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"Jag är otroligt stolt över hur 
vi hanterat de två kriserna och 
nyckelordet är samverkan.  
Internt i Sensus, med våra 
samarbetsparter och med  
våra kollegor i branschen."

Ann-Katrin Persson
Förbundsrektor

LÅT MIG VARA TYDLIG. 2019 blev min övertygelse bergfast om att vi i Sensus tillsam-
mans med andra studieförbund behövs för att värna vårt demokratiska samhälle.  
När jag såg tillbaka på det året såg jag det som anmärkningsvärt händelserikt.

När jag nu blickar tillbaka på 2020 ser jag det som ett ytterst anmärkningsvärt 
händelserikt år. Det som påbörjats 2019 accelererade 2020. Både media och politik 
har frågan om studieförbunden på agendan. Folkbildningsrådet ålade oss utökade 
kontroller och utökar sina resurser för uppföljning och kontroll. Vi utvecklar och för-
bättrar vårt kvalitetsarbete med stor intensitet.

Det som också hänt är pandemin som drabbat hela världen. I Sensus har vi tagit 
ansvar för att minimera smittspridning och vi har ställt in och ställt om, från fysiska 
träffar till digitala. Vi är stolta över att ligga i framkant i att skapa digitala mötesplat-
ser i olika former och har fått mycket 
uppskattning för det. Vi är också stolta 
över hur väl vi samarbetat i krisläget i de 
särskilda strukturer vi skapat. 

Samverkan med de andra studieför-
bunden i vår branschorganisation Stu-
dieförbunden i samverkan är ytterligare 
något att känna glädje och stolthet över. 
Samverkat har vi också gjort när vi dragit 
vårt strå till stacken i skapande av civil-
samhällets största arbetsgivarorganisa-
tion, Fremia.  

Jag är otroligt stolt över hur vi hanterat de två kriserna och nyckelordet är sam-
verkan. Internt i Sensus, med våra samarbetsparter och med våra kollegor i bran-
schen. Med det följer ett stort och djupt känt tack! 

I Sensus använder vi ofta devisen Möten förändrar människor, människor föränd-
rar världen. Behovet av att mötas finns inbyggt i vårt DNA. Jag tror att när pandemin 
till slut är under kontroll kommer vi att med en stor längtan bege oss till studiecirkel- 
lokalerna, kyrkorna, moskéerna, teatrarna och konsertlokalerna. Ivriga att just få mö-
tas i det fysiska rummet igen.

De digitala mötesplatserna kommer att finnas kvar och utvecklas. Men de kom-
mer aldrig helt ersätta det fysiska mötet, i alla fall inte i min föreställningsvärld. Men 
man ska aldrig vara säker på vad som är möjligt eller omöjligt i framtiden och aldrig 
sluta tro på att det finns vägar som bär framåt och som vi kommer att beträda tillsam-
mans i tillit.
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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 utmaningar 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 sam-
hälle som håller ihop. I oroliga tider när vi utsätts för prövningar blir möten mel-
lan 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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DET HAR GÅTT TIO ÅR sedan Sensus förbundsstyrelse 
beslutade att starta Destination framtiden. Utgångs-
punkten var ett antal utmaningar. Våra medlemsor-
ganisationer och samarbetsparter var inte helt nöjda 
med oss. Sensus upplevdes som spretiga, otydliga och 
som olika i olika delar av landet. Man önskade möta 
ett Sensus i hela landet och att Sensus skulle leverera 
mer lika oavsett vilken del av Sensus man hade kon-
takt med. Regionernas ekonomiska förutsättningar 
var väldigt varierande, en del hade utmaningar i re-
sultat och andra i balans. Inom Sensus och mellan de-
lar av Sensus fanns särsyn kring både vilka vi var och 
vad vi skulle åstadkomma. En särsyn kring förhåll-
ningssätt och arbetssätt. Förutom detta upplevdes då-
varande strategi som svår att styra utifrån.

Vi inledde en förändringsprocess baserat på två an-
taganden. Det ena var att vi på riktigt tror och litar på 
att människor kan och vill. Det andra var att vi tror att 
det enda sättet att åstadkomma en rörelse framåt och 
att åstadkomma varaktiga förändringar i verkligheten 
är att människors förmågor tas tillvara där de verkar.

Förändringsresan har gett oss Sensus identitet 
som svar på vilka vi vill vara och vad vi vill åstadkom-
ma. Nu är identiteten vår vägledning i vardagen och 
i större framtidsfrågor. Identiteten har sex så kallade 

Sensus förändringsprocess är färdig ... men resan fortsätter
målområden som är hållbarhet, livsfrågor, rättigheter, 
relationer, bildning och kultur.

Vi organiserar oss för att samla oss som ett Sensus 
för dem vi är till för, där alla delar kan vara resurser 
för varandra. Det handlar om att nationellt och re-
gionalt ha gemensamma arbetssätt, att se möjlighe-
ter, upptäcka problem i tid och agera tillsammans för 
verksamhets- och kompetensutveckling.

För finansiering gäller att Sensus arbetar med bi-
dragsberättigad verksamhet som kompletteras med 
valda former av ej bidragsberättigad verksamhet när 
det stärker identiteten. Vi använder Folkbildningsrå-
dets fördelningsmodell internt, samt har en åtgärds-
trappa för eget kapital.

Sensus medarbetarskap och kompetens är grun-
den för hur vi tillsammans är relevanta och utvecklar 
vår verksamhet. Sensus medarbetarskap bygger på att 
ta ansvar, engagera sig samt bidra till förtroende och 
samarbete mellan olika funktioner. Vi är medarbetare 
i första hand och har en funktion i andra hand. Kom-
petens är både individuell och organisatorisk som 
syftar till att prestera bättre. Det handlar om att lära 
av de erfarenheter som görs och vidareutveckla verk-
samheten i ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Vi fortsatte på den inslagna vägen och 2019–2020 

utvecklade vi en gemensam planeringsprocess där 
Rådslag spelar en viktig roll. Arbetet på rådslaget 
handlar om att ensa de huvudsakliga inriktningar 
som beslutas vid förbunds- och regionstämmor. De 
huvudsakliga inriktningarna vägleder i utformandet 
av verksamhets- och handlingsplaner. Huvudsak-
lig inriktning vilar i och utgår från Sensus identitet. 
Den beskriver sammanhang, huvuduppgifter, sär-
skilda satsningar kommande år samt medeldisposi-
tion för dessa.

Vi har dragit igång Torg som forum för erfarenhets-
utbyte, lärande och omvärldsbevakning inom olika 
områden. Torget samlar medarbetare med uppgifter 
som har med torgets område att göra. Exempel på torg 
är Rättighetsbaserat arbete i kyrkan, Existentiell och 
psykisk hälsa, Musikhus, Musik och körer, Samverkan 
med scouterna samt Pedagogik och digitalisering.

Vi har Sensus X som är en kuvös för verksamhets-
utveckling där tydligt definierade insatser genomförs 
för att stärka Sensus som helhet i relation till dem vi 
är till för. Exempel på Sensus X insatser är Samarbe-
te med KFUM, Samarbete med Svenska kyrkan och 
Svenska Kyrkans Unga i klimatfrågorna, Folkbild-
ningsverksamhet i våra studiolokaler, Fördjupat sam-
arbete med Svenska Oberoende Musikproducenter 

och Inkluderande musikhus.
Som stöd för att vara ett Sensus finns 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 
Sensus. Vi har gemensamma funktioner för Gustav, 
IT, HR, kommunikation, lön och ekonomi. Organisa-
toriskt är medarbetarna samlade i tre hemvister på 
riksförbundet, med sina fysiska arbetsplatser på olika 
platser i landet. Under 2020 inrättades ett separat fo-
rum där frågor kring gemensamma funktioner samlas 
och hanteras – GF Råd. Det är ett forum för samtal 
om gemensamma funktioners arbete, förändringar, 
utveckling och ekonomi. 

Vi har ett Kompetensråd som ansvarar för att sä-
kerställa att alla medarbetare bär en gemensam kom-
petens kring identitet, folkbildning, medarbetarskap, 
relationer, organisering, kommunikation, systemstöd 
samt ekonomi och finansiering. Under 2020 tog vi 
fram och öppnade den digitala plattformen Kompe-
tenssajten för gemensam kompetensutveckling.

Tio år senare kan vi nu konstatera att vår identitet 
och dess målområden ligger rätt i tiden och fungerar 
i växelverkan med andra i vår omvärld.  Vi har ge-
nomfört de åtgärder vi bestämt för att vara ett Sensus.
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Det här gjorde vi 
bland annat »

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.

8 Sensus riksförbund | Verksamhetsberättelse  2020
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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 PANDEMI OCH DIGITAL OMSTÄLLNING



Sensus riksförbund | Verksamhetsberättelse 2020 1312 Sensus riksförbund | Verksamhetsberättelse  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

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 lärtillfäl-

len som riktade sig mot Sensus medlems- 

organisationer, 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 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 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.

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.

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.

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.

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.
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”NI KÄNNER OSS, men ni är inte en del av oss. Därför 
vill vi gärna engagera er som processledare”.

Detta är ett allt vanligare önskemål som våra med-
lemsorganisationer och samarbetsparter uttryckt på 
senare tid. Vi har en allt större efterfrågan av Sensus i 
rollen som processledare och av processledning. För att 
rusta oss har vi under de senaste åren arbetat systema-
tiskt med kompetensutveckling och lärande så att fler 
medarbetare kan ta på sig rollen som processledare. De 
uppdrag vi arbetar med är av skiftande karaktär när det 
gäller innehåll och omfattning. Ibland är uppdragen i 
gränslandet mellan processledning och utbildning. 

Det som håller ihop Sensus arbete med process-
ledning är att vi utifrån folkbildningens människosyn, 

lärande och pedagogik leder och underlättar proces-
sens gång. Processledaren bidrar med förutsättningar 
för ett kreativt och framåtriktat arbete som involverar 
många i organisationen och ger stöd att nå ett väl för-
ankrat resultat. I processarbetet skapas utrymme för att 
provtänka och hitta nya perspektiv. I en process är varje 
människa viktig och en del av lösningen, både med sin 
kompetens och genom att ta ansvar för utvecklingen. 

Några exempel på uppdrag Sensus har haft under 
året är processer med Svenska kyrkans församlingar, 
stift och kyrkokansliet, styrelseuppdrag med KFUM 
och Vårdförbundet samt utveckling av metoden Led-
arskap i rörelse. Under pandemin har processledning-
en flyttat över till det digitala rummet.

Mötesplats för kulturen
SENSUS STUDIEFÖRBUND SKAPAR och finns med där 
mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Ett 
forum som vi upplever viktigt och spännande att bi-
dra till är Folk och Kultur, som är ett kulturpolitiskt 
konvent där inspiration, upplevelser och lärande 
står i fokus. 

2020 deltog vi genom att initiera och arrangera 

seminarier om studieförbundens roll i kulturlivets 
ekosystem samt genom att berätta om det läsfräm-
jande projektet Läsa för livet som utgörs av bibliote-
rapeutiska studiecirklar. Ytterligare ett seminarium 
vi höll i var ett samtal där alla i publiken bjöds in att 
delta för att få prova och inspireras till att utveckla 
samtal med hjälp av folkbildningsmetoder. 

Under de tre år som Sensus har medverkat i kon-
ventet har vårt engagemang och samarbete med Folk 

och Kultur kommit att fördjupas. Som ett ytterliga-
re steg på den resan har Sensus och Folk och Kultur 
ingått partnerskap inför 2021 års upplaga av konven-
tet. En ambition med det utökade samarbetet är att 
genom vår metod Samtal fortsätter möjliggöra större 
utrymme för reflektion, möten och diskussion för de 
besökare som vill möta andra och samtala om det de 
hört och upplevt.

Processledning som metodÖkad samverkan för ett starkt och självständigt civilsamhälle

MÅNGA AV CIVILSAMHÄLLETS organisationer ser ut-
maningar i att samtidigt klara av basverksamheten, 
vara en aktör i det intressepolitiska påverkansarbe-
tet samt ha engagemang i olika övergripande orga-
nisationer. Sedan en tid tillbaka förs samtal om ett 
närmare samarbete mellan olika aktörer inom civil-
samhället. 

Under 2020 togs ett första steg i och med att Ar-
betsgivarorganisationen KFO och IDEA beslutade att 
bilda den gemensamma arbetsgivarorganisationen 
Fremia, tillika Sensus nya arbetsgivarorganisation. I 
juli 2020 gick fem stora paraplyorganisationer inom 
civilsamhället och en högskola samman och initiera-

de Nysta, civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt 
samhällskontrakt.

Sensus tror på ett starkt och självständigt civil-
samhälle. Vi har en känd opinionsbildande ställning 
vad gäller folkbildningens roll i samhället. Vi väljer 
att engagera oss i sammanhang som är av betydelse 
för våra medlemsorganisationer och samarbetspar-
ter. Vi tycker det är viktigt att ta ansvar och vi gör 
det genom styrelseposter och i valberedningar i till 
exempel Ideell Arena, Studieförbunden i samver-
kan, Civos, Forum och Fremia (tidigare IDEA). 

Under 2020 utsågs Ann-Katrin Persson till ordfö-
rande i Ideell Arena och Studieförbunden i samverkan.
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SENSUS VILL VERKA för allas delaktighet i en hållbar 
utveckling och ge alla möjlighet att ta sitt ansvar. Det 
är genom folkbildning Sensus verkar för ett hållbart 
samhälle, lokalt och globalt. Vi tror på människors 
förmåga att tillsammans hitta lösningar på både indi-
viduella och samhälleliga hållbarhetsutmaningar. Vi 
förstår att de tre dimensionerna social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet samspelar och är beroende av 
varandra.

Social hållbarhet är ett värde i sig – att människor 
kan leva ett gott och hälsosamt liv i ett rättvist samhäl-
le. Social hållbarhet innebär även att människor med 
sina attityder och handlingar påverkar den miljömässi-
ga och ekonomiska helheten. Det är genom att vara en 
folkbildningsaktör vi gör skillnad för våra medlemsor-
ganisationer, samarbetsparter och deltagare.

Under 2020 genomfördes en nationell insats, en 
så kallad Sensus X-insats, för att se hur Sensus knyter 
an till Svenska kyrkans satsning Färdplan för klima-
tet. Även Svenska Kyrkans Unga var med i insatsen. 
Ett studiematerial till Ett biskopsbrev togs fram och 
Sensus involverades i flera projekt inom Färdplan för 

klimatet. I arbetet har vi har fått syn på varandras 
kompetens och samverkan kommer att fortsätta på 
olika håll i landet.

Scouternas Demokratijamboree i november 2020 
hade temat Hållbart engagemang. Sensus var med i 
planeringen och höll i tio av sammanlagt fyrtio pass. 
Några pass handlade om hållbarhet och Agenda 2030. 
Bland annat arbetades det under ett av passen med 
en väsentlighetsanalys som Sensus tagit fram. 

Under året utvecklade och startade vi även kon-
ceptet Hållbarhetstugan tillsammans med Scouterna. 
Tanken är att människor ska få möjlighet att tillsam-
mans i studiecirkelform lära sig att ta hand om, laga 
och återbruka sina saker, kläder och prylar. Hållbar-
hetsstugan har även ett Instagram-konto där deltaga-
re i olika cirklar kan inspirera och lära av varandra. 

Under hösten 2020 drogs en Sensus X-insats om 
Agenda 2030 igång. Syftet är att skapa en digital 
plattform där medlemsorganisationer, samarbetspar-
ter, ledare och grupper kan ta del av vad som görs och 
kan göras i arbetet med att uppfylla de globala håll-
barhetsmålen.

Sensus arbetar med hållbarhetsfrågor

Bokmässan och Samtal fortsätter – på nya sätt

HOS SENSUS MÖTS människor för att dela, tänka fritt 
och reflektera livsfrågor. Samtal fortsätter på Bok-
mässan är ett exempel på en sådan mötesplats.

Sensus har under flera år varit med om att bygga upp 
Se människan, den omfattande verksamhet som Svenska 
kyrkan arrangerar på Bokmässan. På Se människan- 
scenen sker samtal med aktuella författare och det här 
året genomfördes 65 möten med olika författare.

– Sensus är en viktig och självklar del av Se männ-
iskan på Bokmässan, säger Mikael Ringlander, pro-
jektledare och präst, Svenska kyrkan.

2020 fick Bokmässan byta plattform, från Svens-
ka mässan i Göteborg till det digitala rummet. Förfat-
tarsamtalen till Se människan livesändes och spelades 
in i Gamla stans bokhandel i Stockholm. Sensus har 
tidigare erbjudit Samtal fortsätter, som är en möjlighet 
för deltagarna att dela sina tankar efter författarsamta-
let, tillsammans i en mindre grupp under ledning av en 
samtalsledare.

I år tog Samtal fortsätter plats i det digitala rum-
met och deltagare kunde koppla upp sig och vara 
med i det som lockade till fortsatt samtal. Digitala 
samtal har bidragit till ökad tillgänglighet för fler att 
vara med, oavsett var i landet man finns. 

– Vi fortsätter samarbetet framåt; digitalt, på plats 
i Göteborg eller kanske en mix av båda, avslutar Mi-
kael Ringlander.
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SEDAN DRYGT 15 ÅR tillbaka ger Sensus årligen ut den Multi-
religiösa almanackan, en väggkalender och ett magasin om det 
mångreligiösa Sverige. I almanackan presenteras över 120 hög-
tider, när de infaller och varför de firas. Traditionella svenska 
högtider som midsommar, jul och påsk finns här sida vid sida 
med buddhadagen, chanukka och eid.

Multireligiösa almanackan är också ett magasin med re-
portage och intervjuer med personer med olika religioner 
och bakgrunder. I senare års upplagor möter vi bland annat 
Nicklas, en värmlänning med turban, som efter en del sökan-
de fann sin tro i sikhismen och festfixaren Namrata som ar-
rangerar firandet av den hinduiska gudinnan Durga under 
högtiden Durga puja. 

Almanackan lever även via en aktiv Facebook-sida med 
samma namn. Där kan besökarna ta del av de många högti-
der som firas under året. Förutom de sex världsreligionerna 
har vi här inkluderat religioner som Bahai, wicca och shin-
toism. Här uppmärksammas också ickereligiösa högtider och 
firanden som Internationella Darwindagen och Earth Hour.

Ett hjälpmedel i både arbetsliv och skola

Almanackan används ofta på arbetsplatser och i skolan för att öka förståelsen för 
olika sätt att tänka, tro och leva i Sverige idag. Med almanackan som hjälp kan lä-
raren uppmärksamma högtider som firas, diskutera likheter och skillnader och 
föra en diskussion utifrån elever-
nas egna erfarenheter. Artiklar-
na kan användas för diskussioner 
kring kultur, tro och identitet, 
men också hur individer uttryck-
er och förhåller sig till sina tra-
ditioner och högtider. Det finns 
även en faktadel med grundläg-
gande information om sex världsreligioner.

Ibland får vi spontana mejl från lärare som berättar hur de använder almanack-
an i klassrummet och hur värdefull de upplever att den är som inspirationskälla 
till samtal om kultur och religion. Så här skrev Helen Winsjansen Stenmark, för-
stelärare på Sankt Martins Gymnasium, i ett mejl till oss:

– Jag är helt såld på almanackan och förstår inte hur religionslärare klarar sig 
utan den. I en mångkulturell och inkluderande religionsundervisning är den mul-
tireligiösa almanackan ett av mina viktigaste pedagogiska hjälpmedel. Den gör 
det lätt att väva in alla världsreligioners högtider i undervisningen, och eleverna 
känner sig sedda och bekräftade när deras högtider uppmärksammas. Almanackan 
lockar också med sina härliga, glada bilder och fokus ligger på det vackra i religio-
nerna. Som lärare lär den mig ständigt något nytt. På vår skola används den också 
av rektorerna, i planering av skolans verksamhet och i kontakten med elever.

”I en mångkulturell och inkluderande 
religionsundervisning är den multi- 
religiösa almanackan ett av mina  
viktigaste pedagogiska hjälpmedel."

Helen Winsjansen Stenmark,  

förstelärare på Sankt Martins 

Gymnasium

Almanacka och magasin om det 
mångreligiösa Sverige

SVENSKA KYRKAN VILL bli bättre på att möta alla 
människor utifrån var och ens egna förutsättning-
ar. Kyrkomötet – Svenska kyrkans högsta beslutan-
de organ – har fattat beslut om att finna former för 
att ge inspiration, kunskap och handfasta råd om hur 
anställda, förtroendevalda och ideella kan bidra till 
ökad tillgänglighet i mötet med människor, i verk-
samhet och i kyrkorummet. Det blev utgångspunkten 
i arbetet med webbutbildningen Delaktighet och till-
gänglighet som Svenska kyrkan och Sensus utvecklat 
tillsammans.

I teorin är detta självklarheter men i praktiken 
kan det vara svårt att veta hur man ska börja och vilka 
kunskaper som krävs för att alla ska kunna delta, var 
och en utifrån sina förmågor.

– Tillgänglighet handlar inte bara om ramper och 
breda toalettdörrar utan om mycket mer. Delaktig-
het berör kyrkans grundläggande uppdrag, säger 
Elna Wahlgren Lundqvist, projektledare och präst på 
Svenska kyrkans nationella nivå.

Att ha möjlighet att delta på sina egna villkor är 
både en rättighet och en kyrkosynsfråga som lyfts av 

Delaktighet och tillgänglighet  
– ny webbutbildning om funktionsvariationer

Kyrkornas världsråd i dokumentet Gåvan att finnas 
till och FN:s konvention om mänskliga rättigheter. 

– Sensus har lång erfarenhet av rättighetsbaserat 
arbete och tillsammans har vi arbetat fram utbild-
ningen för att öka kunskapen om arbetssätt och för-
hållningssätt, säger Elna. 

Utbildningen tar upp olika aspekter av funktions-
variationer med fokus på neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar. Den är byggd i den digitala lär-
plattformen Learnify och genomförs på egen hand. 
Den är uppdelad i olika avsnitt som avslutas med 
reflektionsfrågor. Genom anteckningsfunktionen går 
det att skriva ned sina tankar och funderingar, som 
sedan kan sparas och skrivas ut. Förhoppningen är att 
anteckningarna kan vara en grund för den egna pla-
neringen men också inspirera till fortsatta samtal. 

Ett fokus i arbetet har varit att med små föränd-
ringar kunna göra stor skillnad för delaktighet och 
tillgänglighet, eller som det uttrycks i utbildningen: 
Det som är nödvändigt för några är bra för alla och 
inte skadligt för någon.
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DEMOKRATIJAMBOREEN SAMLAR VANLIGTVIS närmare tusen ombud och deltagare. 
Pandemin gjorde att förutsättningar förändrades helt, men att ställa in var aldrig nå-
got alternativ. I augusti 2020 togs beslut om att genomföra demokratijamboreen helt 
digitalt. Trots kort framförhållning blev resultatet en tio dagar lång manifestation i 
november. Förutom den digitala stämman fylldes dagarna med fyrtio programpass 
inom bland annat hållbart engagemang och en mängd möten mellan scouter från 
hela landet. Totalt deltog 1 030 scouter på programpassen. Flera av passen spelades 
in och finns tillgängliga på Scouternas Youtube-kanal.

– Sammanfattningsvis blev det en succé. Vi mäktade med att ställa om och prova 
något nytt med ”learning by doing”. Vi har slagit rekord gällande antalet deltagare på 
programpassen och många kårer kunde i och med det digitala formatet engagera fler 
i kåren när beslut skulle fattas. Men samtidigt som flera kårer sett en möjlighet i det 
digitala så har en del kårer valt att inte skicka något ombud alls och det är en besvi-
kelse. Den stora utmaningen var att på kort tid nå fram med kommunikationsinsats-

erna. Nu ska vi fortsätta att mejs-
la fram det allra bästa sättet att ha 
Demokratijamboree och stämma 
på framöver, säger Anna Lindgren, 
Scouternas utvecklingschef.

Projektorganisationen löste 
snabbt de utmaningar som dök upp 
under förberedelserna. Att Scout-
erna under tidigare stämmor an-

vänt verktyget VoteIT, som är anpassat till digitala årsmöten, underlättade omställ-
ningen till en digital stämma.

– Jag vill också lyfta fram det givande samarbetet mellan oss och Sensus. Det är en 
av de framgångsfaktorer vi identifierat, summerar Anna Lindgren.

– Vi ville bygga vidare på det goda samarbetet vi hade med Scouterna 2018 när 
Demokratijamboreen hölls i Karlstad, berättar Linnea Lundblom, verksamhetsut-
vecklare i Sensus. 

– Direkt när beslut fattades om att genomföra Demokratijamboreen digitalt på-
börjades de gemensamma förberedelserna. I dialog med projektorganisationen fo-
kuserade vi på att samverka kring programpassen. Vi erbjöd Zoom-konton och gav 
föreläsare tekniskt och pedagogiskt stöd. Vi genomförde även en demokratiskola som 
förberedelse inför årsmötet. Det blev verkligen ett samarbete där vi kunde förstärka 
och bidra till Scouternas egen kompetens, avslutar Linnea Lundblom.

Samverkan –  
en framgångsfaktor

På grund av pandemin hölls Scouternas 

stämma 2020 helt på digitala plattformar. 

Bilden är från stämman 2018 när det fort-

farande var möjligt att träffas fysiskt.

Scouternas demokratijamboree är en rolig och utvecklan-
de mötesplats, fylld av demokrati, inspiration, utmaningar, 
vänner och gemenskap. En del av demokratijamboreen är 
Scouternas stämma. 

"Jag vill också lyfta fram det  
givande samarbetet mellan oss 
och Sensus. Det är en av de fram-
gångsfaktorer vi identifierat."
Anna Lindgren, Scouternas 

utvecklingschef
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GENOM ETT NYTT samarbetsavtal med SOM, Svens-
ka Oberoende Musikproducenter, vill Sensus byg-
ga långsiktiga och kvalitativa relationer baserade på 
kunskap och erfarenheter.

Sensus och SOM har under mer än tio år samarbe-
tat kring att bidra med kompetens och utveckling för 
band och artister som ger ut sin musik själva. Vi har 
samarbetat kring SOMs koncept Manifest som hand-
lar om att lyfta oberoende musikbranschaktörer, ge-

Stärkt samarbete på musikarenan

nom bland annat en egen prisgala och en seminarie- 
dag. Framför allt har vi samarbetat kring Manifest 
on Tour som under tio år besökte många platser runt 
om i Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder. Det 
samarbetet, som handlar om att skapa mötesplatser 
där band och artister får ny kunskap och nya kon-
takter, fortsätter nu inom ramen för Sensus Music 
Meetup. Sensus vill nu vidga samarbetet till fler stu-
diecirklar och annan folkbildningsverksamhet inom 

musikutgivning och upphovsrätt. Vi vill också bidra 
till att vidga normer kring vilka som hörs, syns och 
deltar i svensk musikutgivning samt bidra till en ökad 
kunskap och förståelse för de oberoende musikpro-
ducenternas verksamhet och deras betydelse för ett 
starkt och mångfacetterat musikliv.

– Vi tror på det gemensamma lärandet och vill 
skapa mötesplatser och sammanhang där olika per-
spektiv och erfarenheter kommer samman och där 

nya samarbeten tar form. Här har folkbildningstan-
ken en viktig roll, säger Eva Karman Reinhold, ordfö-
rande i SOM.

Under året har Sensus även ett nytt samarbetsav-
tal med Svensk Live, en ideell riksorganisation som 
samlar arrangörer av livemusik. Samarbetet vill bidra 
till och utveckla stöd för arrangörer, musikutövare 
och publik. 

WEBBPLATSEN NY I FÖRENING har som syfte att hjäl-
pa människor som är med i en förening att på ett en-
kelt sätt få en förståelse för hur föreningar fungerar. 
Med rörlig media, fördjupnings- och reflektionsfrå-
gor samt ett interaktivt quiz ges besökare möjlighet 
att lära sig mer om vad en förening är och hur den 
fungerar. Ny i förening är framtagen och skapad av 
Sensus i samarbete med flera av Sensus medlemsor-
ganisationer och samarbetsparter.

Initiativet till Ny i förening kom efter att flera av 
våra medlemsorganisationer och samarbetsparter 
efterlyst material om vad en förening är och hur den 
fungerar då många upplever att den kunskapen sak-
nas idag bland medlemmarna. För att möta behovet 
initierades ett arbete med att utforma material och 
en webbplats. Fackförbundet Vision, som är en av 
Sensus fackliga samarbetsparter, var tidigt med och 
påskyndade processen. Som stöd för det team hos 
oss på Sensus som tog fram materialet bildades en 
referensgrupp bestående av sex TCO-förbund.

Vi enades tidigt om att innehållet skulle vara ett så 
kallat lågtröskelmaterial, det vill säga lättillgängligt 
för alla medlemmar oavsett vilken typ av organisation 
man hör till. Ett material som var flexibelt att också 
användas i befintliga cirklar och utbildningar samt 
som kunde tillgängliggöras till andra medlemsorgani-
sationer och samarbetsparter.

En som varit delaktig är Carl-Johan Schnell, chef 
för utbildningsgruppen på Vision.

– Vi har länge sett ett behov av en grundläggande 
utbildning i föreningskunskap då många nya med-
lemmar och förtroendevalda saknar kunskaper om 
hur en demokratisk förening fungerar. Det här be-
hovet visade det sig inte bara vara vi som hade, utan 
många av kollegorna inom TCO såg samma behov. 
Därför är det extra roligt att vi fick till det här samar-

betet med Sensus och att resultatet blivit så pass bra, 
säger Carl-Johan Schnell. 

Webbplatsen är en bra ingång till våra medlemsor-
ganisationers och samarbetsparters egna grundut-
bildningar. Den fick snabbt många besökare då den 
spreds via organisationers egna nyhetsbrev, utbild-
ningar och andra kanaler.

Webbplatsen kompletterar också Sensus eget studie-
material i föreningskunskap, demokrati och rättigheter. 
Anna Thim, Sensus Skåne-Blekinge, ger ett exempel:

– Den nystartade föreningen Mosaik ville öka sina 
kunskaper om föreningsliv och konsten att driva för-
ening. Sensus anordnade då en föreläsning för Mo-
saiks styrelser runt om i landet där filmerna från Ny 
i förening utgjorde grunden. Vi tittade gemensamt på 
filmerna och innehållet i föreningens stadgar för att 
få anknytning till det konkreta arbetet. 

Varje del avslutades med ett samtal om styrelsens 
utmaningar och de uppgifter som styrelserna måste 
arbeta vidare med. Återkopplingen efter föreläsning-
en har varit genomgående positiv och en del av sty-
relserna har återvänt till webbplatsen för att titta och 
läsa igen, säger Anna Thim.

⊲  nyiforening.sensus.se

Ny i förening – allt för föreningsaktiva samlat på ett ställe
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DESTINATION FRAMTIDEN OCH Vilja vidare har med-
fört att Sensus riksförbund fått ett utökat uppdrag 
och fler medarbetare. Våren 2017 tog förbundsstyrel-
sen beslut om principer för gemensamma funktio-
ner. Dessa finns för hela Sensus och skapas när det 
föreligger stordriftsfördelar vad gäller effektivitet, 
lärande och ekonomi, när relevant kompetens saknas 
och är svår och dyr att upprätthålla i varje enskild 
del av organisationen och när funktionerna driver ett 
gemensamt arbetssätt för att kvalitetssäkra helhet-
ens bästa. Gemensamma funktioner bidrar med kom-
petens inom områdena ekonomi, lön, Gustav, IT, HR 
och kommunikation. 

Under 2020 har Sensus fortsatt arbetet med att 
utveckla mer mobila arbetssätt. Ett led i detta är Sen-
sus Cloud, en portal som öppnar upp för en enklare 
hantering av och åtkomst till våra olika IT-system. 
För att underlätta för medarbetare har prioritering 
under det gångna året varit att förbättra supporten, ta 
fram instruktioner och lathundar samt att med hjälp 
av filmer förklara hur våra system fungerar. Informa-
tionen underlättar medarbetarens vardag och finns 
samlad i en gemensam kunskapsbas som hela tiden 

uppdateras. Sensus har sedan länge arbetat med di-
gitala videomöten direkt i datorn och inte i särskilda 
videokonferensrum. Detta arbetssätt kom till stor an-
vändning då pandemin ställde helt andra krav på hur 
vi kunde mötas. 

Under 2020 lanserades Sensus E-tjänst, en webb- 
applikation för verksamhetsrapportering. Det är en 
plats där cirkelledare registrerar närvaro och där 
medlemsorganisationer och samarbetsparter ska-
par och hanterar studiecirklar och kulturprogram. 
E-tjänsten används också av medarbetare för att mo-
bilt hantera administrationen av folkbildningsverk-
samheten. E-tjänsten ger även möjlighet till en när-
mare dialog mellan cirkelledare och Sensus.

Andra exempel på effektiviseringar och förbätt-
ringsarbeten är digital arkivering av löneavtal, lär-
tillfällen kring ekonomi- och lönesystemen samt ett 
utökat användande av ekonomiuppföljningssystemet. 
Under 2020 har en enhetlig revisionsprocess arbetats 
fram. Det har också skett förberedelser inför över-
gång av ekonomiassistenter från Sensus regioner till 
gemensamma funktioner.

Under det gångna året har vi arbetat om Sensus lö-

Gemensamma funktioner utvecklar gemensamma 
arbetssätt för att kvalitetssäkra helhetens bästa

VÅREN 2020 LANSERADES Kompetenssajten – en digi-
tal lärplattform för intern kompetensutveckling inom 
Sensus. Lärplattformen är frukten av flera års arbe-
te med att utveckla formerna för den interna kom-
petensutvecklingen. Arbetet identifierades, och tog 
sin början i Sensus förändringsprocesser Destination 
framtiden och Vilja vidare.

Grunden är en tilltro till det aktiva medarbetar-
skapet och ett behov av att identifiera vilka kompe-
tenser vi behöver jobba med i Sensus. 

När pandemin slog till och Sensus inledde arbe-
tet med den digitala omställningen infann sig ett bra 
läge att lansera Kompetenssajten. Sajten vänder sig 
till medarbetare och innehåller åtta kompetensområ-
den som alla ska ha kunskap om. Områdena är Sensus 
identitet, folkbildning, relationer, Sensus medarbe-
tarskap och ledarskap, organisering, kommunikation, 
ekonomi och finansiering samt systemstöd. 

På sajten beskrivs kompetenserna med sina kompe-
tensdjup, det vill säga vad medarbetare förväntas kän-
na till, kunna respektive ha fördjupad kunskap i. Sajten 
innehåller också material och metoder för kompetens-
utveckling samt möjlighet till personlig självskattning 
av det egna kompetensdjupet. Varje medarbetare ska 
sedan kunna bedöma vilken kompetensutveckling hen 
behöver. I medarbetarsamtal, dialog och rådgivning 
med andra ska stöd ges i att se vilka delar av denna ge-
nomsyrande kompetens som behöver utvecklas. 

Kompetenssajten blir navet för kompetensutveck-
ling på individ- och gruppnivå. Med Kompetenssajten 
ges medarbetare möjlighet att för egen del, och i oli-
ka gruppkonstellationer, utveckla sin genomsyrande 
kompetens. Även förtroendevalda har möjlighet att 
fördjupa sin kompetens inom de områden som är re-
levanta för dem. 

Kompetenssajten är navet i den interna kompetensutvecklingen

neprocess. Vår nya lönepolicy beskriver principer för 
lönesättning och lönerevision. Den tar utgångspunkt i 
Sensus medarbetarskap och ambitionen att göra lika i 
hela organisationen. I det partsgemensamma arbetet har 
nationellt samverkansforum, samrådsorganet, klubbsty-
relserna och regionchefskollegiet varit delaktiga.

Efter en uppskjuten process under pandemins för-
sta halvår intensifierades arbetet med att färdigställa 
den nya versionen av vår webbplats. Nya sensus.se lan-
seras under 2021 och kommer vara mer anpassnings-
bar och dynamisk samt underlätta vårt relationsarbete 
och hur vi kommunicerar folkbildning på webben.

Det gemensamma arbetssättet med verksamhets-
berättelserna har fortsatt att utvecklas under året. 
Alla medarbetare som är involverade i urval, plane-
ring och innehåll i respektive verksamhetsberättel-
se följer en gemensam tidplan och form vilket bidrar 
till ett bra arbetsflöde och smidig produktion. För att 
stötta kollegor att skriva artiklar till verksamhetsbe-
rättelserna har lärtillfällen erbjudits. Artiklar kom-
mer även kunna användas i andra delar av vår kom-
munikation till exempel på sensus.se, i nyhetsbrev 
och i sociala medier.
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Körsång i coronatid

I MARS 2020 stängde stora delar av kör- 
sverige ner sin verksamhet. Kort efter bör-
jade det bubbla i forumen: ”Hur gör ni nu?”, 
”Vi har provat att…”, ”I vår kör gör vi så här” 
eller ”Detta funkar inte alls”. 

Gruppen Torg – Musik i kyrkan och körer, 
som arbetar med utveckling inom områ-
det, gick från att ha månadsmöten till att ha 
veckomöten, för att stämma av läget, fånga 
upp behov, dela erfarenheter och samla 
goda exempel. När Sensus digitala verktygs-
låda lanserades i slutet av mars innehöll den 
en helt egen kategori för alternativa kör- 
övningar. Det handlade om att sjunga utom-
hus, träffas i små grupper, öva via digitala 
möten eller till och med – när det visade sig 
svårt att få till samsjungandet i det digitala 
rummet – övergå till att prata om körrelate-
rade ämnen. 

Det som alla trodde skulle bli en kort 
period visade sig hålla i sig. Rekommenda-
tioner och råd har skiftat och när förhopp-
ningarna i början på hösten grusades var 
det ett tag tungt och den digitala tröttheten 
påtaglig. Man ville träffas! Man ville sjunga 
tillsammans! 

Men successivt förändrades även det. I 
början gavs grundläggande kurser och lär-
tillfällen i att leda grupper i digitala rum 
och att spela in och sända konserter och re-
petitioner. Sedan såg vi ändå att många tog 
ytterligare steg framåt – den digitala kom-
petensen hade ökat och allt mer fördjupan-
de kurser gavs. 
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SENSUS STYR UTIFRÅN värderingar och Sensus identi-
tet är det viktigaste styrdokumentet. Sensus identitet 
är vår vägledning i vardagen och i större framtidsfrå-
gor. Genom identiteten skapar vi samsyn kring vilka 
vi är och vad vi vill åstadkomma. I identiteten fångar 
vi upp såväl det folkbildningspolitiska målet och sta-
tens syften med stödet till folkbildningen som upp-
draget 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 den särskilda kontrollen 
av statsbidragsberättigad verksamhet. Regionerna 
ansvarar för uppföljning och rimlighetskontroller av 
den statsbidragsberättigade verksamheten i sin egen 
region. Riksförbundet fördjupar årligen den särskilda 
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 all 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 regel-
bundet under året eller när behov uppstår. Där förs 
samtal om hur villkor ska tolkas och vad som är god 
folkbildning för Sensus. Under 2020 har fokus varit 
på att dra lärdomar av de granskningar som varit. Un-
der slutet av året har fokus varit på den utökade sär-
skilda kontroll som Folkbildningsrådet begärt.

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.

Så här arbetar Sensus med kvalitet

Risk- och väsentlighetsanalys

Risk- och väsentlighetsanalyser sker återkommande i 
samband med planeringsprocessen samt vid föränd-
ringar 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 händelser inträffar. Det 
vi får syn på i analyserna påverkar såväl vårt proakti-
va arbete såsom handlings- och verksamhetsplansar-
bete, som vårt reaktiva arbete, till exempel den sär-
skilda kontrollen och egenkontroll. Samtidigt är det 
viktigt att medvetandegöra de möjligheter vi ser och 
vad vi behöver göra för att dessa ska bli verklighet. 
Under 2020 har stort fokus legat på konsekvenser av 
covid-19.

Gemensam planering- och uppföljningsprocess

Sensus Rådslag är del av den gemensamma plane-
rings- och uppföljningsprocessen. Rådslag handlar 
om att ensa de huvudsakliga inriktningar som beslu-
tas vid förbunds- och regionstämmor. De huvudsakli-
ga inriktningarna vägleder regioner och riksförbund 
i utformandet av verksamhets- och handlingsplaner. 
Rådslagen äger rum två gånger per år. Vartannat år 
tar Rådslagen sikte på regionernas huvudsakliga in-
riktning och vartannat år på förbundets huvudsakliga 
inriktning.

De som möts på Rådslagen är förbundsordförande 
och ytterligare en förtroendevald från förbundssty-
relsen, förbundsrektor, regionordförande och ytterli-
gare en förtroendevald från respektive regionstyrelse, 
regionchefer samt sammankallande från förbunds-
stämmans valberedning.

Under 2020 genomfördes en NKI-undersökning 
–  Nöjd-kund-index, bland kontaktpersoner hos våra 
medlemsorganisationer och samarbetsparter. Resul-
taten följs upp med efterföljande samtal och ger in-
spel till Rådslagen. 

Gemensam verksamhetsutveckling

Gemensam verksamhetsutveckling sker i Sensus X 
och i Torg. I Sensus X arbetar team med att utveckla 
verksamhet. I arbetet konkretiseras insatser som un-
der sex månader förnyar och åstadkommer förbätt-
ring för de vi är till för. Torgen är forum för erfaren-
hetsutbyte, lärande och omvärldsbevakning samt för 
att bygga relationer inom olika områden.

Under 2020 har det bland annat gjorts insatser 
kring Sensus musikhus, samarbetet med KFUM samt 
om klimatfrågorna i samarbete med Svenska kyrkan 
och Svenska Kyrkans Unga. Några exempel på Torg 
är Samverkan med Scouterna, Musik i kyrkan och 
körer, Pedagogik och utveckling, Grupp- och ledarut-
veckling samt Musikhus.

Utökad särskild kontroll 

I oktober begärde Folkbildningsrådet att en särskild 
genomlysning av all slutrapporterad verksamhet un-
der åren 2017–2019 skulle genomföras. Sensus inled-
de arbetet med att göra en risk- och väsentlighetsana-
lys på all verksamhet. Analysen ledde fram till att vi 
totalt sett granskat 749 900 studietimmar. Vi har inte 
hittat några större systematiska oegentligheter vad 
det gäller verksamhet och kostnadsersättningar. Vi 
har hittat enstaka felaktigheter och brister i kvalite-
ten i samverkan med organisationer och föreningar 
samt brister i rapporteringen av den del inom musik-
verksamheten som utgörs av musikgrupper. 

Det vi har lärt oss av den utökade särskilda 
kontrollen är att vi behöver arbeta vidare med att ut-
veckla och stärka vårt anordnarskap, ytterligare stär-
ka och fördjupa relationen med samverkansparter 
och cirkelledare, fortsätta att utveckla arbetssätt och 
rutiner för systematisk uppföljning av verksamheten, 
fortsätta det förebyggande arbetet med risk- och vä-
sentlighetsanalyser samt kvalitetssäkra rapportering-
en av musikverksamheten.

Sensus syn på kvalitet är

• att tillfredsställa, och helst överträffa, behov och förvänt-
ningar och därigenom skapa värde för medlemsorgani-
sationer, samarbetsparter, deltagare och samhället i stort.

• att göra det vi säger att vi ska göra.

• att efterleva krav och intentioner från finansiärer och 
andra intressenter.

Planera

Gör

Agera

Studera

Vår generella metod för att ständigt förbättra kvali-

teten baseras på förbättringshjulets återkommande 

steg där vi hela tiden lär av det vi gör

Exempel på resultat och effekter  

av vårt systematiska kvalitetsarbete under 2020

• Ny kvalitetspolicy samt ett utvecklat stöd för hur vi 
åstadkommer kvalitet. 

• Ny rutin för kostnadsersättningar. 
• Ny gemensam struktur för samtliga styrdokument. 
• Implementering av ett systematiskt arbete med 

risk- och väsentlighetsanalyser. 
• Gemensam verksamhetsutveckling i Sensus X har 

lett till höjd kvalitet och förbättrade resultat i samspel 
med medlemsorganisationer och samarbetsparter. 

• Transparensen inom Torgen har lett till att medar-
betare kan involvera sig inom områden där de har 
behov eller där de kan bidra. 

• Digitala lärtillfällen har ökat den interna kompe-
tensen inom ett flertal områden. 
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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
• Britt-Inger Svensson
• Erik Sjöstrand (avgick 2020 12 31)
• Anna Magnusson
• Lena Rydhäll, arbetstagarrepresentant
• Clara Skogsberg, arbetstagar- 

representantSensus bedriver folkbildningsverksamhet 
i 280 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.

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 Statistik »
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Statsbidragsberättigad verksamhet – översikt

Studiecirklar
Annan  

folkbildningsverksamhet
 

Kulturprogram

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Studietimmar

Norrland 167 457 222 759 20 152 33 889 25 974 52 695

Skåne Blekinge 74 916 104 527 28 689 45 051 27 630 58 509

Stockholm Gotland 171 559 249 003 62 086 112 925 30 375 70 803

Svealand 158 194 243 912 31 349 53 447 13 149 44 217

Västra Sverige 170 106 283 292 44 575 70 288 28 269 70 335

Östra Götaland 107 162 157 994 17 324 38 079 18 603 39 087

Summa 849 394 1  261 487 204 175 353 679 144 000 335 646

Antal arrangemang

Norrland 1 904 2 500 1 137 1 190 2 886 5 855

Skåne Blekinge 1 244 1 858 1 162 1 449 3 070 6 501

Stockholm Gotland 2 112 2 835 1 488 1 988 3 375 7 866

Svealand 2 790 3 372 1 195 1 468 1 461 4 913

Västra Sverige 3 211 4 913 2 050 2 066 3 141 7 815

Östra Götaland 1 730 2 307 1 036 1 368 2 067 4 342

Summa 12 991 17 785 8 068 9 529 16 000 37 292

Antal deltagare

Norrland 10 135 15 277 17 356 23 223 108 117 353 147

Skåne Blekinge 8 141 13 532 17 554 23 863 110 822 391 447

Stockholm Gotland 11 062 16 444 18 259 24 137 153 518 497 745

Svealand 13 871 19 057 17 313 26 822 65 327 369 982

Västra Sverige 19 909 34 187 26 216 32 119 143 581 483 494

Östra Götaland 11 830 17 132 16 275 23 281 95 623 323 237

Summa 74 948 115 629 112 973 153 445 676 988 2 419 052

Verksamhet, medlemsorganisationer och samverkansparter

Antal studietimmar 
Studiecirkel och Annan folkbildningsverksamhet

Antal kulturprogram 

2020 2019 2020 2019

Medlemsorganisationer 219 325 401 168 9 635 24 021

Samverkansparter 348 978 537 804 5 597 11 785

Egen verksamhet 485 282 676 242 768 1 503

Summa 1 053 585 1 615 214 16 000 37 309

Sensus har 32 nationella med-
lemsorganisationer. Sensus 
regioner har utöver dem fler 
regionala medlemsorganisatio-
ner och samarbetsparter.

59 % av verksamheten sker i 
samarbete med en medlems-
organisation eller samarbetspart. 

Antal studietimmar 2020 till-
sammans med samarbetsparter 
utöver medlemsorganisationer. 

Sensus yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt är ca 9 900 ledare verksamma i landet.

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

1 197 560

11
5 1

65

39
9 

35
1

Oscar 13 och Lisa-Kristina 94

SAMARBETEN

VERKSAMHET

DELTAGARE OCH LEDARE

18 %

46 %

19 %

17 %

Studiecirklar Annan  
folkbildnings- 
verksamhet

Kultur- 
program

71 % 17 % 12 %

Fördelning av verksamhet 2020.

Antal kulturprogram i Sensus 
2020. Det kan exempelvis 
vara digitala föreläsningar eller 
livestreamade konserter.

Sensus genomförde 37 059 ar-
rangemang under 2020. Det blir 
102 arrangemang per dag om 
en fördelar dem jämt över året.

År 2020 har präglats av corona- 
pandemin. Sensus verksam-
hetsvolym har minskat med 
39 % sedan föregående år.

Totalt nådde Sensus 864 909 
deltagare under 2020. Om en 
fördelar dem jämt över året blir 
2 370 deltagare per dag.

16 000102 arrangemang/dag 2 370 deltagare/dag

Sensus studieförbund i siffror

59  %

< 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. KFUM Sverige

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

100 %
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Antal studietimmar 
Studiecirkel och Annan folkbildningsverksamhet

Antal kulturprogram

Medlemsorganisationer 2020 2019 2020 2019

Amningshjälpen 250 311 8 0

Bröstcancerförbundet 466 1 180 45 116

Credo 0 0 34 29

EFS 6 813 14 090 526 1 243

Frisk & fri – Riksföreningen mot ätstörningar 64 246 27 65

Individuell Människohjälp 42 249 0 11

KFUM Sverige 12 589 15 713 183 235

Kvinnor för mission 0 21 2 1

Kvinnor i Svenska kyrkan 112 223 2 12

Kyrkomusikernas Riksförbund 0 3 3 0

Mandeiska trossamfundet i Sverige och Finland 3 705 8 989 7 2

Scouterna 78 944 102 435 79 86

SHEDO 6 192 8 20

Sigtunastiftelsen 0 114 0 0

SPES – Riksförbundet för  
SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd 93 463 10 9

Spädbarnsfonden 0 34 0 0

Svenska kyrkans anställda i sjukhuskyrkan 11 51 0 0

Svenska kyrkans lekmannaförbund 28 98 59 203

Svenska Kyrkans Unga 333 70 0 1

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 50 624 24 52

Sveriges Konstföreningar 532 638 70 164

Sveriges Kyrkosångsförbund 10 189 28 997 3 23

Svenska Lottakåren 152 316 11 60

Sveriges Syriska Riksförbund 0 2 214 0 18

Trossamfundet Svenska kyrkan 104 902 223 802 8 534 21 626

Y´s Men International Region Sverige 44 95 8 37

Summa 219 325 401 168 9 635 24 021

Samverkansparter

Amnnesty 0 59 0 10

Fackförbudet ST 4 16 4 0

Lärarförbundet 155 373 1 17

Sveriges Makalösa Föräldrar 36 70 2 2

TCO 0 0 2 15

Vision 53 142 6 42

Övriga samverkansparter * 337 870 524 301 5 521 11 498

Lokal/regional medlemsorganisation 10 860 12 843 61 201

Summa 348 978 537 804 5 597 11 785

Egen verksamhet

Egen verksamhet 485 282 676 242 768 1 503

Summa 485 282 676 242 768 1 503

Totalt 1 053 585 1 615 214 16 000 37 309

 
* Övriga samverkansparter är föreningar som vi samarbetar lokalt med. Det är till exempel  
muslimska församlingar, olika invandrarföreningar, kulturföreningar och profana körer. 

Medlemsorganisationer och samverkansparter

Årsredovisning »

Sensus studieförbund  
org nr 802006-4203
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Förvaltningsberättelse

Flerårsöversikt

Riksförbundet 2020 2019 2018 2017 2016

Statsbidragsberättigad

 Studiecirklar timmar 849 394 1 261 487 1 242 804 1 158 826 1 095 416

 Annan folkbildningsverksamhet timmar 204 175 353 679 330 913 310 721 319 466

 Kulturprogram antal 16 000 37 292 35 104 33 936 34 400

Ej statsbidragsberättigad

 Utbildningar, kurser timmar 13 239 21 199 24 749 19 955 21 577

 Kulturprogram antal 360 86 145 182 247

Nyckeltal

 Soliditet Riksförbundet 40 % 41 % 40 % 35 % 39 %

 Eget kapital utgående balans (tkr) 55 296 51 618 48 286 40 729 53 617

Koncernens och riksförbundets resultat och ställning i övrigt framgår av  

efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

Styrelsen för Sensus studieförbund avger följande årsredovisning 

och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020.

 

Information om verksamheten
Sensus studieförbund bedriver folkbildningsverksamhet i hela 

Sverige. Sensus är godkänt av Folkbildningsrådet som statsbi-

dragsberättigat studieförbund. Sensus har 32 medlemsorganisa-

tioner och ett flertal samarbetsparter på nationell nivå.

 Denna årsredovisning avser riksförbundet och helägda bolag i 

koncernen. Sensus regioner är egna juridiska personer och upp-

rättar därmed egna årsredovisningar.

 Sensus riksförbund har sitt säte i Stockholm.

 Mer om verksamhetens innehåll framgår av verksamhetsbe-

rättelsen.

 

Sensus identitet
Sensus identitet uttrycker vilka Sensus är och vad vi vill åstadkomma.

Grund

Sensus studieförbund är en del av folkbildningen och verkar uti-

från såväl medlemsorganisationernas uppdrag som ett samhälls- 

uppdrag.

 Sensus som organisation bygger på en helhetssyn som utgår 

från en kristen värdegrund.

 Sensus verksamhet utgår från demokratiska värderingar och 

respekt för den enskilda människan.

 Sensus är partipolitiskt obundet.

Vision

 Varje människa uppfattar sig som lärande och skapande med an-

svar och kraft att påverka sin livsmiljö.

 Det lokala och globala samhället präglas av tillit eftersom varje 

människas kapacitet tas tillvara.

 Organisationer och arbetsplatser utvecklas med engagerad 

och kompetent medlemskraft och medarbetarkraft.

 

Verksamhetsidé

Sensus studieförbund ska ge möjlighet till utveckling och lärande 

i mänskliga möten och genom kulturupplevelser.

 Sensus verkar för aktivt engagemang i samhället och i med-

lemsorganisationerna. Sensus arbetsformer är studiecirklar, kultur-

program och annat folkbildningsarbete.

 

Främjande av ändamålet
All verksamhet i ovanstående verksamhetsformer sker i våra re-

gioner och redovisas också i regionernas förvaltnings- och verk-

samhetsberättelser.

 Ett sätt att beskriva hur vi uppfyller ändamålet är antalet verk-

samhetstimmar. Det totala antalet verksamhetstimmar minskade 

med 34 % till 1 053 585 timmar för 2020 från 1 615 214 timmar för 

2019. Antal kulturprogram som genomfördes var 16 000 (37 309) 

stycken vilket är en minskning med 57 %. Minskningen är en di-

rekt effekt av pandemin. Sensus har tagit ett stort ansvar för att 

minimera risken för smittspridning. Där det har varit möjlighet har 

verksamheten ställts om och anpassats utifrån de rådande förut-

sättningarna, i övrigt har den ställts in. Under en stor del av året 

har inga fysiska träffar ägt rum.

 I den verksamhet för personer som är nya i Sverige nådde Sen-

sus 1 680 (2 840) unika deltagare i de två verksamhetsformerna 

Svenska från dag 1 och Vardagssvenska. 

 I verksamhetsberättelsen beskrivs hur Sensus riksförbund ar-

betar med de uppgifter som beslutats som huvudsaklig inriktning 

av förbundsstämman och också främjar ändamålet.

 

Sensus är med och utvecklar civilsamhället

I Sensus gör vi bedömningen att det är viktigt att påverka förut-

sättningarna för civilsamhället som är våra medlemsorganisatio-

ners arena liksom vår egen. Därför är vi engagerade i ett antal or-

ganisationer, föreningar, nätverk och arbetsgrupper. Till exempel:

• Studieförbunden i samverkan

• Civilsamhällets organisationer i samverkan, Civos

• Ideell Arena

• Forum - idéburna organisationer med social inriktning

• Ideell kulturallians

 

Sensus är också huvudman för stiftelsen Fonden för mänskliga 

rättigheter och stiftelsen Arbetets museum. Vi är också en av tre 

medlemmar i föreningen som driver Sigtuna folkhögskola.

 

Finansiella principer
Sensus studieförbund har från Folkbildningsrådet erhållit statsbi-

drag ur folkbildningsanslaget för verksamhetsåret med 161 963 tkr 

(159 941 tkr). Sensus del av avgiften till Studieförbunden i samver-

kans verksamhet uppgick till 1 680 tkr (1 723 tkr). Av folkbildnings-

anslaget avsätts 1 % för gemensam kapitaluppbyggnad, därefter 

fördelas 81 % till regionerna och 19 % till riksförbundets verksamhet. 

 Vi har vissa samfinansierade projekt och samarbeten med 

medlemsorganisationer och andra samverkansparter. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Väsentliga händelser under året är att samlingen av gemensamma 

funktioner på riksförbundet fullföljts. Funktionerna är gemensam-

ma och styrs av ett råd som består av cheferna i de sju juridiska 

personerna. Kostnaden för de gemensamma funktionerna delas 

av riksförbund och regioner efter omsättning. När pandemin satte 

fart i mars inrättades en krisgrupp som leds av förbundsrektor och 

där regionchefer och specialister ingår. Krisgruppen har hante-

rat frågor som inställd verksamhet och dess konsekvenser och 

fastställt regler under pandemin. En viktig uppgift har också varit 

kommunikation kring förhållningssätt och konsekvenser av pan-

demin. Undergrupper som hanterat risk- och väsentlighetsanalys 

av arbetsmiljön, digital omställning och intern kompetensutveck-

ling har skapats utifrån krisgruppen. Sensus har tagit del av riktade 

stöd med anledning av pandemin, bland annat har en medarbeta-

re varit i korttidsarbete under en begränsad period.

 Sensus Möte har varit stängt under en stor del av året vilken 

påverkat i form av minskade intäkter. Statsbidraget har varit enligt 

normala beräkningsgrunder och årets verksamhet kommer inte att 

påverka framtida statsbidrag enligt beslut av Folkbildningsrådet. 

 Sedan mars månad har medarbetare huvudsakligen arbetat 

hemifrån. Det har följts upp genom rådgivning och riktlinjer för 

hemarbete och det har genomförts en arbetsmiljöenkät. Att vi har 

arbetat hemma har påverkat oss men enkäten visade inte på någ-

ra akuta problem. 

 Sensus har genomfört en medlemsmätning (NKI-undersökning) 

som visade en stor nöjdhet hos företrädarna för våra medlemsor-

ganisationer och samarbetsparter nationellt. 

 För närvarande har vi en god ekonomi men det finns förstås 

stor osäkerhet framåt. Vad händer med verksamhet och kommer 

Sensus Möte att efterfrågas är några exempel. En stor fråga har 

också varit den utökade kontroll som vi genomfört på uppdrag av 

Folkbildningsrådet avseende 2017, 2018 och 2019 och den debatt 

i media och politik som rör alla studieförbund.

Utökad särskild kontroll

Resultatet av den utökade särskilda kontrollen visade att det inte 

finns några större systematiska oegentligheter vad det gäller 

verksamhet och kostnadsersättningar. Vi hittade enstaka felaktig-

heter och brister i kvaliteten i samverkan med organisationer och 

föreningar samt brister i rapporteringen av den del inom musik-

verksamheten som utgörs av musikgrupper. Vi har utifrån den ut-

ökade särskilda kontrollen justerat 1,4 % av vår totala verksamhet 

vilket motsvarar 78 724 studietimmar för åren 2017–2019. 23  210 

av dessa timmar är kopplat till föreningsverksamhet och 55 514 

studietimmar är brister i rapporteringen av musikgrupper. 

Resultat och ställning Riksförbundet
Årets resultat är en vinst som uppgår till 3 679 tkr (3 331 tkr).  

Resultatet för året ger ett överskott med 2 045 tkr (1 747 tkr), 

efter avsättning om 1 634 tkr (1 584  tkr). Det egna kapitalet öka-

de till 55 296 tkr (51 617 tkr). Intäkterna inklusive statsbidrag var 

209 645 tkr (205 765 tkr).
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Resultaträkning

Koncernen Riksförbundet

Verksamhetsintäkter (tkr) Not 2020 2019 2020 2019

Nettoomsättning 4 298 6 689

Bidrag 2 174 753 176 472 174 753 176 472

Medlemsavgifter 3 1 488 1 040 1 488 1 040

Övriga verksamhetsintäkter 4 34 177 28 169 33 404 28 253

Summa verksamhetens intäkter 214 716 212 371 209 645 205 765

Verksamhetens kostnader (tkr)

Direkta verksamhetskostnader -1 558 -3 180 -1 327 -2 139

Förmedlade bidrag och verksamhetsstöd 5 -145 527 -142 680 -145 527 -142 680

Övriga externa kostnader 6, 7 -28 350 -31 762 -25 358 -28 851

Personalkostnader 8, 9 -34 443 -29 344 -34 443 -29 344

Avskrivningar -2 062 -2 024 -493 -474

Summa verksamhetens kostnader -211 940 -208 991 -207 148 -203 488

Verksamhetsresultat 2 776 3 380 2 497 2 277

Resultat från finansiella poster (tkr)

Ränteintäkter 15 111 364 482

Resultat från värdepapper 10 1 131 994 1 131 994

Räntekostnader -313 -423 -313 -422

Summa resultat från finansiella poster 833 683 1 182 1 054

Resultat efter finansiella poster 3 609 4 063 3 679 3 331

Resultat före skatt 3 609 4 063 3 679 3 331

Skatt på årets resultat 0 -10 - -

Årets resultat 3 609 4 052 3 679 3 331

Fördelning av årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkning (se ovan) 3 609 4 052 3 679 3 331

Ändamålsbestämning av medel -1 634 -1 584 -1 634 -1 584

Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital 1 975 2 468 2 045 1 747

Balansräkning

Koncernen Riksförbundet

Tillgångar (tkr) Not 2020 2019 2020 2019

Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar

 Byggnader och mark 11 17 283 18 767

 Inventarier 12 764 969 666 786

 Förbättringsutgifter på annans fastighet 13 358 489 358 489

18 405 20 225 1 024 1 275

 Finansiella anläggningstillgångar

 Aktier i intresseföretag 14 150 150 150 150

 Andelar i koncernföretag 15 879 879

 Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 85 714 85 959 85 714 85 959

85 864 86 109 86 743 86 988

Summa anläggningstillgångar 104 269 106 334 87 767 88 263

Omsättningstillgångar

 Kortfristiga fordringar

 Kundfordringar 590 2 497 590 1 015

 Övriga fordringar 392 356 261 256

 Skattefordringar 0 15

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 33 383 26 764 33 324 26 696

34 364 29 632 34 175 27 967

Kassa och bank 17 105 11 877 16 426 10 927

Summa omsättningstillgångar 51 469 41 509 50 601 38 894

Summa tillgångar 155 738 147 843 138 368 127 157

Eget kapital och skulder (tkr) Not 2020 2019 2020 2019

Eget kapital

Reservfond 2 2

Gemensamma medel för stöd och utveckling 29 293 27 659 29 293 27 661

Balanserat kapital 25 341 22 921 20 003 23 956

Årets resultat 3 609 4 052 3 679 3 331

Summa eget kapital 58 245 54 636 55 296 51 617

Långfristiga skulder

Övriga skulder 18 14 184 15 647

Summa långfristiga skulder 14 184 15 647

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 696 5 794 3 396 5 158

Skuld, ännu ej förmedlade bidrag 19 71 203 65 966 71 203 65 966

Övriga skulder 2 837 1 648 2 953 1 733

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 5 573 4 152 5 520 2 683

Summa kortfristiga skulder 83 309 77 560 83 072 75 540

Summa eget kapital och skulder 155 738 147 843 138 368 127 157
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Reservfond
Gemensamma medel 

för stöd och utveckling
Balanserad vinst  

inkl årets resultat Summa eget kapital

Ingående eget kapital 2019 2 26 077 24 505 50 584

Ändamålsbestämt 1 584 -1 584 0

Årets resultat 2019  4 052 4 052

Utgående eget kapital 2019 2 27 659 26 975 54 636

Ingående eget kapital 2020 2 27 659 26 975 54 636

Ändamålsbestämt 1 634 -1 634 0

Årets resultat 2020  3 609 3 609

Utgående eget kapital 2020-12-31 2 29 293 28 952 58 245

Gemensamma medel 
för stöd och utveckling Balanserat kapital Summa eget kapital

Ingående eget kapital 2019 26 077 22 209 48 286

Ändamålsbestämt 1 584 -1 584 0

Årets resultat 2019  3 331 3 331

Utgående eget kapital 2019 27 659 23 958 51 617

Ingående eget kapital 2020 27 659 23 958 51 617

Ändamålsbestämt 1 634 -1 634 0

Årets resultat 2020 3 679 3 679

Utgående eget kapital 2020-12-31 29 293 26 003 55 296

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital (tkr)

Riksförbundets rapport över förändringar i eget kapital (tkr)

Kassaflödesanalys

Koncernen Riksförbundet

(tkr) 2020 2019 2020 2019

Den löpande verksamheten

Verksamhetens resultat 2 776 3 380 2 497 2 277

Avskrivningar 2 061 2 024 493 474

Erhållen ränta 15 111 364 482

Erhållna utdelningar 0 0 1 131 994

Realisationsresultat värdepapper 1 131 994

Erlagd ränta -313 -423 -312 -422

Betald inkomstsskatt -11 -25

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av verksamhetskapital 5 659 6 061 4 173 3 805

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av kundfordringar 425 306

Förändring kortfristiga fordringar -4 732 -6 980 -6 588 -7 570

Förändring av leverantörsskulder -1 761 1 732

Förändring av kortfristiga skulder 5 761 729 9 246 -536

Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 687 -190 5 495 -2 263

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -241 -933 -241 -156

Förvärv av övriga finansiella anläggningstillgångar -756 -446 -756 -

Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar 1 000 1 250 1000 804

Förbättringsutgift på annans fastighet - -46

Kassaflöde från investeringsverksamheten 3 -129 3 602

Finansieringsverksamheten

Amortering av lån -1 463 -1 158

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 463 -1 158

Årets kassaflöde 5 228 -1 477 5 498 -1 661

Likvida medel vid årets början 11 877 13 354 10 926 12 588

Likvida medel vid årets slut 17 105 11 877 16 424 10 927
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 

Årsredovisningen för Sensus riksförbund har upprättas enligt 

årsredovisningslagen och BFNs Allmänna råd BFNAR 2012:1 Års-

redovisning och koncernredovisning,(K3). Dessutom tillämpas 

Folkbildningsrådets särskilda krav. Redovisnings- och värderings-

principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

 

Resultaträkningen
 

Bidrag från staten via Folkbildningsrådet

Bidragen intäktsredovisas i de perioder när bidragen utbetalas till 

studieförbundet. Om bidragen är till för att täcka specifika kostna-

der, sker intäktsredovisning på sådant sätt att intäkterna ställs mot 

de kostnader som bidragen är avsedda att täcka. Intäktsredovis-

ning sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan bedö-

mas att bidragen inte kommer att återkrävas.

Övriga bidrag

Bidrag som erhållits för att täcka till exempel projektkostnader 

redovisas först som skuld för att sedan intäktsredovisas mot de 

kostnader bidraget är tänkt att täcka.

 

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Sen-

sus riksförbund och i projekt där Sensus riksförbund är formellt 

ansvariga.

 

Nettoomsättning

Intäkter bestående av försäljning av varor och tjänster utförda av 

Sensus riksförbunds dotterbolag, Sensus Möte AB och Sensus 

Studiekonsulter AB. Redovisas vid försäljningstillfället.

 Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits 

eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är 

sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras 

bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

 

Leasing

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella, det vill säga 

leasingavgiften redovisas linjärt över leasingperioden.

 

Ersättningar till anställda

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter 

och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.

 Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbe-

stämda redovisas kostnaden det år pensionen tjänas in.

 

Inkomstskatt

Sensus riksförbund är befriad från inkomstskatt i sin ideella verk-

samhet eftersom Sensus riksförbund uppfyller kraven som all-

männyttig ideell förening enligt skattelagstiftningen.

 I årets skattekostnad för koncernen ingår skatt som avser årets 

skattepliktiga resultat i Sensus Möte AB och Sensus Studiekon-

sulter AB samt del av tidigare års inkomstskatt som ännu inte 

redovisats.

Balansräkningen
 

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde 

minskat med avskrivningar enligt plan. Koncernens byggnader är 

uppdelade i komponenter då skillnaden i förbrukning förväntas 

vara väsentlig. Avskrivning sker systematiskt över den bedömda 

nyttjandetiden.

 

Byggnader  5–100 år

Markanläggning  5 år

Byggnadsinventarier  5 år

IT-utrustning  3 år

Inventarier  5 år

Kontorsinventarier  8 år

Förbättringsutgifter hyrd lokal  8 år

 

Finansiella instrument

Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapi-

tel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde.

 Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inklu-

derar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, leveran-

törsskulder och låneskulder.

 

- Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar och tas upp till 

det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt 

bedömda osäkra fordringar.

 

- Långfristiga värdepappersinnehav

Sensus riksförbund innehar två värdepappersportföljer, en aktie-

fondportfölj och en ränteportfölj. Portföljerna redovisas i balans-

räkningen till anskaffningsvärdet och i efterföljande värderingar 

till anskaffningsvärde med bedömning om nedskrivningsbehov 

föreligger.

 Nedskrivning sker om bedömning görs att marknadsvärdet un-

derstiger anskaffningsvärdet och värdenedgången bedöms vara 

bestående.

 

- Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och kortfristiga leverantörsskulder redovisas till an-

skaffningsvärdet.

 

- Koncernkonto

Sensus koncernkonto i Swedbank omfattar alla banktillgångar i 

Sensus riksförbund, Sensus regioner samt närliggande verksam-

heter. Alla enheter är anslutna och förfogar självständigt över sina 

bankmedel på separata konton i systemet. Riksförbundet tillgo-

doräknas bankränta på hela behållningen i systemet och betalar 

sedan internränta till regioner och dotterbolag. Riksförbundet är 

ensamt ansvarig gentemot banken för hela kontosystemet. En 

särskild delegationsordning anger riktlinjer för kapitalplaceringar 

av medel från koncernkontot.

 

Ändamålsbestämda medel

Avsättningar görs för gemensam kapitaluppbyggnad för regio-

ner och riksförbund, medlen ska användas för stöd och utveck-

ling inom Sensus studieförbund. Gemensamma medel för stöd 

och utveckling redovisas som ändamålsbestämda medel inom 

eget kapital.

 

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod som visar in- 

och utbetalningar uppdelade på löpande verksamheten, investe-

ringsverksamheten och finansieringsverksamheten.

 

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar de helägda dotterbolagen Sensus 

Möte AB, Sensus Studiekonsulter AB och Nordisk Kunskapsaka-

demi AB. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. 

Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.

 Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregåen-

de år.

Nyckeltals definitioner

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med 

avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Eget kapital

Företagets nettotillgångar, det vill säga skillnaden mellan tillgång-

ar och skulder.
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Koncernen Riksförbundet

2020 2019 2020 2019

Not 2 Bidrag

Statsbidrag 174 366 176 347 174 366 176 347

Övriga bidrag 387 125 387 125

174 753 176 472 174 753 176 472

Specifikation av statsbidrag

Sensus ordinarie statsbidrag 162 798 159 941 162 798 159 941

Korrigerat statsbidrag -460 102 -460 102

Statsbidrag asylsökande 12 028 16 304 12 028 16 304

174 366 176 347 177 366 176 347

Avsättning ändamålsbestämda medel 1 % -1 634 -1 584 -1 634 -1 584

Avgår avgift till Folkbildningsförbundet samt Gustav -1 680 -1 723 -1 680 -1 723

171 052 173 040 174 052 173 040

Till regionerna

Verksamhetsbidrag 105 956 103 397 105 956 103 397

Tillgänglighetsbidrag 10 337 10 088 10 337 10 088

Organisationsbidrag 12 921 12 606 12 921 12 606

Statsbidrag asylsökande 12 028 16 139 12 028 16 139

Totalt fördelat statsbidrag 141 242 142 230 141 242 142 230

Det ordinarie statsbidragsbeloppet för 2020,  
161 963 100 kr, indelas enligt nedan:
Verksamhetsbidrag 132 809 742 kr
Organisationsbidrag 16 196 310 kr
Tillgänglighetsbidrag 12 957 048 kr

Not 3 Medlemsavgifter

Medlemsavgift 1 000 kr per medlemsorganisation 32 32 32 32

Ideellt Forum i Svenska kyrkan 1 456 1 008 1 456 1 008

1 488 1 040 1 488 1 040

Not 4 Övriga intäkter

Regionavgift 28 733 22 031 28 733 22 031

Hyresintäkter 1 684 3 456 1 684 3 805

Övriga intäkter 2 135 1 231 1 362 1 315

Deltagarintäkter 892 482 892 482

Materialförsäljning 733 620 733 620

34 177 27 820 33 404 28 253

Not 5 Förmedlade bidrag och verksamhetsstöd

Statsbidrag till regionerna inklusive förbundsavgift -141 212 -142 230 -141 242 -142 230

Övriga bidrag till regionerna -3 988 - -3 988 -

Huvudmannabidrag till MR-fonden -300 -400 -300 -400

Lämnade bidrag och gåvor -27 -50 -27 -50

-145 527 -142 680 -145 527 -142 680

Koncernen Riksförbundet

2020 2019 2020 2019

Not 6 Operationell leasing

Hyrda lokaler

Förfaller till betalning inom ett år 4 982 5 018 4 982 5 018

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 9 964 15 054 9 964 15 054

14 496 20 072 14 496 20 072

Kontorsmaskiner

Förfaller till betalning inom ett år 499 129 499 129

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 720 258 720 258

1 219 387 1 219 387

Under perioden kostnadsförd hyra  
och kontorsmaskiner 5 555 5 631 5 555 5 631

Not 7 Övriga externa kostnader

Lokalkostnader -8 933 -8 767 -6 319 -6 285

Frakt, resor, kost och logi -678 -2 841 -678 -2 641

Program, licenser, IT-utrustning -3 864 -3 383 -3 810 -2 337

Marknadsföring -124 -656 -124 -297

Kontor och övrig administration -961 -1 079 -937 -2 001

Revision -404 -390 -316 -314

Övriga konsulttjänster -7 724 -8 512 -7 671 -7 927

Konsulttjänster IT -3 382 -3 559 -3 382 -3 559

Övriga externa kostnader -3 970 -2 575 -2 123 -3 490

-28 350 -31 762 -25 358 -28 851

Not 8 Personal m.m.

Personal: Medeltalet anställda

Kvinnor 26 23 26 23

Män 17 16 17 16

43 39 43 39

Styrelsen: Sensus riksförbunds och  
koncernens styrelse har följande sammansättning

Kvinnor 11 10 11 10

Män 8 7 8 7

19 17 19 17

Förbundsrektor och andra ledande befattningshavare

Kvinnor 5 4 5 4

Män 3 3 3 3

8 7 8 7
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Koncernen Riksförbundet

2020 2019 2020 2019

Not 9 Löner, arvoden och andra ersättningar

Styrelse* och förbundsrektor** -1 719 -1 833 -1 719 -1 833

Övriga anställda -21 793 -17 567 -21 793 -17 567

Sociala kostnader -7 265 -6 802 -7 265 -6 802

Pensionskostnader endast personal -2 944 -2 400 -2 944 -2 400

Personalutbildning -382 -432 -382 -432

Övriga personalkostnader -340 -310 -340 -310

-34 443 -29 344 -34 443 -29 344

* Styrelsearvoden består av arvoden och förlorad arbetsförtjänst till styrelsen för deltagande vid styrelsemöten. 
Sammanträdesarvoden utbetalas med 1,5 % av prisbasbeloppet för sammanträden upp till tre timmar, och med  
3 % av prisbasbeloppet för sammanträden mer än tre timmar per dag (utbetalas inte för telefonsammanträden).
Förbundsordförande, vice förbundsordförande samt ledamöter i arbetsutskottet ersätts därutöver med ett sär-
skilt ansvarsarvode. Förbundsordförande 2,25 prisbasbelopp, vice förbundsordförande 1,00 prisbasbelopp och 
ledamöter i arbetsutskottet 0,25 prisbasbelopp. 

**Riksförbundet har träffat avtal med förbundsrektorn om utfästelse av avgångsersättning på sex månader vid 
uppsägning från arbetsgivarens sida.

Not 10
Resultat från övriga  
värdepapper som är anläggningstillgångar

Utdelningar 1 131 994 1 131 994

1 131 994 1 131 994

Not 11 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärde 29 910 29 179 - -

Inköp 0 731 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 29 910 29 910 - -

Ingående avskrivningar -11 143 -9 664 - -

Årets avskrivningar -1 484 -1 479 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -12 627 -11 143 - -

Utgående redovisat värde 17 283 18 767 - -

Fastigheteterna Sigtuna Aludden 1:35 och 1:57.

Not 12 Inventarier

Ingående anskaffningsvärde 9 282 9 531 8 913 8 757

Inköp 241 156 241 156

Försäljningar/utrangeringar 0 -405

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 523 9 282 9 154 8 913

Ingående avskrivningar -8 313 -8 301 -8 127 -7 781

Försäljningar/utrangeringar 0 405

Årets avskrivningar -446 -417 -361 -346

Utgående ackumulerade avskrivningar -8 759 -8 313 -8 488 -8 127

Utgående restvärde enligt plan 764 969 666 786

Koncernen Riksförbundet

2020 2019 2020 2019

Not 13 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 1 950 1 904 1 950 1 904

Inköp 0 46 0 46

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 950 1 950 1 950 1 950

Ingående avskrivningar -1 461 -1 333 -1 461 -1 333

Årets avskrivningar -132 -129 -132 -129

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 593 -1 461 -1 593 -1 461

Utgående redovisat värde 358 489 358 489

Not 14 Aktier i intressebolag

Ingående anskaffningsvärde 3 019 3 019 3 019 3 019

Lämnat tillskott 0 0 0 0

Utgående anskaffningsvärde 3 019 3 019 3 019 3 019

Ingående ackumulerade nedskrivningar -2 869 -2 869 -2 869 -2 869

Årets nedskrivningar

Utgående ackumulerade nedskrivningar -2 869 -2 869 -2 869 -2 869

Utgående redovisat värde 150 150 150 150

Innehavet 150 tkr består av hälftenägda, vilande bola-
get Eticha kompetensutvecklings AB tillsammans med 
BILDA Studieförbund.
Innehavet i Scorx AB skrivits ned till en krona.  
Ett likvidationsförfarande pågår.

Not 15 Andelar i koncernbolag

Kapital 
andel %

Rösträtts-
andel %

Antal  
andelar

Bokfört  
värde 

Sensus studiekonsulter AB, 556204-9782 100 100 500 499

Sensus Möte AB, 556398-0142 100 100 38 380

Nordiska Kunskapsakademin AB, 556398-1009 100 100 1 000 0

879
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Koncernen Riksförbundet

2020 2019 2020 2019

Not 16 Långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärde 85 959 86 763 85 959 86 763

Årets investeringar 756 446 756 446

Årets försäljningar -1 000 -1 250 -1 000 -1 250

 85 714 85 959 85 714 85 959

Bokfört värde 85 714 85 959 85 714 85 959

 85 714 85 959 85 714 85 959

Marknadsvärde 204 544 182 195 204 544 182 195

204 544 182 195 204 544 182 195

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupen regionavgift 28 733 22 030 28 733 22 030

Övriga upplupna intäkter 869 713 869 648

Övriga förutbetalda kostnader 3 781 4 021 3 722 4 018

33 383 26 764 33 324 26 696

Not 18 Övriga skulder

Utnyttjad kredit på koncernkontot 14 184 15 647

14 184 15 647

Ingen del av skulden förfaller inom fem år.

Not 19 Skuld, ännu ej förmedlade bidrag

Statsbidrag regionerna 71 203 65 966 71 203 65 966

71 203 65 966 71 203 65 966

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Semesterlöneskuld 1 367 1 305 1 367 1 305

Upplupna sociala avgifter 603 568 603 568

Övriga upplupna kostnader 3 427 705 3 374 633

Övriga förutbetalda intäkter 176 1 573 176 176

5 573 4 151 5 520 2 682

Not 21 Disposition av årets resultat

Årets resultat 3 679

Bokförd avsättning till  
Gemensamma medel för stöd och utveckling -1 634

Kvarstående medel för finansiering av  
extra satsning 2021 på utveckling av arbetet  
med digitalisering och kvalitetsarbetet

2 045

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Solveig Ininbergs Hannah Kroksson Pär David Carlsson Ann Marie Ericsson Lena Gehlert

Anders Johansson Fredrik Mandelin Yasri Kahn Britt-Inger Svensson Anna Magnusson

Lena Rydhäll Clara Skogsberg

Revisionsberättelse

Till förbundsstämman i Sensus studieförbund, org.nr 802006-4203

Rapport om  
årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-

ningen för Sensus studieförbund för år 2020. 

 Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredo-

visningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 

en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av riksförbundets 

och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2020 

och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

 Vi tillstyrker därför att förbundsstämman fastställer resultaträk-

ningen och balansräkningen för riksförbundet och koncernen. 

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revi-

sorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten 

Den auktoriserade revisorns ansvar samt Verksamhetsrevisorns 

ansvar.

 Vi är oberoende i förhållande till riksförbundet och koncernen 

enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har 

fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än 

årsredovisningen och koncernredovisningen

Den andra informationen består av verksamhetsberättelse för 

2020, benämnd verksamheten 2020 sensus studieförbund 

riksförbundet, som vi inhämtade före datumet för denna revi-

sionsberättelse. Det är styrelsen som har ansvaret för denna an-

dra information. 

 Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredo-

visningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalan-

de med bestyrkande avseende denna andra information.

 I samband med vår revision av årsredovisningen och koncern-

redovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 

identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig ut-

sträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredo-

visningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi 

i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informatio-

nen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

 Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 

information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 

en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 

inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och 

koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande 

bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den 

interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 

årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några 

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 

eller på misstag.

 Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisning-

en ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga 

att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 

förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksam-

heten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 

om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera 

förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har något realis-

tiskt alternativ till att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on 

Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mina mål är att upp-

nå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och 

koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsent-

liga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 

våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 

är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 

felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 

av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de 

enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekono-

miska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen 

och koncernredovisningen.

 Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 

revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktig-

heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och 

utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 

inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 

för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte 

upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 

är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 

eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 

åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets inter-

na kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-

ständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 

den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-

ningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 

antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-

ningen och koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, 

med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
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finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana hän-

delser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 

förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 

slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 

jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplys-

ningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om 

den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysning-

ar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen 

och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de re-

visionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberät-

telsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att 

ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen 

och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 

däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och kon-

cernredovisningen återger de underliggande transaktionerna 

och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 

avseende den finansiella informationen för enheterna eller 

affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 

avseende koncernredovisningen. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-

rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste 

också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 

däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen 

som jag identifierat.

Verksamhetsrevisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed 

enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig 

grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncern-

redovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningsla-

gen och om årsredovisningen och koncernredovisningen ger en 

rättvisande bild av riksförbundets och koncernens resultat och 

ställning.

Rapport om andra krav  
enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisning-

en har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Sen-

sus studieförbund för år 2020.

 Vi tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorernas an-

svar. Vi är oberoende i förhållande till riksförbundet och koncer-

nen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revi-

sor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorernas ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 

vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för 

att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon sty-

relseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd 

eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot förbundet. 

 Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 

för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 

alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 

föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

 Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 

använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och 

har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 

Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen 

av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 

utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella be-

dömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångs-

punkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-

ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 

väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 

skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går ige-

nom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgär-

der och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 

ansvarsfrihet.

Stockholm den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter

Ulrika Granholm Dahl Johan Berkman

Auktoriserad revisor PwC Verksamhetsrevisor
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