingsbidrag

752 492
1 550 958
328 722
330 078
236 950
3 199 199
150 406

694 085
1 475 302
310 987
347 236
228 741
3 056 351
148 496

664 469
1 479 171
310 363
383 219
187 019
3 024 241
190 025

KOSTNADER
Material o ext verksamhetstjänster
Lokal, Inv, Fastigh
Förbrukn inventarier, rep, frakt
Resekostnader
Marknadsföring
Kontorskostn, övriga ext tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Poster av engångskaraktär
Summa driftskostnader
Avskrivningar enl plan
Kostnader inkl avskrivningar
VERKSAMHETSRESULTAT

423 859
419 961
53 334
35 500
106 930
356 296
44 039
1 713 911
-6 040
3 147 790
44 765
3 192 555
6 644

412 216
411 880
55 094
34 336
101 917
338 393
29 208
1 665 741
760
3 049 544
43 542
3 093 086
-36 735

408 315
426 943
55 209
35 373
94 632
328 989
28 399
1 710 241
8 143
3 096 245
45 061
3 141 307
-117 066

27 463
-18 496
15 611
3 291
18 902

28 647
-17 943
-26 032
5 264
-20 768

34 825
-11 947
-94 187
1 676
-92 511

Finansiella intäkter o kostnader
Intäktsränta
Kostnadsränta
Resultat före bokslutsdisp
Bokslutsdispositioner
RESULTAT
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På lokal nivå redovisar tre av studieförbunden ett
överskott (sex år 2011) och sju ett underskott för
folkbildningsverksamhet.
Deltagar- och försäljningsintäkternas andel av
intäkterna på lokal nivå uppgår för alla studieförbund till i genomsnitt 22 procent vilket är
oförändrat jämfört med föregående år. Sju
studieförbund ligger under snittet medan tre
studieförbund redovisar deltagar- och
försäljningsintäkter över snittet (från 23 till 55
procent).
Statsbidragets andel av intäkterna är i genomsnitt
49 procent vilket är 1 procent mer jämfört med
föregående år. Åtta av studieförbunden ligger
kring snittet, ett under 35 procent och ett över 75
procent.
Kommunbidragets andel av intäkterna är i
genomsnitt 10 procent vilket är oförändrat jämfört
med föregående år. Variationen är från 7 procent
till 18 procent; fyra av studieförbunden har lägre
andel än 10 procent medan övriga har 10 procent
eller högre.

10

Landsting/regionbidragets andel av intäkterna är i
genomsnitt 6 procent vilket är en höjning med en
procent jämfört med föregående år. Hälften av
studieförbunden redovisar lägre än genomsnittet och
fem av dem 6 procent eller högre.
Övriga bidrags andel av intäkterna är i genomsnitt 6
procent av intäkterna vilket är en minskning med
1 procent jämfört med föregående år.
Bland studieförbundens kostnader dominerar
personalkostnaderna som uppgår i genomsnitt till
54 procent av de totala kostnaderna vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Hälften av
studieförbund redovisar högre personalkostnader än
genomsnittet (mellan 55 och 64 procent).
Kostnaderna för lokaler/fastigheter är i genomsnitt
14 procent vilket är 1 procent högre än föregående
år. Åtta av studieförbunden redovisar mellan 10 och
16 procent och två studieförbund redovisar lägre än
8 procent.
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Lokal nivå - annan verksamhet
2010 – 2012

Annan verksamhet, lokalavdelningar
Tkr
INTÄKTER
Deltagar- o försäljningsintäkter
Statsbidrag (ej via Folkbildningsrådet)
Kommunbidrag
Övriga bidrag*
Övriga intäkter
Summa intäkter
*varav landstingsbidrag

2010

2011

2012

603 009
41 112
145 905
204 157
130 177
1 124 360
3 963

574 149
39 620
147 113
273 152
132 608
1 166 643
5 808

584 128
54 135
145 710
308 492
138 901
1 231 366
9 775

KOSTNADER
Material, ext verksamhetstjänster
Lokal, Inv, Fastigh
Förbrukn. Inventarier, rep, frakt
Resekostnader
Marknadsföring
Kontorskostn, övr ext tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Poster av engångskaraktär
Summa driftskostnader
Avskrivningar enl plan
Kostnader inkl avskrivningar
VERKSAMHETSRESULTAT

110 278
131 261
20 008
13 535
23 830
51 224
14 525
689 908
3 900
1 058 469
18 516
1 076 985
47 375

128 248
143 094
19 656
15 307
23 150
53 738
6 255
727 411
1 159
1 118 019
19 791
1 137 810
28 832

106 509
140 349
19 206
13 778
21 637
54 291
6 751
819 397
203
1 182 120
19 666
1 201 786
29 580

Finansiella intäkter o kostnader
Intäktsränta
Kostnadsränta
Resultat före bokslutsdisp
Bokslutsdispositioner
RESULTAT

1 944
-10 569
38 748
-3 291
35 457

13 159
-13 013
28 978
5 367
34 345

10 908
-11 213
29 276
836
30 112
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Utöver den statsbidragsberättigade verksamheten
bedriver studieförbunden även annan utbildningsverksamhet. Det sker som uppdragsverksamhet
och som huvudmän för olika skolor och institut.
Denna verksamhet bedrivs genom de lokala
enheterna (som redovisas i ovanstående tabell)
och i vissa fall via bolag och stiftelser utanför
studieförbundens egna juridiska personer.
Annan verksamhet på lokal nivå hade 2012 en
omsättning på 1 231 mkr vilket är en ökning med
65 mkr jämfört med föregående år och 107 mkr

12

jämfört med 2010. Annan verksamhet utgör
26 procent av lokalavdelningarnas totala omsättning mot 28 procent 2011 och 26 procent 2010.
Hos sju studieförbund är annan verksamhet lägre
än 20 procent och hos två studieförbund mellan
49 och 66 procent. Ett studieförbund rapporterar
ingen annan verksamhet.
Fyra av studieförbunden redovisar sammantaget
ett överskott från annan verksamhet vilket är tre
färre än förra året.

Studieförbundens ekonomi 2012

Lokalavdelningarnas samlade
resultat 2010 – 2012

Lokalavdelningar Resultat tkr
Avd med negativt (före finansiellt och dispositioner)
Avd med positiv (före finansiellt och dispositioner)
Summa tkr

2010
-70 014
122 943
52 930

2011
-99 983
104 202
4 219

2012
-134 991
50 797
-84 193

Avd med negativt (före finansiellt och dispositioner)
Avd med positivt (före finansiellt och dispositioner)
Summa tkr

-54 952
108 226
53 274

-79 796
108 789
28 992

-117 779
56 666
-61 113

Antal avdelningar
Avd med negativt (före finansiellt och dispositioner)
Avd med positivt (före finansiellt och dispositioner)
Summa avdelningar

175
166
341

208
121
329

125
60
185

Avd med negativt (före finansiellt och dispositioner)
Avd med positivt (före finansiellt och dispositioner)
Summa avdelningar

157
184
341

184
145
329

113
72
185

I redovisningsunderlaget för avdelningarnas
verksamhet 2012 ingår 185 enheter, vilket är en
minskning från föregående år med 144 enheter 4.
Av tabellen framgår att 125 av avdelningarna
gick med underskott före finansiella kostnader
och intäkter samt före bokslutsdispositioner
medan 60 avdelningar redovisade överskott.

Resultaten förbättrades något efter att hänsyn
tagits till finansiella kostnader och intäkter samt
bokslutsdispositioner till att 113 avdelningar
redovisade ett sammanlagt underskott med 118
mkr (80 mkr år 2011) och 72 avdelningar
redovisade ett överskott med 57 mkr (109 mkr år
2011).
Det sammanlagda nettoresultatet är ett underskott
på 61 mkr och innebär en avsevärd försämring
jämfört med 2011.

4

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har under året
genomfört en omfattande omorganisation och minskat
antalet lokala avdelningar med 131. Även Arbetarnas
Bildningsförbund (ABF) har minskat antalet lokala
avdelningar med 13.
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Cirkelledare och
övrig personal 2010 - 2012

Cirkelledare
varav
arvoderade
ej arvoderade
tillsvidareanställda
Personal – ej cirkelledare

2010
112 666

2011
111 171

2012
112 307

22 359
89 936
371

21 268
89 558
345

14 482
97 495
330

3 957

4 138

4 582

Antalet cirkelledare rapporteras till 112 307
vilket är en ökning jämfört med förra året, men
en marginell minskning jämfört med 2010.
Drygt 97 000 (87 procent) cirkelledare genomför
sitt uppdrag utan arvode. Det är stora skillnader
mellan studieförbunden. Hos sex studieförbund
genomför över 90 procent av cirkelledarna sitt
uppdrag utan arvode. I övriga studieförbund
genomför mellan 50 – 90 procent av cirkelledarna
sitt uppdrag utan arvode.
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Sedan 2006 har antalet cirkelledare utan arvode
ökat från 55 procent till 87 procent.
Antalet anställda (årssnitt heltidstjänster) som
inte är cirkelledare, uppgick sammanlagt på alla
nivåer till 4 582 vilket är en ökning med 444 jämfört med 2011 och med 625 jämfört med 2010
eller en ökning med 16 procent.
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Undersökningens
uppläggning
Uppgifterna på lokal och regional nivå är insamlade genom enkät till förbundens ekonomihandläggare. Enkäten har haft samma utformning
sedan 2005. För den lokala nivån är redovisningen uppdelad på verksamhetsområdena
folkbildningsverksamhet och annan verksamhet
(= ej statsbidragsberättigad).
För region/distrikt presenteras en koncentrerad
sammanställning av ekonomin för de två studieförbund som har treledsorganisation (ABF och
Studiefrämjandet).

Antalet juridiska personer inom de tio studieförbunden uppgick vid rapporteringstillfället juni
2012 till 213 (381 år 2010 och 368 år 2011).
På lokal nivå fanns 185, på regional nivå 18 och
på nationell nivå 10 stycken.
På nationell nivå har kostnader och intäkter
reducerats för de förbund som bruttoredovisar det
erhållna statsbidrag från Folkbildningsrådet med
motsvarande transfererat statsbidrag till lokal och
regional nivå.

Uppgifterna på nationell nivå är hämtade från
studieförbundens årsredovisningar för 2012.
Enskilda studieförbunds uppgifter presenteras
inte. Presentationen innehåller endast sammanfattande tabeller över samtliga studieförbund.
Det är svårt att göra jämförelser mellan studieförbunden av flera skäl:
• Studieförbundens organisationsstrukturer ser
olika ut och ändras över tiden.
• Arbetsfördelningen mellan förbundens
organisationsled varierar liksom
kostnadsfördelningen på olika nivåer.
• Studieförbund med tvåledsorganisation redovisar oftast alla kostnader och intäkter på
lokalavdelningsnivå. Det gör inte de två
studieförbund som har en treledsorganisation.
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