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Sammanfattning och slutsatser
Regionala kontakter är mycket nöjda med Sensus en mycket andel är 
ambassadörer för Sensus, talar gott om organisationen och ”sprider 
goda ringar på vattnet”. Regionala kontakter är mycket nöjda med 
Sensus. NKI på 76, vilket är ett utmärkt resultat. 

Det viktigaste för den regionala verksamheten är att Sensus visar stort 
engagemang och har ett bra bemötande.

Högst betyg får Sensus fina bemötande och att Sensus bidrar till att 
människor får en chans att utvecklas och delta i ett livslångt lärande. 
Uppfattas mest relevanta inom kultur. Lägst betyg gällande att vara ett 
studieförbund i utveckling samt inom hållbarhetsområdet.

God emotionell lojalitet: Extremt högt ambassadörskap, NPS 41.

Sensus uppfattas öppna, lyhörda och pålitliga. Ett studieförbund som 
får högsta betyg gällande att bidra till ett livslångs lärande är mycket 
starkt och påverkar nöjdheten positivt. Sensus behöver möjligen 
fundera över möjligheten att hitta skräddarsydda lösningar samt att 
stärka förmågan att ta fram studiematerial. 

Utmaningen för Sensus handlar om att försöka upprätthålla den väldigt 
höga nivån på nöjdheten. 

För att visa att Sensus är ett studieförbund i utveckling föreslår vi att 
fokusera på aktuella ämnen t ex hållbarhetsfrågor.
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”Kunnig personal som hjälper en med väldigt mycket. Jag har 
fått hjälp med att lägga ut album och singlar på Spotify, 
Youtube mm Jag har fått chansen att göra videos, spelat in 
studios mm allt med Sensus hjälp. Och för det är jag evigt 
tacksam.” Ambassadör om varför man rekommenderar



Om 
respondenterna
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Roll i organisationen
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Förtroendevald ordförande

Förtroendevald ledamot

Anställd chef

Anställd medarbetare

Ledare/funktionär/volontär

Medlem

Annan roll

Ingen specifik roll

Vilken roll har du i din organisation?

(Bas: 476)

51

39

6

2

1

1

0% 20% 40% 60%

Helt nyligen

För någon eller några månader
sedan

För ca ett halvår sedan till ett år
sedan

För mer än ett år sedan

Har aldrig haft kontakt

Vet ej/Kommer inte ihåg

När hade du senast kontakt med någon från Sensus, 
antingen personligen eller på annat sätt?
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Nöjd Kund Index 
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Nöjd Kund Index (NKI)
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Med tanke på dina samlade erfarenheter av Sensus -
hur nödj eller missnöjd skulle du då säga att du är med

studieförbundet totalt sett?*

Hur väl motsvarar Sensus de krav och förväntningar
som du har på ett studieförbund?**

Om du tänker dig ett idealiskt studieförbund - hur nära
eller långt ifrån ett sådant ideal tycker du att Sensus

är?***

Helhetsomdöme om Sensus

Lägst betyg (1-2) (3-4) (5-6) (7-8) Högst betyg (9-10)

(Bas: 476)

Medel Vet ej (%)

*1=Mycket missnöjd, 10=Mycket nöjd
**1=Inte alls, 10=Helt och hållet
***1=Mycket långt ifrån, 10=Mycket nära idealbilden

Drygt 8 av 10 är 
nöjda med 
Sensus.
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Nöjd Kund Index - NKI

Helhetsomdöme

Motsvaras 
förväntningar?

Hur nära ett 
ideal?

NKI

Nöjd Kund Index, NKI är det övergripande måttet på kundernas 
nöjdhet med Sensus. NKI är ett vedertagen och beprövat mått 
och används t ex. av institut som Statistiska centralbyrån (SCB) 
och Svenskt Kvalitetsindex. 

NKI byggs upp av tre standardiserade helhetsfrågor och skapas 
genom att räkna ut medelvärdet på dessa frågor och sedan 
omvandla dessa till en skala på 0-100, där 100 är högst betyg:

1. Med tanke på dina samlade erfarenheter av Sensus - hur 
nöjd eller missnöjd skulle du då säga att du är med 
studieförbundet totalt sett?

2. Hur väl motsvarar Sensus de krav och förväntningar som du 
har på ett studieförbund?

3. Om du tänker dig ett idealiskt studieförbund - hur nära eller 
långt ifrån ett sådant ideal tycker du att Sensus är?

Nöjd Kund Index under 60 indikerar att kunderna generellt är 
missnöjda med sin leverantör medan resultat över 75 innebär en 
mycket nöjd kundstock.



10

Nöjd Kund Index - NKI
Nöjd Kund Index – (NKI) baseras på svaren från nedanstående frågor:
1. Med tanke på dina samlade erfarenheter av Sensus - hur nöjd eller missnöjd skulle du då säga att du är med studieförbundet totalt sett?
2. Hur väl motsvarar Sensus de krav och förväntningar som du har på ett studieförbund?
3. Om du tänker dig ett idealiskt studieförbund - hur nära eller långt ifrån ett sådant ideal tycker du att Sensus är?

Helhetsomdöme
78

Förväntningar
77

Ideal
74

NKI
76

Nöjd Kund Index (NKI) beräknas med ett 
internationellt vedertagen metod och är full 
jämförbart med exempelvis Svenskt 
Kvalitetsindex (bortsett från antaganden 
om datainsamlingsmetod och målgrupp). 

NKI varier mellan 0 och 100. Ett resultat 
mellan 60 och 75 indikerar ett normalt 
resultat och nöjda kunder.

Sensus visar ett utmärkt resultat med ett 
NKI 76.

Förra medlemsmätningen (2013) uppgick 
NKI till 69. Stark förbättring!
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Nöjd Kund Index (NKI): Samverkansgrupper
Nöjd Kund Index – (NKI) baseras på svaren från nedanstående frågor:
1. Med tanke på dina samlade erfarenheter av Sensus - hur nöjd eller missnöjd skulle du då säga att du är med studieförbundet totalt sett?
2. Hur väl motsvarar Sensus de krav och förväntningar som du har på ett studieförbund?
3. Om du tänker dig ett idealiskt studieförbund - hur nära eller långt ifrån ett sådant ideal tycker du att Sensus är?

76

73

75

86

80

0 20 40 60 80 100

Sensus total (n=476)

Kyrkliga (n=219)

Ideela (n=47)

Fackliga (n=7)

Övriga (n=203)



Vad driver 
nöjdheten?
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Frågeområden i analysen

Engagemang & bemötande Relevanta & samhällsorienterade

Samverkan & förmåga att skapa aktiviteter Lyhörda relationsbyggande

De enskilda frågorna har grupperats samman med utgångspunkt från den inbördes korrelationen de har sinsemellan.
Sammanvägningen baseras alltså på frågornas samband med varandra utifrån respondenternas svar.

• Medarbetarna i Sensus har ett bra bemötande
• Medarbetarna engagerar sig i våra frågor
• Sensus medarbetare är lätta att komma i kontakt med
• Medarbetarna har god kompetens för att möta våra 

behov
• Att ge stöd och hjälp utifrån era behov
• Förmåga att skapa en god relation med din 

organisation
• Att förstå din organisations förutsättningar och 

utveckla samarbetet utifrån dessa

• Relevanta inom hållbarhetsområdet
• Relevanta inom rättighetsbaserat arbete
• Relevanta inom bildning
• Relevanta inom livsfrågor
• Relevanta inom kultur
• Bidrar till att människor får chans att utvecklas och 

delta i livslångt lärande
• Är relevanta utifrån de utmaningar samhället står i
• Relevanta i att bygga långsiktiga och kvalitativa 

relationer
• Har en verksamhet som genomsyras av tydliga 

värderingar
• Är ett studieförbund i utveckling

• Förmåga att kommunicera på ett lättillgängligt sätt
• Förmåga att ta fram studiematerial
• Förmåga att ta fram aktiviteter och satsningar som 

passar er organisation och era medlemmar, tex. 
Ledarutveckling, föreningsutveckling

• Som samverkanspart i gemensamma satsningar, tex 
projekt, arrangemang

• Förmåga att utveckla egen verksamhet i form av 
studiecirklar och kulturarrangemang

• Att skapa intressanta och meningsfulla mötesplatser
• Att arbeta tillsammans med arrangemang för era 

medlemmar och målgrupper

• På ett bra sätt utvecklar verksamhet 
tillsammans med oss 
medlemsorganisationer/samarbetsparter

• Utvecklar en god relation med oss 
medlemsorganisationer/samarbetsparter

• Lyssnar in oss 
medlemsorganisationer/samarbetsparter
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De drivande faktorernas effekt på NKI

12,32

6,95

3,03

2,38

Engagemang & bemötande

Samverkan & förmåga att 
skapa aktiviteter

Relevanta & 
samhällsorienterade

Lyhörda 
relationsbyggande

Effekt på NKI

NKI
76

Värdena anger hur mycket NKI skulle öka om den enskilda påverkansfaktorn skulle öka med en 
enhet till nästa mätning (och alla andra delar i verksamheten hålls konstanta). Med andra ord kan 
effektmåtten översättas i viktighet – hur viktig var och en av påverkansfaktorerna är för den totala 
kundnöjdheten.

Starkast drivkraft för 
medlemmarnas nöjdhet är 
Sensus engagemang och 
bemötande.
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Prestation på drivande faktorer - Betyg
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Engagemang & bemötande (n=472)

Lyhörda relationsbyggande (n=450)

Relevanta & samhällsorienterade (n=461)

Samverkan & förmåga att skapa aktiviteter (n=467)

Medelvärde på 5-gradig skala.
Antalet svarande utmärks av (n=xx). 

Personalens fina 
bemötande och 
engagemang får 
högst betyg
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Relevanta & samhällsorienterade
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aktiviteter
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Prestation: regioner
Medelvärde på 5-gradig skala.
Antalet svarande utmärks av (n=xx). 
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Drivande faktorer: regioner
Medelvärde på 5-gradig skala.
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Drivande faktorer: samverkansgrupper
Medelvärde på 5-gradig skala.
Antalet svarande utmärks av (n=xx). 
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Drivande faktorer: samverkansgrupper
Medelvärde på 5-gradig skala.
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Prioriteringsmatris
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Åtgärdsmatrisen delar in de drivande faktorerna i fyra områden beroende på 
hur viktiga de är för den totala kundnöjdheten (vilken effekt de har på 
kundnöjdheten) och hur väl företaget presterar inom respektive område. 
Faktorerna placeras in i följande kvadrater:

• Styrkor – Faktorer inom grönt fält har ett starkt samband med NKI 
och är därför viktiga för kundnöjdheten. Här presterar 
företaget/organisationen bra. Dessa är områden där det bör 
säkerställas att det goda resultatet upprätthålls.

• Åtgärda – Frågorna inom rött fält har starkt samband med NKI, men 
det relativt lägre resultatet gör att dessa har en negativ inverkan på 
helhetsattityden. De definieras därför som förbättringsområden och 
bör prioriteras.

• Bevara– Faktorer där företaget/organisationen presterar bra, men 
som är av mindre betydelse för kundnöjdheten under rådande 
omständigheter. Har inte prioritet men standarden bör bibehållas eller 
förbättras.  

• Bevaka – Faktorer där företaget/organisationen presterar sämre men 
som samtidigt har en mindre effekt på den totala nöjdheten under 
rådande omständigheter. Har inte prioritet men standarden bör 
bibehållas eller förbättras.

Vårda

PrioriteraBevaka

Bevara
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Prioriteringsmatris 2020
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• Lyhörda relationsbyggande
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Engagemang & Bemötande
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Medarbetarna i Sensus har ett bra bemötande

Medarbetarna engagerar sig i våra frågor

Sensus medarbetare är lätta att komma i kontakt med

Medarbetarna har god kompetens för att möta våra behov

Förmåga att skapa en god relation med din organisation

Att ge stöd och hjälp utifrån era behov

Att förstå din organisations förutsättningar och utveckla
samarbetet utifrån dessa

Instämmer inte alls 1 2 3 4 Instämmer helt och hållet 5

(Bas: 460)

Medel Vet ej (%)
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Engagemang & Bemötande: regioner
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Norrland (n=68)

Skåne Blekinge (n=49)
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Svealand (n=78)

Västra Sverige (n=158)

Östra Götaland (n=60)

Medelvärden 1-5, för respektive region för området. 1=lägst betyg, 5=högst Betyg.
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Samverkan & förmåga att skapa aktiviteter
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Förmåga att kommunicera på ett lättillgängligt sätt

Att arbeta tillsammans med arrangemang för era
medlemmar och målgrupper

Som samverkanspart i gemensamma satsningar,
tex projekt, arrangemang

Förmåga att utveckla egen verksamhet i form av
studiecirklar och kulturarrangemang

Att skapa intressanta och meningsfulla
mötesplatser

Förmåga att ta fram aktiviteter och satsningar som
passar er organisation och era medlemmar, tex.

Ledarutveckling, föreningsutveckling

Förmåga att ta fram studiematerial

Mycket lågt betyg 1 2 3 4 Mycket högt betyg 5

(Bas: 476)

Medel Vet ej (%)
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Samverkan & förmåga att skapa 
aktiviteter: regioner

Medelvärden 1-5, för respektive region för området. 1=lägst betyg, 5=högst Betyg.
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Relevanta & samhällsorienterade
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Bidrar till att människor får chans att utvecklas och
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Har en verksamhet som genomsyras av tydliga
värderingar

Relevanta inom livsfrågor

Relevanta i att bygga långsiktiga och kvalitativa
relationer

Relevanta inom bildning

Relevanta inom rättighetsbaserat arbete

Är relevanta utifrån de utmaningar samhället står i

Är ett studieförbund i utveckling

Relevanta inom hållbarhetsområdet

Mycket lågt betyg 1 2 3 4 Mycket högt betyg 5

(Bas: 476)
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Högst betyg 
gällande att bidra till 
livslångt lärande. 
Sensus är mest 
relevant inom kultur.

Lägst betyg 
gällande att vara ett 
studieförbund i 
utveckling samt 
inom 
hållbarhetsområdet.
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Relevanta & samhällsorienterade: regioner
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Medelvärden 1-5, för respektive region för området. 1=lägst betyg, 5=högst Betyg.
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Lyhörda relationsbyggande
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Utvecklar en god relation med oss
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Lyssnar in oss
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På ett bra sätt utvecklar verksamhet tillsammans
med oss medlemsorganisationer/samarbetsparter

Instämmer inte alls 1 2 3 4 Instämmer helt och hållet 5

(Bas: 476)

Medel Vet ej (%)

Sensus får höga betyg 
gällande lyhördhet, vilket 
är en viktig aspekt i  
medlemsorganisationer.
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Lyhörda relationsbyggande: regioner
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Lojalitet
Net Promoter Score 

- NPS
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Net Promoter Score - NPS
NPS (Net Promoter Score) definieras som andelen kunder 
som kan tänka sig att rekommendera företaget till andra 
(ambassadörer), minus andelen som inte kan tänka sig 
det (kritiker). De kunder som ställer sig förhållandevis 
neutrala (passiva) i frågan tas inte med i beräkningen av 
NPS.

NPS ger en tydlig bild över hur stor andel ambassadörer 
respektive kritiker företaget har.

Genomsnittsföretag, alla branscher inräknat, ligger på ett 
NPS runt 10-15 procent. De mest snabbväxande ligger 
uppåt 50 procent eller mer och har därmed många 
ambassadörer som kan generera nya kunder till 
företaget. Företag som tappar eller står i färd med att 
tappa marknadsandelar har oftast ett negativt 
NPS-värde.

Källa: Reichheld , F. och Markey, R. (2011) The Ultimate Question 2.0.
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Net Promoter Score (NPS):
Andel ambassadörer -
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Ambassadörer

Passiva
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Hur troligt är det at du skulle rekommendera 
Sensus till kollegor eller bekanta? 
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Ambassadörskap via Net Promoter Score - NPS
Hur troligt är det at du skulle rekommendera Sensus till kollegor eller bekanta? 
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Mycket troligt 10

Ambassadörer (n=74) : 58%
Passiva (n=115) : 26%

Kritiker (n=258) : 17%

NPS: 41

Kraftig förbättring sedan förra 
medlemsmätningen (2013) då 
NPS uppgick till 24.

Sensus uppvisar mycket starkt 
ambassadörskap bland sina 
medlemmar. En ambassadör är 
en person som sprider goda 
rykten och agerar 
”gratissäljare”. 
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Total (n=476)

Norrland (n=65)

Skåne Blekinge (n=45)

Stockholm Gotland (n=55)

Svealanda (n=74)

Västra Sverige (n=151)

Östra Götaland (n=57)

Kritiker Passiva Ambassadörer

NPS

Net Promoter Score – NPS
Regioner

41

46

42

42

34

48

26

Ambassadörskapet är 
starkast i Västra Sverige och 
Norrland.



36

”Att man har möjlighet att påverka samhället eller sin 
livssituation. Sensus erbjuder sina deltagare billiga/gratis 
möjligheter att utöva sina kulturella intressen. Gemenskapen 
inom Sensus cirklar kan göra att man hittar både nya vänner 
eller sitt livs kärlek.”
Ambassadör om varför man rekommenderar Sensus

”Jag har arbetat med och i många 
studieförbund (alla utom 4) och Sensus slår 
allt och alla med hästlängder. Jag 
rekommenderar alla att kontakta Sensus mest 
utifrån det suveräna bemötande man får. 
Helen H och Karin J är helt underbara.”
Ambassadör om varför man rekommenderar Sensus

Ambassadörerna talar om det fina bemötandet och en god samverkan



”Mkt bra studieförbund för oss musikanter, ordning o reda och mkt hjälp med lån av 
utrustning mm. Har även deltagit i hållbarhetsutbildning som var mkt bra.”
Ambassadör om varför man rekommenderar
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”Det skulle kunna bli toppenbra men det känns 
som om det beror mycket på vilken person man 
kommer i kontakt med, så därför vågar jag inte ge 
högre betyg även om jag är säker på att många 
skulle få positiva upplevelser av Sensus.”

”Personliga relationer. Både plus och minus.”

”Det är tyvärr allt för dålig återkoppling på om e-
post eller meddelanden mottagits. Att ringa är 
ingen idé, det är inget svar i alla fall.  Jag lägger 
själv upp mina studiecirkels, och kulturevenemang, 
tar kontakt för att kunna rapportera.”

Skeptikerna talar om brister i tillgänglighet
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Net Promoter Score – NPS
Samverkansgrupper
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Total (n=476)

Kyrkliga (n=219)

Ideela (n=47)

Fackliga (n=7)

Övriga (n=203)

Kritiker Passiva Ambassadörer

NPS

41

28

46

67
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Vad är det då som du rekommenderar? 
(Betyg 7-10)
• Kunnig personal som hjälper en med väldigt mycket. Jag har fått hjälp med att lägga ut 

album och singlar på Spotify, Youtube mm Jag har fått chansen att göra videos, spelat in 
studios mm allt med Sensus hjälp. Och för det är jag evigt tacksam.

• Trevlig och tillmötesgående kontaktperson i Norrtälje
• Den personliga kontakten och engagemanget!
• Mkt bra studieförbund för oss musikanter, ordning o reda och mkt hjälp med lån av 

utrustning mm. Har även deltagit i hållbarhetsutbildning som var mkt bra.
• att samarbeta med ett studieförbund
• När kyrkan tappar ekonomi i tider av nedskärningar och medlemstapp, har jag 

rekommenderat Sensus som medfinansieringspartner till församlingars kulturverksamhet.
• Rimliga priser för uthyrning av replokal samt bra hjälp att starta en studiecirkel.
• Trevlig bemötande och samarbete. Idéer bollas högt och lågt. Kompetens och kunnande 

och erfarenhet.
• Sensus arbetar bra på musikfronten. Hjälper till när det behövs. Självklart vill vi som 

organisation alltid få ekonomiskt stöd - och det går ju inte alltid - men viljan finns där alltid. 
Bra jobbat!

• Smidigt samarbete, enkla att kontakta och snabba med att leverera svar. Tydlighet i regler 
och förordningar och ömsesidiga förväntningar

• Bra bemötande och lyhördhet Kunnighet om behov
• Lättillgängliga, initiativrika och kompententa
• Förståelsen, välviljan, generositeten och beredskapen att stödja.
• Tag kontakt, Diskutera samarbete.
• Att kulturprogram och studiecirklar skall registreras så att verksamheter kan få hjälp med 

framtagande av affischer och material, och stöd till utrustning
• Bra bemötande och hyfsat snabb kommunikation. Lätt att starta studiecirkel via er.
• Ett professionellt bemötande med öppenhet för samarbete
• Deras lyhördhet, hjälpsamhet samt deras vänliga bemötande. Viljan att att göra det bästa 

av situationer. Kompetens och yrkesskicklighet.
• Vi som förening får oerhört mycket hjälp trots att vi inte är en studiecirkel som Sensus 

startat och det ger tillit.
• Duktiga medarbetare och lätta att ha att göra med
• Att man är med i Sensus och att man tar del av dess stora utbud.
• En bra samarbetspart. - men med medvetandet att det ofta inte finns så mycket 

ekonomiska stödresurser till amatörverksamhet och ur folkbildningssynpunkt angelägna 
projekt.

• Jag har arbetat med och i många studieförbund (alla utom 4) och Sensus slår allt och alla 
med hästlängder. Jag rekommenderar alla att kontakta Sensus mest utifrån det suveräna 
bemötande man får. Helen H och Karin J är helt underbara- men också utifrån hur

• Otroligt bra stöd och förståelse för vår verksamhet. "Nära samarbete" "ej byråkratiskt". 
Förståelse för min grupps arbetssituation är så otroligt värdefullt, jag tycker ni har mer 
förståelse än vår egna "övre organisation" för hur det är i verkligheten. S

• Sensus är seriösa och hjälper även nya föreningar att komma igång med verksamhet 
inom folkbildning. Vi får enkelt stöd både via mail och telefon och har personlig kontakt 
med Sensus vilket uppskattas mycket för att förenkla samarbetet och förståelse för v

• Lätt att samarbeta med, tillmötesgående
• Det är lätt att komma i kontakt och smidigt med era e-listor.
• Folkbildning med fin värdegrund och anställda som hjälper på ett sätt där de möter oss 

och gör det enkelt för oss.
• Kunnig personal, bra nåbarhet, tydlighet.
• lätt att kommunicera med dem, mycket bra cirklelledarutbildning, både för 35 år sedan 

och nu.
• Jag har rekommenderat grannföreningar att söka stöd hos Sensus som studieförbund.
• Att kommunicera verksamhet och föreningsfrågor "och inte bara upplägg av studiecirklar"
• Allt. Utbudet, samarbetet, listorna, lokalerna. Sensus som personer (de som 

representerar Sensus)
• Ett stabilt studieförbund med många kompetenser
• lättillgänglig och trevlig personal som hjälper efter behov och önskemål. ger goda tips och 

råd rikt kulturutbud
• Att kontakta en viss medarbetare gällande de frågorna som jag arbetar med.
• Att mina kreativa vänner bör ta kontakt med er om de vill ha svar och hjälp med sina 

projekt.
• Personalen på Torkel Knutssonsgatan 39 är mycket tillmötesgående. Speciellt Ingrid 

Burström som besitter en fantastisk kunskap om olika religiösa frågor! Hon har hjälp oss 
att hitta rätt människor, fixa lokaler och praktiskt. Stefan Elmér också väldigt ko

• Kontakta Sensus och diskutera din idé om en studiecirkel.
• Studiecirklar oavsett inriktning
• Engagerade, relevanta, kompetenta
• Trevlig och lättpratad personal. Har alltid svar på mina frågor
• Att man har möjlighet att påverka samhället eller sin livssituation. Sensus erbjuder sina 

deltagare billiga/gratis möjligheter att utöva sina kulturella intressen. Gemenskapen inom 
Sensus cirklar kan göra hitta både nya vänner eller sitt livs kärlek.

• Kompetens och pålitlighet

Ett urval av öppna svar. Samtliga finns i bilaga. 
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Vad är det som gör att du sätter det betyget 
när det gäller rekommendation? (Betyg 1-6)

• Sensus tycks inte vara intresserad i att få en kontakt med våra församlingar. Vet inte vad 
de har att erbjuda. Otydligt!

• Vi har haft problem med sensus-kontakt som aldrig/sent återkopplat, lagt upp fel 
information på hemsidan. Har även haft otroligt bra kontakter i Sensus, det varierar helt 
enkelt.

• En liten ideell förening har helt andra villkor i tillvaron än en större som t.o.m. har egna 
anställda, något som SENSUS ibland har svårt att inse...

• Jag tycker dom har bra värderingar och vill nå ut med viktiga ämnen
• Har jobbat på Sensus så det sitter i kroppen. Om jag kan hjälpa Sensus till fler kontakter 

som ev kan ge mer verksamhet så är det bra.
• Sensus är inte det viktigaste i vårt arbete
• På vårt lokala Sensuskontor har vi en mycket engagerad och intresserad anställd, vilket helt 

klart hjälpt i kontakten med Sensus och för handledningen vi fått för olika arrangemang. En 
generell utmaning för Sensus som studieförbund är statens ickekonfessionell

• Jag har inte varit ordförande i mer än 2 år och följaktligen inte haft så mycket kontakt med 
Sensus ännu.

• Är kluven när det gäller Sensus vilket nog syns i mina spretiga svar. De är både kompetenta 
och öppna, allt praktiskt fungerar bra, men lite liberala för min smak. Själv är jag mer 
konservativ och utbudet faller inte alltid i min smak, men kan inte neka t

• Det skulle kunna bli toppenbra men känn som det beror mycket på vilken person man 
kommer i kontakt med så därför vågar jag inte ge högre betyg även om jag är säker på att 
många skulle få positiva upplevelser av Sensus

• Bra kommunikation
• Personliga relationer. Både plus och minus.
• Uppskattar folkbildningens roll i samhället
• För oss har det inte alltid fungerat så väl, men det finns goda resurser inom Sensus som 

gör att det kanske skulle fungera fint/bättre för någon annan.
• Känns som det är mycket jobb för det man får
• Finns kompetens, ibland svåra att komma i kontakt med. Ganska mkt av regler, på gott och 

ont.
• Jag har för vana att inte rekommendera alls.
• Bra att ha ett studieförbund i ryggen.
• Har inte så mycket kontakt med Sensus, inte så stor erfarenhet.
• Det är ofta väldigt svårt att få kontakt med er, är kontaktpersonen borta är det svårt att 

hitta någon som kan hjälpa till istället. Växeln har flera gånger inte haft korrekt information 
och vill inte släppa igenom samtal, utan mailar någon som ska ringa

• Tydligt förbund. Gott arbete!
• Många olika saker, förstås.  Jag upplever, genom åren, att personalomsättningen är stor och det 

får negativa konsekvenser.
• Har ett krångligt sätt att betala ut bidrag till anordnare.
• Vi har inte haft Sensus så länge, utan har nyligen bytt från ett annat studieförbund. Vi har inte 

haft någon kontakt och det är svårt både för mig och min kollega att nå någon ansvarig på 
Sensus.

• Saknar en offensiv hållning.
• Om jag skulle rekommendera Sensus så är det utifrån en pliktkänsla, det är ju ändå "vårt" 

studieförbund. Då jag har gjort det har dock inte personerna fått ett bra bemötande, ibland inte 
svar alls, vilket gör det svårt att fortsätta rekommendera Sensus.

• Har ingen bra erfarenhet av Sensus på senaste tiden, verkar bli bättre nu.......
• Verksamhetsutvecklaren hos er skapar oro, missförstånd och konflikter som tar mycket energi att 

reda ut.
• Min uppfattning är att Sensus resurser är mycket små för att hjälpa till i ideella föreningar med 

pengarman får klara sig själv
• Upplever tyvärr att Sensus-samarbetet mest medfört administration och krångel. Det blir enklare 

att själv arrangera, fakturera, engagera, skaffa material osv. Det jag uppskattar är fortbildningen 
och kurser jag deltagit i.

• upplever Sensus som osmidigt med inkompetent personal. OBS detta gäller inte den senaste 
kontakten men har tidigare träffat på ett par stolpskott.

• Det är tyvärr allt för dålig återkoppling på om e-post eller meddelanden mottagits. Att ringa är 
ingen idé, det är inget svar i alla fall.  Jag lägger själv upp mina studiecirkels, och 
kulturevenemang, tar kontakt för att kunna rapportera så ett samarbete

• Dåligt bemötande
• Jag rekommenderar aldrig någon annan någonting. Andra får själva göra det de tycker är bra. Det 

är dåligt att det är olika förutsättningar i olika delar av Sverige. I Härnösands stift fick vi 
ekonomiskt bidra då vi haft verksamhet. I Uppsala stift får jag

• Mycket är billigare att arrangera då Sensus lever på att ta ut höga kostnader för sin ringa insats. 
Utlovade rabatter på t ex litteratur gör litteraturen dyrare än vad t ex Arken. Sensus är en stor 
bluff!

• Ovilja att hjälpa till pga dålig information. Tyket svar som bidrar till att jag gjort mycket jobb helt i 
onödan.

• Jag har under mina 2,5 år på min tjänst inte hört något från Sensus.  Har varit missnöjd med 
Sensus på min tidigare tjänst och förstår inte varför jag ska ha samarbete med Sensus

Samtliga öppna svar. 



Image
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Sensus känntecknas som pålitliga och öppna
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I vilken grad tycker du Sensus kännetecknas av följande?

Instämmer inte alls 1 2 3 4 Instämmer helt och hållet 5
(Bas: 476)

Medel Vet ej (%)

Sensus
kännetecknas 
främst av hög 
pålitlighet och 
öppenhet.
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Kontakt med Sensus
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Administrativt, hantering av listor (e-listor),
redovisning av arrangemang, kopiering

Skapa studiecirkel eller annan
folkbildningsverksamhet

I samband med arrangemang

Service, svar på frågor

Samarbete omkring gemensamma satsningar

Upplägg och genomförande av
studiecirklar/utbildningar av tex förtroendevalda

Lokalfrågor (låna/hyra lokaler)

Vilken typ av kontakt har du vanligtvis med Sensus? 

Aldrig kontakt Mer sällan Ca 2 ggr /månad Ca 1-2 ggr /vecka Ofta, 3-5 ggr /vecka
(Bas: 476)

Drygt 1 av 3 har 
kontakt 2 ggr per 
månad eller oftare.



45

”Det bästa med Sensus är att ni finns där när 
frågorna finns. Då har jag kontakt med er. I 
början och slutet av en termin dvs när vi 
planerar verksamheten.”
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Kontakt med Sensus – Öppna svar
• Är det nåt specifikt jag undrar. Så hör jag av mig. Och får hjälp Vi 

håller till tisdagar/torsdagar i Sensus lokaler därför nära kontakt.
• We appreciate the cooperation of Sensus!!!
• Tacksamt bidrag till inköp av vävgarner för vår verksamhet i 

studiecirkeln Vävning,
• Större projekt!
• Spelar i band som hyr riggad replokal, kontakt via närvarolistor 

och lån av utrustning.
• Samtal om planering och samarbete samt administration
• Redovisning av studiecirklar och annan folkbildning
• Redovisar kulturverksamhet en gång per termin. Genomföres 

dock varje månad utom juni och juli.
• Medlem och administratör i kören Gränslösa.
• Medfinansiering till församlingsarrangemang.
• Leder en studiecirkel
• Kulturprogram
• kassör
• Jag är nu 80 år och har slutat med studiecirklar och all 

studieverksamhet. De sista åren mycket lite
• jag tillhör ett "band" som hyr replokal av sensus gbg. jag står som 

"cirkelledare" och sköter e-listan för bandet.
• Hjälp med ScorX
• Har inte medverkat i Sensus som handledare de två senaste åren.

• Har hyrt en replokal i cirka två år, hade mer kontakt i början men 
mindre i nuläget när det mesta rullar på bra.

• Har en studiecirkel varannan vecka
• Guideutbildningar om Bemötande
• Ev medlare mellan ledare och Sensus, som husmor på 

Missionsgård
• Endast för att redovisa arr eller cirklar. Jag gör mina egna 

arrangemang och behöver inte hjälp av någon från ngt 
studieförbund. Har själv arbetat nästan 10 år i Sensus och har 
hållit mej ifrån detta studieförbund under 20 år eftersom jag blev 
så illa behandlad

• Edsberg och Mosjö - Täby församlingar har inte kontakt med 
Sensus i dagsläget.  Under hösten 2020 kommer församlingarna 
att påbörja sitt arbete med Regnbågsnyckeln som ska leda till 
certifiering.  Då hoppas vi få kontakt med Sensus.

• Det är inte jag utan en medarbetare som håller kontakten. 
Hennes svar skulle se annorlunda ut

• Det bästa med Sensus är att ni finns där när frågorna finns. Då 
har jag kontakt med er. I början och slutet av en termin dvs när vi 
planerar verksamheten.



Om 
undersökningen



Vårt uppdrag
Bakgrund och syfte

Sensus är ett studieförbund och folkbildningsaktör som lyfter fram 
livsfrågor, mångfald och globala frågor. Man har under de senaste åren 
arbetat fram en ny varumärkesplattform/identiet där 
medlemsrelationen står i fokus. Medlemmarna/ samarbetsparterna är 
många och finns inom flera olika verksamhetsområden.

Man vill nu öka kunskapen om hur olika målgrupper upplever sin 
relation med Sensus. Vad fungerar bra och vad kan bli bättre?

Vårt upplägg

Undersökningen avser delmätningar mot följade målgrupper:

• Nationell kontakt
• Regional kontakt

Vi belyser upplevd kontakt och relation utifrån både nationell och
regional nivå.
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Vårt uppdrag
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Affärskritisk fråga Syfte Beslut som skall fattas

Sensus har arbetat fram en
ny
varumärkesplattform/identiet
, där medlemsrelationen står
i fokus. Sensus är idag en
värderingsdriven organisation
och man vill att
värderingarna ska kännas i
allt man gör och står för.

Öka kunskapen om 
medlemmarnas attityder och 
inställning till Sensus, i syfte 
att stärka och utveckla 
relationen vidare.

Undersökningen ska fungera 
som en nulägesanalys och 
bildar därmed ett avstamp inför 
framtida verksamhetsutveckling.



Upplägg
Metod

- Nationella kontakter via webbenkät

- Regionala kontakter via webbenkät

Totalurval där vi strävar efter att få in så många svar som 
möjligt.  

• Antal svar bland nationella kontakter: 33

• Antal svar bland regionala kontakter: 476

Fältperiod: Februari/mars samt juni/juli 2020

Målgrupp

Målgrupperna för de undersökningarna är namngivna 
kontaktpersoner bland medlemsorganisationer och 
samarbetsparter. Omfattas av följande målgrupper:

• Nationella kontakter

• Regionala kontakter
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Kontaktperson

Projektledare

¢ Helen Borgardt

¢ helen.borgardt@origogroup.com

¢ 070-567 74 50
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Om Origo Group
Vi är medlemmar i ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research, www.esomar.org) och SMIF (Svenska 
Marknadsinformationsföretag, www.smif.org). ESOMAR är en europeisk och SMIF en svensk organisation för 
undersökningsbranschen. Medlemmar i SMIF och ESOMAR förbinder sig att följa branschens etiska regler och riktlinjer för kvalitet.

Origo Group är sedan 2011, som enda svenska undersökningsföretag, medlem i WIN-nätverket (Worldwide Independent Network
of Market Research). Nätverket har ca 40 medlemmar worldwide och innebär att vi har partners runt om i världen som vi kan 
använda för att förbättra vårt kunderbjudande och åta oss stora internationella projekt, se www.winmr.com.

¢ Vår vision är att leverera bästa tänkbara underlag 
för samhälle och näringsliv att forma en bättre 
framtid. 

¢ Varje dag ger vi samhälle och näringsliv underlag 
för kloka beslut, så att verklig förändring och 
utveckling ska kunna ske.

¢ Origo Group bildades 2017 och består av de fem 
tidigare undersökningsbolagen CMA Research, 
Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo
Marketing Research, MIND Research och 
Investigo.

¢ Vi är ett av Sveriges ledande undersökningsföretag 
med kontor i Stockholm, Linköping och Göteborg.
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