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"I linje med vår identitet fortsätter 
vi nu utvecklingen i de nya former 
vi skapat, som till exempel rådslag, 
torg och Sensus X."

2019 blev min övertygelse om att vi i Sensus tillsammans med andra studieförbund be-
hövs för att värna vårt demokratiska samhälle bergfast. I den tid vi lever är de möjlig-
heter folkbildningen skapar omistliga. Perspektiv behöver vidgas och människor mötas 
för att tillsammans utveckla och utvecklas. Som ett vi – inte som vi och de andra. För tio 
år sedan när jag började som rektor i Sensus såg samhället annorlunda ut. Då, för tio år 
sedan, var det ännu inte tydligt att hållbarhet skulle bli den ödesfråga den är idag och att 
mänskliga rättigheter skulle ifrågasättas på det sätt som sker nu. Mer än någonsin är det 
tydligt att det arbete vi gör – utifrån vår människosyn, vårt förhållningssätt och våra må-
lområden – behövs idag.

2019 var också året då folk-
bildning och studieförbund 
ifrågasattes på ett sätt jag inte 
tidigare varit med om. Bland 
landets kommuner finns de 
som inte ger bidrag alls till stu-
dieförbund men också de som 
pekar ut ett eller två som inte 
får bidrag. I sociala medier ifrågasätts offentliga bidrag till studieförbund av olika skäl. I 
studieförbundsvärlden har ifrågasättandet prövat vår sammanhållning och lojalitet med 
varandra, och gett upphov till en större samsyn och fördjupade insikter om vikten av 
noggrann verksamhetsuppföljning och ett säkert kvalitetsarbete.

2019 var året då vi gick i mål med vårt utvecklingsarbete. På förbundsstämman i juni 
slutrapporterades Destination framtiden och Vilja vidare. I linje med vår identitet fort-
sätter vi nu utvecklingen i de nya former vi skapat, som till exempel rådslag, torg och 
Sensus X. Det kan du läsa mer om på följande sidor.

2019 fick Sensus riksförbund i och med skapandet av gemensamma funktioner ett utö-
kat uppdrag. Vi har arbetat ihärdigt med att genomföra det som beslutats och har kom-
mit långt men är inte riktigt framme ännu. Det är en utmaning att balansera delar och 
helhet när vi kommer till konkreta förändringar i vardagen för så många av oss.

2019 fortsatte vi arbetet med att stärka relationerna med våra medlemsorganisationer och 
samarbetsparter. KFUM som ni kan läsa mer om längre fram är ett av flera exempel på 
det. Vi gör mer och mer utvecklingsarbete hand i hand med dem vi är till för helt enkelt.

Ann-Katrin Persson
Förbundsrektor



Sensus riksförbund Verksamheten 2019 54 Sensus riksförbund Verksamheten 2019

Folkbildningshjältar
Sensus 13 705* cirkelledare 
skapade förutsättningar för del-
tagare att ge och ta plats samt 
utvecklas under året.

Tar ton
I samverkan med Sensus deltog 
59 649* människor i körer, band 
och annat musicerande 2019. 

Samhällsbyggare
Under året deltog 138 371* 
människor i Sensus studiecirk-
lar och utvecklade på så sätt sig  
själva och samhället i stort.

* över hela landet
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Vilja folkbildning

hela folkbildningsidén grundar sig i att människor möts och delar kun-

skap och erfarenhet med varandra. Vi tror att det i sammanhang där det 

känns meningsfullt att vara med respekt för varandras olikheter skapas 

förutsättningar för ett samhälle med engagerade och delaktiga människor.

Därför förändras och utvecklas Sensus studieförbund i samspel med sam-

hället i stort och i nära samverkan med medlemsorganisationers, samar-

betsparters och deltagares utveckling. Vi hittar ständigt nya föreningar, 

organisationer och verksamheter att samarbeta med, inte minst med 

medlemmar som är nya i folkbildningssverige. 

I folkbildningen får olika slags kunskaper ta plats i en grupp. Det kan handla 

om att känna till fakta, ha erfarenheter inom ett område eller färdigheter 

inom ett hantverk. Vi skapar förutsättningar för människors utveckling som 

deltagare, arrangörer, studiecirkelledare, band- och föreningsmedlemmar. 

Det är människors glöd, engagemang och vilja - tillsammans med folkbild-

ningens metoder som skapar utveckling, när exempelvis en grupp träffas i 

en bokcirkel kring hållbarhet, musiker ses i replokalen, en förening hittar 

formerna för sitt arbete, scoutledare får en utbildning i att möta deltagare 

med speciella behov och kyrkomusiker reflekterar över teologi.

om folkbildning
Svensk folkbildning är en fri och frivillig bildning och 

utbildning för i huvudsak vuxna. Folkbildningen har flera 

syften och skapar nya chanser i livet för många. Över 

en miljon människor deltar varje år i verksamheten. Till 

folkbildningen räknas folkhögskolor och studieförbund. 

om studieförbund
Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund. Bakom 

studieförbunden står olika folkrörelser och andra orga-

nisationer. Det ger varje studieförbund en unik profil. 

Studieförbund finansieras till stor del genom stöd från 

stat, regioner och kommuner.

om pedagogik
Folkbildningens pedagogik handlar om att anpassa studie-

cirklar efter deltagarnas förutsättningar och behov. Det be- 

tyder att folkbildningens deltagare har stort inflytande över 

vad och hur de ska lära sig. Deltagarna söker sin egen kun-

skap genom dialog, interaktion och reflektion. Studieför- 

bunden hjälper till med material och kunskap för att möjlig- 

göra meningsfullt och utvecklande lärande.

om sensus
Sensus studieförbund skapar och finns med där mötes- 

platser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsam-

mans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och 

deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet 

och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning.

sensus.se/identitet
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Det här gjorde vi 
bland annat »

Mars 2020. I samband med att den här verksamhetsberättelsen  
slutredigeras är vi mitt i, eller i början av, en Corona-pandemi.  
Det ställer helt nya frågor till oss och utmanar hela samhället.  
I skrivande stund arbetar vi för högtryck med att ställa om  
verksamheten och organisationen för att fortsätta göra så bra  
folkbildning vi kan och samtidigt minska risken för smittspridning.
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Kyrka i hållbar utveckling
SVENSKA KYRKAN, på nationell nivå, stift och försam-
lingar arbetar alltmer samlat med hållbarhet och Sen-
sus spelar roll med folkbildningsmässig kompetens.

Tillsammans med Svenska kyrkan har Sensus varit 
med att utveckla och hålla i en tre dagars kurs Kyrka i 
hållbar utveckling för miljögrupper och engagerade i 
församlingar. Den första kursen var på Flämslätt stifts-
gård i april och den andra i Västerås i oktober. Kursen 
tog upp ämnen som klimatutmaningen, teologisk re-
flektion, omställning och metodiskt arbete för hållbar 
utveckling. Vid båda tillfällena medverkade bland annat 
Martin Hedberg, meteorolog och Pella Thiel, ekolog. 

DE EXISTENTIELLA FRÅGORNA, frågor om hur vi för-
håller oss till livet, frågor om tillit, tillhörighet, mål 
och mening, berör oss alla. 

Klimatfrågorna ställer oss inför en rad existen-
tiella frågor. Många äldre lider av ensamhet och allt 
fler unga mår dåligt. Likaså har anhöriga till personer 
som är drabbade av psykisk ohälsa det svårt och lever 
med ett ständigt, nedbrytande stresspåslag.

Sensus har många medlemsorganisationer för 
vilka de existentiella frågorna är viktiga. Svenska 
kyrkan, SPES, SHEDO, RFHL, Svenska Samernas 
Riksförbund och Bröstcancerförbundet är exempel 
på några av dem. 

För att öka vår kompetens att arbeta med frågorna 
samlas nu verksamhetsutvecklare från Sensus samtli-
ga regioner i en satsning där vi lär av, och med varan-
dra. Arbetet inleddes med att kartlägga befintliga ma-

Sensus arbete kring existentiella frågor

terial och koncept. Vi upptäckte att det finns mycket 
att ta vara på av det som redan tagits fram. 

Tillsammans lyssnar vi in och strävar efter att 
tillgodose våra medlemsorganisationers behov av 
koncept, utbildningar, verktyg och studiematerial. 
Vi bidrar också vid många större kunskapshöjande 
arrangemang. Vid sådana tillfällen har vi nytta av var-
andra och det stora nätverk som vi har tillsammans. 

Sensus var 2019 medarrangör och medverkade vid 
den nationella suicidpreventiva konferensen. Dessut-
om var Sensus i flera regioner samarbetspart vid den 
suicidpreventiva dagen.

Läsa för livet är en metod för att med utgångspunkt i 
det skrivna ordet samtala om livsfrågor i studiecirkelns 
form. Arbetet för att utveckla och sprida metoden görs i 
samarbete med SPES, Riksförbundet för suicid preven-
tion och efterlevandes stöd, som initierat projektet. 
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Under vår förändringsresa har viktiga åtgärder gjorts för att vi 
bättre ska möta de vi är till för, det vill säga våra medlemsorga-
nisationer, samarbetspartners och deltagare. Vi har under 2019 
genomfört fler viktiga åtgärder i Vilja vidare för att leva vår 
identitet, vara det vi vill vara och åstadkomma det vi bestämt 
oss för samt för att komma samman som ett Sensus.

Rådslag

Som en del i vår gemensamma planeringsprocess 
bjöd i oktober förbundsordförande och förbunds-
rektor in till ett första Rådslag på Sigtunastiftelsen. 
Där träffades förtroendevalda, chefer och verksam-
hetsnära medarbetare för att omvärldsbevaka och 
ensa huvudsakliga inriktningar så att de harmonie-
rar i högre grad än tidigare. Ett andra rådslag ägde 
rum i februari 2020. Vi samtalar nu för första gång-
en hur våra huvudsakliga inriktningar kan gå mer 
hand i hand.

Arbete pågår – 
på väg mot ett Sensus

Torg

Under året inrättades Torg som är forum för erfa-
renhetsutbyte, lärande och omvärldsbevakning samt 
för att bygga relationer inom olika områden. Tor-
gen samlar medarbetare med uppgifter som har med 
torgets område att göra. Initiativ till Torg kan tas av 
medarbetare, medlemsorganisation och/eller samar-
betsparter.

Exempel på torg är Rättighetsbaserat arbete i kyr-
kan, Existentiell och psykisk hälsa, Musikhus, Musik i 
kyrkan, Scouterna samt Pedagogik och digitalisering.
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Sensus X

I Sensus X genomförs tydligt definierade insatser för 
att stärka Sensus som helhet. Vem som helst kan ta in-
itiativ till en Sensus X-insats. För varje insats bildas ett 
team som arbetar stegvis med att åstadkomma skillnad 
för de insatsen är till för. Det ska ta max sex månader. 
Medarbetarna som går in i teamet har tydliga roller 
och är aktiva under hela arbetet. Teamet kan bestå 
av både Sensusmedarbetare och personer från med-
lemsorganisationer och samarbetsparter. Sensus X har 
en ledningsgrupp och ett resursteam.

Inom ramen för Sensus X har vi fördjupat samar-
betet med Scouterna, där vi ser resultat i förbättrade 
relationer och verksamhetsutveckling. Ett liknande 
arbete sker nu tillsammans med KFUM. Vi har ge-
nom insatsen Musikhus i förändring fått ett gemen-
samt grepp kring verksamhetsutveckling kopplat till 
våra musikhus. Som en fortsättning av det sker nu 
bland annat en belysning av musikhusens ekonomi. 
Genom en Sensus X-insats om körmusiken har vi för-
djupat förståelsen av hur vi samarbetar. Det har lett 

vidare till två Torg, ett för musik i kyrkan och ett som 
lyfter de fristående körerna.

Andra exempel på Sensus X-insatser är en insats 
för mer folkbildningsverksamhet i våra studiolokaler, 
fördjupat samarbete med SOM – Svenska Oberoen-
de Musikproducenter samt arbetet med psykisk och 
existentiell hälsa.

Gemensamma funktioner

Som stöd för att vara ett Sensus finns nu Gemensam-
ma funktioner. Funktionerna ska vara ett stöd, driva 
ett gemensamt arbetssätt och samla kompetens som är 
svår och dyr att upprätthålla i varje enskild del av Sen-
sus. Vi har gemensamma funktioner för Gustav, IT, HR, 
kommunikation, lön och ekonomi. Gustav och IT är har 
varit igång en längre tid, HR och kommunikation har 
kommit igång med sina uppgifter och lön och ekono-
mi arbetar med att förutom löpande insatser förtydliga 
gränssnitt för sina uppgifter. Organisatoriskt är medar-
betarna samlade i tre hemvister på riksförbundet, med 
sina fysiska arbetsplatser på olika platser i landet.



Sensus riksförbund Verksamheten 2019 1110 Sensus riksförbund Verksamheten 2019

ALLT FLER AV VÅRA medlemsorganisationer och sam-
arbetsparter vänder sig till oss för att utveckla sina för-
hållningssätt och metoder inom den digitala arenan. 
Det handlar om att skapa förutsättningar att mötas på 
nätet. Det kan exempelvis handla om att tillsammans 
med Sensus utveckla digitala studiematerial eller le-
darutbildningar. Ofta handlar det inte om antingen 
fysiska eller digitala möten, utan att hitta användbara 
kombinationer utifrån behov och förutsättningar.

En viktig del är att utveckla verktyg och arbetssätt 
för nätbaserade studiecirklar och utbildningar. Vi befin-
ner oss bara i början av den digitala folkbildningens ut-
veckling och Sensus ligger långt framme i det arbetet.

SENSUS HAR LÄNGE varit en aktiv part i civilsamhäl-
let. Vi tog tidigt position för att tillsammans med dem 
vi är till för identifiera civilsamhället som en egen 
sektor. Vi tycker det är viktigt att både synliggöra och 
vara med och påverka civilsamhället i olika samman-
hang. På det spåret har vi fortsatt genom åren. 

Genom vårt engagemang i Ideell Arena, Sektor3, 
Civos, Forum och IDEA har det blivit alltmer tyd-
ligt hur viktigt det är att civilsamhället verkar som 
en samlad röst i dialog med det offentliga och tydligt 
visa att vi är något annat än näringslivet. Vi behöver 
se vår egen styrka och samla rösten för att visa vilka 
vi är och vad vi gör.

Sedan en tid tillbaka förs samtal om ett närmare 
samarbete eller samgående mellan Arbetsgivarfören-
ingen KFO och IDEA som båda är fristående arbets-
givarorganisationer för ideella organisationer samt 
Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd och 

Ett händelserikt år för civilsamhället och Sensus engagemang

Forum – idéburna organisationer med social inrikt-
ning. Tanken är att skapa bättre förutsättningar för 
ett starkt och självständigt civilsamhälle. 

Många av civilsamhällets organisationer har eko-
nomiska utmaningar att både klara av basverksam-
heten, vara en aktör som arbetar med intressepolitisk 
påverkan samt ha tid och resurser att vara medlem-
mar i flera olika övergripande organisationer. 

Ambitionen är en ny gemensam organisation som 
kan göra skillnad. Samordning kan frigöra resurser 
som kan finansiera ett oberoende långsiktigt intresse-
politiskt arbete. 

Arbetsgivarfrågorna behöver utvecklas, breddas 
och anpassas efter de olika idéburna branschernas 
behov. Genom att gå samman frigörs kraft och resur-
ser för partsgemensamt utvecklingsarbete och i för-
längningen bättre kollektivavtal.

Några exempel på vad vi har gjort under året i 
samarbete med medlemsorganisationer och samar-
betsparter är:

• I samarbete med KFUM har vi utvecklat stöd för 
delegaterna inför KFUM:s årsmöte 2019.

• I samarbete med Unionen Göteborg och region Väs-
tra Sverige har vi utvecklat och genomfört en ledar-
skapsutbildning för ordföranden/vice ordföranden.

• I samarbete med Rädda barnen har en digital sty-
relseutveckling genomförts under året.

• I samarbete med Vårdförbundet har vi genomfört 
en serie Skypecaféer med målgruppen chefer.

Sensus digitala utveckling



Sensus riksförbund Verksamheten 2019 1110 Sensus riksförbund Verksamheten 2019

Barnets rätt –  
en bok om barnkonventionen 

INFÖR ATT BARNKONVENTIONEN blir lag i Sverige i 
januari 2020 har vi uppdaterat boken Barnets rätt.

Boken ger en grundläggande introduktion till 
barnkonventionen, vad betyder det att barnet ska ha 
inflytande och hur avgör vi vad som är barnets bästa? 
Vad innebär barnkonventionen i praktiken, vad får 
det för konsekvenser i våra verksamheter; på scout-
lägret, fotbollsträningen eller i kören? 

Boken innehåller såväl faktaavsnitt som verktyg 
och metoder för ett konkret barnrättighetsarbete. 
Den riktar sig till alla som vill veta mer om barnkon-
ventionen och dess synsätt men även till dem som vill 
få tips på samtalsfrågor och övningar 
Boken kan beställas på sensus.se/barnetsratt

KYRKOMÖTET UPPMANAR HELA Svenska kyrkan till 
en långsiktig och systematisk satsning på undervis-
ning och lärande. Kyrkomötet, som är Svenska kyr-
kans högsta beslutande organ, höll i oktober 2019 för 
första gången, ett tematiskt möte där undervisning 
och lärande stod i centrum.

Kyrkomötet samlas vid två sessioner och det var vid 
den första samlingen som man ville pröva ny arbetsfor-
mer, seminarier och dialogforum. 

Sensus fick frågan om att vara med och utforma 
och genomföra dialogforum. Tanken var att ge möj-
lighet för ledamöter att under kort tid ta del av olika 

områden som är viktiga för undervisning och lärande. 
Vi ville också att samtalen skulle präglas av lyssnan-
de, reflektion och interaktion. 

Varje ledamot fick en meny där elva olika statio-
ner presenterades. Exempel på frågor vid stationerna 
kunde vara:
 
• Om en katekes skulle skrivas idag, vad skulle den 

innehålla?
• Teologi och pedagogik, hur hänger det ihop?
• Vilka arenor finns för undervisning i vardagen?

Dialogforum på kyrkomötet
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Sensus förbundsstämma 2019

TORSDAGEN DEN 13 JUNI 2019 genomfördes Sensus 
studieförbunds ordinarie förbundsstämma i Stock-
holm. Totalt 106 deltagare samlades i hörsalen på 
Historiska museet.

Temat för årets förbundsstämma var tillit. Stäm-
man inleddes med musik av Stockholmsbaserade 
bandet Reign. Johan Söderman, professor på institu-
tionen för pedagogik, kommunikation och lärande på 
Göteborgs universitet höll en föreläsning med rubri-
ken Tillitens betydelse för individ och samhälle. 

Under dagen fick stämman bland annat en rapport 
om Sensus förändringsprocess Vilja vidare som före-

drogs av förbundsrektor Ann-Katrin Persson. Stäm-
man beslutade också om en uppdatering av stadgarna 
enligt förbundsstyrelsens förslag som ett led i ska-
pandet av ett Sensus.

Till förbundsordförande de nästkommande två 
åren valde förbundsstämman enhälligt Solveig Inin-
bergs. Det blir Solveigs tredje period som förbunds-
ordförande i Sensus. Utöver de övriga valen av sty-
relseledamöter, revisorer, valberedning med mera 
avtackades också Hannu Kannuussaari som lämnade 
förbundsstyrelsen efter många år som förtroendevald 
i Sensus.

I SENSUS MUSIKVERKSAMHET finns fler än 2000 mu-
sikgrupper runt om i landet. Vi stöttar musiker och de 
som vill utvecklas inom musik där de är och på deras 
villkor. Vi finns med på alla nivåer, från den enskilde 
deltagaren som vill lära sig spela ett instrument eller 
gå en kurs i inspelningsteknik, till alla de som träffas i 
studiecirkelform för att lära av och med varandra, till 
nationella och internationella scener, mötesplatser och 
lärtillfällen.

Sensus verkar för att skapa inkluderande och 
tillgängliga förutsättningar och sammanhang för 
människor att mötas, lära sig, växa, dela, börja testa 
och utvecklas inom musik. Vi har musikhus med re-
plokaler, studios och utrustning. Vi har kompetenta 
ledare i instrumentundervisning, musikproduktions-
kurser, DJ-kurser med mera. Vi arrangerar spel-
ningar och stöttar arrangörsföreningar. Men kanske 
viktigast av allt är alla de studiecirklar som sker på 
deltagarnas eget initiativ.

En del verksamhet gör vi tillsammans med andra 
aktörer inom musiklivet, till exempel SOM – Svenska 
Oberoende Musikproducenter, Svensk Live och Mu-
sikerförbundet. Den verksamheten handlar ofta om 
att ge verktyg till de som närmar sig musikbranschen. 
Vilka rättigheter, möjligheter och skyldigheter kom-
mer med att boka spelningar, ge ut musik eller skriva 
låtar tillsammans med andra? 

Vi försöker ofta kombinera så mycket värdeska-
pande som möjligt. Manifest on Tour, Die Neuen 
Schweden och ÅÄÖ...Sounds Swedish är alla exempel 

på verksamheter där vi erbjuder både speltillfällen 
och kompetensutveckling för musikgrupper, kon-
sertupplevelser för publik, samtidigt som vi skapar 
mötesplatser för olika musiklivsaktörer.

Exempel på gemensamma aktiviteter 2019:

Västerås Cityfestival

Under 2019 fick Sensus sätta upp en nationell scen på 
Västerås Cityfestival under namnet Sensus Sweden. 
Totalt spelade tjugo akter från fem Sensusregioner i 
alla möjliga genrer. 

The Indie Business Toolbox Basics

The Indie Business Toolbox Basics är ett koncept 
där grupper som släpper sin egen musik får handfas-
ta tips kring allt en behöver veta om musikutgivning 
och hur en når ut med sin musik. Konceptet består av 
ett digitalt nätverk, mötesplats och föreläsning. 

The Indie Business Toolbox Basics är ett samarbe-
te mellan Sensus och SOM – Svenska Oberoende Mu-
sikproducenter. Under 2019 genomfördes konceptet 
i Sundsvall, Östersund, Linköping, Norrköping och 
Stockholm.

ÅÄÖ… Sounds Swedish

ÅÄÖ... Sounds Swedish är ett samarbete mellan Sen-
sus, Talentcoach och Westside Music Sweden, där vi 
tar med oss ett antal av våra akter till festivalen The 
Great Escape i Brighton och genomför dels ett mu-
sikbranschmingel och dels spelningar.

Sensus musikverksamhet –  
för alla som vill utvecklas inom musik.
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KITKA spelade på  

Västerås Cityfestival 2019.
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Inför KFUM Sveriges riksombudsmöte 2019 skapade KFUM och 
Sensus tillsammans en årsmötesskola, som lades upp på Sensus 
lärplattform Learnify. Syftet med årsmötesskolan var att fördju-
pa den demokratiska processen inför mötet, och ge svar på frå-
gor som inte minst nya ombud och medlemmar kunde tänkas ha.

Lika villkor för alla på 
KFUM Sveriges årsmötesskola 
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DET VAR I SAMBAND MED KFUM 
Sveriges riksombudsmöte 2017 
som tanken väcktes att inför nästa 
möte hitta sätt att underlätta för 
ombud och deltagare att förbereda 
sig och bättre förstå hur ett riks-
ombudsmöte går till.

Efter en första kontakt med 
Sensus hade man ringat in uppgif-
ten; att ta fram material som skul-
le ge svar på vad ett riksombuds-
möte egentligen är, hur det rent 
praktiskt går till och ge tips på bra 
sätt att förbereda sig. Idén om en 
årsmötesskola var född.

– Vår ambition var att göra en 
årsmötesskola såväl för dem som 
varit på flera riksombudsmöten 
och för dem som aldrig varit det. 
Alla skulle känna sig inkluderade, 
säger Anna Burack, verksamhets-
utvecklare på Sensus riksförbund. 

Tillsammans med Linnea Hård 
af Segerstad, ledamot av KFUM 
Sveriges styrelse, var hon den som 
arbetade fram formerna för års-
mötesskolan. 

– Att ta fram en årsmötessko-
la med Sensus innebar en or-
dentlig satsning på demokratin 
inför vårt årsmöte. Den möjlig-
gjorde mer lika förutsättningar 
för vana och ovana årsmötesdel-
tagare, på ett sätt vi aldrig lyck-
ats med tidigare, säger Linnea 
Hård af Segerstad.

En trestegsraket

En första del, i form av ett bildspel 
med text och berättarröst, gav svar 
på vad ett riksombudsmöte är. Var 
skulle det äga rum? Vilka får åka 
på det? Skillnaden mellan att vara 
ombud och deltagare, och andra 
relevanta frågor.

En andra del, i form av en film 
gav svar på hur själva mötet går 

"Att ta fram en årsmötesskola 
med Sensus innebar en ordent-
lig satsning på demokratin inför 
vårt årsmöte. "

till. Vad gör man de olika dagar-
na, när finns tid att diskutera och 
debattera och när är det färdigdis-
kuterat och skarpt läge att gå till 
beslut? 

Filmen gav också en rent visu-
ell presentation av var på Tegel-
bruket i Örebro, platsen för mötet, 
de olika programpunkterna var 
tänkta att äga rum.

– Vi ville att den som kom till 
mötet och kanske kände sig lite 
otrygg skulle känna sig lite trygga-
re; så här ser det ut på Tegelbruket 
och så här går formalia till. Därför 
var vi också väldigt detaljerade 
i våra beskrivningar, säger Anna 
Burack.

Den tredje delen i årsmötessko-
lan handlade om hur man kunde 
förbereda sig inför riksombudsmö-
tet, enskilt eller tillsammans med de 
andra i sin medlemsförening.

Inspiration för flera organisationer

Som en del i förberedelserna an-
ordnades också två webbinarier 
där samtliga som skickat in motio-
ner fick tillfälle att presentera dem 
på ett lite friare sätt än i en strikt 
motionstext. Även KFUM Sveriges 

styrelse presenterade sina propo-
sitioner och även vad de beslutat 
ge för svar på motionerna. Övriga 
deltagare på webbinarierna kun-
de via chatt ställa frågor kring de 
motioner och propositioner som 
presenterats.

– Där var vi strikta med att 
detta inte var tillfällen att föra en 
debatt kring förslagen, bara att 
ställa klargörande frågor. Vi ville 
inte föregå de åsiktstorg som skul-
le anordnas på mötet, säger Anna 
Burack.

En av hennes tankar kring att 
vara med och skapa årsmötessko-
lan var redan från start att resul-
tatet skulle kunna vara aktuellt 
även för andra organisationer och 
föreningar som samarbetar med 
Sensus. 

– Vi har redan fått kvitto på att 
den tanken var rätt. Till exempel 
kommer Sensus medlemsorga-
nisation SPES, riksförbundet för 
suicidprevention och efterlevan-
des stöd, att följa KFUM Sveriges 
exempel inför sitt årsmöte 2020.

Linnea Hård af Segerstad, ledamot av 

KFUM Sveriges styrelse
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Daniel Petrén och Lisa Carr är gla-

da att medverka i Sensus monter 

på Bok- och biblioteksmässan. 
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Digitala möten och lärgrupper i Sensus medarbetarutbildning

Vad är hållbarhet, fred, våld, jämställdhet 

och hållbarhet? Vad är en studiecirkel? 

Det blev många spännande samtal utifrån 

samtalsstartartärningarna.  

Besökaren fick lämna sitt tumavtryck och 

skriva hur hen bidrar till en bättre värld  

Med sig därifrån fick hen en utmaning 

från en tidigare besökare.

Tips för bokcirkeln var riktigt poppis. Vi 

delade ut bokmärken och foldrar med 

metodinspiration. 

Mänskliga möten på  
Bok- och biblioteksmässan

Sensus fanns på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg för att visa vad vårt 
folkbildningsarbete betyder för civilsamhället. Fokus i vår monter på Globala 
torget låg på mänskliga möten och vad det kan tänkas betyda för en hållbar 
utveckling. Besökarna fick koppla samman världens stora utmaningar i form 
av fred, hållbarhet, inkludering och jämställdhet med sitt eget liv och att 
genom folkbildningen utveckla verktyg att påverka sitt sammanhang i posi-
tiv riktning. Ytterligare en monter var den vi hade tillsammans med Svenska 
kyrkan och Se Människan-scenen. Här erbjöd vi Samtal fortsätter, en möjlig-
het för besökaren att med ledning av en samtalsledare fördjupa och fortsätta 
samtalet tillsammans med andra. 

FÖR ATT MOTSVARA BEHOV och vara relevanta för 
våra medlemsorganisationer och samarbetsparter 
behöver vi ständigt utmana och utveckla vår kom-
petens. Därför har vi utvecklat Sensus medarbeta-
rutbildning. Utbildningen handlar om att få grund-
läggande kännedom och kompetens utifrån de åtta 
kompetensområden som ryms i vad vi kallar genom-
syrande kompetens. 

Sensus medarbetarutbildning fick ett helt nytt 
upplägg under 2019. Utbildningen har sträckt sig över 
en hel termin där lärandet har skett genom förbere-
delseuppgifter, lärgrupper via digitala möten på video 

och ett dygn tillsammans på Sensus möte. 
Alla medarbetare förväntas ta ansvar för uppgifter, 

kompetens- och verksamhetsutveckling utifrån de 
roller och funktioner som de har. Som medarbetare 
har du mandat och ansvar och du agerar för organisa-
tionens bästa. Tillsammans åstadkommer vi verksam-
het och resultat för dem vi är till för. 

– Ett plus är att ha träffarna utspridda över längre 
tid så det ges möjlighet till reflektion mellan träffarna  
samtidigt som man hinner lära sig sitt nya jobb, säger 
en deltagare från höstens medarbetarutbildning.
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LÄXHJÄLPEN ÄR EN NY samarbetspart sedan hösten 2018 som vi just nu 
är i en spännande utvecklingsfas tillsammans med.

Läxhjälpens vision är att alla ska växa upp med förutsättningar att 
klara skolan och forma sin egen framtid. Sensus och Läxhjälpen är nu 
inne på sitt tredje år tillsammans. 

– Det har varit inspirerande att utveckla vår samverkan med Läxhjäl-
pen, säger Berit Murley, en av Sen-
sus medarbetare i region Stockholm 
Gotland som varit drivande i att 
utveckla samverkan mellan Läxhjäl-
pen och Sensus. 

– Vi har samsyn kring vikten av inkludering, bildning och lärande när 
vi arbetar med vår olika uppgifter som organisationer. All samverkan 
och utveckling har den enskilde deltagarens behov i fokus vilket innebär 
att Sensus och Läxhjälpen behöver vara lyhörda för både läxhjälparnas 
och läxhjälpgruppernas behov, konstaterar Berit. 

Läxhjälpen är en stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuse-
rat läxhjälpsprogram för elever som riskerar att inte klara skolan. Läx-
hjälpens resultat är imponerande. Enligt deras egna undersökningar når 
72 % av deltagarna gymnasiebehörighet, 82 % höjer sitt självförtroen-
de och 87 % får ökad lust att studera vidare. Läxhjälpen har som idé att 
verka där det behövs som mest, det vill säga i skolor där skolresultaten 
ligger under rikssnittet.

– Vi är glada och stolta över att vara en samarbetspart med Läxhjäl-
pen, som verkligen gör skillnad och har ett viktigt samhällsuppdrag, 
fortsätter Berit. 

Sensus har tillsammans med Läxhjälpen identifierat möjliga för-
djupningsområden att arbeta med under år 2020. Ett exempel är ledar-
utbildning inom grupputveckling, diskriminering och folkbildningens 
pedagogik. Vi inom folkbildningen arbetar med bildning som stärker 
självförtroende och motivation till att vilja lära sig mer. Detta gäller för 
deltagaren, men också för ledaren. En viktig uppgift framöver blir därför 
att stärka ledarens roll. Ytterligare en styrka är att vi både samarbetar 
nationellt och inom alla våra regioner. 

Nytt samarbete med Läxhjälpen

"Vi har samsyn kring vikten av in-
kludering, bildning och lärande."
Berit Murley, Sensus Stockholm Gotland

87 % av Läxhjälpens deltagarna uppger 

att de fått ökad lust att studera vidare.

87 %
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Körsång, psalmsång och barnsång

SÅNGRÖSTEN ÄR MÄNNISKANS första och närmaste 
konstnärliga uttrycksmedel, vilket bland annat visar 
sig hos de 50 000 människor som varje vecka sjunger 
i en kör som Sensus samarbetar med. Detta vill Sen-
sus uppmärksamma, stödja och utveckla. Vi bidrar 
till musiklivet bland annat genom att ta fram materi-
al, koncept och verktyg samt möjliggöra mötesplatser 
för körsångare. Här är ett axplock av händelser och 
aktiviteter från 2019.
 
Samarbete om körledarkurser

För andra året är Sensus med i samarbetet om Diri-
gent- och körledarkurserna i Malmö. Kurserna har 
historia ända från 40-talet, men arrangeras sedan 
2008 under en sommarvecka med Körcentrum Syd 
som producent. 60 körledare sam lades i år för att 
lära, nätverka och inspireras av varan dra. Nytt för 
2019 var kursen Anti-Aging för rösten som samlade 
många deltagare. Andra kurser som gavs var dirige-
ring på tre olika nivåer, barnkörledning och kompo-
sition. Övriga organisationer i samarbetet är Sveriges 
Körförbund, Sveriges Kyrkosångsförbund, UNGiKÖR 
och Föreningen Sveriges Körledare.
 
Psalmernas väg

Ett tio år långt och tusentals sidor tjockt projekt av-
slutades under året, då de sista delarna av uppslags-

verket Psalmernas väg blev klara. Alla psalmbokens 
psalmer hade då fått sin genomgång av historik, musik 
och text. Projektet firades med boksläpp och psalmse-
minarium, arrangerat av Wessmans musikförlag och 
Enskilda Högskolan Stockholm. Sensus fanns med som 
medarrangör och presenterade samtidigt den nya stu-
diehandledningen som skrivits, för att underlätta läs-
ning och ge förslag på olika sätt att använda böckerna i 
studiecirklar, gudstjänster och psalmsångskonserter.
 
Upprop för barns sång

Under våren 2019 formulerade Kungliga Musika liska 
Akademien ett upprop för barns sång som ett svar på 
många år av försämrade villkor för barn att få sjunga 
utifrån sina egna fysiska röstförut sättningar. Samti-
digt bjöd man in musiklivet till att skicka in berättel-
ser om aktiviteter av olika slag som görs för barn och 
sång runt om i landet. Responsen var enorm och nu 
följer ett arbete av samordning, bildning och uppbygg-
nad av nätverk.

Under hösten deltog representanter från Sensus 
och tretton andra organisationer i ett rundabords-
samtal om hur vi kan samarbeta för att skapa förbätt-
ring i de sammanhang vi befinner oss och för söka få 
gehör för situationen från flera håll. Förening en Sveri-
ges körledare bjöd in till samtalet i samband med Mu-
sik i Syds konferens Barns röster och sång.
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Så här arbetar Sensus med kvalitet
Vi vill tillfredsställa, och helst överträffa, behov och förväntningar och  
därigenom skapa värde för medlemsorganisationer, samarbetsparter och  
deltagare och samhället i stort. Vi ska också göra det vi säger att vi ska göra 
samt efterleva krav och intentioner från finansiärer och andra intressenter.

SENSUS STYR UTIFRÅN värderingar och Sensus iden-
titet är det viktigaste styrdokumentet. Sensus iden-
titet är vår vägledning i vardagen och i större fram-
tidsfrågor. Genom identiteten skapar vi samsyn kring 
vilka vi är och vad vi vill åstadkomma. I identiteten 
fångar vi upp såväl det folkbildningspolitiska målet 
och statens syften med stödet till folkbildningen som 
uppdraget från våra medlemsorganisationer.

Sensus värderingar kring kvalitet och hur vi åstad-
kommer kvalitet är grunden i vårt kvalitetsarbete och 
synliggörs genom de arbetssätt vi använder. Vi arbe-
tar med ett stegvist förbättringsarbete. Vi har även 
processer av mer övergripande karaktär för att agera 
proaktivt i förutseende syfte, samt reaktivt för att un-
dersöka om det blev som vi tänkt.

Intern kontroll och uppföljning

Riksförbundet ansvarar för särskild kontroll av stats-
bidragsberättigad verksamhet. Regionerna ansvarar 
för uppföljning och rimlighetskontroller av den stats-
bidragsberättigade verksamheten i sin egen region. 
Riksförbundet fördjupar årligen den särskilda intern-
kontrollen i två av de sex regionerna. Efter analys av 
rapporterad verksamhet sker besök i berörda regio-
ner, samtal genomförs med medarbetare och chefer, 
extra noggrann genomgång av 5 % av alla rapporterad 
verksamhet samt kontakt med ledare. Vidare genom-
förs årligen rimlighetskontroller i alla regioner. 

Etikgrupp

Vi har en nationell etikgrupp med representanter 
från varje region och riksförbundet som träffas vid 
minst fyra tillfällen per år. Där förs samtal om hur 
villkor ska tolkas och vad som är god folkbildning för 
Sensus. Extra fokus under 2019 har legat på samver-
kan med nya organisationer och områden där det 
skett volymökningar. 

Risk- och väsentlighetsanalys

Risk- och väsentlighetsanalyser sker årligt återkomman-
de i planeringsprocessen samt vid förändringar och inför 
beslut. Vi vill medvetandegöra och göra en bedömning av 
vilka risker vi är beredda att ta för att skapa värde för de 
vi är till för. Vi behöver ta risker för att göra skillnad, men 
vill även minimera riskerna så att icke önskvärda händel-
ser inträffar. Det vi får syn på i analyserna påverkar såväl 
vårt proaktiva arbete såsom handlings- och verksamhets-
plansarbete, som vårt reaktiva arbete, till exempel sär-
skild kontroll och egenkontroll. Samtidigt är det viktigt att 
medvetandegöra de möjligheter vi ser och vad vi behöver 
göra för att dessa ska bli verklighet. Extra fokus under 
2019 har legat på de situationer som uppstått vid införan-
det av gemensamma funktioner inom HR och kommuni-
kation, Gustav och IT samt Ekonomi och lön. 

Rådslag

Sensus Rådslag är del av den gemensamma planerings- 
och uppföljningsprocessen. Arbetet handlar om att för-
troendevalda och medarbetare från olika delar av Sensus 
möts för att lära av varandra och samtala om gemensam 
riktning. Fokus inför det första Rådslaget som genom-
fördes under hösten var att skapa samsyn kring förhåll-
ningssätt och arbetssätt så att huvudsakliga inriktningar 
framöver blir mer likriktade. För att ta reda på hur de vi 
är till för upplever samarbetet med Sensus genomför vi 
olika undersökningar. Inför höstens Rådslag gjordes en 
förbundsgemensam omvärldsanalys.

Sensus X och Torg

Gemensam verksamhetsutveckling sker i Sensus X 
och i Torg. I Sensus X arbetar team med att utveckla 
verksamhet. I arbetet konkretiseras insatser som för-
nyar och åstadkommer förbättring för de vi är till för. 
Torgen är forum för erfarenhetsutbyte, lärande och 
omvärldsbevakning samt för att bygga relationer inom 
olika områden. Under 2019 har Sensus X genomförts 
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Sensus syn på kvalitet är

• att tillfredsställa, och helst överträffa, behov 

och förväntningar och därigenom skapa 

värde för medlemsorganisationer, samar-

betsparter, deltagare och samhället i stort.

• att göra det vi säger att vi ska göra.

• att efterleva krav och intentioner från finan-

siärer och andra intressenter.

Planera

Gör

Agera

Studera

inom sex områden där varje team arbetat fokuserat 
under sex månader med att skapa höjd kvalitet och för-
bättrade resultat. Under 2019 har tio Torg startats upp 
och samtliga är fortfarande pågående.

Resultat och effekter av vårt systematiska kvalitetsarbete

Internkontroll, egenkontroll och rimlighetskontroller
Vårt systematiska kvalitetsarbete bidrar till att verk-
samheten blir korrekt rapporterad och att vi upptäcker 
felaktigheter i tid. Endast ett färre antal rapporterade 
arrangemang har korrigerats i efterhand. 

Samverkan med  
organisationer, föreningar och fria grupper
Våra inarbetade rutiner när vi inleder samverkan med 
nya organisationer, föreningar och fria grupper säker-
ställer samsyn och kvalitet. Dokumentation av över-
enskommelser har påbörjats, men behöver utvecklas 
vidare under 2020. 

Sensus X

Torg
Transparensen inom Torgen har lett till att medarbeta-
re på eget initiativ kan involvera sig inom områden där 
de har behov eller där de ser att de kan bidra till det ge-
mensammas bästa. 

Kommunikation
Ny verktyg för internkommunikation och kunskapsut-
byte kompletterar varandra och underlättar den inter-
na kommunikationen. Interna webbaserade lärtillfällen 
har höjt kompetensen inom området. 

Vår generella metod för att ständigt förbättra kvaliteten  

baseras på förbättringshjulets återkommande steg där vi 

hela tiden lär av det vi gör

Den gemensamma verksamhetsutvecklingen har lett till 
höjd kvalitet och förbättrade resultat och vi söker gemen-
samma lösningar mellan regioner, mellan regioner och riks-
förbund samt tillsammans med medlemsorganisationer. 
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284

Fakta om Sensus studieförbund

Sensus studieförbund bedriver folkbildningsarbete  
och är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi är en idé- 
buren organisation som arbetar med bildning, kultur, 
relationer samt livs-, rättig hets- och hållbarhetsfrågor. 
Vi verkar i hela landet och i nära samarbete med våra 
medlemsorganisationer. Vår verksamhet är tillgänglig 
för var och en som vill delta.

STYRELSE
Förbundsstyrelsen väljs med två års  
mandat. Ledamöter 2019 – 2020:

• Solveig Ininbergs, ordförande
• Hannah Kroksson, vice ordförande
• Pär David Carlsson
• Ann Marie Ericsson
• Lena Gehlert
• Anders Johansson
• Fredrik Mandelin
• Yasri Kahn
• Erik Sjöstrand
• Britt-Inger Svensson
• Anna Magnusson
• Lena Rydhäll, arbetstagarrepresentant
• Clara Skogsberg, arbetstagar- 

representant

MEDLEMSORGANISATIONER
Sensus studieförbund har både natio-
nella och regionala medlemsorganisa-
tioner. Utöver det samarbetar vi med en 
mängd olika samarbetsparter.

Nationella medlemsorganisationer:
• Amningshjälpen
• Bröstcancerförbundet
• Credo
• EFS
• EKHO – Ekumeniska grupperna för 

kristna hbtq-personer
• Frisk & Fri – Riksföreningen mot 

ätstörningar
• 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
• Sveriges Konstföreningar
• Svenska Lottakåren
• SPES – Riksförbundet för  

SuicidPrevention  
och Efterlevandes Stöd

• Scouterna
• S:t Georgs Scoutgillen i Sverige
• Shedo

• Sigtunastiftelsen
• Spädbarnsfonden
• Stiftelsen Sverige och Kristen Tro
• Svenska kyrkans anställda i  

sjukhuskyrkan
• Svenska kyrkans arbetsgivar- 

organisation
• Svenska kyrkans lekmannaförbund
• Svenska Kyrkans Unga
• Svenska Muslimer för Fred  

och Rättvisa
• Sveriges Kyrkosångsförbund
• Sveriges Syriska Riksförbund
• Trossamfundet Svenska kyrkan
• Y´s Men International Region Sverige

Sensus bedriver folkbildningsverksamhet i 
284 av landets 290 kommuner.

RIKSFÖRBUND KONTOR
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

FÖRBUNDSREKTOR
Ann-Katrin Persson

REGIONER
Sensus studieförbund består av 
riksförbundet och sex regioner
• Sensus Norrland
• Sensus Svealand
• Sensus Stockholm Gotland
• Sensus Västra Sverige
• Sensus Östra Götaland
• Sensus Skåne Blekinge

VERKSAMHET
Sensus studieförbund skapar och finns med 
där mötesplatser för bildning och kultur 
utvecklas. Det gör vi tillsammans med med-
lemsorganisationer, samarbetsparter och 
deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättighe-
ter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är 
folkbildning.
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Sensus har 32 nationella med-
lemsorganisationer. Sensus 
regioner har utöver dem fler 
regionala medlemsorganisatio-
ner och samarbetsparter.

65 % av verksamheten sker i 
samarbete med en medlems-
organisation eller samarbetspart. 

Antal studietimmar 2019 tillsam-
mans med samarbetsparter 
utöver medlemsorganisationer. 

Sensus yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt är 13 705 ledare verksamma i landet.

Antal studietimmar 2019 i studiecirklar, annan folkbild-
ning och kulturprogram*.

*Kulturprogram = 9 studietimmar

Deltagare 2019 i studiecirklar och annan folkbildning 
fördelade efter åldersgrupp.

Unika deltagare 2019 i studie-
cirklar och annan folkbildning.
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SAMARBETEN

VERKSAMHET

DELTAGARE OCH LEDARE

17 %

45 %

23 %

15 %

Studiecirklar Annan  
folkbildnings- 
verksamhet

Kultur- 
program

65 % 18 % 17 %

Fördelning av verksamhet 2019.

Antal kulturprogram i Sensus 
2019. Det kan exempelvis vara 
föreläsningar, konserter eller 
utställningar.

Sensus genomförde 64 606 ar-
rangemang under 2019. Det blir 
177 arrangemang per dag om 
en fördelar dem jämt över året.

Ökning av verksamhetsvoly-
men mellan 2018 och 2019 
räknat i antal studietimmar.

Totalt nådde Sensus 2 688 126 
deltagare under 2019. Om en 
fördelar dem jämt över året blir 
7 365 deltagare per dag.

37 292177 arrangemang/dag +3 % 7 365 deltagare/dag

Sensus studieförbund i siffror

65  %

< 13 år 

13 - 24 år

25 - 65 år

> 65 år

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

1. Svenska kyrkan
2. Scouterna
3. Sveriges Kyrko-

sångsförbund

Bland Sensus deltagare finns kvinnor, 
unga, ickebinära, landsortsbor, äldre, 
män, stadsbor... 100 % människor.

100 %
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