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den organiserade folkbildningen består av tio studie
förbund med verksamhet i Sveriges alla kommuner 
och 155 folkhögskolor med deltagare från hela landet.



 »Folkbildningen ska ge 
alla möjlighet att till
sammans med andra 
öka sin kunskap och 
bildning för personlig 
utveckling och del
aktighet i samhället.«
Ur regeringens proposition 2013/14:172  
»Allas kunskap – allas bildning«

MÅL FÖR DEN STATLIGA 
FOLKBILDNINGSPOLITIKEN



Folkbildningen

folkbildningen är ett kitt som håller samman, 
stärker och utvecklar det svenska samhället och de
mokratin. Nästan en miljon människor deltar varje år i 
studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet.

Folkbildning är utbildning och bildning för vuxna. 
Den är fri och frivillig i bemärkelsen att människor 
själva väljer vilken verksamhet de vill delta i.

Studieförbunden erbjuder främst studiecirklar och 
olika kulturverksamheter. Folkhögskolor anordnar 
långa och korta kurser samt kulturaktiviteter.

Folkbildning handlar om att anpassa kurser och 
studiecirklar efter deltagarna, om att utgå från del
tagarnas förutsättningar och behov. Det betyder att 
folkbildningens deltagare har stort inflytande över vad 
och hur de lär sig. Några grundtankar är att deltagarna 
lär av varandra, att arbetsformerna är demokratiska 
och engagerande och att lärandet är aktivt. Deltagar
na söker och bygger sin egen kunskap genom dialog, 
interaktion och reflektion med andra. Cirkelledare och 
lärare har ett viktigt uppdrag i att stötta och vägleda 
det egna lärandet. 

Folkbildningen bärs av idéer – om politik, religion, 
kultur och samhället. Kopplingen till folkrörelser och 
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VISSTE DU ATT:

 - 2021 samlade folkbildningen 631 600 människor 
i studieförbundens studiecirklar och annan 
folkbildningsverksamhet, samt i folkhögskolans 
långa kurser. Antalet deltagare har minskat under 
coronapandemin – och med 208 000 deltagare 
sedan föregående år, mestadels från studieför
bundens verksamhet. 

 - studieförbunden erbjuder cirkelverksamhet i lan
dets alla kommuner och folkhögskolorna erbjuder 
långa kurser i 151 kommuner.

 - folkbildningens samverkan med det civila sam
hället omfattar tusentals organisationer.

föreningar ger olika profiler. En stor del av folkbild
ningsarbetet sker i samarbete med folkrörelser och 
andra organisationer. Av Sveriges 155 folkhögskolor 
drivs 113 av idéburna organisationer, resterande har 
offentliga huvudmän. Studieförbunden centralt har 
sammanlagt nästan 400 medlems eller samver
kansorganisationer.

Folkbildningen är rikstäckande. Studieförbunden 
erbjuder verksamhet i landets alla kommuner och 
folkhögskolorna rekryterar deltagare över hela landet.

Folkbildningen finansieras till stor del genom stöd 
från stat, regioner och kommuner.

Folkbildningsrådet har i uppdrag att fördela stats
bidrag till folkhögskolorna och studieförbunden och 
säkerställa att pengarna används på rätt sätt – det vill 
säga i linje med statens syften med stödet till folkbild
ningen.



Folkbildningen och 
demokratin
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folkhögskolor och studieförbund har varit cen
trala för demokratins framväxt, och folkbildningen har 
alltjämt en viktig betydelse som demokratistärkande 
kraft i samhället. Demokrati är inte något som uppstår 
från ingenting utan den skapar vi tillsammans genom 
samtal och engagemang. En livskraftig demokrati för
utsätter social sammanhållning och mellan mänsklig 
tillit. För att stå emot antidemokratiska rörelser be
höver människor vara förankrade i demokratins idéer, 
och känna grundtillit till samhällets institutioner och 
andra människor.

Med sin bredd, mångfald och geografiska spridning 
spelar folkbildningen en avgörande roll för att värna 
och utveckla den svenska demokratin genom att skapa 
möten mellan människor och främja lärande och dialog. 
I ett polariserat åsiktsklimat strävar folkbildningen 
efter faktabaserad kunskap och insikter som utvecklas 
i samtal med andra. Folkhögskolor och studieförbund 
arbetar intensivt för att svara upp mot såväl samhällets 
som enskilda deltagares behov av utbildning, bildning 
och gemenskap.



STUDIEFÖRBUNDENS  
CIRKELDELTAGARE 2021

kvinnor

inrikes födda

över 65 år

män

utrikes födda

under 65 år

63 %

63 %

81 %

37 %

37 %

19 %

Antal deltagare i studiecirkel var 294 500. 
Deltagare i kulturprogram var 4,7 miljoner.



Studieförbunden

ett studieförbund är en mötesplats för skapan
de, bildning och kultur. Bokcirklar, konserter och 
föreläsningar – hundratusentals människor deltar 
varje år i studieförbundens verksamhet. Folkbild
ningsrådet fördelar statsbidrag till tio studieförbund. 
Studie förbunden är en del av det civila samhället och 
fungerar som bildningscenter, kulturarenor och demo
kratiska möjliggörare. Varje enskilt studieförbund har 
sin egen profil och ideologiska särart och tillsammans 
har de en mångfald av verksamhetsinriktningar. Med 
sin idémässiga grund, pedagogik och sin självständig
het har studieförbunden stor betydelse för demokrati, 
mångfald och social sammanhållning i samhället.

Studiecirkeln är grunden för studieförbundens 
verksamhet. Studiecirkeln är en liten grupp människor 
som utifrån sina behov och intressen söker kunskap. 
En studiecirkel kan bedrivas med enbart fysiska 
möten, en kombination av fysiska möten och distans
studier eller helt på distans.

En studiecirkel kan handla om allt ifrån konst,  
språk och odling till ekonomi, teknik och adminis
tration. De estetiska ämnena dominerar kraftigt 
med drygt  hälften av alla cirklar, det kan handla om 
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VISSTE DU ATT DE TIO OLIKA STUDIE
FÖRBUNDEN 2021 ARRANGERADE:

 - cirka 85 600 studiecirklar med  
cirka 294 500 deltagare.

 - cirka 116 600 kulturprogram med  
drygt 4,7 miljoner besökare.

 - cirka 41 200 arrangemang i form av 
annan folkbildningsverksamhet med 
drygt 279 000 deltagare.

körsång, keramik hantverk, akvarellmålning, medie
produktion med mera. Andra vanliga ämneskategorier 
för studiecirklar är humaniora samt samhälls- och 
beteendevetenskap.

Alla studieförbund arrangerar också kulturprogram. 
Kulturprogrammen ska ge kulturupplevelser såsom 
teater, föreläsning, sång och musik eller utställning.

Förutom studiecirkel och kulturprogram kan 
studieförbunden bedriva folkbildande verksamhet i 
friare och flexiblare former. Det kan till exempel vara 
workshops, prova pådagar eller helgkurser.

På senare år har studieförbunden fått ett allt större 
samhällsansvar genom särskilda uppdrag från staten. 
Det gäller bland annat utbildningar i svenska med 
nyanlända och att stärka kunskaperna om mänskliga 
rättigheter.

Det äldsta studieförbundet bildades år 1894, det var 
nykterhetsorganisationen IOGT:s studieförbund som 
i dag heter NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverk
samhet. Det senaste studieförbundet bildades år 2010 
– Kulturens Bildningsverksamhet.



4,5–12

4–<4,5

3,5–<4

3–<3,5

2,5–<3

1–<2,5

FOLKBILDNINGEN  
FINNS I HELA LANDET 
Procent av befolkningen i olika 
delar av landet som deltog i 
studiecirkel 2021.

Källa: Folkbildningens  
betydelse för samhället 2021



De tio förbunden
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Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)
ABF är arbetarrörelsens studieförbund och verkar för 
demokrati, jämlikhet och alla människors rätt till kunskap 
och kultur.

Folkuniversitetet
Framväxt ur den akademiska världen med en strävan att 
sprida kunskap och forskning till en bredare allmänhet 
för att ge människor förutsättningar för ett rikare liv.

Ibn Rushd studieförbund
Ett studieförbund med fokus på livsåskådning, mänskliga 
rättigheter och mångfald. Folkbildar utifrån en vision om 
att muslimer ska vara en självklar del av Sverige.

Kulturens Bildningsverksamhet
Arbetar för att människor över hela landet ska kunna ta 
del av och utöva kulturverksamhet. Vill med kulturen 
som verktyg främja till exempel demokrati och mångfald.



Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV)
Har sina rötter i nykterhetsrörelsen och vilar på idéer 
om demokrati och föreningsliv. Har en vision om 
 befriande möten som bildar ett klartänkt Sverige.

Medborgarskolan
Har en humanistisk värdegrund med individens olika 
behov i centrum. Vill utveckla människors intressen till 
ny kunskap genom hela livet.

Sensus studieförbund
Bygger på en helhetssyn som utgår från en kristen 
 värdegrund. Fokuserar på relationer, rättigheter, 
 hållbarhet och livsfrågor. 

Studiefrämjandet
Ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund 
med hållbar utveckling i fokus. Har särskild inriktning 
på djur, natur, miljö och kultur.

Studieförbundet Bilda
Verksamheten vilar på kristen grund inom tre profil
områden: kyrka, samhälle och kultur. Främjar möten 
mellan människor för skapande och utveckling.

Studieförbundet Vuxenskolan
Bedriver verksamhet förankrad i demokrati, jämställd
het, humanism och hållbarhet. Har en vision om att 
människor ska få växa genom kunskap och delaktighet.



FOLKHÖGSKOLORNAS
DELTAGARE 2021

36 400

21 500

68 % kvinnor 
32 % män

57 % kvinnor 
43 % män

Särskild kurs

Allmän kurs



folkhögskolan fyller olika syften för olika 
människor. För den som söker andra sätt att studera 
än vad gymnasieskolan och komvux erbjuder, kan 
folkhögskolan vara en väg till fortsatta studier. För den 
som nyss har kommit till Sverige kan den innebära 
en första kontakt med ett nytt samhälle. Och för den 
som vill bli konstnär kan den vara första steget mot att 
uppfylla en dröm. Folkhögskolan riktar sig till personer 
över 18 år. Pedagogiken är individanpassad, vilket 
betyder att kurserna formas efter deltagarens behov 
och förutsättningar. Därför är folkhögskolan bra på att 
fånga upp människor som av olika anledningar inte har 
hittat sin plats i andra utbildningsformer.

Folkhögskolan kännetecknas av att lärandet sker 
gemensamt i grupp. Ett mål är att alla deltagarna ska 
vara aktiva i gruppen, eftersom lärandet sker ge
nom att samtala och utbyta erfarenheter med andra. 
Gemenskapen stärks också bland dem som bor på den 
folkhögskola de studerar på.

Folkhögskolan tar ett stort ansvar för att höja utbild
ningsnivån och utjämna utbildningsklyftor i samhället. 
En växande andel av deltagarna på folkhögskolans 
kurser har kort utbildningsbakgrund, begränsade kun

Folkhögskolorna
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VISSTE DU ATT FOLKHÖGSKOLORNA  
I SVERIGE 2021 HADE:

 - cirka 58 000 unika deltagare i långa kurser.

 - cirka 25 000 deltagare på korta kurser.

 - cirka 90 000 besökare på något av 
 folkhögskolornas 2 500 olika kulturprogram.

 - en medelålder på allmän kurs på 29 år, jämfört 
med 38 år på särskild kurs.

skaper i svenska eller en funktionsnedsättning. Flera av 
landets folkhögskolor erbjuder studiemotiverande kur
ser, yrkeskurser och etableringskurser för nyanlända.

I Sverige finns 155 folkhögskolor. Av dem drivs 113 av 
idéburna organisationer, och resten av regioner. Drygt 
hälften av folkhögskolorna har verksamhet på en eller 
flera filialer, totalt finns 173 filialer. Folkhögskolorna 
finansieras framför allt genom statsbidrag och region
bidrag. De studerande kan få studiestöd genom CSN.

Folkhögskolorna har ingen gemensam läroplan, 
vilket innebär att varje skola själv bestämmer över sina 
kurser. En fördel med det är att folkhögskolan snabbt 
kan möta behov som uppstår i samhället, till exempel 
genom att erbjuda nya yrkeskurser för omställning eller 
skapa mötesplatser mellan etablerade och nyanlända 
svenskar.

Folkhögskolorna har bidragit till demokratin i Sverige 
i över 150 år. De första folkhögskolorna startade redan 
1868, som påbyggnad på folkskolan för barn till bönder 
och senare även arbetare. I början av 1900talet 
startades allt fler folkhögskolor i takt med de växande 
folkrörelserna. Ända sedan dess har folkhögskolan 
fungerat som ett komplement till det traditionella utbild
ningssystemet.



Folkhögskolor

Filialer

FOLKHÖGSKOLORNA 
OCH DESS FILIALER

Källa: Folkbildningens  
betydelse för samhället 2021



Folkhögskolan som 
utbildningsform
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varje folkhögskola bestämmer självständigt över 
vilka kurser man anordnar och vilken profil man har på 
sin skola. Folkhögskolorna har olika typer av kurser, 
med en mängd olika inriktningar och ämnesområden:

 - allmänna kurser, som är ett alternativ till gym
nasieskolan eller komvux på olika nivåer, kan ge 
behörighet till högskolestudier och till yrkeshög
skolestudier.

 - särskilda kurser, profilerade mot ett särskilt 
ämne eller yrke.

 - arbetsmarknadsuppdragen studiemotiverade 
folkhögskolekurs (SMF) och etableringskurs som 
finansieras av riktade statliga bidrag via Arbets
förmedlingen.

 - korta kurser, framför allt sommarkurser.

Det finns flera undersökningar från bland andra SCB 
som visar på goda resultat för folkhögskoledeltagare, 
till exempel går hela sex av tio deltagare på allmän 
kurs vidare till högskola eller universitet.



Folkhögskolan en ny 
chans för många
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folkhögskolan har också en viktig kompensatorisk 
roll i det svenska utbildningssystemet, särskilt för 
de 150 000 unga i Sverige som varken arbetar eller 
studerar. För många deltagare är folkhögskolan en 
vändpunkt och en väg tillbaka till sysselsättning.

En av folkhögskolans framgångsfaktorer är den 
anpassade pedagogiken där man möter individen där 
den är och utgår ifrån vad den har för individuella 
behov. Detta har avgörande betydelse för att många 
studieovana personer och personer med funktions
nedsättning ska få tillgång till utbildning.

Folkhögskolans kurser kompletterar dessutom 
ofta varandra och erbjuder olika möjligheter utifrån 
individens behov. Många deltagare börjar sin resa 
på en studiemotiverande folkhögskolekurs och går 
därefter vidare till allmän kurs med siktet inställt på att 
få behörighet för högre studier. 

VISSTE DU ATT 2021:

 - deltog cirka 4 100 på studiemotiverande 
 folkhögskolekurs (SMF) 

 - delades 2 300 intyg om behörighet ut för vidare 
studier vid högskola eller yrkeshögskola

 - hade 40 procent av deltagarna som gick allmän  
kurs på gymnasienivå en funktionsnedsättning.



FOLKBILDNINGSRÅDET
I SITT SAMMANHANG

REGERING  
& RIKSDAG STUDIEFÖRBUND

FOLKHÖGSKOLORMEDLEMS 
ORGANISATIONER



folkbildningsrådet skapar förutsättningar för en fri 
och självständig folkbildning som svarar mot indi
videns och samhällets behov. Det gör vi genom att 
fördela och följa upp statsbidrag till folkhögskolor och 
studieförbund.

Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa 
myndighetsuppdrag givna av riksdagen och regering
en. Uppdragen regleras via förordningar, riktlinjer och 
regleringsbrev. Folkbildningsrådet har tre medlems
organisationer, som representerar den svenska 
folkbildningsverksamheten. Vi styrs av våra stadgar 
och våra medlemsorganisationer.

Representantskapet är Folkbildningsrådets högsta 
beslutande organ och samlas två gånger per år. 
Representantskapet består av ombud för medlemsor
ganisationerna och beslutar bland annat om stadgar, 
budget och verksamhetsplan. Representantskapet 
utser även den styrelse som leder Folkbildningsrådets 
verksamhet.

Folkbildningsrådet bildades 1991 när Skolöversty
relsen lades ner. Statens skolverk tog över delar av 
Skolöverstyrelsens uppdrag och ansvaret för folkbild
ningen övergick till Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet
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Fördelning och  
uppföljning

22

utifrån regeringens riktlinjer och statens syften 
med stödet till folkbildningen formulerar Folkbild
ningsrådet ramverk och villkor för statsbidrag till 
folkhögskolor och studieförbund.

Folkbildningsrådets viktigaste uppgift är att fördela 
statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund och 
säkerställa att pengarna används på rätt sätt. Det görs 
genom granskning och analys av statistik och genom
förd verksamhet samt uppföljningsbesök hos folkhög
skolor och studieförbund. Folkbildningsrådet utreder 
också avvikelser och vid felaktig bidragsanvändning 
kan statsbidrag krävas tillbaka.

Villkoren för det statliga stödet till folkbildningen 
anges i Förordningen (2015:218) om statsbidrag till 
folkbildningen. 



FOLKBILDNINGSRÅDETS FÖRDELNING AV 
FOLKBILDNINGSANSLAGET 2022 (TKR)

BIDRAG TILL FOLKBILDNINGEN

10 studieförbund  ................................................  1 864 700
Organisationsbidrag (10 %) .............................................177 500

Tillgänglighetsbidrag (8 %) ............................................. 142 100

Verksamhetsbidrag (82 %)  ..........................................  1 456 100

Uppsökande insatser för personer långt ifrån arbete  ....... 49 500

Föräldralediga med uppehållstillstånd  .............................. 39 500

154 folkhögskolor  ............................................... 2 751 101
Organisationsbidrag  ........................................................176 900

Verksamhetsbidrag  .....................................................  1 882 955

Språkligt stöd  ....................................................................61 225

Förstärkningsbidrag  ....................................................... 196 714

Kortutbildade  .................................................................... 54 995

Momskompensation  ......................................................... 51 850

Yrkesförberedande  .......................................................... 97 019

Utökade platser  .............................................................. 229 425

Folkbildningsrådets myndighetsuppdrag  .......................... 44 100

SUMMA  ...............................................................  4 659 883

SÄRSKILDA INSATSER INOM FOLKBILDNINGEN  

Studieförbund och folkhögskolor  .....................................105 000

Folkbildningsrådets myndighetsuppdrag  .............................1 000

SUMMA ...................................................................  106 000



Studieförbunden, kort för Studieförbunden i sam
verkan, är en intresse och branschorganisation som 
ska stärka folkbildningens idé och studieförbundens 
ställning i samhället. Studieförbunden samlar de tio 
studieförbunden.

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) 
 representerar 112 av Sveriges 155 folkhögskolor (en rö
relsestyrd skola står utanför). RIO har till uppgift att be
vaka, främja och tillvarata medlemsskolornas intressen.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) represente
rar de offentligägda folkhögskolorna och organiseras av 
Folkhögskoleföreningen inom SKR (Fhf) och Offentligäg
da folkhögskolors intresseorganisation (OFI).

STUDIEFÖRBUNDEN

RIO

SKR

Medlems 
organisationer
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Samhällsstödet till 
folkbildningen
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statens stöd till folkbildningen bygger på tillit och ett 
förtroende för folkbildningen och dess verksamhet. 
Folkbildningen står fri från staten och varje studieför
bund och varje folkhögskola är själva ansvarigt för den 
verksamhet som rapporteras in, och för statsbidragets 
användning.

De studieförbund och folkhögskolor som är godkända 
av Folkbildningsrådet får statsbidrag för sin folkbild
ningsverksamhet. Statsbidraget är ett verksamhetsbi
drag som bygger på vilken verksamhet man genomför, 
hur många som deltar och i vilken omfattning.

Syftet med statens stöd till folkbildningen är att:
1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och 

utveckla demokratin
2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald 

människor att påverka sin livssituation och skapa 
engagemang att delta i samhällsutvecklingen

3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja 
bildnings  och utbildningsnivån i samhället

4. bidra till att bredda intresset för och öka 
 delaktigheten i kulturlivet.



folkbildningsradet.se

 Folkbildningens 
betydelse för 
samhället
2021

Folkbildningsrådets samlade bedömning
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Fördjupad bedömning av demokratisyftet 2021.

 Folkbildningens
betydelse för
 demokratin

Folkbildningens betydelse för 
samhället 2021. Kan ses som en 
årsbok över folkbildningen som 
samhällssektor, där studieför
bundens och folkhögskolornas 
betydelse för det svenska, demo
kratiska samhällsbygget görs 
synlig och analyseras.

Folkbildningens betydelse  
för demokratin. 2022 gjordes 
på uppdrag av regeringen en 
fördjupad bedömning av hur 
folkbildningen bidrar till att stärka 
och utveckla demokratin, vilket 
är ett av statens tydligaste syften 
med stödet till folkbildningen.

folkbildningsrådet fungerar som en kunskapsbank 
om folkbildningen och dess betydelse för samhället. Vi 
har ett uppdrag att följa upp och utvärdera hur statens 
syften med stödet till folkbildningen uppfylls. Varje år 
tar Folkbildningsrådet fram flera rapporter, undersök
ningar och kunskapsunderlag i samverkan med såväl 
forskare som andra myndigheter, till exempel SCB.

Kunskapsbank om 
folkbildningen

26
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Folkbildning 
i coronatider

Sammanfattning och analys av åtta delstudier 2020

Ett engagerande
mikrokosmos

Folkhögskoledeltagarna och deras samhällsengagemang

Utrikes födda 
på folkhögskola

METODER OCH BERÄTTELSER

Utrikes födda på folkhög skola 
– metoder och berättelser. 
En metodbok som riktar sig 
till folkhögskollärare som 
möter nyanlända deltagare, 
med syftet att inspirera och 
ge stöd för ett pedagogiskt 
utvecklingsarbete.

Ett engagerande mikro kosmos 
– folkhögskole deltagarna och 
deras samhälls engagemang. 
En rapport som undersöker 
hur folkhögskolan under
lättar, uppmuntrar och initierar 
 samhällsengagemang hos  
sina deltagare.

Folkbildning i coronatider. 
Åtta olika delstudier som på 
olika sätt belyser studie
förbundens och folkhög
skolornas förutsättningar 
och arbete i relation till 
spridningen av corona
viruset i samhället.

Det går att ladda ned och beställa 
aktuella rapporter kostnadsfritt på 

Folkbildningsrådets webbplats.



Folkbildningsrådets 
organisation

FOLKBILDNINGSRÅDETS STYRELSE
Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten och 
beslutar om fördelning av statsbidraget. De fattar även 
beslut om ansökningar för att starta ett nytt studieför
bund eller en ny folkhögskola. I styrelsen sitter perso
ner med en bredd av olika kompetenser med bakgrund 
från såväl civilsamhället som offentlig förvaltning. I 
styrelsen sitter:
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Inger Ashing 
(ordförande)
AnnMarie Begler
Nina Larsson
Ulf Melin
Jesper Skalberg Karlsson
Gunilla Svantorp
Johan Söderman

MarieLouise Rönnmark
Amelie von Zweigbergk
Maria Graner
(generalsekreterare)
Linda Rosén
(sekreterare)
Ingela Johansson
(personalrepresentant)

FOLKBILDNINGSRÅDETS KANSLI
Kansliet leds av en generalsekreterare som arbetar i 
nära samarbete med Folkbildningsrådets styrelse.  
På kansliet jobbar cirka 35 medarbetare med bidrags
handläggning, uppföljning, statistik, utvärdering, 
administration och kommunikation. 

Kontaktuppgifter till respektive medarbetare finns 
på Folkbildningsrådets webbplats.



FOLKBILDNINGSRÅDET

FOLKBILDNINGSRÅDETS  
MEDLEMSORGANISATIONER

Box 380 74
100 64 Stockholm

besök: Ringvägen 100
tel: 08412 48 00

Kontakt
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info@folkbildningsradet.se
folkbildningsradet.se

twitter.com/folkbildning
facebook.com/folkbildning

Studieförbunden i samverkan
tel: 08402 01 50 

info@studieforbunden.se  |  studieforbunden.se

Sveriges Kommuner och Regioner
tel: 08452 70 00 
info@skr.se  |  skr.se

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
tel: 0817 03 80 

rio@sverigesfolkhogskolor.se
sverigesfolkhogskolor.se/rio
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