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Sensus finns i hela landet

Riksförbundets huvuduppgifter:

1. På uppdrag från folkbildningsrådet ansvarar vi för 
att statsbidraget fördelas mellan regioner och riks-
förbund samt att det används på rätt sätt. Vi ansva-
rar för  helheten i Sensus kvalitetsutveckling och 
 sköter  internkontrollen medan regionerna ansvarar 
för  egenkontrollen. Vi utvecklar vårt gemensamma 
kvalitets arbete i samspel med regionerna.

2. Vi ansvarar för och arbetar med nationella relationer 
med branschorganisationer, medlemsorganisationer, 
samarbetsparter och övriga organisationer i civilsam-
hället. Vi söker nya samarbetsparter och utvecklar de 
samarbeten vi har genom olika utvecklingsprojekt på 
nationell nivå. Vi bidrar till att hitta helheten i Sensus 
arbete med relationer tillsammans med våra regioner.

3. Vi arbetar med att skapa ett Sensus genom att leda 
Sensus gemensamma planeringsprocess och samord-
na arbetet med att skapa och upprätthålla gemen-
samma förhållningssätt, internt och externt, genom 
HR- och kommunikationsarbete. I det nya ligger att 
samla  verksamhetsutveckling i ”Sensus X”. Arbets-
namnet Sensus X namnger en gemensam plattform för 
verksamhets utveckling. En plats där vi gör gemensam-
ma prioriteringar och satsningar på verksamhetsut-
veckling utifrån olika målgrupper.

4. På uppdrag av regionerna ansvarar vi för gemen-
sam service och infrastruktur så som IT, ekonomi och 
 löneadministration. Vi ansvarar också för vår gemen-
samma IT-utveckling Här pågår en översyn av vilka 
funktioner som tjänar på att samlas, av kompetens och 
eller ekonomiska skäl.

Sensus består av åtta regioner och ett riksförbund med kansli i 
Stockholm. Det här är riksförbundets verksamhetsberättelse.

norra norrland

uppsala–
härnösand

mellansverige

västra sverige

skåne–blekinge

småland–
öland

stockholm– 
gotland

östergötland– 
norra småland



 5

PERIODEN 2015 – 2016 har varit speciell. 
Många människor tvingades lämna sina 
hem och fly till Europa och en del av dem 
till Sverige. Från början mottagna med öpp-
na armar och i skrivande stund mer res-
triktivt bemötta.  I allt detta ofattbara har 
folkbildningen generellt gjort en stor sam-
hällsinsats. Liksom stora delar av civilsam-
hället.  Studieförbund och folkhögskolor 
tillsammans har nått många människor som 
behövt oss.

I Sensus har vi arbetat tillsammans 
med andra organisationer i våra nätverk 
och framförallt har vi samarbetat med vår 
största medlemsorganisation Svenska kyr-
kan. Arbetet fortsätter för att bidra till att 
människor ska känna sig välkomna, lära sig 
svenska och hur samhället fungerar. Vi sam-
arbetar bra internt inom Sensus och hittar 
former så att vi når människor i alla delar av 
landet.

Folkbildningens relevans har varit ovan-
lig tydlig och synlig i detta sammanhang. 
Jag är glad och tacksam över det vi bidrar 
med mitt i detta ofattbara skeende. Sam-
hällsutvecklingen i stort är en källa till oro. 
Globalt, i Europa och i Sverige. Främlings-
fientlighet, faktaresistens och tillitsbrist 
påverkar oss i vardagen. Det var länge sedan 
våra insatser var så viktiga är min bedöm-
ning. 

Vi gick in i 2015 med ett beslut från Bilda 
att inte fortsätta vårt arbete med att skapa 
ett nytt gemensamt studieförbund. Det var 
tråkigt men vi samlade snabbt energi för att 
fortsätta vårt arbete Destination framtiden.

Inför förbundsstämman i maj 2015 för-
djupade vi vårt önskvärda läge och tog fram 
det förslag som nu är Sensus identitet. Det 

Förbundsrektor har ordet
var en speciell sak att vi fick ett nytt sätt 
att beskriva vilka vi vill vara och vad vi vill 
åstadkomma.

Vår identitet, med dess människosyn och 
de frågor den lyfter är så rätt i sak och i ti-
den. Tillit till människors förmåga, till bild-
ning och kultur i kombination med livsfrå-
gor, hållbarhet, rättighetsbaserat arbetssätt 
och relationsskapande är precis vad som 
behövs. Vi har alla möjligheter att utvecklas 
och leva som vi lär just precis nu.

Förbundsstämman gav också förbunds-
styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med 
att förverkliga innehållet i identiteten. Vi 
har valt handlingsalternativ inom områdena 
organisering, finansiering och kompetens-
utveckling och tagit fram planer för att ge-
nomföra dem.  Handlingsplaner som leder 
oss mot identiteten. Vi har också på olika 
sätt samtalat och fördjupat oss i identiteten, 
vad den betyder för var och en av oss och 
tillsammans i vår vardag. 

Som förbundsrektor är jag stolt över 
att vara i ett sammanhang där så många 
människor är engagerade i vår verksamhet 
och i vår framtid. 

Jag är också stolt över själva innehåll-
et i vår verksamhet och  innehållet i Sensus 
identitet. 

Mer om detta kan ni läsa i denna verk-
samhetsberättelse.

 Ann-Katrin Persson
 Förbundsrektor
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SENSUS ÄR ETT STUDIEFÖRBUND 

och vi arbetar med bildning och 
kultur. Detta ändras inte. Däre-
mot förändras och utvecklas vi i 
samspel med samhället i stort och 
i samverkan med våra medlems-
organisationers, samarbetsparter 
och deltagares utveckling. Allt vi 
gör är folkbildning och folkbild-
ning är både en metod, ett mål och 
ett förhållningssätt. Det som gör 
oss unika är vårt val av målområ-
den och hur vi tolkar och arbetar 
inom dem i vardagen. Våra finan-
siärer har syften med de medel 
vi tilldelas. Det gäller staten men 
också kommuner, landsting och 
andra. Vi skapar vår verksamhet 
i samverkan med medlemsorga-
nisationer och samarbetsparter 
samtidigt som det är deltagarna vi 
ytterst är till för. Vi vill utveckla, 
fördjupa och göra verksamhet som 
skapar engagemang och som speg-
lar det vi vill vara. 

Vi bejakar människans livslånga 
lust till utveckling och lärande.    
Bildning är förmåga att tolka, 
 reflektera och sätta samman kun-
skap till ny kunskap. Sensus ger 
plats för möten där flera tolkning-
ar  lever sida vid sida i respekt för 

varandra. Tillsammans med våra 
medlemsorganisationer, samar-
betsparter och deltagare skapar 
vi och finns med där mötesplatser 
för bildning utvecklas. Vi har en 
känd opinionsbildande ställning 
vad gäller folkbildningens roll i 
samhället. 

Kultur är en upplevelse, ett 
möte med sig själv och andra.  
Alla har rätt att skapa och alla har 
rätt att delta som utövare eller 
publik utan normer som krymper 
männi skan. Kultur är en del av 
demokrati byggandet.

Hos oss möts olika människor 
för att dela, tänka fritt, gestalta 
och reflektera livsfrågor. Livs-
frågor är ofta mer än ett teoretiskt 
ämne eller samtal. Det kan handla 
om människans existens. Genom 
möten förstår människor sig själva 
bättre och det ökar förståelsen för 
olika sätt att tänka, tro och leva. Så 
skapas engagemang och ansvars-
tagande för demokrati och om-
värld.

Sensus utgår från ett rättighets-
baserat förhållningssätt. Alla har 
samma rättigheter, möjligheter 
och skyldigheter och ska bemötas 
likvärdigt. Vi erbjuder verktyg så 

Sensus identitet
Den 29 maj 2015 fastställde förbundsstämman Sensus identitet. Den svarar 
på frågorna: Vilka vill vi vara? och Vad vill vi åstadkomma? Identiteten är ett 
 resultat av framtidsarbetet Destination framtiden.

att människor blir medvetna om 
sina rättigheter, får kunskap att 
ifrågasätta och försvara både sina 
egna och andras rättigheter.

Sensus är en folkbildningsaktör 
som med ett aktivt hållbarhets-
arbete gör skillnad i samhället. 
Vi  bidrar till mötesplatser som 
 belyser och verkar för en helhets-
syn omkring en långsiktig och 
 bärkraftig hållbarhet. Vi är med-
vetna om och synliggör den påver-
kan som vår egen verksamhet har 
på individ och samhälle. 

Gemensamt, nationellt och re-
gionalt, har vi ett arbetssätt som 
ger beredskap för framtiden och vi 
är proaktiva så att vi ser möjlighe-
ter och upptäcker problem i tid.

Vi strävar efter en genuin för-
ståelse av samtiden och dem vi 
samarbetar med. Vi bygger lång-
siktiga och kvalitativa relationer 
baserade på kunskap och erfaren-
heter. I ömsesidig dialog arbetar vi 
med att förstärka och bidra till det 
som våra medlemsorganisationer, 
samarbetsparter och deltagare 
vill utveckla. Sensus gemensam-
ma kompetens är bred, djup  och 
 ändamålsenlig.
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Sensus studieförbund är en del av 
folkbildningen och verkar utifrån 
såväl medlemsorganisationernas 
uppdrag som ett samhällsuppdrag. 
Sensus organisation bygger på 
en helhetssyn som utgår från en 
kristen värdegrund. Sensus verk-
samhet utgår från demokratiska 
värderingar och respekt för den 
enskilda människan. Sensus är 
partipolitiskt obundet.

Grund:

Varje människa uppfattar sig som 
lärande och skapande med ansvar 
och kraft att påverka sin livs miljö. 
Det lokala och globala samhäl-
let präglas av tillit eftersom varje 
människas kapacitet tas tillvara. 
Organisationer och arbetsplatser  
utvecklas med engagerad och 
kompetent medlemskraft och 
medarbetarkraft.

Vision:

Sensus studieförbund ska ge 
 möjlighet till utveckling och 
 lärande i mänskliga möten och 
 genom kultur upplevelser. 

Sensus verkar för aktivt 
 engagemang i samhället och 
i medlemsorganisationerna. 
 Sensus arbetsformer är studie-
cirklar,  kulturprogram och annat 
 folkbildningsarbete.

Verksamhets idé:
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OM DESTINATION FRAMTIDEN
TEXT UNDER ARBETE

Detta gjorde vi 
bland annat
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Almanackan – olika sätt 
att tänka tro och leva 
MULTIRELIGIÖSA ALMANACKAN är en vägg-
kalender och ett magasin i ett. Med den vill vi  
skapa nyfikenhet och skapa förståelse för  
olika sätt att tänka, tro och leva i Sverige. 

Besöksrekord  
i Malmö 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETS

DAGARNA är en viktig  
mötesplats för frågor  
om mänskliga rättig-
heter, där Sensus är en 
av huvud arrangörerna. 

2016 genomfördes 
dagarna på Malmö Live 
under temat ”Det hand-
lar om dina rättigheter!”. 

Under konferensen dis-
kuterades en rad rättig-
heter, som rätten till 
bostad, hälsa, utbildning 
och asylrätt. Det blev 
nytt rekord med drygt  
5 000 besökare som un-
der tre dagar tog del av 
seminarier, workshops, 
utställartorg och kul-
turarrangemang.

Sensus gav tre semi-
narier i samarbete med 
våra medlems- och sam-
arbetsparter och fanns 
även med på utställar-
torget. 

Så många videokonferensmöten genomfördes under 2016 via 
systemet Acano. Färre resor sparar tid och miljö. Mötena blir  
också bättre när deltagarna kan se varandra och visa skärmbilder.4000
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I Falkenbergs scoutkår är Sensus 
medspelare i såväl ledarutbildning 
som programmaterial. De allra yngs
ta lär sig allt från första hjälpen till 
att sätta upp fågelholkar under sitt 
första scoutår. 

TRE FÅGELHOLKAR, fem spårarscouter, en ledare och 
en stege. Det är vad som behövs när patrullen Flugan  
en måndagskväll i mars bidrar till att avhjälpa bo-
stads bristen för småfåglar i skogsområdet bakom 
scoutstugan i Falkenberg. Tallstammarna på frilufts-
området Vallarna byggs ut med fräscha enrummare 
med enkel planlösning i naturmaterial. Nu återstår 
att se om blåmesar, talgoxar och andra småfåglar  
gillar det nya bostadsbeståndet. 

Fågelholkarna har scouterna snickrat själva under 
vintern. Spårarscouterna i Falkenberg jobbar för märket 
”Naturen” enligt materialet från Sensus. 

– Det ingick att studera fågelbon och då fick vi ju 
fixa såna, förklarar Markus Svensson. 

Scouternas skog 
redo för våren

Spårarpatrullen Flugan och ledaren Julia Ladefoged sätter upp fågelholkar i tallarna bakom scoutgården. 
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Turné och delade erfarenheter
MANIFEST ON TOUR är en seminarieturné där exper-
ter från olika delar av musikbranschen delar med sig 
av kunskap och erfarenheter. Musiker, artister, upp-
hovsmän och musikutgivare får möjlighet till större 
branschkunskap och nya kontakter inom musikbran-
schen och musiklivet.

I varje stad väljs ett antal lokala band och artister 
ut, som under en masterclass får handfasta råd om 
allt från musikproduktion och karriärstrategier, till 
marknadsföring och upphovsrättsfrågor. De uttagna 
akterna får dessutom spela på Manifest On Tour – 
Showcase. Där väljs en akt ut för att öppna Manifest-
galan på Nalen i Stockholm.

Konceptet Manifest On Tour börjar nu sätta sig 
och årets turné gav många goda panelsamtal. Banden 
har grepp om konceptet och kom väl förberedda och 
nyfikna. 

Manifest On Tour arrangeras 
av Sensus och SOM (Svenska 
Oberoende Musikproducen-
ter) i samarbete med SAMI 
(Svenska Artister och Musikers 

Intresseorganisation) och Musikerförbundet. Manifest On Tour 
stöds av branschorganisationen Musiksverige och STIM.

Han är kassör i Falkenbergs scoutkår och en av 
ledarna denna marskväll när spårarscouterna träffas. 
Grupperna avlöser varandra under eftermiddagen 
och kvällen. Högkvarteret är planen utanför scout-
stugan. 

Mörkret faller snabbt i vårvinterkvällen och det är 
kyligt, men hos scouterna är det utomhus som gäller. 

I Halland finns det 590 scouter och 130 av dem till-
hör Falkenbergs scoutkår.

Markus Svensson har just varit på styrelseutbild-
ning och är nöjd med studieförbundets insatser. Inte 
minst för att de gjorde en utbildning med tanke på 
Hallands scoutkårer och de behov som finns lokalt. 
Kurskvällen hölls i Halmstad med utbildare från  
Sensus i Göteborg. 

– Vi är sju scoutkårer i Halland och vi gör samma 
sak, fast på sju olika sätt. På utbildningen var vi sty-
relsemedlemmar från olika kårer, en kursledare från 
Sensus och en från Scouterna. Det är jättebra att vi 
får samma tips och är med i en gemensam diskussion 
om hur vi kan utveckla scoutrörelsen. 

Markus är själv styrelseveteran, men scouterna i 
Falkenberg har även många nya medlemmar bland 
tonåringar och vuxna. Han tycker det är bra att man 
kan slussa in nya ideella krafter som kan lära kring 
ledarskap och styrelsearbete under gemensamma 
förtecken. 

– Vi får en vidareutbildning i november och då 
kommer Sensus hit till Falkenberg under två dagar. 
Det är fantastiskt. Det blir ju som ett läger för oss 
vuxna där det handlar om vår egen utveckling som 
ledare. Det ser jag verkligen fram emot.

Scouterna är en av Sensus största medlemsorga-
nisationer. Under året har det varit flera kontakter på 
nationell nivå med syfte att utveckla samarbetet.

Text och bild: Eva Bergengren

60 000
Scouterna är en av Sensus största medlemsorgani sa-
tioner. Antalet scouter i Sverige överstiger idag
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500 år av  
reformation
2017 ÄR DET 500 år sedan Martin Luther 
presenterade sin skrift med 95 teser som 
argumenterade mot den katolska kyrkans 
handel med avlatsbrev. Enligt traditionen 
spikades texterna upp på porten till slotts-
kyrkan i Wittenberg. Detta var starten för 
reformationen och födelsen av den pro-
testantiska kyrkan.

Sensus har producerat flera aktuella ma-
terial och studiehandledningar under 2015-
2016 som till exempel: I Luthers fotspår och 
Lutherska bordssamtal.

Största musik- 
festivalen i världen?
VÄRLDENS STÖRSTA musikfestival 
genomfördes 5-11 oktober i Sverige.  
Bakom festivalen stod landets 
samlade studieförbund. Med musik 
i alla genrer, på fler än 300 scener, 
deltog tusentals människor både 
på och bakom scenerna under en 
vecka – i alla landets regioner. 

Festivalen hade program från 
Överkalix i norr till Smygehuk i 
söder, från Dalsland i väster till 
Gotland i öster.

Festivalens över 300 scener är 
betydligt fler än på Summerfest i 
Milwaukee, Wisconsin, som enligt 
Guinness World Records är värl-
dens största musikfestival.

Att utveckla civilsamhället
SENSUS är en del av det svenska civilsamhället och 
vill vara med och påverka förutsättningarna. Därför 
är vi aktiva i 26 organisationer, föreningar, nätverk 
och arbetsgrupper. Några exempel: Studieförbunden 
i samverkan, Civilsamhällets organisationer i sam-
verkan (Civos), Ideell arena, Idéburna organisationer 
med social inriktning och Ideell kulturallians.
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Världens kurs
VÄRLDENS KURS KLIMAT OCH MILJÖ lanserades under året på hemsidan.  
För den som vill jobba direkt från skärm – dator, platta eller mobil, går 
det nu bra. Materialet kan även skrivas ut på papper. På hemsidan finns 
också filmer och samtalsfrågor till de poddavsnitt som producerades 
2015. 

Världens kurs har synts på flera mötesplatser under 2016: från besök 
i församlingar, Svenska Kyrkans Ungas riksårsmöte, ungdomsläger på 
Stjärnholm och mässan FAIR (en del av Göteborgs kulturkalas) till  
Ideellt forums idédagar i Umeå.

2015 lanserades Världens 
kurs-podden om klimat.  
Där borrar inbjudna gäster  
i intressanta frågor som: 
Varför bryr sig kyrkan om kli-
matet? Vilka möjligheter har 
församlingarna att engagera 
sig? Kan vi som individer bli 
hållbara om vi bara skärper 
oss? Du hittar alla avsnitt på 
sensus.se/varldenskurs

Pedagogik  
på nätet
INTRESSET FÖR studie-
cirklar på nätet blir allt 
större. Därför har Sensus 
genomfört flera utbild-
ningar i nätpedagogik de 
senaste två åren. 

Under 2016 har vi 
också valt att skaffa en 
egen lärplattform. Valet 
föll på Learnify som idag 
används av flera studie-
förbund.

Tidigare användes  
olika sociala medier  
som deltagarna var vana 
vid, men i takt med att 
antalet cirklar ökar är 
det praktiskt för såväl 
deltagare och ledare  
som administratörer att 
ha en egen plats.
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För att främja integrationen efter de senaste årens stora flykting
mottagande har studieförbund som Sensus fått extra anslag. Frivil 
liga krafter gör en stor insats. Ett av många exempel finns i Varbergs 
församling där välbesökta studiecirklar rullar sedan september. 

Integration pågår  
med ideell lärarkraft

För en del nyanlända blir svenskan första mötet med det latinska 
alfabetet. Några är analfabeter även på sitt eget språk. 
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sagan om de tre bockarna Bruse 
och frivilliga språkläraren Marga-
reta Ivarsson tar av sig skorna för 
att kunna visa skillnaden mellan 
verben trippa och klampa genom 
att gå över golvet på olika sätt. 
Hon får genom stora leenden be-
kräftelse på att nyanserna är upp-
fattade. 

Margareta tar ofta folksagorna 
till hjälp i undervisningen. Som 
nypensionerad SFI-lärare vet hon 
att de urgamla berättelserna som 
finns i olika varianter i alla kul-
turer kan vara bra ingångar till 
svenska språket. Orden får ett 
sammanhang som går att känna 
igen. Av Ahmad får vi veta att sa-

gan finns på arabiska också men 
där handlar den om ett lejon. 

”Sagostunden” utmynnar den 
här gången bland annat i en lista  
med verb som böjs kliva–klev, 
skrika–skrek. Undantagen och 
oregelbundenheterna är svåra  
att både förklara och lära sig.  
Det gäller att plugga. 

– Jag skickar sms och påminner 
er, säger Margareta. 

Igång sedan september
Yorii och Alex var studenter i sina 
respektive hemländer. De tycker 
att både uttal och grammatik är 
svårt men när de talar med var-
andra och med oss låter det som 

VID ETT BORD sitter Nejla, Manal,  
Bisrat och Samia från Eritrea och 
tränar på att uttala å, ä och ö. I 
tur och ordning läser de mening-
en ”En trött elev”. Det är svårt att 
höra skillnaden mellan å och ö för 
den som inte har dessa ljud i sitt 
eget språk, men själva är de rena 
motsatsen till trötta elever. Lars 
Rejmell, som är ideellt arbetande 
språklärare den här förmiddagen, 
har en uppmärksam publik och 
aktiva deltagare. Kvinnorna läser 
och testar de främmande vokal-
erna  i olika exempel. 

Lokalerna i bottenvåningen på 
Varbergs församlingshem surrar 
av frågor och uttalsövningar varje  
onsdags- och torsdagsförmiddag. 
Här kämpar människor från bland 
annat Syrien, Afghanistan, Irak, 
Palestina, Eritrea, Kongo och Je-
men med att förstå och göra sig 
förstådda på svenska språket. För 
många är det första kontakten 
med det latinska alfabetet. Det kan 
vara en hög tröskel för den som 
kanske inte kan läsa eller skriva på 
sitt eget språk. Men här finns ock-
så några som kommit långt i sina 
svenskastudier.

Folksagor som läromedel
I ett av rummen läser Walid från 
Afghanistan, Wasel och Alex från 
Syrien, Guerrick från Kongo Kin-
shasa, Yorii från Eritrea och Ah-
mad som är palestinier och som 
bott i Jemen, en gemensam text. 
De är alla högutbildade och språk-
kunniga. Det gäller att inte falla in 
i konversation och förklaringar på 
det gemensamma språket engelska. 

Texten som de jobbar med är 

Lars Rejmell förklarar de märkliga vokalerna å, ö och ö för Nejla, Bisrat och Samia. 

Det ungefärliga 
antalet flyktingar 
och asylsökande 
som kom till Sverige 
2015 – 2016. 

200 000     
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om de är på god väg in i svenskan. 
De har fått asyl, men får börja på 
SFI först när de kommit till den 
kommun där de ska bo mer per-
manent.

Efter träningspassen med Mar-
gareta i cirkeln på den mer avan-
cerade nivån kan de förmodligen 
tentera av en del av SFI-kursen 
och få en snabbare start när de väl 
får biljetten in i sitt nya liv. 

Cirklarna har varit igång sedan 
september. Då startade diakon 
Daniel Kullenberg från Varbergs 
församling och verksamhetsut-
vecklare Lena Sjöberg från Sensus 
frivillig svenskundervisning för 
nyanlända och för flyktingar som 
fått uppehållstillstånd men som 
ännu inte fått tillgång till SFI. 

Mellan 30 och 45 asylsökan-
de från de olika förläggningarna 
i Varbergs kommun deltar var-
je gång. 50 personer är inskrivna 

men alla är inte med på alla träffar.
– Frånvaron beror mest på mö-

ten med Migrationsverket och 
annat som asylprocessen kräver, 
berättar Daniel Kullenberg som 
är församlingens samordnare och 
som fixar med allt det praktiska 
kring träffarna. Han berättar att 
det oftast är deltagarna som tipsar 
varandra om aktiviteten. Det var 
mest i början som det var nödvän-
digt att ge sig ut och informera 
och annonsera efter deltagare. 

På måndagarna handlar cirklar-
na om samhällsinformation och 
då är det en annan grupp frivilliga 
ledare som ställer upp. 

Värdefull lärarkompetens
I språkcirklarna lägger arrangö-
rerna mycket jobb på att sätta ihop 
smågrupper så att deltagarna kan 
ungefär lika mycket. Då hamnar 
också människor från olika kultu-

Ramazan och Uno diskuterar ett geografiskt begrepp. Språkinlärning handlar till 
stor del om kommunikation, möten och vilja att göra sig förstådd och förstå. 

Sensus har fått 18 miljoner i 
extra statsbidrag för att ge 
nyanlända en bra introduk-
tion i det svenska samhället. 
Pengarna bekostar bland 
annat lokaler, böcker och 
arvoden till cirkelledare. 
 Cirklarna är av två slag. 
Den mer strukturerade 
kursen ”Vardagssvenska” 
innebär 40 timmar och 20 
träffar utifrån en studieplan. 
Kursen ”Svenska från dag 
ett” kan utgöras av möten 
kring mat, kultur, hantverk, 
musik, drama, språkkafé eller 
andra verksamheter. 
 Ledarna och de frivilliga 
krafterna kommer främst  
från medlemsorganisationer-
na och organisationer som 
Sensus samarbetar med. 

De rena språkcirklarna har 
lockat mest manliga deltaga-
re. Enligt många arrangörer 
är det lättare att få med kvin-
norna när aktivteten handlar 
om exempelvis hantverk och 
matlagning kombinerat med 
språkundervisning. 
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Margareta Ivarsson har varit SFI-lärare och jobbar nu ideellt i Varbergs församling. Walid från Afghaninstan, Guerrick från Kongo 
Kinshasa, Wasel från Syrien och Yorii från Eritrea är högutbildade. För dem blir svenskan ytterligare en språklig kompetens. 

rer vid samma bord. Svenskan blir 
det gemensamma språket på ett 
naturligt sätt. 

Flera av de frivilliga ledarna har 
lärarbakgrund och delar med sig, 
inte bara av sin språkkunskap utan 
också av sin pedagogiska kompe-
tens, till de andra frivilliga. 

Samarbetet mellan Varbergs 
församling och Sensus är ett ex-

empel av många på hur verksam-
het för asylsökande kan se ut. 

Lena Sjöberg som är Sensus-
kontakt för norra Halland och 
Sjuhäradsbygden nämner Borås 
som ett annat exempel. Där är 
det Syriska föreningen som är 
Sensus samarbetspart. 

– Där har de en svensk och 
en arabisktalande lärare i varje 

grupp. Och så har vi ett välbesökt 
språkkafé i ett utsatt bostadsområ-
de. Det ser olika ut på olika ställen. 
Men tack vare det extra statsbi-
draget har vi haft resurser och 
kunnat möta behoven tillsammans 
med medlemsorganisationerna. 

Tex: Eva Bergengren 
Bild: Harald Nilsson

 

Deltagare uttrycker att de haft stor nytta av sin 
språkträning och känner att de ligger ett steg 
före dem som inte haft den möjligheten.

Ur Sensus återrapportering till Folkbildningsrådet angående verksamhet för asylsökande



18 

TVÅ TIMMAR i veckan under tre veckor fick 
deltagarna ägna åt kursen där en timmes  
videomöte kombinerades med att läsa tex-
ter och titta på korta filmer som deltagarna  
sedan delade erfarenheter kring i ett dis-
kussionsforum. 

Pilotprojektet gav mersmak. Johanna 
Bång, ombudsman med ansvar för utbild-
ning på Vårdförbundet, berättar att det 
fungerat över förväntan att mötas och lära 
över nätet. 

– Vi kommer absolut att gå vidare med 
den här formen av utbildningar. 

Cirkeln vände sig till förtroendevalda som 
själva leder fackliga utbildningar. Bland 
dem finns ett stort behov av att diskutera 
och dela med sig av erfarenhet och byta tips 
med varandra. En viktig lärdom från pilot-

Vårdförbundet testar ledar-
skapsutbildning via nätet
14 av Vårdförbundets förtroendevalda utbildare har gått en 
påfyllnads utbildning i pedagogiskt ledarskap i form av en  
studiecirkel på nätet där var och en deltagit från sin egen dator. 

projektet är att gruppen inte får vara för 
stor vid videomötena. 

– När vi var sex–sju personer blev det 
bättre diskussioner än när alla 16 var med 
vid samma möte, säger Johanna Bång som 
ledde pilotcirkeln tillsammans med Sensus 
verksamhetsutvecklare Katharina Persson. 

De var beredda på teknikstrul men alla 
sådana farhågor kom på skam. 

– Tekniskt fungerade det över förväntan, 
säger Katharina Persson. 

Cirkeln var en fortsättning på en IRL- 
utbildning i pedagogiskt ledarskap. Både 
Johanna Bång och Katharina Persson tror 
att den nätbaserade studiecirkeln är något 
att bygga vidare på. 

– Tekniken kan göra folkbildning till-
gänglig för fler, säger Katharina Persson.  
Vi når människor på fler ställen i landet. 
Man slipper resorna, att ordna med lokaler  
och annat praktiskt. Alla kanske inte har 
praktiska möjligheter att delta om kravet är 
att komma till en viss plats en gång i veckan.

– Det handlar också om att nå andra 
personer än de som gillar att gå i vanliga 
studie cirklar. Alla kommer inte till sin rätt i 
en stor grupp där man möts i en kurslokal. 
Många gillar inte att prata och diskutera i 
grupp och vill ha tid att reflektera innan de 
lämnar sitt bidrag. Med det här systemet 
gör man uppgifterna när det passar en själv 
och kommunikationen kan vara skriftlig så-
väl som muntlig på videomöten. 

Tex: Eva Bergengren. Bild: Olivia WahlbyJohanna Bång, Vårdförbundet, uppskattar nätbaserade studiecirklar.
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Seminarier för ett 
öppnare arbetsliv
HUR KAN VÅRA arbetsplatser bli 
mer inkluderande för människor 
från olika kulturer och med olika  
bakgrund? Tillsammans med 
TCO:s strategigrupp för mång-
faldsfrågor har Sensus utformat 
seminarieserien ”Öppna arbets-
platsen”. Syftet är att ge TCO:s 
medlemmar och förtroendevalda 
stöd i arbetet för ökad mångfald 
och mot främlingsfientlighet. 

Seminarieserien genomfördes 
först i Stockholm, och har sedan 
utvecklats för att nu kunna imple-
menteras i samarbete med Sensus 
runt om i landet. 

Sensus blev fler ...
VID STÄMMAN 2015 
fick Sensus två nya 
medlemsorganisa-
tioner: Shedo – 
Self Harm and 
Eating Disorders 
Organisation  

samt Sveriges Syriska 
Riksförbund och har 

idag 32 medlems-
organisationer.

Regnbågspilot i Växjö stift
I ALVESTA FÖRSAMLING arbetar kyrkoherde Elisabet Cárca-
mo   Storm. Alvesta har fungerat som en pilotförsamling i Växjö 
stifts arbete med processmodellen Regnbågsnyckeln.

Syftet med Regnbågsnyckeln är att ge trygghet i församling-
arna för hbtq-personer. Hbtq är ett paraplybegrepp för homo-
sexuella, bisexuella, trans personer och personer med queera 
uttryck och identiteter. 

När Elisabet fick frågan om att vara pilotförsamling i projek-
tet tänkte hon:

– Wow! Vilken möjlighet för mig och medarbetarna att ut-
vecklas och prata om de stora frågorna.

Rent praktiskt fungerar arbetet så att personal och förtro-
endevalda får grundläggande kompetens i normkritik och in-
kludering och därefter sker arbetet i studiecirkelform. I den 
lilla gruppen ses man under sju tillfällen och samtalar utifrån 
materialet ”Så att jag kan komma in” av Erik Andersson och 
Frida Ohlsson Sandahl. 

Elisabet berättar att personalen var lyrisk efter första träffen.
– Tänk dig själv att få träffas och djupdyka i detta.
Processmodellen Regnbågsnyckeln är framtagen av EKHO, 

Växjö stift och Sensus. Under 2017 kommer arbetet att utveck-
las och från och med 2018 kan fler för samlingar vara med och 
utbildas för att få ta emot märkningen Regnbågsnyckeln.

Är du intresserad av materialet, kolla här: www.ekho.se/regnbagsnyckeln
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Normkreativt på Wallingatan

– För oss var 50/50 vad gäller  
fördelning killar tjejer i verksam-
heten ingen vision. Antingen 
50/50 eller vi kan gå hem.

Sensus populärkulturella  
musikverksamhet i Stockholm 
har sin plats både i musikhuset på 
Wallingatan och i replokaler utan-
för. Gemensamt är att den präglas 
av såväl en jämn fördelning mellan 
tjejer och killar och att den utgår 
från vad Christina Svärdström och 
Johan Sigerud kallar ett normkre-
ativt förhållningssätt.

– Det är två av våra tre värde-
ord. Det tredje är genrebredd.  
Och vi utgår i allt vårt arbete från 
Sensus perspektiv och identitet. 
Silar verksamheten genom dem, 
säger Christina.

Vad betyder då att vara norm-
kretiv? Johan tar exemplet rekry-
tering av ledare. Som när man mitt 
i den hetaste Aviccieran skulle 
starta DJ-kurser.

– Såklart fanns det hur många 
killar som helst som ville bli  
Avicci och som var intresserade  

Under många år 
har verksamhets-
utvecklarna som 
arbetar med Sen-
sus musikverk-
samhet ”Rock och 
pop” jobbat aktivt 

50-50

När Sensus populär
kulturella musikverk
samhet skulle byggas 
upp i Stockholm var 
Christina Svärdström 
och Johan Sigerud  
tydliga på en punkt.
 – För oss var 50/50 
vad gäller fördelning 
killar tjejer ingen vision. 
Antingen 50/50 eller vi 
kan gå hem. 

CHRISTINA Svärdström och Johan  
Sigerud bestämde sig att från 
start undvika de fallgropar som 
de menar att mycket av musiken 
i folkbildningen lider av; en smal 
genrebredd och en totalt havere-
rad könsfördelning.

De fick det stöd av ledningen de 
behövde, trots att det kan kosta att 
hålla sig med en ideologi.

för att förbättra 
jämställdheten. 
För tio år sedan 
bestod musikverk-
samheten av 86 
procent män och 
14 procent kvinnor. 

Siffrorna för 2016 
visar 71 procent 
män och 29 pro-
cent kvinnor.
 Den viktigaste 
framgångsfaktorn 
är att i stort sett 
alla verksamhets-
utvecklare inom 
musiken genom-
gått utbildningen 
”Jämlikhetseffek-

ten”. Den bygger 
på en metod i åtta 
steg, som hjälper 
organisationer och 
företag att nå och 
inkludera målgrup-
per som de har 
svårt att nå.
 Vi har inte nått 
målet 50/50, men 
vi är en bra bit på 
väg. 
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Bättre möten med metodboken
SENSUS POPULÄRA metodbank finns sedan  
några år på Sensus webbplats. Här finns alle - 
handa metoder som gör möten mellan människor 
bättre. Nu finns den också som en klassisk bok. 
Beställ kostnadsfritt på sensus.se/metodboken

Att starta en förening
UNDER 2015 tog vi fram studiematerialet Tillsammans, att 
starta och leda en förening. Det riktar sig till grupper som  
inte har så mycket erfarenhet av föreningsarbete.

Genom materialets åtta kapitel får deltagarna kunskap och 
kan resonera om vad som är viktigt i den förening som de vill 
starta. Ladda ned eller beställ på sensus.se/tillsammans

av cirkelledarskapet. Men då valde 
vi en lesbisk DJ-duo i stället. Helt 
okommenterat, men det påverkade  
sammansättningen av deltagare i 
kurserna.

Och det har heller inte varit först 
till kvarn som fått gälla, vare sig det 
gällt rekrytering av ledare, utbud 
eller vilka som fått delta i Sensus- 
Gotlands musikverksamhet. 

– Vi har kvoterat. Vi hade för-
månen att stå utan särskilt mycket 
historia vad gäller den här verk-
samheten, dessutom med ett helt 
nytt musikhus. Och vi ville inte 
bygga in problemen från början.

Jobbat hårt
Problemen menar han har sin rot 
i de pengar som killar som spelar 
gitarrbaserad rock drar in till folk-
bildningen. Och killar som spelar 
gitarrbaserad rock drar till sig an-
dra killar som gör samma sak.

– Inte särskilt inkluderande.
– Men, säger Christina, vi fick 

ledningens mandat och tog oss 
mandat att inte i första hand fylla 
Wallingatan med folk. Och jag har 
inte ord för hur man inom folkbild-
ningen har mage att lägga så myck-
et skattepengar, som vi ju lever av, 
på vita, privilegierade män som i de 
flesta fall faktiskt har råd att betala 
sina egna replokaler. 
 12 procent. Så ser fördelningen av 
kvinnor och män inom studieför-
bundens populärkultur ut. Tolv 
procent kvinnor.

– Men genom att jobba hårt, 
och det har vi verkligen gjort, är 
det inte den verklighet vi i Stock-
holm-Gotland lever med.

Text och foto: Torsten Sundberg 
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Med rätt träning får  
rösten inga rynkor
KÖRSÅNG ÄR BRA för kropp och själ. Om 
det vittnar både forskning och sångarna 
själva. Samtidigt tror många, helt i onödan, 
att de måste sluta sjunga när de blir äldre.

Anti-aging för rösten är en metod att  
utveckla rösten genom hela livet. 2015 cer-
tifierades de första pedagogerna i en unik 
Sensus-utbildning och dessa är nu redo 
att ta uppdrag i hela Sverige. Metoden har 
utvecklats av Elisabeth Bengtson-Opitz, 
professor i sång. Via kroppsträning, tal- och 
sångövningar lär vi oss att behålla, och till 
och med förbättra, kvaliteten på rösten.

Förutom denna utbildning för pedagoger 
anordnar Sensus även kurser och inspira-
tionsdagar för körsångare. Vi erbjuder ock-
så grund- och fördjupningskurser i meto-
den för körledare, sångpedagoger och andra 
som arbetar med röster. Tillsammans med 
de nya pedagogerna, Wessmans musikförlag 
och Sveriges Kyrkosångsförbund sprider vi 
kunskap om anti-aging för rösten och hjäl-
per körsångare att fortsätta sjunga, långt 
upp i åren.

För att minska administrationen för cirkelledare, medlems organisationer och  
andra som Sensus samarbetar med, har vi utvecklat digitala närvarolistor. Under  
2016 redovisades en tredjedel av alla studiecirklar med hjälp av en e-lista.

Följeslagarprogrammet i Israel och Palestina
SENSUS FINNS MED i styrgruppen för Följeslagarprogrammet i Israel och Palestina,  
som drivs av Kyrkornas världsråd och i Sverige koordineras av Sveriges kristna 
råd. Sensus bidrar med pedagogisk kompetens till styrgruppen och som stöd till 
hemkomna följeslagare i deras informationsuppdrag.

Vi arbetar också med att möta den efterfrågan på olika typer av stöd kring  
Mellanösternfrågor som finns hos våra medlemsorganisationer. Följeslagar-
programmet är en viktig del i detta arbete som påbörjades under året och  
kommer att fördjupas under 2017.

33%
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Svenska kyrkan  
och barnets rätt
BARNKONVENTIONEN är mänskliga  
rättigheter för barn, alltså för alla 
människor under 18 år. Svenska kyrkan 
har bestämt att de vill se barnperspek-
tivet i sin verksamhet och innan beslut 
fattas. 

Lena Hiding är diakon i Uddevalla för-
samling och pastoratets samordnare av 
barn- och familjefrågor. 

– Sensus kom till oss och höll en genom-
gång för både kyrko rådet och de anställ-
da som jobbar med barn och familjer.  
Det var väldigt bra att alla fick samma 
start.

– Nu har vi samma utgångspunkt när  
vi jobbar vidare. Det blir en annan effekt 
än när två personer åker iväg på en ut-
bildning och sedan kommer tillbaka till 
arbetsvardagen där ingen annan har  
varit med i frågeställningarna. 

Pastoratet följde senare upp satsningen 
med en halvdag för all personal: präster, 
diakoner, pedagoger, administrations- 
och fastighetsavdelning och chefer under 
en förmiddag. 

– Det blev en stor grupp och inte rik-
tigt samma engagemang i diskussionerna. 
Men i efterhand har man kunnat se att 
även byggansvariga och 
fastighetsansvariga och 
kyrkogårdsarbetare har 
tänkt på barnperspek-
tivet på ett mer aktivt 
sätt. Barnens vardag be-
rörs ju direkt och påtag-
ligt av fastighetsfrågorna. 

– Det är lätt att barnperspektivet glöms 
bort eller kommer i skymundan om vi 
inte bevakar det aktivt. Vi fick checklistor 
och bra verktyg att följa när vi planerar 
förändringar framöver. 

UTMANANDE FRÅGOR:
• Vad kostar det i tid, kraft och musikertimmar att bygga upp  
en barnkör och vad kostar det i det långa loppet att låta bli? 
• Kan små krattor och vatten kannor på kyrko gården visa att 
även barnens sorg får plats? 
• Hur planeras en ombyggnad så att miljön blir tillgänglig och 
säker för barn både före, under och efter byggnadsarbetet?

”Det är lätt att barnperspektivet glöms 
 bort om vi inte bevakar det aktivt”
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Verktyg för varaktig kärlek 
”DEN HÄR KURSEN borde alla gå!” är en vanlig kommentar 
om PREP – en kurs för par som vill satsa på sin parrelation. 
Vad kan man göra för att bevara och lyfta fram det goda i rela-
tionen? Och hur undviker man vanliga fallgropar?

Sensus har förnyat PREP-kursen med senare års forsk-
nings rön och tagit fram ett nytt material.

Det övergripande budskapet är: gör mer av det som är bra 
för relationen och mindre av det som är dåligt. Kursens te-
man är kommunikation och konflikthantering, förväntningar, 
glädje, stresshantering och intimitet. 

Åtskilliga studier visar att PREP-kursen ger resultat: kon-
fliktnivån minskar, tillfredsställelsen i relationen är högre och 
separationer mindre vanliga bland par som gått kursen. 

PREP är utformad av forskare i USA, men anpassad till 
svenska förhållanden. Kursen är livsåskådningsneutral och 
har som mål att vara inkluderande. Sensus förvaltar rättighe-
terna till PREP i Sverige, utvecklar det pedagogiska materi-
alet och utbildar ledare. Kursen genomförs ofta i samarbete 
med Svenska kyrkans församlingar. Även försvarsanställda 
erbjuds PREP-kurser i samarbete med Svenska Soldathems-
förbundet.

Med anhöriga i fokus
NÄRSTÅENDE TILL personer drabbade av 
självskadebeteende bär ofta på en oerhört 
tung börda. Dessutom känner de sig en-
samma. Sensus har tagit fram ett upplägg 
för studiecirklar och ett studiematerial 
som heter vad det handlar om: Att vara 
anhörig till en person som är drabbad av 
självskadebeteende. Arbetet har gjorts i 
nära samarbete med Shedo, Self Harm and 
Eating Disorders Organisation, en av våra 
medlemsorganisationer.

Den anhörige står i fokus och tonvikten 
ligger på hur man tar hand om sig själv för 
att orka i en extremt påfrestande situation. 
Att finna strategier för att hantera sin oro, 
hitta stöd och kraft och att lära sig att sätta 
hälsosamma gränser för sitt engagemang. 
Deltagarna får också öva på att kommu-
nicera på ett konstruktivt sätt i känsliga 
situationer.

– Värdet av att träffa andra i samma si-
tuation kan inte överskattas. Inte minst 
när man delar en situation som kan upp-
levas både skuld- och skamfylld, säger 
Kerstin Sélen, verksamhetsutvecklare.  

– Att delta i en samtalsgrupp kan ge en 
anhörig både styrka och stolthet.  



 25

Cirklar i mode och stil  
på ett hållbart sätt
VEM SYR VÅRA KLÄDER? Går det att tycka 
om både mode och hållbarhetsfrågor? I 
boken Slow fashion: din guide till smart 
och hållbart mode ger författarna Jennie 
Johansson och Johanna Nilsson läsaren 
pepp, energi och lust till förändring mot 
en mer hållbar och inspirerande stil. Sen-
sus har skrivit en studiehandledning och 
studiecirklar har hållits i Stockholm, Gö-
teborg och Borås. Deltagarna får kunskap 
om hur tillverkningen av våra kläder ser 
ut på många håll, vilka material som är ett 
bättre val och hur man kan få sina plagg att 
hålla längre. Gemenskapen med andra som 
är  intresserade av samma frågor betyder 
mycket och samtalen fortsätter på Face-
book. Studiematerialet uppdateras nu och 
Sensus ambition är att fortsätta fånga upp 
intresset för dessa frågor.

Mötesplats om mänsklig  
hållbarhet i Almedalen
DEN 5 JULI 2016 arrangerade Sensus till-
sammans med våra medlems- och samar-
betsparter en dag fylld av seminarier,  
möten och samtal. Nytt för året var vår  
placering i Ideella trädgården, en mötes-
plats för att ge den ideella sektorn en kraft-
full röst i  Almedalen. 

Dagen lockade fler besökare än tidigare. 
Vi gav nio välfyllda seminarier under temat  
”Mänsklig hållbarhet” och efteråt ville 
många fortsätta samtalen i parken utanför 
seminarietältet. Dagen avslutades med  
certifiering av Sensusledare i Stockholm- 
Gotland.
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– Det är livsviktigt att det finns arenor  
där åsikter kan brytas och vi lär av 
varandras erfarenheter, säger Sensus 
ordförande Solveig Ininbergs. 

VI TRÄFFAS I UPPSALA, ett stenkast från Solveigs 
dagliga arbetsplats som stiftsdirektor i Uppsala stift. 

Vi kommer snabbt in på de stora utmaningarna för 
hela samhället, inte minst nu när vi har många nya in-
vånare efter det dramatiska flyktingåret 2015.

– Det folkbildningen står för i det civila samhället 
är otroligt viktigt. Inte minst för att vi skapar mötes-
platser där folk kommer till tals med varandra. Det 
är ju det som är hoppet, att vi ser, möter och förstår, 
även om vi inte tycker likadant. Vartenda språkkafé, 
varje handarbetsgrupp eller sångkör bidrar till inte-
gration på riktigt. 

– Det är livsviktigt att det finns arenor där åsikter 
kan brytas och vi kan lära av varandras erfarenheter. 
Där har vi som folkbildningsorganisation en viktig roll. 

Utmanande uppdrag
När Solveig blev Sensus ordförande i maj 2015 hade 
hon två mandatperioder i styrelsen bakom sig och  
var väl insatt i frågorna. 

– Inte minst i arbetet med Sensus identitet och  
Destination framtiden, som är viktiga processer för 
att vi ska kunna spela den roll vi behöver spela i sam-
hället. Där har jag varit med från start.

I Sensus är hennes ledarroll som ordförande över-
gripande, hon och styrelsen står för riktning och ra-
mar medan Sensus förbundsrektor har det verkstäl-
lande ansvaret. Solveig lovordar den kompetens hon 

Folkbildning får 
människor att växa

har omkring sig bland de anställda i förbundet och i 
styrelsen. 

Förutom att leda styrelsens möten fem gånger om 
året innebär uppdraget som Sensusordförande en 
hel del resor. Det är viktigt att träffa företrädare för 
Sensus olika regioner, att sätta sig in i vilka frågor och 
problem som finns på olika håll i landet. 

– Sverige är avlångt, konstaterar hon. Både pro-
blem och lösningar ser olika ut i de olika regionerna. 

Hon träffar också de andra studieförbundens led-
are för att kunna vara med och driva gemensamma 
frågor i samhällsdebatten. 

Glad åt nya samarbeten
Svenska kyrkan är den största medlemsorganisatio-
nen och i Sensus identitet står det att förbundets hel-
hetssyn utgår från en kristen värdegrund. 

Solveig har själv jobbat inom eller nära Svenska 
kyrkan i hela sitt liv och menar att den kristna värde-
grunden bidrar till att Sensus är en trovärdig aktör 
när det gäller områden som rättighetsfrågor, hållbar-
het, livsfrågor och värderingsdiskussionen.

Kyrkan, kristna organisationer och andra sam-
fund är självklara medspelare i folkbildningen men 
i förbundet finns också mindre organisationer och 
samarbetsparter som Amningshjälpen, Frisk & Fri – 
riksföreningen mot ätstörningar, Sveriges konstför-
eningar och Svenska muslimer för fred och rättvisa. 

– När vi kan välkomna nya medlemsorganisationer 
och grupper i folkbildningsarbetet, på lika villkor, då 
känner jag att både vi och resten av Folkbildnings-
sverige är med och skapar något viktigt. 

Tex: Eva Bergengren. 
Bild: Anders Knutson
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För Sensus ordförande 
Solveig Ininbergs har folk-
bildningens pedagogik och 
arbetssätt varit ett ledmotiv 
genom hela arbetslivet. 
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Planera

Gör

Agera

Studera

KVALITETSUTVECKLINGEN ÄR ETT ständigt pågående 
förbättringsarbete. Risk- och väsentlighetsanalyser är 
proaktiva och görs i förebyggande syfte för att med-
vetandegöra vilka risker vi är beredda att ta samt hur 
vi kan minimera att icke önskade händelser inträffar. 
Internkontroll och uppföljningar är reaktiva och görs 
i efterhand för att se om vi nått våra mål och för att 
lära av vårt agerande.

Ledning och styrning
Sensus har en identitet, vision, idé och grund. Riks-
förbundet och regionerna arbetar årligen fram hand-
lingsplaner utifrån Sensus identitet. Resultaten följs 
upp på gemensamma konferenser och i respektive 
del. Det viktigaste stödet för detta arbete är vår ge-
mensamma planerings- och uppföljningsprocess ba-
serad på aktiviteter i årscykeln.

Ständiga förbättringar
Sensus kvalitetsutveckling är ett förhållningssätt som 
genomsyras av att arbeta med ständiga förbättring-
ar och att lära i vardagen. Målbilden är att alla inom 
Sensus använder förhållningssätt och arbetssätt i 
linje med ständiga förbättringar, att vi använder vår 
kompetens till nytta för våra medlemsorganisationer 
och samarbetsparter samt att vi är branschledare när 

Kvalitetsredovisning
Sensus kvalitetsledningssystem baseras på att leda och styra utifrån 
Sensus identitet, att arbeta med ständiga förbättringar, att göra risk 
och väsentlighetsanalyser samt att genomföra internkontroll och 
uppföljning.

det gäller kvalitetsarbete. Vår generella metod för att 
stötta arbetet med ständiga förbättringar baseras på 
förbättringshjulets (PGSA-hjulet) fyra steg: 

Planera – vi formulerar mål vi vill uppnå. 
Gör – vi genomför aktiviteter för att uppnå målen. 
Studera – vi utvärderar genom att mäta och analy-

sera utfallet. 
Agera – vi lär av resultaten och reviderar mål och 

initiativ.

Risk- och väsentlighetsanalys
Vi gör riskbedömningar i relation till mål och beslut 
för att vi både ska minimera risker och bedöma hur 
stora risker vi är beredda att acceptera när vi strävar 
efter att skapa värde. Vår metod för att göra riskbe-
dömningar är framtagen i samverkan med de andra 
studieförbunden.

Internkontroll och uppföljning
Vi genomför internkontroll för att se att organisatio-
nens mål uppnås, att verksamheten är ändamålsen-

Målbild
• Vi ska använda vår kompetens till nytta   
 för våra medlemsorganisationer och    
 samarbetsparter. 
•  Vi ska vara branschledare när det gäller
  kvalitetsarbete. 
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lig och effektiv, att rapporteringen är tillförlitlig och 
att vi följer lagar och förordningar. Vi har två meto-
der: självvärdering av vårt systematiska kvalitetsar-
bete samt internkontroll. Självvärdering är Sensus 
metod för att synliggöra den egna bedömningen av 
det systematiska kvalitetsarbetet. Riksförbundet ge-
nomför internrevision av den statsbidragsberättigade 
verksamheten utifrån direktiv från Folkbildnings-
rådet. Respektive region ansvarar för egenkontroll av 
motsvarande verksamhet. Vi arbetar gemensamt i vår 
etikgrupp för att utveckla egenkontrollen.

Resultat och effekter av vårt systematiska kvalitets-
arbete
Ett konkret resultat av vårt ständigt pågående för-
bättringsarbete är framtagandet av Sensus identitet 
som skapar förutsättningar för ett värderingsdrivet 
förhållningssätt och arbetssätt. 

Ett annat resultat är utvecklandet av ett flertal di-
gitala arbetssätt såväl i externa aktiviteter som i det 
interna arbetet. Dessa skapar förutsättningar för ef-
fektivare utbildningar, cirklar och möten, till exempel 
genomfördes många videomöten under 2016. Dessa 
möten både utvecklar vårt sätt att mötas regelbundet 
och bidrar till ett minskat resande.

Ytterligare ett resultat av det systematiska kvali-
tetsarbetet är att vi stärkt både internkontrollen och 
egenkontrollen vilket resulterar i att allt färre rappor-
terade fel uppstår och att verksamheten är ändamåls-
enlig.

Under de två senaste åren har arbetet med asyl-
sökande och nyanlända ställt nya krav på snabbt age-
rande. Vi har förändrat vårt sätt att internt mötas och 
lära av varandra. Resultatet är möten i nya konstella-
tioner, snabbare informationsspridning och ett ökat 

delande av kunskap och erfarenheter.
Den årliga självvärderingen av vårt systematiska 

kvalitetsarbete visar att samtliga regioner och riks-
förbundet totalt sett utvecklat kvalitetsarbetet i jäm-
förelse med föregående år.

Strategi och arbetssätt tillsammans med medlems-
organisationer, samverkande organisationer, fören-
ingar och fria grupper
Vi har inarbetade rutiner när nya organisationer  
ansöker om medlemskap. Rutinerna säkerställer att 
organisationen dels uppfyller ställda krav dels att 
både Sensus och den ansökande organisationen har 
samsyn kring medlemskapets möjligheter och ansvar.

I det fortlöpande arbetet är vår strävan att teckna 
överenskommelser med varje samverkande part där 
båda är överens om hur samverkan ska gå till och hur 
samverkan regelbundet följs upp och utvecklas. 

Fortlöpande skapar vi mötesplatser för att dela 
kunskap och erfarenheter med våra samverkande 
parter och för att stärka den gemensamma värde-
grunden.

Ledarutveckling
Våra ledare är Sensus viktigaste ambassadörer och de 
som möter deltagare och samarbetsparter i vardagen. 
Sensus ledarutvecklingsprogram syftar till att både 
introducera och inspirera i rollen som ledare och 
stärka förhållningssätten kring människosyn, kun-
skapssyn och samhällssyn. Ledarrollen kan se mycket 
olika ut. Det kan till exempel handla om att leda eller 
samordna en kör, en scoutgrupp, musikgrupp eller 
kanske en dansgrupp. Syftet med ledarintroduktio-
nen är att ledaren ska få en ökad förståelse för det 
sammanhang där man ärz ledare.
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Medlemsorganisationer

• Amningshjälpen
• BRO – Bröstcancerföreningarnas Riks-

organisation
• Credo
• EFS – Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
• Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar
• Föreningen Svenska kyrkans anställda i Sjuk-

huskyrkan
• Individuell Människohjälp
• KFUM Sverige
• Kvinnor för mission
• Kvinnor i Svenska kyrkan
• Kyrkans Akademikerförbund
• Kyrkomusikernas Riksförbund
• Mandeiska Sabeiska Samfundet i Sverige
• Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse,  

Hälsa och Likabehandling (RFHL)
• Riksförbundet för Ekumeniska grupperna  

för kristna hbtq-personer
• Riksförbundet Sveriges Konstföreningar
• Riksförbundet Sveriges Lottakårer
• Riksförbundet för SuicidPrevention och  

Sensus studieförbunds nationella medlemsorganisationer.

Efterlevandes Stöd (SPES)
• Scouterna
• S:t Georgs Scoutgillen i Sverige
• SHEDO – Self Harm and Eating Disorders  

Organisation
• Sigtunastiftelsen
• Spädbarnsfonden
• Stiftelsen för Sverige och Kristen Tro
• Svenska kyrkan
• Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
• Svenska kyrkans lekmannaförbund
• Svenska Kyrkans Unga
• Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa
• Sveriges Kyrkosångförbund
• Sveriges Syriska Riksförbund
• Y´s Men International Region Sweden
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Förbundsstyrelse

SOLVEIG ININBERGS

Ordförande

INGER HARLEVI 

ERIK SJÖSTRAND

HANNU KANNUSARRI

Vice ordförande

YASRI KHAN

DAVID SUNDÉN 

JAN CEDMARK

ANDERS LINDBERG

BRITTINGER SVENSSON

LENA GEHLERT

STAFFAN LJUNGGREN

Arbetstagarrepresentant

LENA RYDHÄLL

Arbetstagarrepresentant 
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Studiecirklar
Annan 

folkbildningsverksamhet
 

Kulturprogram

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Studietimmar

Mellansverige 159 239 146 209 25 829 27 694 30 114 33 498

Norra Norrland 46 251 41 044 11 280 11 658 26 487 23 463

Skåne-Blekinge 109 816 125 484 43 304 40 576 50 724 48 411

Småland-Öland 40 557 40 814 23 784 22 097 23 625 21 798

Stockholm-Gotland 168 533 169 538 87 058 91 386 51 435 50 103

Uppsala-Härnösand 197 450 200 641 43 860 41 560 52 452 50 283

Västra Sverige 247 335 247 987 63 304 66 273 55 881 55 458

Östergötland-Norra Småland 126 235 128 356 21 047 16 950 18 882 21 933

Summa 1 095 416 1 100 073 319 466 318 194 309 600 304 947

Antal arrangemang

Mellansverige 2 689 2 438 753 871 3 346 3 722

Norra Norrland 895 884 500 443 2 943 2 607

Skåne-Blekinge 2 101 2 177 1 303 1 246 5 636 5 379

Småland-Öland 1 357 1 319 904 863 2 625 2 422

Stockholm-Gotland 2 226 2 247 1 731 1 858 5 715 5 567

Uppsala-Härnösand 2 536 2 456 1 273 1 273 5 828 5 587

Västra Sverige 4 167 4 330 1 795 1 909 6 209 6 162

Östergötland-Norra Småland 1 253 1 783 649 648 2 098 2 437

Summa 17 224 17 634 8 908 9 111 34 400 33 883

Antal deltagare

Mellansverige 16 352 15 434 13 580 15 149 248 052 277 444

Norra Norrland 6 517 6 331 9 266 9 153 199 793 164 414

Skåne-Blekinge 15 627 15 717 19 321 20 232 371 953 348 648

Småland-Öland 11 311 11 181 17 977 16 680 224 787 217 530

Stockholm-Gotland 14 926 14 289 23 070 23 805 447 406 365 078

Uppsala-Härnösand 16 717 15 915 23 749 23 659 333 902 325 761

Västra Sverige 27 440 28 531 27 221 30 199 410 028 439 145

Östergötland-Norra Småland 7 153 9 480 10 810 10 404 133 616 179 254

Summa 116 043 116 878 144 994 149 281 2 369 537 2 317 274

Statistik
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Verksamhet, medlemsorganisationer och samverkansparter

Antal studietimmar Antal kulturprogram

2016 2015 2016 2015

Medlemsorganisationer 418 120 404 183 23 801 23 044

Samverkansparter 388 495 427 871 9 273 9 210

Egen verksamhet 608 230 585 944 1 328 1 624

Summa 1 414 845 1 418 267 34 402 33 883

Medlemsorganisationer 28 %
Samverkan 30%
Egen verksamhet 41%

Fördelning av studietimmar 2015

Medlemsorganisationer 68 %
Samverkan 27%
Egen verksamhet 5 %

Fördelning av kulturprogram 2015

43 % 41 %

Medlemsorganisationer 30 %
Samverkan 27%
Egen verksamhet 43%

Fördelning av studietimmar 2016

Medlemsorganisationer 69%
Samverkan 27%
Egen verksamhet 4%

Fördelning av kulturprogram 2016

27 % 30 %

30 % 28 %

5 % 5 %

27 %

68 %69 %

4%

27 %
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Antal studietimmar Antal kulturprogram

Medlemsorganisationer 2016 2015 2016 2015

ABC - Aktiva insatser för människa och miljö 0 8 0 0

Amningshjälpen 867 1 843 1 1

BRO – Bröstcancerföreningarnas riksorganisation 1 614 1 678 113 131

Credo 27 20

EFS 15 227 14 214 1 250 1 229

Frisk & fri – Riksförbundet mot ätstörningar 504 446 52 52

Föreningen Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan 26 37 18 29

Individuell Människohjälp 404 349 24 48

KFUM Sverige 8 029 6 762 180 189

Kvinnor för mission 20 22 14 13

Kvinnor i Svenska kyrkan 187 198 49 37

Kyrkomusikernas riksförbund 22 1

Mandeiska Sabeiska Samfundet 5 880 9 958 21 21

RFHL 271 285 0 1

Riksförbundet Ekumeniska grupperna för kristna 
hbtq-personer

0 28 0 7

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar 870 1 289 84 96

Riksförbundet Sveriges Lottakårer 188 209 26 30

Riksförbundet SPES 154 261 8 9

Scouterna 82 289 61 549 213 55

S:t Georges Scoutgillen i Sverige 28 18

Sigtunastiftelsen 102 108

Spädbarnsfonden 40 56 0 1

Svenska kyrkan 266 696 269 340 21 327 20 753

Svenska kyrkans lekmannaförbund 116 216 182 154

Svenska Kyrkans Unga 108 125 17 16

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 8 67 30 1

Sveriges Kyrkosångsförbund 28 620 34 331 18 16

Sveiges Syriska Riksförbund 5 626 543 79 59

Y´s Men International Region Sweden 246 243 67 75

Summa 418 120 404 183 23 801 23 044

Medlemsorganisationer och samverkansparter
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Antal studietimmar Antal kulturprogram

Samverkansparter 2016 2015 2016 2015

Amnesty 98 87 1 2

Bris 1 1

Fackförbundet ST 13 15 3 6

Feministiskt initiativ 144 237 34 54

Lärarförbundet 588 548 27 26

Röda korsets ungdomförbund 58 70 1 7

SPRF 1 582 2 102 60 143

Sveriges Makalösa Föräldrar 44 8

TCO 12 11

Vision 203 232 50 46

Övriga samverkansparter 375 676 417 987 8 901 8 699

Lokal/regional medlemsorganisation 10 089 6 585 182 215

Summa 388 495 427 871 9 273 9 210

Egen verksamhet

Summa 608 230 585 944 1 328 1 624

Totalt 1 414 845 1 418 267 34 402 33 883
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Förvaltningsberättelse 2015
Sensus är ett studieförbund som bedriver folkbild-
ningsverksamhet i hela Sverige. Vi är godkända som 
statsbidragsberättigat studieförbund av Folkbild-
ningsrådet. Sensus har 35 medlemsorganisationer 
och 14 samarbetsparter på nationell nivå. 

Denna årsredovisning avser riksförbundet och 
helägda bolag i koncernen. Sensus åtta regioner 
är egna juridiska personer och lämnar därför egna 
 årsredovisningar. 

Uppfyllande av ändamålskravet 
Sensus studieförbund ska ge möjlighet till utveckling 
och lärande i mänskliga möten och genom kultur-
upplevelser.

Sensus verkar för aktivt engagemang i samhället 
och i medlemsorganisationerna. Sensus arbetsformer 
är studiecirklar, kulturprogram och annat folkbild-
ningsarbete.

Sensus förbundsstämma fastställde i maj en ny 
identitet. I den beskrivs vilka vi vill vara och vad vi 
vill åstadkomma.

Direkt efter stämman inleddes arbetet med att 
omsätta identiteten i praktiken. Vi har identifie-

rat förändringsbehov och arbetar med att analyse-
ra och vidta åtgärder. Medarbetare och förtroende-
valda är nyckelpersoner för att uppfylla ända målet. 
Våra ledare är ytterligare en nyckelgrupp och 
vårt  ledarutvecklingsprogram stärker ledare som 
 individer och deras förhållningssätt kring syn på 
människor, kunskap och samhället. I samspelet med 
våra medlemsorganisationer och samarbetsparter 
uppfyller vi ändamålet likväl som i mötet med delta-
garna själva. 

Antal ledare har minskat något mellan åren 2014-
2015 från 12 820 till 12 261. En viktig del i Sensus 
identitet är våra relationer och vårt sätt att relatera. 
Genom att mötas blir vi de vi vill vara.

 Det totala antalet verksamhetstimmar ökade till   
1 723 214 timmar för 2015 vilket är en ökning med   
1,6 %  från föregående år. Antal kulturprogram som 
genomfördes var 33 883 stycken vilket är en minsk-
ning med -1,8 %.

Finansiella principer
Sensus studieförbund har från Folkbildningsrådet er-
hållit statsbidrag ur folkbildningsanslaget för verk-

Flerårjämförelser och finansiella nyckeltal
2015 2014 2013 2012 2011

Statsbidragsberättigad

 Studiecirklar timmar 1 100 073 1 052 877 1 044 588 996 320 1 012 667

 Annan folkbildningsverksamhet timmar 318 194 332 688 313 915 285 807 301 114

 Kulturprogram antal 33 883 34 491 34 041 33 298 33 903

Ej statsbidragsberättigad

 Utbildningar, kurser timmar 16 677 23 632 24 736 27 194 36 028

 Kulturprogram antal 192 563 660 414 575

Nyckeltal

 Soliditet riksförbundet 40% 41% 40% 37% 13%
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Kapitalutveckling för riksförbundet
2015 2014 2013 2012 2011

Eget kapital ingående balans 50 124 49 173 45 725 11 406 10 037

Resultat 1 407 951 3 447 34 319 1 369

Eget kapital utgående balans 51 531 50 124 49 173 45 725 11 046

samhetsåret med 162 551 tkr (föregående år 160 992 
tkr). Överföring till Studieförbunden i samverkans 
verksamhet uppgick för Sensus del till 1 475 tkr (före-
gående år 1 599 tkr). Av folkbildningsanslaget avsätts 
1 % för gemensam kapitaluppbyggnad för utveckling  
i Sensus. Därefter fördelas 80 % till regionerna och 
20 % till riksförbundets verksamhet. 

Vi har vissa samfinansierade projekt och samarbe-
ten med medlemsorganisationer och andra samver-
kansparter.

Resultat och ställning
Årets resultat uppgår till 1 407 tkr innan avsättning-
en till gemensam utveckling. Rörelseresultatet visar 
ett överskott med 2 296 tkr (föregående år 1 376 tkr). 
Det egna kapitalet ökade till 51,5 mkr. Omsättningen 
inklusive förmedlade statsbidrag var 221 268 tkr (fö-
regående år 218 651 tkr).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Förbundsstämma 2015

Den 29 maj genomfördes ordinarie förbundsstäm-
man på Münchenbryggeriet i Stockholm.

På stämman invaldes två nya medlemsorganisatio-
ner: SHEDO - Self Harm and Eating Disorders Or-
ganisation och Sveriges Syriska Riksförbund. Solveig 
Ininbergs valdes till ny förbundsordförande och Mi-
chael Ekdahl avtackades.

Destination framtiden

Framtidsarbetet med namnet Destination framtiden 
fortsatte utan Bilda när deras stämma röstade nej till 

samgående i november 2014. Inför förbundsstämman 
var medarbetare, förtroendevalda, medlemsorgani-
sationer och samarbetsparter delaktiga i att ta fram 
underlag för beslut. 

På förbundsstämman fastställdes Sensus identitet 
och förbundsstyrelsen fick i uppdrag arbeta med för-
ändringsbehov inom organisering, finansiering och 
kompetensutveckling.

Asylverksamhet

En viktig uppgift under året har varit att på olika sätt 
arbeta med att underlätta för asylsökanden. Det or-
dinarie statsbidraget är inte till för verksamhet med 
asylsökande så särskilda medel har tilldelats under 
hösten för att nå asylsökande och personer som fått 
uppehållstillstånd och bor kvar på anläggningsboen-
de. Vi har under hösten 2015 arrangerat studiecirklar 
som stärker kunskaperna i svenska språket om sam-
hället och tillsammans med medlemsorganisation 
och samverkande parter nått 2 428 unika deltagare.

Väsentliga händelser under 2016
Det fortsatta arbetet med Destination framtiden 
kommer att ha stort fokus under 2016. Samtidigt som 
verksamhetsutveckling på olika sätt är avgörande för 
vår framtid. Ambitionen är att under året ta beslut 
som tar oss till att vara det vi beskriver i vår identi-
tet. En process med stor systematiskt och delaktighet 
säkrar att vi kommer att utvecklas på riktigt.

Asylsökande och personer som fått uppehållstill-
stånd och som är en del av vårt samhälle kommer att 
vara en viktig uppgift länge och 2016 blir sannolikt 
ett år när vi når fler och blir mer systematiska till-
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sammans med de vi relaterar till. Verksam-
heten finansieras på olika sätt men kommer att 
bli en mer integrerad del av oss trots det.

Vi tror att vi kommer att utveckla samarbe-
tet både med våra nuvarande medlemsorgani-
sationer men också med nya. Svenska kyrkan 
gör flera viktiga saker som vi kommer att vara 
en del av och vi hoppas utveckla samverkan 
med Scouterna likväl som att det kan vara året 
då vi får ett genombrott i arbetet med TCO och 
TCO-förbunden.

Vi kommer att utveckla vår internkommuni-
kation och vårt CRM-arbete.

Det största är att vi blir bättre och bättre på 
att leva Sensus identitet.

Koncernen
Årsredovisningen innehåller koncernre-
sultaträkning och koncernbalansräkning. 
Koncernen omfattar Sensus studieförbund, 
riksförbundet, med dotterbolagen Sensus Stu-
diekonsulter AB, Nordisk Kunskapsakademi 
AB (vilande) samt Sensus Möte AB.

Koncernens fria egna kapital uppgår till  
30 528 tkr (föregående år 30 180 tkr).

Beträffande riksförbundets och koncernens 
resultat och ställning i övrigt hänvisas till efter-
följande resultat- och balansräkningar med till-
hörande kassaflödesanalyser.



 39

Resultaträkning
Koncernen Riksförbundet

Verksamhetsintäkter Not 2015 2014 2015 2014

Nettoomsättning 6 143 5 833 - -

Bidrag 2 167 982 163 465 167 982 163 465

Medlemsavgifter 3 778 788 778 788

Övriga verksamhetsintäkter 4 52 469 54 055 52 508 54 398

Summa verksamhetens intäkter 227 372 224 141 221 268 218 651

Verksamhetens kostnader

Direkta verksamhetskostnader -3 078 -3 646 -2 344 -2 932

Förmedlade bidrag och verksamhetstöd 5 -160 638 -157 195 -160 638 -157 195

Övriga externa kostnder 6, 7 -32 794 -33 994 -29 825 -30 640

Personalkostnader 8, 9 -25 315 -25 281 -25 315 -25 453

Avskrivningar -2 154 -2 099 -850 -1 055

Summa verksamhetens kostnader -223 979 -222 215 -218 972 -217 275

Verksamhetsresultat 3 393 1 926 2 296 1 376

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag 10 -289 -500 -289 -500

Ränteintäkter 173 296 698 972

Resultat från värdepapper 11 432 588 432 588

Räntekostnader -324 -604 -330 -610

Stöd till närliggande verksamheter 12 -1 400 -875 -1 400 -875

Summa resultat från finansiella poster -1 408 -1 095 -889 -425

Resultat efter finansiella poster 1 985 831 1 407 951

Skatt på årets resultat -26 -38 - -

Årets resultat 1 959 793 1 407 951

Fördelning av årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkning (se ovan) 1 959 793 1 407 951

Ändamålsbestämning av medel -1 611 -1 594 -1 611 -1 594

Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital 348 -801 -204 -643
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Balansräkning
Koncernen Riksförbundet

Not 2015 2014 2015 2014

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

 Byggnader och mark 13 20 027 20 451 - -

 Nedlagda utgifter på annans fastighet 14 164 285 164 285

 Inventarier 15 1 192 1 739 1 027 1 503

21 383 22 475 1 191 1 788

Finansiella anläggningstillgångar

 Aktier i intressebolag 16 530 980 530 980

 Aktier i dotterbolag 17 - - 879 879

 Långfristiga värdepappersinnehav 18 83 766 83 623 83 766 83 623

84 296 84 603 85 175 85 482

Summa anläggningstillgångar 105 679 107 078 86 366 87 270

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fodringar

 Kundfodringar 2 677 3 142 1 190 3 012

 Övriga fodringar 1 040 1 199 968 996

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 17 888 18 216 17 766 18 139

21 605 22 557 19 924 22 147

Kassa och bank 23 703 14 856 23 028 14 302

Summa omsättningstillgångar 45 308 37 413 42 952 36 449

Summa tillgångar 150 987 144 491 129 318 123 719

Eget kapital och skulder

Eget kapital 20

Reservfond 2 2 - -

Gemensamma medel för stöd och utveckling 21 281 19 670 21 281 19 670

Balanserat kapital 28 569 29 387 28 843 29 503

Årets resultat 1 959 793 1 407 951

51 811 49 852 51 531 50 124

Långfristiga skulder

Övriga skulder 21 18 998 20 215 51 51
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Koncernen Riksförbundet

Not 2015 2014 2015 2014

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 5 997 5 060 5 438 4 429

Skatteskulder 64 38 - -

Skuld, ännu ej förmedlade bidrag 22 65 847 63 128 65 847 63 128

Skulder till koncernbolag - - 43 48

Övriga skulder 1322 759 1308 743

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 6 948 5 439 5 100 5 196

80 178 74 424 77 736 73 544

Summa eget kapital och skulder 150 987 144 491 129 318 123 719

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

 Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga

 Ansvarsförbindelser

 Borgenförbindelse Scorx AB 500 500 500 500
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Kassaflödesanalys
Koncernen Riksförbundet

Not 2015 2014 2015 2014

Den löpande verksamheten

Verksamhetens resultat 3 393 1 926 2 296 1 376

Avskrivningar 2 154 2 098 850 1 054

Övriga ej likviditetspåverkande poster 500 - 500 -

Erhållen ränta 173 296 698 972

Erhållna utdelningar 432 588 432 588

Erlagd ränta -324 -604 -330 -609

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av verksamhetskapital

6 328 4 304 4 446 3 381

Förändring kortfristiga fordringar 909 1 701 2 223 539

Förändring av kortfristiga skulder 5 769 -1 354 4 192 403

Kassaflöde från den löpande verksamheten 13 006 4 651 10 861 4 323

Investeringsverksamheten

Förvärv av intressebolag -339 -1 000 -339 -1 000

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 060 -5 786 -253 -557

Förvärv av övriga finansiella anläggningstillgångar -143 -285 -143 -285

Stöd till närliggande verksamheter -1 400 -875 -1 400 -875

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 942 -7 946 -2 135 -2 717

Finansieringsverksamheten

Amortering av skuld -1 217 - - -

Upptagna lån - 5 088 - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 217 5 088 - -

Årets kassaflöde 8 847 1 793 8 726 1 606

Livida medel vid årets början 14 856 13 063 14 302 12 697

Likvida medel vid årets slut 23 703 14 856 23 028 14 303
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen för Sensus riksförbund har upprät-
tas enligt BFNs Allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsre-
dovisning och koncernredovisning,(K3). Dessutom 
tillämpas Folkbildningsrådets särskilda krav.

Resultaträkningen

Bidrag från staten
Bidragen intäktsredovisas i de perioder när bidragen 
utbetalas till studieförbundet. Om bidragen är till för 
att täcka specifika kostnader, 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 bedömas att bidragen inte kommer att återkrä-
vas.

Övriga bidrag
Bidrag som erhållits för att täcka t.ex projektkostna-
der redovisas först som skuld för att sedan intäkts-
redovisas mot de kostnader bidraget är tänkt att 
täcka. 

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlem-
skap i Sensus riksförbund och i projekt där  Sensus 
riksförbund är formellt ansvariga.

Nettoomsättning
Intäkter bestående av försäljning av varor och tjäns-
ter utförda av Sensus riksförbunds dotterbolag, Sen-
sus möte AB och Sensus studiekonsulter AB. Redovi-
sas vid försäljningstillfället.

Leasing
Sensus riksförbunds leasingavtal för hyra av lo-
kal och hyra av kontorsmaskiner redovisas som 
 operationella, dvs leasingavgiften redovisas för hela 
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 klassificer-
ats som avgiftsbestämda redovisas kostnaden det år 
 pensionen tjänas in.

Inkomstskatt
Sensus riksförbund är befriad från inkomstskatt i 
sin ideella verksamhet eftersom Sensus riksförbund 
uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt skattelag-
stiftningen.

Sensus möte AB och Sensus studiekonsulter AB är 
skatteskyldiga för det som avser årets skatte pliktiga 
resultat och del av tidigare års inkomstskatt som 
ännu inte redovisats.

Balansräkningen

Materiella anläggningstillgångar
Fastighetens värde utgår från värdering enligt kom-
ponentavskrivning, justering har skett av 2013 års 
 utgående värde.

På byggnadsinventarier sker från och med 2010 
 avskrivningar med 20% per år.

Övriga materiella anläggningstillgångar värderas 
till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar 
 enligt plan. Avskrivning sker systematiskt över den 
bedömda livslängden.

Byggnader Enligt komponent avskrivning
Byggnadsinventarier 5 år
IT-utrustning 3 år
Inventarier 5 år
Kontorsinventarier 8 år
Förbättringskostnad hyrd lokal 8 år

Någon avskrivning av pågående nyanläggning och 
förskott avseende materiella anläggningstillgångar 
har ej genomförts under året.

Noter
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Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reg-
lerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker 
utifrån anskaffningsvärde.

Finansiella instrument som redovisas i balansräk-
ningen inkluderar värdepapper,kundfordringar och 
övriga fordringar,leverantörsskulder 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 värdepappers-
portföljer, en aktiefondportfölj och en ränte-
portfölj, portföljerna redovisas i balansräkningen till 
anskaffnings värdet och i efterföljande värderingar till 
 marknadsvärde.

Nedskrivning sker om bedömning görs att mark-
nadsvärdet understiger anskaffningsvärdet och 
 värdenedgången bedöms vara bestående.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och kortfristiga leverantörsskulder 
 redovisas till anskaffningsvärdet.

Koncernkonto

Sensus koncernkonto i Swedbank omfattar alla bank-
tillgångar i Sensus riksförbund, Sensus regioner samt 
närliggande verksamheter. Alla enheter är anslutna 
och förfogar självständigt över sina bankmedel på 
separata konton i systemet. Riksförbundet tillgodo-
räknas bankränta på hela behållningen i systemet och 
betalar sedan internränta till regioner och dotter-
bolag. Riksförbundet är ensamt ansvarig gentemot 
banken för hela kontosystemet. En särskild delega-
tionsordning anger riktlinjer för kapitalplaceringar 
av medel från koncernkontot. 

Ändamålsbestämda medel
Avsättningar för gemensam kapitaluppbyggnad för 
regioner och riksförbund, medlen ska användas för 
stöd och utveckling inom Sensus studieförbund. 
Dessa medel synliggörs i årsredovisningen som en re-
servering i noten eget kapital.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod 
som visar in- och utbetalningar uppdelade på löpan-
de verksamheten, investeringsverksamheten och  
finansieringsverksamheten.
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Koncernen Riksförbundet

2015 2014 2015 2014

Not 2 Bidrag

Statsbidrag 164 711 160 992 164 711 160 992

Övriga bidrag 3 271 2 474 3 271 2 474

Summa 167 982 163 466 167 982 163 466

Specifikation av statsbidrag

Sensus ordinarie statsbidrag 162 551 160 992 162 551 160 992

Extra statsbidrag 111 - 111 -

Statsbidrag asylsökande* 2 049 - 2 049 -

164 711 160 992 164 711 160 992

Avsättning ändamålsbestämda medel 1% -1 611 -1 594 -1 611 -1 594

Avgår avgift till Folkbildningsförbundet samt Gustav -1 475 -1 599 -1 475 -1 599

161 625 157 799 161 625 157 799

Till regionerna

Grundbidrag 98 855 97 433 98 855 97 433

Verksamhetsbidrag 23 737 23 356 23 737 23 356

Förstärkningsbidrag 4 980 3 996 4 980 3 996

Bidrag för läsfrämjande verksamhet - 1 453 - 1 453

Extra statsbidrag 89 - 89 -

Statsbidrag asylsökande 2 049 - 2 049 -

129 710 126 238 129 710 126 238

Förbundsbidrag 30 258 30 560 30 258 30 560

160 239 156 798 160 238 156 798

Till riksförbundet utöver förbundsbidrag

Justerat statsbidrag 22 1 22 1

Förstärkningsbidrag 1 365 1 000 1 365 1 000

1 387 1 001 1 387 1 001

Totalt fördelat statsbidrag 161 625 157 799 161 625 157 799

Det ordinarie statsbidragsbeloppet för 2015, 162 551 100 kr, indelas enligt nedan:
Grundbidrag 125 960 700 kr
Förstärkningsbidrag utrikes födda 1 723 800 kr
Förstärkningsbidrag deltagare med funktionsnedsättning 4 621 300 kr
Verksamhetsbidrag 30 245 300 kr
* Bidrag för asylsökande ingår ej i det ordinairie statsbidraget och kan komma att justeras under 2016 i 
samband med att FBR genomför slutavräkning för 2015.
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Koncernen Riksförbundet

2015 2014 2015 2014

Not 3 Medlemsavgifter

Medlemsavgift 1 000 kr per medlemsorganisation 35 34 35 34

Ideellt Forum i Svenska kyrkan 743 754 743 754

778 788 778 788

Not 4 Övriga intäkter

Regionavgift 14 500 14 800 14 500 14 800

Förbundsavgift från regionerna 30 528 30 561 30 528 30 561

Hyresintäkter 2 913 3 220 2 913 3 220

Övriga intäkter 438 780 438 1 123

Deltagarintäkter 2 205 2 832 2 205 2 832

Materialförsäljning 988 874 988 874

Övriga intäkter 897 988 935 988

52 469 54 055 52 508 54 398

Not 5 Förmedlade bidrag och verksamhetsstöd

Statsbidrag till regionerna inklusive förbundsavgift -160 238 -156 799 -160 238 -156 799

Lämnade bidrag och gåvor -400 -396 -400 -396

-160 638 -157 195 -160 638 -157 195

Not 6 Operationell leasing

Hyrda lokaler

Förfaller till betalning inom ett år 3 726 3 644 3 726 3 644

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 7 290 7 290 7 290 7 290

Förfaller till betalning senare än fem år - - - -

Summa 11 016 10 934 11 016 10 934

Kontorsmaskiner

Förfaller till betalning inom ett år 156 86 156 86

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 468 65 468 65

Förfaller till betalning senare än fem år - - - -

Summa 624 151 624 151

Under perioden kostnadsförd hyra och  
kontorsmaskiner

3 865 3 812 3 865 3 812
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Koncernen Riksförbundet

2015 2014 2015 2014

Not 7 Övriga externa kostnader

Lokalkostnader -6 968 -7 342 -4 402 4 856

Utrustning främst IT -2 901 -2 693 -2 826 -2 640

Frakt, resor, kost och logi -5 041 -4 606 -5 041 -4 778

Marknadsföring -1 072 -1 020 -1 072 -1 020

Externa tjänster -11 822 -12 641 -11 441 -11 919

Revision -332 -361 -262 -252

Kontor och övrig administration -4 657 -5 331 -4 782 -5 175

-32 793 -33 994 -29 826 -30 640

Not 8 Personal m.m.

Personal

Medeltal anställda på Sensus riksförbund

Kvinnor 18 18 18 18

Män 13 13 13 13

31 31 31 31

Antal projektanställda som finansieras av externa bidrag

Kvinnor 2 2 2 2

Män 1 1 1 1

3 3 3 3

Styrelsen

Sensus riksförbund och koncernens styrelser hade följande sammansättning

Kvinnor 11 13 6 7

Män 12 9 7 6

23 22 13 13

Förbundsrektor och andra ledande befattningshavare

Kvinnor 2 2 2 2

Män 4 4 4 4

6 6 6 6



48 

Koncernen Riksförbundet

2015 2014 2015 2014

Not 9 Löner, arvoden och andra ersättningar

Styrelse* och förbundsrektor** -1 729 -2 048 -1 729 -2 048

Övriga anställda -15 197 -14 954 -15 197 -14 954

Sociala kostnader -5 627 -5 626 -5 627 -5 626

Pensionskostnader endast personal -1 990 -1 903 -1 990 -1 903

Personalutbildning -572 -695 -572 -695

Övriga personalkostnader -200 -55 -200 -228

-25 315 -25 281 -25 315 -25 454

* Styrelsearvoden består av arvoden och förlorad arbetsförtjänst till styrelsen för deltagande vid styrel-
semöten. 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 särskilt ansvarsarvode. Förbundsordförande 2,25 prisbasbelopp, vice förbunds-
ordförande 1,00 prisbasbelopp och ledamöter i arbetsutskottet 0,25 prisbasbelopp. 
** Riksförbundet har träffat avtal med förbundsrektorn om utfästelse av avgångsersättning på sex måna-
der vid uppsägning från arbetsgivarens sida.

Not 10 Resultat från andelar i intresseföretag

Nedskrivning aktieägartillskott Scorx AB -789 -500 -789 -500

Upplösning av tidigare gjord reservering (upplupna 
kostnader) 500 - 500 -

-289 -500 -289 -500

Not 11 Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgång

Utdelningar 432 588 432 588

432 588 432 588

Not 12 Stöd till närliggande verksmamheter

Huvudmannabidrag till Fonden för mänskliga  
rättigheter

-400 -300 -400 -300

Stöd regioner -1 000 -575 -1 000 -575

-1 400 -875 -1 400 -875
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Koncernen Riksförbundet

2015 2014 2015 2014

Not 13 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärde 24 790 18 989 - -

Överföring från pågående nyanläggning - 572 - -

Inköp 809 5 229 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 25 599 24 790 - -

Ingående avskrivningar -4 339 -3 380 - -

Årets avskrivningar -1 233 -959 - -

Utågende ackumulerade avskrivningar -5 572 -4 339 - -

Utgående redovisat värde 20 027 20 451 - -

Fastigheteterna Sigtuna Aludden 1:35 och 1:57: Fastigheterna är klassificerade som skolbyggnad  
och har därmed inget taxeringsvärde och är skattebefriad.

Not 14 Nedlagda utgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 1 292 1 292 1 292 1 292

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 292 1 292 1 292 1 292

Ingående avskrivningar -1 007 822 -1 007 -822

Årets avskrivningar -120 -185 -120 -185

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 127 -1 007 -1 127 -1 007

Utgående redovisat värde 165 285 165 285

Not 15 Inventarier

Ingående anskaffningsvärde 7 334 6 777 7 174 6 617

Inköp 253 557 253 557

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 587 7 334 7 427 7 174

Ingående avskrivningar -5 595 -4 640 -5 671 -4 801

Årets avskrivningar -800 -955 -729 -870

Utgående ackumulerade avskrivningar -6 395 -5 595 -6 400 -5 671

Utgående restvärde enligt plan 1 192 1 739 1 027 1 504
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Koncernen Riksförbundet

2015 2014 2015 2014

Not 16 Andelar i intressebolag

Ingående anskaffningsvärde 1 480 480 1 480 480

Förvärv 339 1 000 339 1 000

Utgående anskaffningsvärde 1 819 1 480 1 819 1 480

Ingående ackumulerade nedskrivningar -500 - -500 -

Årets nedskrivningar -789 -500 -789 -500

Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 289 -500 -1 289 -500

Utgående redovisat värde 530 980 530 980

Kapital 
andel %

Rösträtts-
andel %

Antal  
aktier

Bokfört  
värde 2015

Bokfört  
värde 2014

Not 17 Andelar i koncernbolag

Sensus studiekonsulter AB 100 100 500 499 499

Sensus Möte AB 100 100 100 380 380

Nordiska Kunskapsakademin AB 100 100 1 000

879 879

Koncernen Riksförbundet

2015 2014 2015 2014

Not 18 Långfristiga värdepappersinnehav

Aktier

Ericsson AB 9 9 9 9

ABB LTD 693 693 693 693

Fastighets AB Balder 727 727 727 727

Elekta AB 708 708 708 708

Hexagon AB 703 703 703 703

Nordea Bank 2 366 2 366 2 366 2 366

Skanska 700 700 700 700

Swedbank 693 693 693 693

Telenor AS 694 694 694 694

Volvo AB 706 706 706 706

7 999 7 999 7 999 7 999
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Koncernen Riksförbundet

2015 2014 2015 2014

Andelar fonder

Etica Global Mega (Robur) 40 738 40 595 40 738 40 595

Absolutavkastning Plus (Robur) 20 000 20 000 20 000 20 000

Select småbolag (Lannebo) 3 055 3 055 3 055 3 055

Likvidfonden (Lannebo) 11 674 11 674 11 674 11 674

Obligationsfond (SEB) 300 300 300 300

83 766 83 623 83 766 83 623

Marknadsvärde fonder

Etica Global Mega (Robur) 62 179 56 158 62 179 56 158

Absolutavkastning Plus (Robur) 20 667 20 756 20 667 20 756

Select småbolag (Lannebo) 22 681 18 845 22 681 18 845

Likvidfonden (Lannebo) 12 183 12 196 12 183 12 196

Obligationsfond (SEB) 393 394 393 394

117 710 108 349 117 710 108 349

Marknadsvärde aktier

Ericsson AB 9 9 9 9

ABB LTD 733 796 733 796

Fastighets AB Balder 678 761 678 761

Elekta AB 490 542 490 542

Hexagon AB 1 228 944 1 228 944

Nordea Bank 2 243 2 321 2 243 2 321

Skanska 1 038 1 058 1 038 1 058

Swedbank 861 899 861 899

Telenor AS 723 812 723 812

Volvo AB 617 661 617 661

8 620 8 803 8 620 8 803

126 330 117 152 126 330 117 152

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupen regionavgift 14 500 14 800 14 500 14 800

Övriga upplupna intäkter 750 382 670 349

Övriga förutbetalda kostnader 2 638 3 034 2 596 2 990

17 888 18 216 17 766 18 139
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Koncernen Riksförbundet

2015 2014 2015 2014

Not 21 Övriga skulder

Övriga långfristiga skulder 51 51 51 51

Skulder till koncernkonto 18 947 20 164 - -

18 998 20 215 51 51

Ingen del av skulden förfaller inom fem år.

Not 22 Skuld, ännu ej förmedlade bidrag

Statsbidrag regionerna 65 847 63 128 65 847 63 128

65 847 63 128 65 847 63 128

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Semesterlöneskuld 1 340 1 359 1 340 1 359

Upplupna sociala avgifter 403 472 403 472

Övriga upplupna kostnader 2 422 2 853 1 888 2 609

Övriga förutbetalda intäkter 2 783 755 1 469 755

6 948 5 439 5 100 5 195

Reservfond

Gemen-
samma 

medel stöd 
och  

utveckling
Balanserat 

kapital
Årets resul-

tat
Totalt eget 

kapital

Not 20 Eget kapital koncernen

Ingående balans 2 19 670 29 387 793 49 852

Ändamålsbestämt - 1 611 -1 611 - -

Disposition av 2014 års resultat - - 793 -793 -

- - - - 1 959 1 959

2 21 281 28 569 -1 959 51 811

Eget kapital Riksförbundet

Ingående balans - 19 670 29 503 951 50 124

Reserveringar - 1 611 -1 611 - -

Disposition av 2014 års resultat - - 951 -951 -

Årets resultat - - - 1 407 1 407

- 21 281 28 843 1 407 51 531
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Förvaltningsberättelse 2016
Sensus studieförbund är ett studieförbund som be-
driver folkbildningsverksamhet i hela Sverige. Sensus 
är av Folkbildningsrådet godkänt som statsbidragsbe-
rättigat studieförbund. Sensus har 32 medlemsorga-
nisationer och 15 samarbetsparter på nationell nivå.

Denna årsredovisning avser riksförbundet och 
helägda bolag i koncernen. Sensus åtta regioner är 
egna juridiska personer och lämnar därför egna års-
redovisningar.

Verksamheten, förvaltningen och verksamhetssta-
tistik finns i riksförbundets verksamhetsberättelse.

Uppfyllande av ändamålskravet
Sensus studieförbund ska ge möjlighet till utveckling 
och lärande i mänskliga möten och genom kulturupp-
levelser.

Sensus verkar för aktivt engagemang i samhället och 
i medlemsorganisationerna. Sensus arbetsformer är 
studiecirklar, kulturprogram och annat folkbildnings-
arbete.

Det totala antalet verksamhetstimmar ökade till 
1 724 473 timmar för 2016 vilket är en ökning med 0,1 
% från föregående år. Antal kulturprogram som ge-
nomfördes var 34 400 st. vilket är en ökning med 1,5 
%.

Sensus är med och utvecklar civilsamhället
För Sensus är det viktigt att vara en del av och påver-
ka utvecklingen för det svenska civilsamhället. Där-
för är vi engagerade i 26 organisationer, föreningar, 
nätverk och arbetsgrupper. Till exempel:
• Studieförbunden i samverkan
• Civilsamhällets organisationer i samverkan, Civos
• Ideell arena
• Forum Idéburna organisationer med social   
 inriktning
• Ideell kulturallians

Finansiella principer
Sensus studieförbund har från Folkbildningsrådet er-

hållit statsbidrag ur folkbildningsanslaget för verk-
samhetsåret med 159 382 tkr (föregående år 162 551 
tkr). Administrativ överföring för Folkbildningsför-
bundets verksamhet uppgick för Sensus del till 1 427 
tkr (föregående år 1 475 tkr). Av folkbildningsansla-
get avsätts 1 % för gemensam kapitaluppbyggnad, 
därefter fördelas 80 % till regionerna och 20 % till 
riksförbundets verksamhet. Vi har vissa samfinansie-
rade projekt och samarbeten med medlemsorganisa-
tioner och andra samverkanspartner.

Resultat och ställning
Årets resultat uppgår till 2 086 tkr. Verksamhetsre-
sultatet visar ett överskott med 4 339 tkr (föregående 
år 2 296 tkr). Det egna kapitalet ökade till 53 617 tkr. 
Omsättningen inklusive förmedlade statsbidrag var 
236 552 tkr (föregående år 221 268 tkr).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Destination framtiden

Sensus kom under 2016 fram till sista steget i Y-mo-
dellen – handlingsplanen. Efter en gedigen process 
kring nuläge, önskvärt läge, förändringsbehov och 
handlingsalternativ var vi framme vid att besluta om 
vad som ska göras. 

I oktober beslutade förbundsstyrelsen om de fram-
tagna handlingsalternativen kring samverkansstyrd 
organisering, finansiering och kompetensutveckling 
i rörelse. Arbetsgrupper bestående av personer från 
hela organisationen jobbade sedan med åtgärder ur 
handlingsplanerna. På förbundsstyrelsens decem-
bermöte beslutades om att genomföra samråd med 
regionstyrelserna angående planer på ny regionindel-
ning samt att ge förbundsrektor mandat att forma en 
förändringsorganisation.

Hållbara arbetssätt

Sensus har under 2016 genomfört 4 000 stycken vi-
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Förändringav eget kapital (tkr)

Reservfond

Gemensam 
fond för stöd 

och utveckling
Balanserat 

kapital Årets resultat
Totalt eget 

kapital

Koncernen

Ingående balans 2 21 281 28 569 1 959 51 811

Ändamålsbestämt 1 580 -1 580

Disposition av 2015 års resultat 1959 -1959

Årets resultat 2 659 2 659

2 22 861 28 948 2 659 54 470

Riksförbundet 21 281 28 843 1 407 51 531

Ändamålsbestämt 1 580 -1 580

Disposition av 2015 års resultat 1 407 -1 407

Årets resultat 2 086 2 086

22 861 28 670 2 086 53 617

deokonferenser på totalt 2 825 timmar. Genom att ha 
videomöten istället för att resa till möten sparar vi 
både tid och miljö. 

Ny i Sverige

Folkbildningsrådet avsatte för 2016 i olika omgångar 
220 miljoner kronor till studieförbunden för verksam-
het för asylsökande samt personer som fått uppehålls-
tillstånd, men som fortfarande bor kvar på anläggnings-
boenden. Insatser gjordes för att stärka kunskaperna 
i svenska och om det svenska samhället samt för att 
främja deltagande i samhällslivet (Svenska från dag ett 
och Vardagssvenska). Sensus har under året nått 7 184 
unika deltagare i Svenska från dag ett och 1 469 unika 
deltagare i Vardagssvenska och därmed tilldelats  
18 189 100 kr av det särskilda statsbidraget.

Ny digital lärplattform

I arbetet med digital utveckling kopplat till lärande  
tecknade Sensus i april 2016 avtal med Learnify om 
användandet av deras digitala lärplattform med re-
sponsiv webbdesign. Under 2016 har en inledande 

implementering av verktyget skett via nätverk i Sen-
sus parallellt med produktion av ett antal material 
(Mänskliga rättigheter som ramverk, Studiecirkel i 
ett rättighetsbaserat förhållningssätt, Sensus ledarin-
troduktion, Idealitet och migration, Tjejzonen – ut-
veckling av volontärsutbildning).

Satsning på ScorX

På förbundsstyrelsens decembermöte beslutades om 
att i egenskap av delägare vara med och tillsammans 
med övriga ägare finansiera en treårig utvecklings-
satsning på ScorX.

Väsentliga händelser under 2017

Förbundsstämma

Den 2 juni hålls Sensus ordinarie förbundsstämma i 
Stockholm.

Destination framtiden

Förändringsarbetet Destination framtiden fortsät-
ter och får allt mer konkreta uttryck och genomsyrar 
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vårt arbets sätt. Samråden med regionerna angående 
regionindelningar genomfördes i februari och kan 
nu komma att genomföras under 2017 efter beslut av 
förbundsstyrelsen. En översyn av hur gemensamma 
stödfunktioner ska hanteras i Sensus pågår också.

Koncernen
Årsredovisningen innehåller koncernresultaträkning 
och koncernbalansräkning. Koncernen omfattar Sen-
sus studieförbund, riksförbundet, med dotterbolagen 

Sensus Studiekonsulter AB, Nordisk Kunskapsakade-
mi AB (vilande) samt Sensus Möte AB.

Koncernens fria egna kapital uppgår till 31 607 tkr 
(föregående år 30 528 tkr).

Väsentlig händelse under 2016 och 2017

Beträffande riksförbundets och koncernens resultat 
och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resul-
tat- och balansräkningar med tillhörande kassaflöde-
sanalyser.

Flerårjämförelser och finansiella nyckeltal
2016 2015 2014 2013 2012

Statsbidragsberättigad

 Studiecirklar timmar 1 095 416 1 100 073 1 052 877 1 044 588 996 320

 Annan folkbildningsverksamhet timmar 319 466 318 194 332 688 313 915 285 807

 Kulturprogram antal 34 400 33 883 34 491 34 041 33 298

Ej statsbidragsberättigad

 Utbildningar, kurser timmar 21 577 16 677 23 632 24 736 27 194

 Kulturprogram antal 247 192 563 660 414

Nyckeltal

 Soliditet riksförbundet 39% 40% 41% 40% 37%
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Resultaträkning
Koncernen Riksförbundet

Verksamhetsintäkter Not 2016 2015 2016 2015

Nettoomsättning 5 961 6 143 - -

Bidrag 2 181 856 167 982 181 856 167 982

Medlemsavgifter 3 881 778 881 778

Övriga verksamhetsintäkter 4 53 776 52 469 53 815 52 508

Summa verksamhetens intäkter 242 474 227 372 236 552 221 268

Verksamhetens kostnader

Direkta verksamhetskostnader -3 085 -3 078 -2 148 -2 344

Förmedlade bidrag och verksamhetstöd 5 -175 076 -160 638 -175 076 -160 638

Övriga externa kostnder 6, 7 -31 524 -32 794 -28 947 -29 825

Personalkostnader 8, 9 -25 293 -25 315 -25 293 -25 315

Avskrivningar -2 106 -2 154 -749 -850

Summa verksamhetens kostnader -237 084 -223 979 -232 213 -218 972

Verksamhetsresultat 5 390 3 393 4 339 2 296

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag 10 -680 -289 -680 -289

Ränteintäkter 249 173 692 698

Resultat från värdepapper 11 642 432 642 432

Räntekostnader -489 -324 -493 -330

Stöd till närliggande verksamheter 12 -2 414 -1 400 -2 414 -1 400

Summa resultat från finansiella poster -2 692 -1 408 -2 253 -889

Resultat efter finansiella poster 2 698 1 985 2 086 1 407

Skatt på årets resultat -39 -26 - -

Årets resultat 2 659 1 959 2 086 1 407

Fördelning av årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkning (se ovan) 2 659 1 959 2 086 1 407

Ändamålsbestämning av medel -1 580 -1 611 -1 580 -1 611

Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital 1 079 348 506 -204
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Balansräkning
Koncernen Riksförbundet

Not 2016 2015 2016 2015

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

 Byggnader och mark 13 20 218 20 027 - -

 Nedlagda utgifter på annans fastighet 14 65 164 65 164

 Inventarier 15 1 022 1 192 705 1 027

21 305 21 383 770 1 191

Finansiella anläggningstillgångar

 Aktier i intressebolag 16 150 530 150 530

 Aktier i dotterbolag 17 - - 879 879

 Långfristiga värdepappersinnehav 18 84 124 83 766 84 124 83 766

84 274 84 296 85 153 85 175

Summa anläggningstillgångar 105 579 105 679 85 923 86 366

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fodringar

 Kundfodringar 1 819 2 677 1 733 1 190

 Övriga fodringar 748 1 040 450 968

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 19 368 17 888 19 322 17 766

21 937 21 605 21 505 19 924

Kassa och bank 30 619 23 703 29 918 23 028

Summa omsättningstillgångar 52 556 45 308 51 423 42 952

Summa tillgångar 158 135 150 987 137 346 129 318
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Koncernen Riksförbundet

Not 2016 2015 2016 2015

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Reservfond 2 2 - -

Gemensamma medel för stöd och utveckling 22 861 21 281 22 891 21 281

Balanserat kapital 28 948 28 569 28 640 28 843

Årets resultat 2 659 1 959 2 086 1 407

54 470 51 811 53 617 51 531

Långfristiga skulder

Övriga skulder 20 17 770 18 998 51 51

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 6 014 5 997 5 508 5 438

Skatteskulder 28 64 - -

Skuld, ännu ej förmedlade bidrag 21 63 258 65 847 63 258 65 847

Skulder till koncernbolag - - - 43

Övriga skulder 8 579 1 322 8 561 1 308

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 8 016 6 948 6 351 5 100

85 892 80 178 83 678 77 736

Summa eget kapital och skulder 158 135 150 987 137 346 129 318
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Kassaflödesanalys
Koncernen Riksförbundet

Not 2016 2015 2016 2015

Den löpande verksamheten

Verksamhetens resultat 5 390 3 393 4 339 2 296

Avskrivningar 2 106 2 154 749 850

Övriga ej likviditetspåverkande poster - 500 - 500

Erhållen ränta 249 173 692 698

Erhållna utdelningar 642 432 642 432

Erlagd ränta -489 -324 -493 -330

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av verksamhetskapital

7 859 6 328 5 929 4 446

Förändring kortfristiga fordringar -332 909 -1 581 2 223

Förändring av kortfristiga skulder 5 714 5 769 5 942 4 192

Kassaflöde från den löpande verksamheten 13 241 13 006 10 290 10 861

Investeringsverksamheten

Förvärv av intressebolag -300 -339 -300 -339

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 025 -1 060 -328 -253

Förvärv av övriga finansiella anläggningstillgångar -358 -143 -358 -143

Stöd till närliggande verksamheter -2 414 -1 400 -2 414 -1 400

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 097 -2 942 -3 400 -2 135

Finansieringsverksamheten

Amortering av skuld -1 228 -1 217 - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 228 -1 217 - -

Årets kassaflöde 6 916 8 847 6 890 8 726

Livida medel vid årets början 23 703 14 856 23 028 14 302

Likvida medel vid årets slut 30 619 23 703 29 918 23 028
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen för Sensus riksförbund har upprät-
tas enligt årsredovisningslagen och BFN:s Allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredo-
visning,(K3). Dessutom tillämpas Folkbildningsrå-
dets särskilda krav. Redovisnings och värderingsprin-
ciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Resultaträkningen

Bidrag från staten
Bidragen intäktsredovisas i de perioder när bidragen 
utbetalas till studieförbundet.Om bidragen är till för 
att täcka specifika kostnader, 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 bedömas att bidragen inte kommer att återkrä-
vas.

Övriga bidrag
Bidrag som erhållits för att täcka t.ex projektkostna-
der redovisas först som skuld för att sedan intäktsre-
dovisas mot de kostnader bidraget är tänkt att täcka.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlem-
skap i Sensus riksförbund och i projekt där Sensus 
riksförbund är formellt ansvariga.

Nettoomsättning
Intäkter bestående av försäljning av varor och tjäns-
ter utförda av Sensus riksförbunds dotterbolag, Sen-
sus möte AB och Sensus studiekonsulter AB. Redovi-
sas vid försäljningstillfället.

Leasing
Sensus riksförbunds leasingavtal för hyra av lokal och 
hyra av kontorsmaskiner redovisas som operationella, 
dvs leasingavgiften redovisas för hela leasingperioden.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, so-
ciala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att 
de anställda utför tjänster.
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som 
avgiftsbestämda redovisas kostnaden det år pensio-
nen tjänas in.

Inkomstskatt
Sensus riksförbund är befriad från inkomstskatt i sin 
ideella verksamhet eftersom Sensus riksförbund upp-
fyller kraven som samhällsnyttig enligt skattelagstift-
ningen.

I årets skattekostnad ingår skatt som avser årets skat-
tepliktiga resultat i Sensus möte AB och Sensus stu-
diekonsulter AB samt del av tidigare års inkomstskatt 
som ännu inte redovisats.

Balansräkningen

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaff-
ningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. 
Koncernens byggnader är uppdelade i komponenter 
då skillnaden i förbrukning förväntas vara väsent-
lig. Avskrivning sker systematiskt över den bedömda 
nyttjandetiden.

Byggnader 8-60 år
Markanläggning 5 år
Byggnadsinventarier 5 år
IT-utrustning 3 år
Inventarier 5 år
Kontorsinventarier 8 år
Förbättringskostnad hyrd lokal 8 år

Någon avskrivning av pågående nyanläggning och 
förskott avseende materiella anläggningstillgångar 
har ej genomförts under året.

Noter
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Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reg-
lerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker 
utifrån anskaffningsvärde.

Finansiella instrument som redovisas i balansräk-
ningen inkluderar värdepapper,kundfordringar och 
övriga fordringar,leverantörsskulder 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 värdepappersport-
följer, en aktiefondportfölj och en ränteportfölj, 
portföljerna redovisas i balansräkningen till anskaff-
ningsvärdet och i efterföljande värderingar till an-
skaffningsvärde med bedömning om nedskrivnings-
behov föreligger.

Nedskrivning sker om bedömning görs att marknads-
värdet understiger anskaffningsvärdet och värdened-
gången bedöms vara bestående.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och kortfristiga leverantörsskulder re-
dovisas till anskaffningsvärdet.

Koncernkonto
Sensus koncernkonto i Swedbank omfattar alla bank-
tillgångar i Sensus riksförbund, Sensus regioner samt 
närliggande verksamheter. Alla enheter är anslutna 
och förfogar självständigt över sina bankmedel på 
separata konton i systemet. Riksförbundet tillgodo-
räknas bankränta på hela behållningen i systemet och 
betalar sedan internränta till regioner och dotter-
bolag. Riksförbundet är ensamt ansvarig gentemot 
banken för hela kontosystemet. En särskild delega-
tionsordning anger riktlinjer för kapitalplaceringar 
av medel från koncernkontot.

Ändamålsbestämda medel
Avsättningar för gemensam kapitaluppbyggnad för 
regioner och riksförbund, medlen ska användas för 
stöd och utveckling inom Sensus studieförbund. 
Dessa medel synliggörs i årsredovisningen som en re-
servering i noten eget kapital.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod 
som visar in- och utbetalningar uppdelade på löpan-
de verksamheten, investeringsverksamheten och fi-
nansieringsverksamheten.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar de helägda dotter-
bolagen Sensus möte AB, Sensus studiekonsulter 
AB och Nordisk kunskapsakademi AB. Koncernens 
bokslut är upprättat enligt förvärvsmedtoden. Mel-
lanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin 
helhet.
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Koncernen Riksförbundet

2016 2015 2016 2015

Not 2 Bidrag

Statsbidrag 179 194 164 711 179 194 164 711

Övriga bidrag 2 662 3 271 2 662 3 271

Summa 181 856 167 982 181 856 167 982

Specifikation av statsbidrag

Sensus ordinarie statsbidrag 159 382 162 551 159 382 162 551

Korrigerat statsbidrag 1 808 111 1 808 111

Statsbidrag asylsökande* 18 004 2 049 18 004 2 049

179 194 164 711 179 194 164 711

Avsättning ändamålsbestämda medel 1% -1 580 -1 611 -1 580 -1 611

Avgår avgift till Folkbildningsförbundet samt Gustav -1 427 -1 475 -1 427 -1 475

176 187 161 625 176 187 161 625

Till regionerna

Grundbidrag 97 030 98 855 97 030 98 855

Verksamhetsbidrag 23 443 23 737 23 433 23 737

Förstärkningsbidrag 4 628 4 980 4 628 4 980

Extra statsbidrag 1 445 89 1 445 89

Statsbidrag asylsökande 17 917 2 049 17 917 2 049

144 463 129 710 144 463 129 710

Förbundsbidrag 30 513 30 258 30 513 30 258

174 976 160 239 174 976 160 238

Till riksförbundet utöver förbundsbidrag

Justerat statsbidrag - 22 - 22

Förstärkningsbidrag 1 211 1 365 1 211 1 365

1 211 1 387 1 211 1 387

Totalt fördelat statsbidrag 176 187 161 625 176 187 161 625

Det ordinarie statsbidragsbeloppet för 2016, 159 382 000 kr, indelas enligt nedan:
Grundbidrag 123 627 400 kr
Förstärkningsbidrag utrikes födda 2 000 254 kr
Förstärkningsbidrag deltagare med funktionsnedsättning 3 882 846 kr
Verksamhetsbidrag 29 871 500 kr
* Bidrag för asylsökande ingår ej i det ordinairie statsbidraget och kan komma att justeras under 2016 i 
samband med att FBR genomför slutavräkning för 2017.
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Koncernen Riksförbundet

2016 2015 2016 2015

Not 3 Medlemsavgifter

Medlemsavgift 1 000 kr per medlemsorganisation 32 35 32 35

Ideellt Forum i Svenska kyrkan 849 743 849 743

881 778 881 778

Not 4 Övriga intäkter

Regionavgift 14 800 14 500 14 800 14 500

Förbundsavgift från regionerna 30 513 30 528 30 513 30 528

Hyresintäkter 3 689 2 913 3 689 2 913

Övriga intäkter 569 438 569 438

Deltagarintäkter 1 566 2 205 1 566 2 205

Materialförsäljning 813 988 813 988

Övriga intäkter 1 826 897 1 865 935

53 776 52 469 53 815 52 508

Not 5 Förmedlade bidrag och verksamhetsstöd

Statsbidrag till regionerna inklusive förbundsavgift -174 976 -160 238 -174 976 -160 238

Lämnade bidrag och gåvor -100 -400 -100 -400

-175 076 -160 638 -175 076 -160 638

Not 6 Operationell leasing

Hyrda lokaler

Förfaller till betalning inom ett år 3 568 3 726 3 568 3 726

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 22 935 7 290 22 935 7 290

Förfaller till betalning senare än fem år 4 587 - 4 587 -

Summa 31 090 11 016 31 090 11 016

Kontorsmaskiner

Förfaller till betalning inom ett år 154 156 154 156

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 308 468 308 468

Förfaller till betalning senare än fem år - - - -

Summa 462 624 462 624

Under perioden kostnadsförd hyra och  
kontorsmaskiner

3872 3 865 3 872 3 865



66 

Koncernen Riksförbundet

2016 2015 2016 2015

Not 7 Övriga externa kostnader

Lokalkostnader -6 842 -6 968 -4 495 -4 402

Utrustning främst IT -2 919 -2 901 -2 872 -2 826

Frakt, resor, kost och logi -4 603 -5 041 -4 603 -5 041

Marknadsföring -825 -1 072 -825 -1 072

Externa tjänster -11 327 -11 822 -11 005 -11 441

Revision -351 -332 -305 -262

Kontor och övrig administration -5 356 -4 657 -4 842 -4 782

-31 524 -32 793 -28 947 -29 826

Not 8 Personal m.m.

Personal

Medeltal anställda på Sensus riksförbund

Kvinnor 18 18 18 18

Män 14 13 14 13

32 31 32 31

Antal projektanställda som finansieras av externa bidrag

Kvinnor 2 2 2 2

Män - 1 - 1

2 3 2 3

Styrelsen

Sensus riksförbund och koncernens styrelser hade följande sammansättning

Kvinnor 10 11 5 6

Män 12 12 7 7

22 23 12 13

Förbundsrektor och andra ledande befattningshavare

Kvinnor 2 2 2 2

Män 4 4 4 4

6 6 6 6
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Koncernen Riksförbundet

2016 2015 2016 2015

Not 9 Löner, arvoden och andra ersättningar

Styrelse* och förbundsrektor** -1 579 -1 729 -1 579 -1 729

Övriga anställda -15 106 -15 197 -15 106 -15 197

Sociala kostnader -5 752 -5 627 -5 752 -5 627

Pensionskostnader endast personal -2 126 -1 990 -2 126 -1 990

Personalutbildning -510 -572 -510 -572

Övriga personalkostnader -220 -200 -220 -200

-25 293 -25 315 -25 293 -25 315

* Styrelsearvoden består av arvoden och förlorad arbetsförtjänst till styrelsen för deltagande vid styrel-
semöten. 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 
särskilt ansvarsarvode. Förbundsordförande 2,25 prisbasbelopp, vice förbundsordförande 1,00 prisbasbe-
lopp 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 andelar i intresseföretag

Nedskrivning aktieägartillskott Scorx AB -680 -789 -680 -789

Upplösning av tidigare gjord reservering (upplupna 
kostnader) - 500 - 500

-680 -289 -680 -289

Not 11 Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgång

Utdelningar 642 432 642 432

642 432 642 432

Not 12 Stöd till närliggande verksamheter

Huvudmannabidrag till Fonden för mänskliga  
rättigheter

-300 -400 -300 -400

Stöd regioner -2 114 -1 000 -2 114 -1 000

-2 414 -1 400 -2 414 -1 400
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Koncernen Riksförbundet

2016 2015 2016 2015

Not 13 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärde 25 599 24 790 - -

Överföring från pågående nyanläggning - - - -

Inköp 1 484 809 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 27 083 25 599 - -

Ingående avskrivningar -5 572 -4 339 - -

Årets avskrivningar -1 293 -1 233 - -

Utågende ackumulerade avskrivningar -6 865 -5 572 - -

Utgående redovisat värde 20 218 20 027 - -

Fastigheteterna Sigtuna Aludden 1:35 och 1:57: Fastigheterna är klassificerade som skolbyggnad  
och har därmed inget taxeringsvärde och är skattebefriade.

Not 14 Nedlagda utgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 1 292 1 292 1 292 1 292

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 292 1 292 1 292 1 292

Ingående avskrivningar -1 127 1 007 -1 127 -1 007

Årets avskrivningar -99 -120 -99 -120

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 127 -1 127 -1 227 -1 127

Utgående redovisat värde 65 165 65 165

Not 15 Inventarier

Ingående anskaffningsvärde 7 587 7 334 7 427 7 174

Inköp 543 253 327 253

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 130 7 587 7 754 7 427

Ingående avskrivningar -6 395 -5 595 -6 400 -5 671

Årets avskrivningar -714 -800 -650 -729

Utgående ackumulerade avskrivningar -7 109 -6 395 -7 050 -6 400

Utgående restvärde enligt plan 1 021 1 192 704 1 027
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Koncernen Riksförbundet

2016 2015 2016 2015

Not 16 Aktier i intressebolag

Ingående anskaffningsvärde 1 819 1 480 1 819 1 480

Förvärv 300 339 300 339

Utgående anskaffningsvärde 2 119 1 819 2 119 1 819

Ingående ackumulerade nedskrivningar -1 289 -500 -1 289 -500

Årets nedskrivningar -680 -789 -680 -789

Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 969 -1 289 -1 969 -1 289

Utgående redovisat värde 150 530 150 530

Kapital 
andel %

Rösträtts-
andel %

Antal  
aktier

Bokfört  
värde 2016

Bokfört  
värde 2015

Not 17 Andelar i koncernbolag

Sensus studiekonsulter AB 100 100 500 499 499

Sensus Möte AB 100 100 38 380 380

Nordiska Kunskapsakademin AB 100 100 1 000

879 879

Koncernen Riksförbundet

2016 2015 2016 2015

Not 18 Långfristiga värdepappersinnehav

Aktier

Ericsson AB 9 9 9 9

ABB LTD 693 693 693 693

Fastighets AB Balder 727 727 727 727

Elekta AB 708 708 708 708

Hexagon AB 703 703 703 703

Nordea Bank 2 366 2 366 2 366 2 366

Skanska 700 700 700 700

Swedbank 693 693 693 693

Telenor AS 694 694 694 694

Volvo AB 706 706 706 706

7 999 7 999 7 999 7 999
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Koncernen Riksförbundet

2016 2015 2016 2015

Andelar fonder

Etica Global Mega (Robur) 41 096 40 738 41 096 40 738

Absolutavkastning Plus (Robur) 20 000 20 000 20 000 20 000

Select småbolag (Lannebo) 3 055 3 055 3 055 3 055

Likvidfonden (Lannebo) 11 674 11 674 11 674 11 674

Obligationsfond (SEB) 300 300 300 300

84 124 83 766 84 124 83 766

Marknadsvärde fonder

Etica Global Mega (Robur) 64 683 62 179 64 683 62 179

Absolutavkastning Plus (Robur) 20 739 20 667 20 739 20 667

Select småbolag (Lannebo) 26 536 22 681 26 536 22 681

Likvidfonden (Lannebo) 11 674 12 183 11 674 12 183

Obligationsfond (SEB) 403 393 403 393

124 635 117 710 124 635 117 710

Marknadsvärde aktier

Ericsson AB 6 9 6 9

ABB LTD 921 733 921 733

Fastighets AB Balder 703 678 703 678

Elekta AB 548 490 548 490

Hexagon AB 1 269 1 228 1 269 1 228

Nordea Bank 2 226 2 243 2 226 2 243

Skanska 1 355 1 038 1 355 1 038

Swedbank 1 013 861 1 013 861

Telenor AS 693 723 693 723

Volvo AB 830 617 830 617

9 564 8 620 9 564 8 620

134 199 126 330 134 199 126 330

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupen regionavgift 14 800 14 500 14 800 14 500

Övriga upplupna intäkter 1 239 750 1 204 670

Övriga förutbetalda kostnader 3 331 2 638 3 318 2 596

19 370 17 888 19 322 17 766
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Koncernen Riksförbundet

2016 2015 2016 2015

Not 20 Övriga skulder

Övriga långfristiga skulder 51 51 51 51

Skulder till koncernkonto 17 719 18 947 - -

17 770 18 998 51 51

Ingen del av skulden förfaller inom fem år.

Not 21 Skuld, ännu ej förmedlade bidrag

Statsbidrag regionerna 63 258 65 847 63 258 65 847

63 258 65 847 63 258 65 847

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Semesterlöneskuld 1 250 1 340 1 250 1 340

Upplupna sociala avgifter 433 403 433 403

Övriga upplupna kostnader 3 883 2 422 3 545 1 888

Övriga förutbetalda intäkter 2 450 2 783 1 123 1 469

8 016 6 948 6 351 5 100

Not 23 Eventualförpliktelser

Borgenförbindelse Scorx AB 500 500 500 500

Summa eventualförpliktelser 500 500 500 500
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Till förbundsstämman i Sensus studieförbund
org.nr 802006–4203

Rapport om årsredovisningen och koncern-
redovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Sensus studieförbund för 
år 2016.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse-
enden rättvisande bild av riksförbundets och koncer-
nens finansiella ställning per den 21 december 2016 
och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberät-
telsen är förenlig med årsredovisningen och koncern-
redovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att förbundsstämman faststäl-
ler resultaträkningen och balansräkningen för riks-
förbundet.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sve-
rige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs 
närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns an-
svar 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 an-
svar 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 koncern-

redovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för den andra in-
formationen. Den andra informationen består av 
separat angiven Verksamhetsberättelse 2015–2016 

(men innefattar inte årsredovisningar, koncernre-
dovisningar och våra revisionsberättelser avseende 
dessa).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och kon-
cernredovisningen omfattar inte denna information 
och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa 
den information som identifieras ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträckning är ofören-
lig med årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap 
vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer 
om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avse-
ende denna information, drar slutsatsen att den an-
dra 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 årsredovis-
ningen och koncernredovisningen upprättas och att 
den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som 
den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsre-
dovisning och koncernredovisning som inte innehåll-
er några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av riksförbundets och koncernens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmå-
gan att fortsätta verksamheten och att använda anta-
gandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera 
förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisionsberättelse
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Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed 
i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen och kon-
cernredovisningen som helhet inte innehåller någ-
ra väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men ingen garanti för att en re-
vision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig fel-
aktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara vä-
sentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som använ-
dare fattar med grund i årsredovisningen och kon-
cernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skep-
tisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för vä-
sentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, 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 fel, eftersom oegent-
ligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kon-
troll.

•  skaffar jag mig en förståelse av den del av riks-
förbundets interna kontroll som har betydelse 
för min revision för att utforma granskningsåt-
gärder 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 redovisnings-
principer som används och rimligheten i sty-
relsens uppskattningar i redovisningen och till-
hörande upplysningar.

•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att sty-
relsen använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen koncern-
redovisningen. Jag drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets-
faktor som avser sådana händelser eller förhål-
landen 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 revisionsberättel-
sen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen och koncernredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbeslut som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en ideell 
förening och koncern inte längre kan fortsätta 
verksamheten.

•  utvärderar jag den övergripande presentatio-
nen, strukturen och innehållet i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen och 
koncernredovisningen återger de underliggan-
de transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild.

•  inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga 
revisions bevis avseende den finansiella infor-
mationen för enheterna eller affärsaktiviteter-
na inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Jag ansva-
rar för styrning, övervakning och utförande av 
koncernrevisionen. Vi revisorer är ensamt an-
svariga för våra uttalanden.
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Jag måste informera styrelsen om bland annat re-
visionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däri-
bland de 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 hu-
ruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och årsredovisningen och koncernrevisionen ger en 
rättvisande bild av riksförbundets och koncernens re-
sultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och  
andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen har vi även utfört en revision av styrel-
sens förvaltning för Sensus studieförbund för år 2016.

Vi tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrel-
seledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i för-
hållande till riksförbundet och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor 
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.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma 
om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende 
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldig-
het mot riksförbundet.

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 åt-
gärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot riksförbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder den auktoriserade revisorn pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skep-
tisk inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåt-
gärder som utförs baseras på den auktoriserade re-
visorns professionella bedömning och övriga valda 
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskning-
en på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
riksförbundets situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalan-
de om ansvarsfrihet.

Stockholm den 5 april 2017

Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad revisor
PwC

Johan Berkman
Verksamhetsrevisor
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