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ett år präglat av coronapandemin. 2020 har till stora delar präglats av konsekvenserna 
av den fortfarande pågående coronapandemin. Året inleddes under normala förhållanden 
men sedan mars månad har allt vi gjort inom regionen påverkats av  de restriktioner som 
pandemin inneburit. 
     Förvånansvärt snabbt kunde vi ställa om till i stor sett endast arbete från hemmet med 
stöd av distansöverbryggande teknik. Såväl internt i Sensus som externt i samarbete med 
medlemsorganisationer och samverkansparter fann vi snabbt verksamhetsformer som 
gjort att vi kunnat upprätthålla en relativt hög omfattning på verksamheten. Vi känner 
av en minskning av volymerna med ca 30 procent men paradoxalt sett påverkas regionens 
ekonomi positivt av minskade verksamhetsvolymer och bl.a. minskat resande. Men vi vill 
snarast möjligt återkomma till en normal situation och få full fart på folkbildningsverk-
samheten. 
    Vi vill framföra en särskild eloge till alla kompetenta medarbetare i regionen. De har i en 
unik situation varit kreativa och utvecklat nya arbetsformer för att upprätthålla verksam-
heten. Trots att de flesta i stort 
sett bara arbetat hemifrån 
under stor del av året har sam-
arbetet och samspelet mellan 
medarbetarna kunnat upp-
rätthållas genom t.ex. enhetsmöten, kontorsmöten, regionsamlingar via verktyget Zoom.  
    Verksamheten har ställts om och möjliggjorts genom bl.a. Sensus digitala verktygslåda 
där vi har fått vara till stort nytta i relation till våra medlemsorganisationer, samarbets-
partner, deltagare och ledare. Medarbetarna har kompetensutvecklats under året genom 
många lärtillfällen som funnits tillgängliga för alla. 
    I maj genomfördes regionstämman i digital form. Trots ovana att arbeta i denna form så 
fungerade det hela väl. För framtiden var det viktigaste beslutet att stämman valde en sty-
relse som fick tre nya ledamöter. Tyvärr har den nyvalda styrelsen inte haft möjlighet att 
träffas fysiskt under 2020 p.g.a. pandemin. Trots det har styrelsearbetet kunnat genomför-
as med bra engagemang och bra kvalitet. 
    Styrelsen framfor ett stort och varmt tack till medlemsorganisationer, samarbetspart-
ners och till alla engagerade cirkelledare och deltagare för fortsatt bra samarbete i en unik 
situation 2020.  
    Ett lika varmt tack uttrycker styrelsen till regionens alla medarbetare som tillsammans 
med ledningen ligger bakom de goda resultat som uppnåtts och den positiva arbetsmiljö 
som upprätthållits i en utsatt situation.

Nu tar vi nya friska tag under 2021.  

Gunnar Persson, ordförande     Birgitta Sedin, regionchef

"Verksamheten har ställts om 
och möjliggjorts genom bl.a. 
Sensus digitala verktygslåda"
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Utmaningar och utveckling

när vi i sensus säger att vi strävar efter en genuin förståelse av samtiden och dem vi 
samarbetar med så menar vi det. Oavsett hur vår samtid ser ut, oavsett vilka utma-
ningar vi står inför.

2020 blev verkligen utmaningarnas år. Coronapandemins framfart har förändrat och 
skakat om människors förutsättningar i grunden. Hemarbete och begränsningar av 
sociala kontakter har skapat en helt ny vardag för oss. För oss som studieförbund, där 
mötet mellan människor står i centrum, har det inneburit en stor utmaning. 

Året har också präglats av medial och politisk debatt och ett ifrågasättande av studie-
förbunden. Bakgrunden är de händelser av misstänkt organiserat bidragsfusk som 
uppdagats under senare tid. Bristerna har upptäckts av studieförbundens egna kon-
troller. Sensus och andra studieförbund har som mottagare av statsbidrag ett stort 
ansvar för att pengarna går till folkbildning för människor som behöver. Inget annat. 
Till följd av händelserna påbörjades en fördjupad nationell granskning av folkbild-
ningsverksamheten inom alla studieförbund, på begäran av Folkbildningsrådet.

Samtidigt har året som gått visat prov på det stora engagemang som frigörs när 
människor tillsammans hittar lösningar på gemensamma problem. Studieförbun-
den har, i samverkan och vart och ett för sig, hanterat följderna av både pandemin 
och debatten kring folkbildningen genom att enas om gemensamma åtgärder, 
förhållningssätt och rutiner.

I Sensus var vi snabba med att formera en krisgrupp som i sin tur formerade  
grupper för omställning av verksamhet och säkerställande av den gemensamma 
kompetens som krävdes för att ställa om. Vi lanserade en digital verktygslåda, hit-
tade metoder för körer att öva på distans, stöttade föreningar i att hålla årsmöten 
digitalt och erbjöd livestreamade konserter för människor som tillhörde riskgrup-
per. Tillsammans med dem vi samarbetar med ställde vi om vår verksamhet och tog 
folkbildningen utomhus – och ut på nätet.

Den digitala omställningen har tagit ett stort språng framåt. Med erfarenheterna vi 
skaffat oss kommer vi att fortsätta bidra till att bryta den digitala klyftan och skapa 
digital verksamhet baserad på folkbildningens metoder.

Folkbildning har, rätt genomförd, stor betydelse för demokratin och för ett samhäl-
le som håller ihop. I oroliga tider när vi utsätts för prövningar blir möten mellan 
människor än viktigare. När vi inte kan mötas fysiskt löser vi det digitalt.  
I tider som dessa behövs folkbildningen. Mer än någonsin.
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LEDARE
I ledarskapet ingår att både leda sig själv och andra. Sensus ca 9 900 cirkelledare skapar förutsättningar för lärande, delaktighet och engagemang. På så sätt ut- vecklas både ledare och del- tagare samt samhället i stort.

SAMVERKAN

Vår verksamhet sker i sam-

verkan med exempelvis  

humanitära och fackliga 

organisationer, ideella för- 

eningar samt olika tros- 

samfund. Hos oss finns även 

en av landets största musik-

verksamheter.   

Det här är Sensus

Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund och vi 

arbetar med folkbildning. Tillsammans med våra 

medlemsorganisationer, samverkansparter och 

deltagare skapar vi mötesplatser för kultur och 

bildning runt om i hela Sverige. 

I vårt arbete och i vår verksamhet fokuserar vi 

på relationer, livsfrågor, rättighetsfrågor och 

hållbarhetsfrågor. 

Vi tror på alla människors lust att lära nytt och att det 

är i möten med andra vi utvecklas. Att tillsammans 

dela kunskaper och erfarenheter ger oss möjlighet 

att förstå mer om oss själva, om andra, vår samtid 

och världen vi lever i. Vi tror att möten förändrar 

människor och att människor förändrar världen. 

Sensus är en ideell förening där alla finansiella 

resurser används till folkbildning. Sensus arbetar 

främst med bidragsberättigad verksamhet men har 

också verksamhet med annan finansiering. Vi tar ett 

stort ansvar för de bidrag som kommer till oss från 

stat, kommuner och regioner. 

PEDAGOGIK

Vår syn på lärande utgår  

från var och ens erfarenheter 

och lust att lära. Vi lär till- 

sammans genom att göra  

och reflektera i grupp.

ORGANISERING
Sensus har sex regioner  
och ett riksförbund.

• Norrland
• Svealand
• Västra Sverige
• Stockholm-Gotland
• Östra Götaland
• Skåne-Blekinge
• Riksförbundet

Vi verkar i hela landet och, allt 

som allt, från norr till söder är 

 vi ett Sensus.
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Sensus Norrland omfattar Norrbotten, 
Västerbotten, Jämtland och Västernorr-
lands län som totalt består av 44 kom-
muner. Tillsammans med föreningar 
och organisationer vi samarbetar med 
skapar vi mötesplatser för lärande och 
utveckling runt om i regionen. Vår verk-
samhet är öppen och tillgänglig för alla 
som vill vara med.

Det här gjorde  
vi bland annat »
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DELTAGARNA I EDENBORGS seniorgymnastik var 
kvicka med att ställa om sin studiecirkel till uteakti-
viteter när coronapandemin lamslog Sverige våren 
2020. Tack vare fint vårvinterväder med snö och 
vacker natur åkte man längdskidor och spark tillsam-
mans istället. 

Under sommarhalvåret övergick aktiviteterna till 

HUNDRESURS SUNDSVALL ÄR en 
ideell hundgrupp med ett femtontal 
ekipage som är utbildade och certi-
fierade för eftersök av försvunna per-
soner. Deras arbetsområde är i första 
hand Västernorrland, men de åker 
ibland även på uppdrag längre bort. 
När en person anmäls försvunnen är 
de snabbt på plats och samarbetar 
med bland annat polis, hemvärn, 
fjällräddning och andra frivilliga 
organisationer.  

Även om uppdragen har en allvar-
lig karaktär, så är själva utbildandet 
och träningen av ekipagen, som sker 

i studiecirklar, fylld av glädje och gemenskap där alla i gruppen får chans att växa och dela kunskap samtidigt 
som man gör en viktig samhällsinsats.   

Sensus har under flera år samarbetat med deltagarna i HundResurs Sundsvall. Det har handlat om att stötta 
med resurser för att både kunna utbilda förare och hundar. Samt att ta sig till och från platser där sökande 
efter saknade personer behövts. Genom våra kommunikationskanaler har vi också kunnat sprida information 
om deltagarnas verksamhet till allmänheten, för att beskriva vad de kan hjälpa till med.

vandringar till olika utflyktsmål i vackra Höga kusten, 
som deltagarna har runt husknuten. 

Avslutningen för det ovanliga året 2020 fira-
des med korvgrillning, glögg och till det sjöng man 
julsånger. Tack vare samarbetet med Sensus kunde 
ledaren köpa balansplattor till innegymnastiken som 
man hoppas kunna återuppta så fort det är möjligt.

Edenborgs gympagäng håller igång utomhus

HundResurs  
Sundsvall
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EN AV VÅRA MEDLEMSORGANISATIONER, 
KFUM Umeå, har sedan 1953 bedrivit 
lägerverksamhet på Norrbyskär. Syftet har 
varit att ge barn och ungdomar möjlighet att 
växa och utvecklas. Sedan 2003 har KFUM 
Umeå även bedrivit daglägerverksamhet 
vid Nydalasjön i Umeå, en verksamhet som 
vuxit snabbt och som når familjer som inte 
vill eller har möjlighet att skicka sina barn 
på övernattningsläger.  

Även under rådande omständigheter med 
covid-19 bedrevs lägerverksamhet på båda 
gårdarna under 2020. Genom att anpassa 
verksamheten med bl.a. utökade utomhus-
inslag lyckades man genomföra en hälsosam 
och trygg verksamhet som gav deltagare och 
ledare en meningsfull sommar. Under året 
genomfördes totalt 34 läger, varav 6 läger på 
Norrbyskär och 26 läger på Nydala.  

Totalt har 410 deltagare varit på läger hos 
KFUM Umeå under sommaren 2020. Hela  
97 ideella ledare arbetade på båda läger-
gårdarna under sommaren. KFUM liksom 
Sensus anser att ledarna är verksamhetens 
grund och för att säkra en bra och välfung-
erande verksamhet behöver ledarna utbild-
ning och stöd. 

Under 2020 genomfördes utbildningar 
som upptakten, Högre ledarutbildning och 
en mängd olika instruktörsutbildningar 
inom bland annat klättring, trygghets- och 
samarbetsövningar, höghöjdsaktiviteter, 
trampolin och segling. 

I TAKT MED ATT SENSUS NATIONELLT arbetar för att utveckla samarbetet med de fackliga organisationerna 
inom TCO kan vi notera en ökad verksamhet även regionalt. T.ex. har vi i samarbete med ST arrangerat två di-
gitala medlemskvällar med ”Yoga för kontorsanställda” ett specialanpassat yogaprogram med Frida Trönnberg 
där totalt drygt 70 personer deltog. Arrangemangen blev lyckade och vi funderar nu vidare tillsammans hur vi 
ska utveckla dessa medlemsaktiviteter. 

Regelbundet träffar vi också företrädare för STs regionala råd och diskuterar hur vi bäst ska kunna sam-
verka framöver. I december bjöd regionen in TCO-medlemmar till en digital workshop med Edna Eriksson 
på temat ”Facken och Demokratin”- Vår konstitution, våra grundlagar, är pelarna för vår svenska demokrati. 
Den byggs utifrån principer av en demokratisk rättsstat med mänskliga fri- och rättigheter som grund. Vilka 
principer och varför? Hur hänger det ihop med det fackliga arbetet? Vad är fackets uppgift i en tid när dessa 
principer är utsatta för konflikt och hot från krafter som vill ta bort dem?  

En engagerad grupp på ca fyrtio personer lyssnade, diskuterade och provade på studiematerialet ”Vår 
svenska demokrati”, framtaget av länsbildningsförbunden i Norrbotten, Västerbotten och Mittnorrland.

KFUM Umeå

Nya samarbeten med TCO och dess förbund
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UNDER 2020 HAR DET blivit tydligt att studie-
förbunden får en allt viktigare roll i integrations-
arbetet. Regeringen har genom särskilda folkbild-
ningssatsningar gett studieförbunden extra medel att 
arbeta med speciella målgrupper och med särskilda 
satsningar. 

För Sensus Norrlands del har det inneburit sats-
ningar på asylsökande och nyanlända. I satsningarna 
”Svenska från dag ett” och ”Vardagssvenska” erbjöd 
Sensus drygt 100 personer utbildning i svenska och 
samhällskunskap. Detta skedde genom strukturerade 
studiecirklar med inslag av studiebesök och föreläs-
ningar från intressanta aktörer i samhället. 

I och med covid-19 har verksamheten de sista må-
naderna av 2020 förflyttats till nätet vilket självklart 
varit en utmaning, dock en utmaning som vi anser att 
vi klarat av på ett bra sätt.

Särskilda 
folkbildningssatsningar 

Under året har vi också fått möjlighet att påbörja 
ett arbete för kvinnor som är hemma med barn och 
har behov av att lära sig mer svenska. I samverkan 
med Svenska kyrkan har vi kunnat erbjuda föräld-
rautbildningar som byggt på materialet Barn i vän-
tan/Barn i start. Arbetet kommer att utvecklas under 
2021 där vi hoppas kunna erbjuda verksamheten till 
fler kvinnor och i fler församlingar. 

I och med covid-19 gav regeringen extra medel till 
studieförbunden att arbeta med personer som har 
blivit eller riskerar att bli uppsagda pga av pandemin 
via verksamheten ”Arbetsmarknadsnära insatser”. 
Sensus Norrland valde att koncentrera sitt utbud av 
studiecirklar till temat Starta eget. 

Under hösten och en bit in i januari 2021 har där-
för ett antal cirklar getts digitalt till personer i hela 
landet på det temat. 
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Kyrkomusik och körer
Efter en aktiv start på året fick en stor del av verksamheten ställas om p.g.a. 
coronapandemin. Vi jobbade intensivt med att hitta former för att mötas och 
med att inspirera till att hålla digitala möten. När vanliga övningar var möj-
liga såg vi till att ordna dessa med stor distans mellan deltagarna. Trots det 
svåra läget fanns det driv och uppfinningsrikedom hos många grupper. 

Prova-på-kurs i kyrkomusik 
En  ”Prova-på-kurs till kyrkomusikeryrket” genom-
fördes i september i Hornsbergskyrkan på Frösön. 
Kursen arrangerades av Härnösands stift, Mellan-
sels folkhögskola och Sensus studieförbund. Under 
tre dagar fick deltagarna undervisning i orgelspel, 
piano, sång, dirigering, musikteori och körsång. Un-
dervisningen skedde både individuellt och i grupp 
och anpassades efter deltagarnas förkunskaper. To-
talt medverkade sex deltagare från 21 till 72 år från 
olika delar av Härnösands stift.

Storband och blåsorkestrar
En rad orkestrar i Norr och Västerbotten har sin 
verksamhet i studiecirklar genom Sensus. Även dessa 
var tvungen att ställa om sin verksamhet och under 
året hittade man flera snillrika sätt att ändå spela 
tillsammans. När våren och sommaren kom övade t.ex. 
Station Steet Big Band utomhus. Två av orkestrarna, 
Swinging Wheel i Piteå och Norrfjärdens blåsorkester, 
har visat att det på digital väg går att framföra musik 
fast man inte fysiskt får vara tillsammans. Flera av 
orkestrarna har också haft digitala planeringsmöten.  

Kyrkomusikerfortbildningen Mötesplats – musiker förde under 
2020 ett turnéliv. På fyra platser i Härnösands stift arrange-
rades fortbildningsdagar med fokus på orgel. Platserna och 
orglarna valdes utifrån det orgelinventeringsprojekt som 
stiftet arbetat med. Gästföreläsare var orgelprofessor Johannes 
Landgren som bl.a. undervisade i orgelvård, improvisation och 
”master-classes”. Han avslutade varje dag med att spela en or-
gelkonsert. Innan konserten höll kyrkomusikern i församling-
en/kontraktet en föreläsning om orgelbyggaren och historien 
om orgelns tillkomst. Platserna var Boteå (Sollefteå pastorat), 
Hammerdal (Strömsunds pastorat), Njurunda (Njurunda för-
samling) samt Nätra (Nätra-Sidensjö pastorat). 

Mötesplats – musiker
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KREATIVITETEN OCH UPPFINNINGSRIKEDOMEN 
växte i takt med regeringens och folkhälsomyndig-
hetens råd om begränsningar och nedstängningar. 
Zoomverktyget blev ett viktigt redskap för att kunna 
fortsätta ha möten, bedriva studiecirklar och träffas i 
olika samtalsgrupper. 

Vi lärde oss ssnabbt de viktigaste funktionerna 
och i samband med det erbjöd vi kurser där våra cir-
kelledare fick lära sig grunderna i Zoom. Under april 
och maj månad erbjöd vi sex sådana kurstillfällen för 
anställda i Svenska kyrkans församlingar och även 
stiftspersonal. 

Under fyra datum i april bjöd Sensus och Härnö-
sands stift in till digitala möten specifikt för kyr-
komusiker, för att särskilt prata om körsång. I maj 
erbjöd samma arrangörer samtliga lärare på orgel-
lägret till webbinariet ”Hur ditt tankesätt påverkar 
din prestation och spelande”, som leddes av Lousie 
Hellbom. 

I slutet av augusti startade serien ”Morgonkaffe 
för kyrkomusiker”. Även detta en digital mötesplats 
där vi samtalade om på vilka sätt pandemin påverkat 
verksamheten. Vi delade erfarenheter, glädjeämnen 
och frustrationer med varandra. Dessa mötesplat-

Kreativa lösningar för 2020
Sensus verksamhet med Svenska kyrkan, kör och kyrkomusik: ”Ställ inte in, 
ställ om” var nog det uttryck som mest präglade verksamhetsåret 2020! 

ser utvecklades i oktober till ”Eftermiddagskaffe för 
kyrkomusiker”.  Ytterligare ett webbinarium arrang-
erade Sensus tillsammans med Härnösands stift i 
slutet av augusti. Föreläsare var Nina Sandell och det 
handlade om orgelmetodik och orgelundervisning. 
Titeln var ”Skrid till verket”. 

Körverksamheten hittade under perioder olika 
lösningar på att trots allt kunna bedriva någon slags 
körsång. En del delade kören och träffade grupperna 
varannan vecka, några bildade kvartetter, några gav 
sånglektioner till två eller tre personer. Några pröva-
de också på att livesända sina körövningar.  

Mycket av årets inomhusverksamhet fann nya 
vägar ut i friska luften och ut i naturen. Kulturpro-
gram som ”Allsång”, ”Sång på äldreboenden” och 
"Sång på berget" flyttade utomhus när vädret tillät. 
Församlingarnas verksamhet ”Liten och stor”, för 
föräldralediga med små barn, blev under våren en ut-
omhusaktivitet i form av barnvagnspromenader med 
olika teman, sånger och upplevelser. ”Walk and talk” 
blev populärt som metod i flera studiecirklar under 
året. Många samtal har pågått under promenader och 
fler har upptäckt vinsterna med att prata och samti-
digt få röra på sig.
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Körledaren och frilansmusikern 
Elin Örebrand ställde om under 
2020. Från att ha kalendern full 
med jobb och resor – till tvär-
stopp. Något som många i kul-
turbranschen fått känna av. Hon 
tog då kontakt med Sensus och 
tillsammans skapade vi ”Elins 
Glashus”, en serie webbsända 
livespelningar från Elins Glashus 
på gården hemma i Klabböle. Hon 
bjöd in lokala Umeåmusiker till 
sitt glashus, där de gjorde enkla 
”unplugged”-konserter som strea-
mades på Elins Facebooksida. 

I början av året, innan alla om-
ställningar, hölls EFS Västerbot-
tens Musikforum 2020 på Folkets 
Hus och Vasakyrkan i Umeå i 
samarbete med Sensus. Under 
tre dagar samlades körledare, 
musiker, kantorer, körsångare, 
pastorer, ideella – människor som 
på olika sätt är engagerade i eller 
intresserade av musiklivet inom 
EFS. De träffades för workshops, 
seminarier, gudstjänster, kon-
serter, festmiddag och samvaro. 
Ett uppskattat evenemang, som 
förhoppningsvis blir en tradition.  

2020 var ett omställningarnas år. 
I samarbete med både Luleå och 
Härnösands stift har Sensus fått 
tänka nytt och skapa flera olika 
nya mötesplatser för anställda, 
förtroendevalda och ideella nu 
när vi inte kan ses fysiskt. Några 
exempel är forumdagarna för barn 
och unga, som i vanliga fall är en 
två dagars fortbildningskonferens 
på plats någonstans i Luleå stift. 
I år gjordes dessa dagar digitala, 
via Zoom. Samma sak med fort-
bildningsdagar om de nya konfir-
mandriktlinjerna som egentligen 
skulle ha varit en turné på olika 
platser. Sensus har även stöttat 
Härnösands stift med både digital 
mötesplats och support. Det har 
varit kontraktsdagar för präster 
och diakoner, stiftsfullmäktige, 
seminarier och presskonferenser.

Under hösten har Sensus till-
sammans med EFS Västerbotten  
bistått med Zoom-konton ute i 
föreningarna. Hemgrupper och 
bokcirklar har då kunnat fortsätta 
digitalt och det har även lett till 
en del nystartade grupper. Även 
många samtalsgrupper, alp-
hagrupper och konfirmandgrup-
per har kunnat fortsätta med hjälp 
av de digitala mötesverktygen. 
Lycksele församling och försam-
lingar i Skellefteå kontrakt har 
t.ex. använt Zoom till sina kon-
firmandgrupper. Vi har även haft 
många zoom-introduktionskurser 
för ledare.

Under hösten 2019 och vintern 
2020 genomförde Luleå stift och 
Sensus sex stycken ”Barnrätts-da-
gar” i stiftets samtliga pastorat/
kontrakt. De två sista i Storuman 
och Pajala genomfördes i slutet 
av januari och början av februari. 
Dessa kursdagar har varit välbe-
sökta med fokus på barns rätt och 
hur man jobbar med Barnkonse-
kvensanalys.

Att röra på sig och samtidigt göra 
en resa på insidan har blivit allt 
mer efterfrågat i pandemins spår. 
Luleå domkyrkoförsamling har 
ordnat flera pilgrimsvandringar 
med varierande sträcka. Alla har 
snabbt blivit fullbokade. Pilgrims-
vandringarna innebär att man får 
samtala eller gå i ensam tystnad 
och bearbeta en text som vand-
ringen inleds med. Man får lära 
sig vad en pilgrim är och vilka 
symboler, tankar och vilken lättare 
utrustning en pilgrim har under 
såväl korta som längre vandringar.

EFS Västerbottens 
Musikforum 2020

Barnkonsekvens-
analys – BKA

Pilgrimsvandringar 
– en vandrande studiecirkel

Sensus och 
stiften ställde om

Bokcirklar och hem-
grupper på Zoom

Elins Glashus
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DEN 13 FEBRUARI FICK PIPELINE 
och Sensus en förfrågan från bok-
ningsbolaget Live Nation, gruppen 
Hov1 ville göra en promotionturné 
och ge bort sex spelningar gratis 
till sina fans runt om i Sverige, en 
spelning på Pipeline skulle då bli 
den enda i Norrland. Gick detta 
att ordna? Det var snabba puckar 
som gällde – redan den 26 febru-

ari skulle den tänkta konserten gå av stapeln. Resultatet var att vår medlemsorganisation Pipeline fick kalla in 
både nya och gamla ideella krafter för att få detta att gå i lås.

Ett dygn innan konserten började unga fans till Hov1 att köa utanför klubben, flera sov över i sovsäckar ut-
anför entrén för att komma in och få bra platser. En timme innan konsert var det en så lång kö att den sträckte 
sig runt hela kvarteret. Pipeline var fyllt till sista plats under denna konsert som bandet kallade Cirkus Mon-
tague, det var kokhett i konsertlokalen och Hov1 och deras crew var mycket nöjda med upplevelsen och det 
proffsiga arrangemanget på Pipeline.

Publiken de fick se en mycket intim konsert med sitt favoritband som i vanliga fall spelar på festivaler inför 
storpublik. Detta blev ett unikt kulturarrangemang som inte kunnat genomföras på så kort tid utan ideella 
krafter och mycket erfarenhet.

FRÅN APRIL OCH FRAMÅT bedrev Sensus livemusikverksamhet anpassad till de rådande restriktioner som 
gällde då. Under året har vi anpassat verksamheten ytterligare, då nya råd och bestämmelser kommit både 
internt från Sensus och från Folkhälsomyndigheten. Fram till november 2020 har vi hunnit med att arrangera 
16 livearrangemang. Dessa har skett i samarbete med arrangörsföreningen Stuck On i restaurangen Captain 
Cooks lokaler. De rådande omständigheterna har gjort att vi tvingats ha en väldigt liten och begränsad publik 
på plats, med en värd som tagit emot och placerat människor i lokalen. För att möta förutsättningarna har vi 
livestreamat spelningarna och haft en ganska stor publik som tittat på dem via länk. Under det här året har vi 
tillsammans med våra samarbetsparter och i vissa fall även med vår studiecirkelverksamhet lärt oss mycket 
om streamade konserter och den här typen av produktioner. Det är ju inte jämförbart med riktig livemusik-
verksamhet – men har ju samtidigt varit mycket bättre och roligare än ingen verksamhet alls. Banden som 
varit med har verkligen uppskattat att trots allt kunna spela inför publik, även om den inte varit i samma rum. 

Hov1 på 
Pipeline

UNDER HÖSTLOVET ANORDNADE Sensus en gratis, tvådagars låtskrivarkurs för lovlediga ungdomar. Den som 
höll i kursen var Jonatan Lundberg, en erfaren låtskrivare som arbetat bland annat med t.ex. Jakob Hellman 
och Mattias Alkberg. Deltagarna, mellan 15 och 20 år, fick tips och råd om hur de kommer igång eller tar sig 
vidare med sitt låtskrivande. Inga förkunskaper krävdes, det viktiga var att viljan att skriva låtar fanns. Vi 
begränsade deltagarantalet för att kunna ha bra med utrymme. Kursen blev uppmärksammad av både Öster-
sunds-Posten och P4 Jämtland som kom och gjorde reportage.

Låtskrivarkurs på höstlovet – med Jonatan Lundberg 

Live-streamade konserter i Östersund  
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SELÅNGER KOMMUN ÄR ETT AV många band som har 
studiecirkel hos Sensus i Sundsvall. Bandet tog sitt 
namn från den gamla kommunindelningen i Väster-
norrland. Selånger kommun var platsen där många 
av medlemmarna växte upp. Efter en sommar med 
studioinspelningar fick vi på Sensus Sundsvall frågan 
om vi ville vara med och arrangera Selånger kom-
muns releasefest för EP:n ”I Skallen”. 

Då vi älskar engagerade studiecirklar sa vi givetvis 
ja! Sveateatern i Sundsvall bokades för ändamålet och 
planeringen för hur vi skulle kunna genomföra detta 
arrangemang på ett säkert sätt sattes igång. Stolar 

Ett coronaanpassat kulturarrangemang med Selånger kommun  
placerades ut enligt Folkhälsomyndighetens rikt-
linjer, men för att både förstärka vikten av avstånd 
och ge den nya vardagen en rolig twist knöts det fast 
färgglada heliumfyllda ballonger med lampor i på 
stolarna.

Kvällen var en succé! Bandet var superglada att få 
fira sin nysläppta EP i en sådan fin konsertlokal och 
besökarna kände sig både säkra och glada över att 
äntligen kunna få gå på konsert igen. Ljudteknikern 
var tacksam att äntligen få ett betalt jobb och vi på 
Sensus fick återigen jobba på fältet med ett riktigt 
livearrangemang.  

SENSUS LÅTSKRIVARCAMP är ett initiativ från region 
Stockholm och region Norrland där vi tillsammans
kommer anordna ett låtskrivarcamp för producenter 
och låtskrivare från de båda regionerna.

Sensus arbetar idag mycket för band och live men 
gör tyvärr färre satsningar för musikproduktion
och studio som idag är en stor del av vår verksamhet. 
Vi tror detta projekt kan vara ett bra mervärde
för våra produktion- och låtskrivarsamarbeten.

Det 8-11 oktober 2020 gjordes en pilot på låtskri-
var-campet i Nevo Studios i Sundsvall. Sex låtskri-
vare och producenter från Stockholm och Norrland 
som under helgen skapade musik i mindre grupper. 
Utöver Sensuspersonalen som stöttade musikska-
parna fanns även externa etablerade ledare med lång 

erfarenhet av branschen på plats. De externa ledarna 
jobbade som föreläsare ochsom bollplank och inspi-
ration för grupperna.

Deltagarna blev under campet tilldelade ”leads”, 
dvs man fick skriva mot en artist eller ett
önskemål från ett skivbolag. I upplägget ingick även 
flertalet föreläsningar om musikbransch,
workflow och mastering. I Nevo Studios fantastiska 
lokaler fick låtskrivare och producenter möjlighet att 
skapa tillsammans i en unik och inspirerande miljö. 

Sensus Writes blev väldigt lyckat och uppskattat 
och har nu tagits med i den nationella verksamhets-
planen för 2021. Campet kommer att genomföras på 
två orter under 2021 och anmälan kommer att öppnas 
för deltagare från hela landet!

Sensus 
Writes
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UNDER 2020 UTBILDADE DE 1 977 personer och 
erbjöd stöd och rådgivning till 87 personer i Väster-
botten och Norrbotten. De hade verksamhet i följan-
de kommuner: Skellefteå, Umeå, Robertsfors, Malå, 
Sorsele, Luleå, Piteå, Boden, Älvsbyn, Jokkmokk, 
Pajala, Kalix, Kiruna, Arvidsjaur, Gällivare, Haparan-
da och Överkalix.  De erbjöd också stöd till ärenden 
från kommuner utanför Västerbotten, exempelvis 
Kramfors. 

Båda verksamheterna fick under 2020 finansie-
ring från Myndigheten för ungdoms- och civilsam-
hällesfrågor. Rättighetscentrum Norrbotten fick 
också finansiering från Region Norrbotten, Luleå 
kommun, Sparbanken Nord och Piteå kommun. 
Rättighetscentrum Västerbotten hade också under 
året medel från Allmänna arvsfonden för det treåriga 
projektet Perspektivbyrån - Normkreativa metoder 
för likabehandling. 

Rättighetscentrum Västerbotten 
Med anledning av pandemin så ställdes flera plane-
rade arrangemang och utbildningsinsatser in under 
våren. Under hösten lyckades vi dock ställa om och 
arrangerade flera utbildningsinsatser via digitala 
plattformar.  

Under året har lagt kraft på att synas och verka 
opinionsbildande i sociala medier. Vi har också, med 
Region Västerbotten som uppdragsgivare, genomfört 
ett projekt med att kartlägga diskriminering inom 
hälso-och sjukvården inom Region Västerbotten.  Ett 
uppdrag som innebar att vi fick möjlighet att skapa 
kontakter med tjänstepersoner och ideella aktörer 
inom samtliga kommuner i Västerbottens län.  

Omfattningen på den juridiska rådgivningen var 
ungefär lika som tidigare år. Främst skedde rådgiv-
ningen över telefon, mejlväxling och genom digitala 
bildsamtal.  Med anledning av pandemin, för att bidra 

Antidiskriminering 

Sensus Norrland driver två antidiskrimineringsbyråer: Rättighetscentrum 
Västerbotten och Rättighetscentrum Norrbotten. Deras arbete handlar om 
att förebygga diskriminering i samhället och främja människors lika rättig-
heter och möjligheter. Detta görs genom tre huvudsakliga arbetsområden: 
kostnadsfri juridisk rådgivning till enskilda personer som upplever sig dis-
kriminerade, kompetenshöjande insatser om diskriminering och opinions-
bildande insatser. 
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till att minska smittspridningen och följa Folkhäl-
somyndighetens rekommendationer, har fysiska råd-
givningsmöten endast skett i undantagsfall när det 
varit en förutsättning för att kunna hantera ärendena. 
År 2020 hade hälften av de inkomna ärenden sam-
band med diskrimineringsgrunden funktionsnedsätt-
ning. Därefter är det diskrimineringsgrunden etnisk 
tillhörighet som näst flest ärenden haft samband 
med.  

Perspektivbyrån och Rättighetsvandring 
Perspektivbyrån är ett arvsfondsfinansierat projekt 
som pågått 2017-2020, med syftet att skapa jämlika 
och tillgängliga verksamheter för barn 8-12 år. Under 
året utformade vi hemsidan www.perspektivbyrån.
nu där du kan ladda ner vårt metodmaterial: en 
interaktiv deckarlek för att inhämta barns synpunk-
ter, känslor och tankar samt konkreta förslag på hur 
verksamheterna kan göras tryggare och mer inklude-
rande. På hemsidan erbjuds också utbildningar i dis-
krimineringslagen och i praktiskt förändringsarbete, 
tillgängliga för vem som helst att ta del av.  

Vi har under året även hållit i ett flertal digitala 
utbildningar och workshops för bibliotek, idrotts-
föreningar, simhallar, kulturföreningar samt större 
organisationer.  

Delprojektet, Rättighetsvandringar, syftar till 
att utveckla metoder for mer jämlika stadsmiljöer. 
Under 2020 har vi genomfört flera konferenser där vi 
presenterat projektets slutsatser samt tagit fram en 
slutrapport som lett till att projektet och dess frågor 
uppmärksammats i flera mediekanaler.  

Rättighetscentrum Norrbotten
Nästan samtliga offentliga arrangemang som ställdes 
in under vår och sommar genomfördes under andra 
halvan av året, utöver de som redan var planerade för 
hösten och vintern. Mycket har ställts om till digitala 
arrangemang men en del genomfördes på plats. En av 
höjdpunkterna var en intensiv föreläsningsturné med 
Edna Eriksson på temat ”Hoten mot demokratin” 
som nådde närmare hälften av länets kommuner. Den 
del av verksamheten som drabbats hårdast av pande-
min är utbildningssidan, där vi sett ett tapp i antalet 
beställningar. 

Antalet enskilda som fått rådgivning har ökat nå-
got jämfört med tidigare år. Rådgivningen har främst 
skett över telefon eller genom digitala bildsamtal. 
2020 hade mer än hälften av inkomna ärenden 
samband med diskrimineringsgrunden funktions-
nedsättning. Andelen har ökat stadigt sedan diskrimi-
neringsformen bristande tillgänglighet, som särskilt 
skyddar personer med funktionsnedsättning, inför-
des i lagen 2015.  
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PANDEMIN, OCH RESTRIKTIONERNA som följde med den, kom som en kalldusch för hela 
folkbildningssverige. Med en verksamhet som av tradition bygger på det mänskliga mötet i 
det fysiska rummet behövde fokus och allas prioritet snabbt bli omställning till digital verk-
samhet. Det folkbildningsmässiga förhållningssättet ville vi behålla. Men platsen och rum-
met behövde ändras. 

Inventering av verktyg, tips och metoder

Listor med verktyg och metoder för nätbaserade möten plockades fram och delades. Er-
farenheter och kunskaper om arbete och folkbildning i det digitala lyftes fram. Samarbeten 
mellan medarbetare som förut kanske aldrig jobbat tillsammans blev snabbt en självklar-
het. Infrastruktur och digitala verktyg fanns på plats sedan tidigare och för många medar-
betare i Sensus var videomöten och regionöverskridande kontakter redan vardag. Så det var 
bara att sätta igång. Och igång satte det. 

Vad gör vi nu?
Folkbildningen flyttar in i nya rum
I Sensus skapar vi vår verksamhet i samverkan med medlems- 
organisationer och samarbetsparter. Men pandemin minskade 
möjligheterna att mötas fysiskt. Och samtidigt ökade behovet 
av möten, samtal och reflektion. Vi förstod snabbt att vi snarast 
behövde möjliggöra folkbildning i det digitala rummet. 

PANDEMI OCH DIGITAL OMSTÄLLNING
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PANDEMI OCH DIGITAL OMSTÄLLNING



Sensus Norrland Verksamheten 2020 2120 Sensus Norrland Verksamheten 2020

Sensus ledning initierade snabbt en krisgrupp som 
analyserade läget och såg vilka åtgärder som krävdes. 
Krisgruppen fungerade sedan som ett nav och en mo-
tor i det fortsatta arbetet. En av de första åtgärderna 
var att skapa en arbetsgrupp för digital omställning, 
med inriktning mot föreningar, organisationer, cir-
kelledare och deltagare. Fokus blev cirkelledare och 
deltagare och hur de snabbt och enkelt skulle kunna 
komma igång med att mötas digitalt. Man enades om 
att skapa en lättbegriplig guide, fylld med verktyg och 
tips som Sensus-medarbetare hade god erfarenhet av 
och kunde lära ut. Eventuella trösklar för att rent tek-
niskt komma igång skulle bort. 

Sensus digitala verktygslåda

Den lättbegripliga guiden som byggdes fick namnet 
Sensus digitala verktygslåda. Innehållet skapades 
utifrån egna nätpedagogiska erfarenheter samt uti-
från efterfrågan från våra kontakter och samarbeten. 

Grunden blev instruktioner kring digitala verktyg, 
ljud och bild i videomöten, film, mötesformer, strea-
ming och upphovsrätt. Allt för att skapa förutsätt-
ningar för att kunna mötas trots geografisk distans, 
karantän och avstånd. Den första versionen av den 
digitala verktygslådan blev klar 27 mars. Vi vågade, 
provade och lärde under tiden, utan att från början 
riktigt veta vart det skulle ta vägen. Men det bar sig 
och det höll ihop. Cirklar, konferenser och årsmöten 
fick nya och tekniskt anpassade former i det digitala. 

Lärande för alla

Parallellt med att den digitala verktygslådan togs fram 
insåg vi att det fanns en mängd saker vi i Sensus behö-
ver kunna för att hitta oss själva som folkbildare i det 
digitala. En arbetsgrupp som kunde stötta, koordinera 
och skapa infrastruktur för lärtillfällen bildades. Det 
fick det att gro och växa i hela landet. Alla som ville 
fick bidra med sin kunskap och dela den med andra. 

FOLKBILDNINGEN  
FORTSÄTTER PÅ NÄTET

Sensus har länge erbjudit och stöttat distans- 

verksamhet i olika former. Men när en stor 

del av den fysiska verksamheten riskerade 

att ställas in eller skjutas upp så blev det 

extra viktigt att samla och synliggöra vår 

distansverksamhet på hemsidan.

⊲ sensus.se/distans

PANDEMI OCH DIGITAL OMSTÄLLNING

10 mars

Förbundsrektor tillsätter 

en rikstäckande kris-

grupp för att hantera 

coronasituationen.

10 mars

Folkhälsomyndigheten 

meddelar att risken för 

samhällsspridning är 

mycket hög. Alla med 

symtom på luftvägssym-

tom uppmanas att avstå 

sociala kontakter.
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SENSUS DIGITALA VERKTYGSLÅDA

Sensus digitala verktygslåda erbjuder stöd 

till alla som behöver ställa om sin verksam-

het till distans. Den digitala verktygslådan 

innehåller tips och råd om olika plattformar 

för digitala möten och videosamtal, men 

också lösningar för körer som vill öva på 

distans, styrelser som vill hålla årsstämmor 

digitalt och musikband som vill live-streama 

sina evenemang.

⊲ digitalaverktyg.sensus.se

11 mars

WHO deklarerar att 

covid-19 är en pandemi.

13 mars

Folkhälsomyndighetens 

riskbedömningsmall för 

arrangörer av evene-

mang publiceras.

16 mars

Allmänna sammankoms-

ter med fler än 500 per-

soner förbjuds. Personer 

över 70 år uppmanas att 

begränsa sina sociala 

kontakter.

18 mars

Folkbildningsrådet be-

slutar om dispenser som 

möjliggör verksamhet på 

distans. Universitet och 

gymnasieskolor övergår 

till distansundervisning.

19 mars

Studieförbunden i sam-

verkan kommer överens 

om gemensamma förhåll-

ningssätt till verksamhet.

11 mars

Sensus första gemen-

samma förhållningssätt 

publiceras i våra kanaler 

för internkommunikation.

13 mars

sensus.se uppdateras 

med corona-information. 

Mejlutskick till alla ledare 

om hur verksamheterna 

påverkas.

19 mars

En arbetsgrupp med 

uppgift att samordna 

den digitala omställning-

en startar. Den första 

versionen av risk- och 

väsentlighetsanalys görs.

20 mars

Intern och extern infor-

mation om att Sensus 

ställer om all verksamhet 

där det är möjligt till 

digitalt/distans. Fysiska 

träffar endast efter nog-

grann riskanalys.

23 mars

Arbetsgruppen Lärtillfäl-

len startas. Den första 

livestreamade konserten 

i serien "Kultur för årsrika" 

sänds. Konserterna vänder 

sig särskilt till personer 

som tillhör en riskgrupp.
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VI KALLAR DET LÄRTILLFÄLLEN

Behovet av att snabbt dela kunskap och stötta 

varandra i den digitala omställningen ledde till 

en mängd videomöten mellan medarbetare. 

Mötena var öppna för alla och kom att kallas 

lärtillfällen. Från mars till december hölls cirka 

225 interna lärtillfällen i olika ämnen. Ungefär 

40 av Sensus medarbetare bidrog med sina 

kunskaper. Under året skapades även lärtill-

fällen som riktade sig mot Sensus medlemsor-

ganisationer, samarbetsparter och ledare. 

De uppstod ur önskemål och förfrågningar 

men också utifrån våra egna idéer och med 

utgångspunkt i den digitala verktygslådan. 

Alla medarbetare kunde också efterfråga de lärtillfäl-
len som de kände att de behövde.

Från början var det ett fåtal medarbetare som höll 
lärtillfällen för våra medlemsorganisationer och sam-
arbetsparter. Men över tid blev det fler och fler som 
kände sig trygga med att dela med sig av sina kunska-
per. Det var, och är, ett arbete i ständig utveckling. 
Utifrån föreningars, organisationers och studiecirk-
lars behov, förutsättningar och önskemål har vi ut-
vecklat folkbildningen i de digitala rummen.

Ställa in, ställa om, skapa nytt? 

En stor del av vår verksamhet kunde alltså snabbt 
genomföra en flytt från fysiska till digitala rum. För 
andra delar av verksamheten har det varit tuffare att 
ställa om. Hur repar ett band när musikhusen tvingas 
stänga? Hur träffas en kör med många medlemmar? 
Hur kan man genomföra en planerad konsert när det 
finns restriktioner? 

 Mycket kulturverksamhet har fått ställas in. Samti-
digt har också helt ny verksamhet skapats. Varianter 
av streamade konserter och livesända kulturupple-
velser har vuxit fram. Via videomöten har kunskap 
och kompetenser spridits även till våra kulturutövan-
de ledare och deltagare. Flera av dessa digitala lärtill-
fällen har varit väldigt populära med många anmälda.

Uthållighet och engagemang inför 2021

Pandemin har skapat nya utmaningar, hinder och 
begränsningar. Vi har fått utforska, prova och skapa 
möjligheter för mänskliga möten. Ingen vet vad som 
blir det nya normala eller vad vi har med oss i bagaget 
när det här året övergår i ett nytt. Men en förhopp-
ning är att vi kan ta med oss kraften i den förflyttning 
som gjordes. En trolig konsekvens av pandemin och 
den omställning till digitalt som gjordes är i alla fall 
att vi kommer att ha stor nytta av det kreativa och 
lösningsinriktade förhållningssättet.

PANDEMI OCH DIGITAL OMSTÄLLNING

SENSUS ERBJUDER  
DIGITALA MÖTESRUM

I september lanserades en ny version av 

Sensus digitala verktygslåda. Här presentera-

des konkreta stödåtgärder till föreningar och 

grupper som har samarbeten med Sensus. 

Som exempel kan nämnas att få egna konton 

till digitala mötesrum via Zoom, tillgång till 

Sensus digitala lärplattform Learnify och möj-

lighet till förenklad hantering av cirkellistor 

med Sensus e-tjänst.

27 mars

Allmänna samman-

komster med fler än 50 

personer förbjuds.

13 augusti

Folkhälsomyndigheten 

publicerar särskilda 

rekommendationer för 

körverksamhet.

20 oktober

Uppsala län blir först ut 

med skärpta lokala råd.

24 november

Max åtta personer får 

delta i allmänna samman-

komster och offentliga 

tillställningar.

14 december

Nya nationella råd ersät-

ter de lokala råden.
27 december

Arbetet med att vaccinera 

personer i Sverige inleds.

25 mars

Kampanjen "Folkbild-

ningen fortsätter på 

nätet" inleds i Sensus alla 

sociala mediekanaler.

27 mars

Sajten Sensus digitala 

verktygslåda lanseras i 

en första version.

1 april

Sensus utbud av digitala 

evenemang växer sig 

större och kommuniceras 

i sociala medier.

16 april

Sensus digitala verktygs-

låda lanseras externt. 17 september

Den digitala verktygs-

lådan byggs ut med 

moduler för omställ-

ningsstöd för Sensus 

samarbetsparter.

2 november

All verksamhet med 

fysiska träffar pausas 

efter att de skärpta lokala 

råden börjat införas.



Sensus Norrland Verksamheten 2020 2322 Sensus Norrland Verksamheten 2020

43/44

Fakta om Sensus Norrland

Sensus Norrland omfattar Norrbotten, Väster-
botten, Jämtland och Västernorrlands län som 
totalt består av 44 kommuner. Tillsammans 
med föreningar och organisationer vi samarbe-
tar med skapar vi mötesplatser för lärande och 
utveckling runt om i regionen. 

STYRELSE
Regionstyrelsen väljs med två års 
mandat. Ledamöter 2020 – 2021:

• Gunnar Persson, ordförande
• Lena Hannu, vice ordf
• Christina Andersson
• Carina Aynsley
• David Bergquist,  

personalrepresentant
• Per-David Carlsson
• Torsten Halvarsson
• Mikael Hellgren
• Masood Raufi
• Eva Rosendahl

SENSUS  
NORRLAND

Sensus Norrland bedriver verksamhet i 
43 av de 44 kommuner som regionen 
omfattar.

REGIONKONTOR 

Centralesplanaden 20. 

891 32 Örnsköldsvik

REGIONCHEF
Birgitta Sedin

KONTOR OCH  
VERKSAMHETSLOKALER
Luleå, Piteå, Skellefteå, Sundsvall,  
Umeå, Örnsköldsvik, Östersund.

MUSIKHUS
• LV5, Sundsvall
• Pipeline, Sundsvall
• Domsaga, Sundsvall
• G:a Tingshuset, Östersund,
• Gula Villan, Östersund
• Bageriet, Östersund

VERKSAMHETER
Utöver vår ordinarie bildningsverksamhet 
är Sensus Norrland också huvudman för 
två antidiskrimineringsbyråer: 

• Rättighetscentrum Norrbotten 
• Rättighetscentrum Västerbotten

MEDLEMSORGANISATIONER
Sensus studieförbund har både nationella 
och regionala medlemsorganisationer. 
Utöver det samarbetar vi med en mängd 
olika samarbetsparter.

Nationella medlemsorganisationer:
• Amningshjälpen
• Bröstcancerförbundet
• Credo
• EFS
• Frisk & Fri – Riksföreningen mot  

ätstörningar
• Föreningen Svenska kyrkans anställda i  

Sjukhuskyrkan SKAIS
• Individuell Människohjälp
• KFUM Sverige

• Kvinnor för mission
• Kvinnor i Svenska kyrkan
• Kyrkans Akademikerförbund
• Kyrkomusikernas Riksförbund
• Mandeiska trossamfundet i  

Sverige och Finland
• RFHL, Riksförbundet för Rättigheter, 

Frigörelse, Hälsa och Likabehandling
• Riksförbundet EKHO
• Riksförbundet för SuicidPrevention  

och Efterlevandes Stöd – SPES
• S:t Georgs Scoutgillen i Sverige
• Scouterna
• SHEDO
• Sigtunastiftelsen
• Spädbarnsfonden

• Stiftelsen Sverige och Kristen Tro
• Svenska kyrkans arbetsgivar- 

organisation
• Svenska kyrkans lekmannaförbund
• Svenska Kyrkans Unga
• Svenska Lottakåren
• Svenska Muslimer för fred  

och rättvisa
• Sveriges Konstföreningar
• Sveriges Kyrkosångsförbund
• Sveriges Syriska Riksförbund
• Trossamfundet Svenska kyrkan
• Y´s Men International, distrikt Sverige
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Sensus studieförbund har 
32 nationella medlemsorga-
nisationer. Sensus Norrland 
har utöver dem fler regionala 
medlemsorganisationer och 
samarbetsparter.

39 % av verksamheten sker i 
samarbete med en medlems-
organisation eller samarbetspart. 

Antal studietimmar 2020 till-
sammans med samarbetsparter 
utöver medlemsorganisationer. 

Sensus Norrlands yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt är 1 553 ledare verksamma i regionen.

Antal studietimmar 2020 i studiecirklar, annan folkbild-
ning och kulturprogram*.

*Kulturprogram = 9 studietimmar

Deltagare 2020 i studiecirklar och annan folkbildning 
fördelade efter åldersgrupp.

Unika deltagare 2020 i studie-
cirklar och annan folkbildning.

32

213 583

17
 34

6

32
 43

3

Oscar 13 och Lars-Einar 92

SAMARBETEN

VERKSAMHET

DELTAGARE OCH LEDARE

15 %

49 %

21 %

15 %

Studiecirklar Annan  
folkbildnings- 
verksamhet

Kultur- 
program

78 % 10 % 12 %

Fördelning av verksamhet 2020.

Antal kulturprogram i Sensus 
Norrland 2020. Det kan exem-
pelvis vara digitala föreläsningar 
eller livestreamade konserter.

Sensus Norrland genomförde 
5 927 arrangemang under 
2020. Det blir 16 arrange-
mang per dag om en fördelar 
dem jämt över året.

År 2020 har präglats av 
coronapandemin. Sensus 
Norrlands verksamhetsvolym 
har minskat med 31 % sedan 
föregående år.

Totalt nådde Sensus Norrland 
135 608 deltagare under 2020. 
Om en fördelar dem jämt över 
året blir 372 deltagare per dag.

2 88616 arrangemang/dag 372 deltagare/dag

Sensus Norrland i siffror

39  %

< 13 år 

13 - 24 år

25 - 65 år

> 65 år

De tre största medlemsorga-
nisationer i Sensus Norrland 
räknat i antal studietimmar.

1. Svenska kyrkan
2. EFS
3. KFUM Sverige

Bland Sensus deltagare finns kvinnor, 
unga, ickebinära, landsortsbor, äldre, 
män, stadsbor... 100 % människor.
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Sensus studieförbund Norrland
Centralesplanaden 20, 891 32 Örnsköldsvik
sensus.se


