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

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

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

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

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

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

Sensus studieförbund riksförbundet verksamheten 2019 

Foto: Scandinav/Ingemar Lindewall (omslag), Scandinav/Jörgen Wiklund (s 4 ), Scandinav/Magnus Fond (s 7),  

Scandinav/Thomas Adolfsén (s 7), Astrakan Images AB (s 8), IKON/Magnus Aronson (s 11), , Torsten Sundberg (s 11, 13, 19), 

Grafikeriet/Viktor Andersson (s 1 5), Kristina Bauch Kroona (s 16-17), Scandinav/Lena Granefelt (s 18)

Texter: Sensus studieförbund

Tryck: Norrmalmstryckeriet 2020

Ann-Katrin Persson
Förbundsrektor
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Vilja folkbildning

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

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

känns meningsfullt att vara med respekt för varandras olikheter skapas 

förutsättningar för ett samhälle med engagerade och delaktiga människor.

Därför förändras och utvecklas Sensus studieförbund i samspel med sam-

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

betsparters och deltagares utveckling. Vi hittar ständigt nya föreningar, 

organisationer och verksamheter att samarbeta med, inte minst med 

medlemmar som är nya i folkbildningssverige. 

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

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

inom ett hantverk. Vi skapar förutsättningar för människors utveckling som 

deltagare, arrangörer, studiecirkelledare, band- och föreningsmedlemmar. 

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

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

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

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

med speciella behov och kyrkomusiker reflekterar över teologi.

om folkbildning
Svensk folkbildning är en fri och frivillig bildning och 

utbildning för i huvudsak vuxna. Folkbildningen har flera 

syften och skapar nya chanser i livet för många. Över 

en miljon människor deltar varje år i verksamheten. Till 

folkbildningen räknas folkhögskolor och studieförbund. 

om studieförbund
Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund. Bakom 

studieförbunden står olika folkrörelser och andra orga-

nisationer. Det ger varje studieförbund en unik profil. 

Studieförbund finansieras till stor del genom stöd från 

stat, regioner och kommuner.

om pedagogik
Folkbildningens pedagogik handlar om att anpassa studie-

cirklar efter deltagarnas förutsättningar och behov. Det be- 

tyder att folkbildningens deltagare har stort inflytande över 

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

skap genom dialog, interaktion och reflektion. Studieför- 

bunden hjälper till med material och kunskap för att möjlig- 

göra meningsfullt och utvecklande lärande.

om sensus
Sensus studieförbund skapar och finns med där mötes- 

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

mans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och 

deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet 

och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning.

sensus.se/identitet

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

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

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

* över hela landet
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Det här gjorde vi 
bland annat »

Mars 2020. I samband med att den här verksamhetsberättelsen  
slutredigeras är vi mitt i, eller i början av, en Corona-pandemi.  
Det ställer helt nya frågor till oss och utmanar hela samhället.  
I skrivande stund arbetar vi för högtryck med att ställa om  
verksamheten och organisationen för att fortsätta göra så bra  
folkbildning vi kan och samtidigt minska risken för smittspridning.

Kyrka i hållbar utveckling
SVENSKA KYRKAN, på nationell nivå, stift och försam-
lingar arbetar alltmer samlat med hållbarhet och Sen-
sus spelar roll med folkbildningsmässig kompetens.

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

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

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

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

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

Sensus arbete kring existentiella frågor

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

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

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

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

Rådslag

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

Arbete pågår – 
på väg mot ett Sensus

Torg

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

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

Sensus X

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

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

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

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

Gemensamma funktioner

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dialogforum på kyrkomötet

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

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

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

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

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

Ett händelserikt år för civilsamhället och Sensus engagemang

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sensus digitala utveckling
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Sensus förbundsstämma 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Exempel på gemensamma aktiviteter 2019:

Västerås Cityfestival

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

The Indie Business Toolbox Basics

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

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

ÅÄÖ… Sounds Swedish

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

Sensus musikverksamhet –  
för alla som vill utvecklas inom musik.

KITKA spelade på  

Västerås Cityfestival 2019.
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DET VAR I SAMBAND MED KFUM 
Sveriges riksombudsmöte 2017 
som tanken väcktes att inför nästa 
möte hitta sätt att underlätta för 
ombud och deltagare att förbereda 
sig och bättre förstå hur ett riks-
ombudsmöte går till.

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

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

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

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

En trestegsraket

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

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

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

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

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

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

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

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

Inspiration för flera organisationer

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

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

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

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

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

Lika villkor för alla på 
KFUM Sveriges årsmötesskola 

Linnea Hård af Segerstad, ledamot av 

KFUM Sveriges styrelse
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Digitala möten och lärgrupper i Sensus medarbetarutbildning

Vad är hållbarhet, fred, våld, jämställdhet 

och hållbarhet? Vad är en studiecirkel? 

Det blev många spännande samtal utifrån 

samtalsstartartärningarna.  

Besökaren fick lämna sitt tumavtryck och 

skriva hur hen bidrar till en bättre värld  

Med sig därifrån fick hen en utmaning 

från en tidigare besökare.

Tips för bokcirkeln var riktigt poppis. Vi 

delade ut bokmärken och foldrar med 

metodinspiration. 

Mänskliga möten på  
Bok- och biblioteksmässan

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

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

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

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

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

– Ett plus är att ha träffarna utspridda över längre 
tid så det ges möjlighet till reflektion mellan träffarna  
samtidigt som man hinner lära sig sitt nya jobb, säger 
en deltagare från höstens medarbetarutbildning.

Daniel Petrén och Lisa Carr är gla-

da att medverka i Sensus monter 

på Bok- och biblioteksmässan. 
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LÄXHJÄLPEN ÄR EN NY samarbetspart sedan hösten 2018 som vi just nu 
är i en spännande utvecklingsfas tillsammans med.

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

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

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

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

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

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

Nytt samarbete med Läxhjälpen

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

87 % av Läxhjälpens deltagarna uppger 

att de fått ökad lust att studera vidare.

87 %

Körsång, psalmsång och barnsång

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

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

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

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

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

Under hösten deltog representanter från Sensus 
och tretton andra organisationer i ett rundabords-
samtal om hur vi kan samarbeta för att skapa förbätt-
ring i de sammanhang vi befinner oss och för söka få 
gehör för situationen från flera håll. Förening en Sveri-
ges körledare bjöd in till samtalet i samband med Mu-
sik i Syds konferens Barns röster och sång.
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Sensus syn på kvalitet är

• att tillfredsställa, och helst överträffa, behov 

och förväntningar och därigenom skapa 

värde för medlemsorganisationer, samar-

betsparter, deltagare och samhället i stort.

• att göra det vi säger att vi ska göra.

• att efterleva krav och intentioner från finan-

siärer och andra intressenter.

Så här arbetar Sensus med kvalitet
Vi vill tillfredsställa, och helst överträffa, behov och förväntningar och  
därigenom skapa värde för medlemsorganisationer, samarbetsparter och  
deltagare och samhället i stort. Vi ska också göra det vi säger att vi ska göra 
samt efterleva krav och intentioner från finansiärer och andra intressenter.

Planera

Gör

Agera

Studera

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

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

Intern kontroll och uppföljning

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

Etikgrupp

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

Risk- och väsentlighetsanalys

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

Rådslag

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

Sensus X och Torg

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

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

Resultat och effekter av vårt systematiska kvalitetsarbete

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

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

Sensus X

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

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

Vår generella metod för att ständigt förbättra kvaliteten  

baseras på förbättringshjulets återkommande steg där vi 

hela tiden lär av det vi gör

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

Fakta om Sensus studieförbund

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

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

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

representant

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

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

kristna hbtq-personer
• Frisk & Fri – Riksföreningen mot 

ätstörningar
• Individuell Människohjälp
• KFUM Sverige

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

Sverige och Finland
• RFHL, Riksförbundet för Rättigheter, 

Frigörelse, Hälsa och Likabehandling
• Sveriges Konstföreningar
• Svenska Lottakåren
• SPES – Riksförbundet för  

SuicidPrevention  
och Efterlevandes Stöd

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

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

sjukhuskyrkan
• Svenska kyrkans arbetsgivar- 

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

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

Sensus bedriver folkbildningsverksamhet i 
284 av landets 290 kommuner.

RIKSFÖRBUND KONTOR
Klara södra kyrkogata 1
111 52 Stockholm

FÖRBUNDSREKTOR
Ann-Katrin Persson

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

VERKSAMHET
Sensus studieförbund skapar och finns med 
där mötesplatser för bildning och kultur 
utvecklas. Det gör vi tillsammans med med-
lemsorganisationer, samarbetsparter och 
deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättighe-
ter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är 
folkbildning.

Statistik 2019 »



Sensus riksförbund Verksamheten 2019 2524 Sensus riksförbund Verksamheten 2019

0 20 40 60 80 100

0 10 20 30 40 50 0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

0 20 40 60 80 100

0 10 20 30 40 50 0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

0 20 40 60 80 100

0 10 20 30 40 50 0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

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

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

Antal studietimmar 2019 tillsam-
mans med samarbetsparter 
utöver medlemsorganisationer. 

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

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

*Kulturprogram = 9 studietimmar

Deltagare 2019 i studiecirklar och annan folkbildning 
fördelade efter åldersgrupp.

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

VERKSAMHET

DELTAGARE OCH LEDARE

17 %

45 %

23 %

15 %

Studiecirklar Annan  
folkbildnings- 
verksamhet

Kultur- 
program

65 % 18 % 17 %

Fördelning av verksamhet 2019.

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

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

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

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

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

Sensus studieförbund i siffror

65  %

< 13 år 

13 - 24 år

25 - 65 år

> 65 år

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

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

sångsförbund

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

100 %

Statsbidragsberättigad verksamhet – översikt

Studiecirklar
Annan folkbildnings-  

verksamhet
 

Kulturprogram

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Studietimmar

Norrland 212 362 222 759 30 104 33 889 50 337 52 695

Skåne Blekinge 103 344 104 527 38 703 45 051 53 541 58 509

Stockholm Gotland 238 928 249 003 109 982 112 925 65 583 70 803

Svealand 254 308 243 912 56 099 53 447 42 345 44 217

Västra Sverige 280 644 283 292 64 083 70 288 65 745 70 335

Östra Götaland 153 218 157 994 31 942 38 079 38 385 39 087

Summa 1  242 804 1  261 487 330 913 353 679 315 936 335 646

Antal arrangemang

Norrland 2 511 2 500 1 277 1 190 5 593 5 855

Skåne Blekinge 1 964 1 858 1 290 1 449 5 949 6 501

Stockholm Gotland 2 475 2 835 1 908 1 988 7 287 7 866

Svealand 3 523 3 372 1 364 1 468 4 705 4 913

Västra Sverige 4 846 4 913 1 848 2 066 7 305 7 815

Östra Götaland 2 302 2 307 1 213 1 368 4 265 4 342

Summa 17 621 17 785 8 900 9 529 35 104 37 292

Antal deltagare

Norrland 15 926 15 277 22 743 23 223 334 701 353 147

Skåne Blekinge 14 978 13 532 20 924 23 863 356 381 391 447

Stockholm Gotland 15 738 16 444 23 180 24 137 492 440 497 745

Svealand 19 647 19 057 22 976 26 822 335 173 369 982

Västra Sverige 33 787 34 187 29 075 32 119 491 425 483 494

Östra Götaland 16 985 17 132 22 998 23 281 324 167 323 237

Summa 117 061 115 629 141 896 153 445 2 334 287 2 419 052

Verksamhet, medlemsorganisationer och samverkansparter

Antal studietimmar 
Studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet

Antal kulturprogram 

2018 2019 2018 2019

Medlemsorganisationer 395 228 401 168 23 546 24 021

Samverkansparter 470 753 537 804 10 488 11 785

Egen verksamhet 707 651 676 242 1 488 1 503

Summa 1 573 632 1 615 214 35 522 37 309
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Antal studietimmar 
Studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet

Antal kulturprogram

Medlemsorganisationer 2018 2019 2018 2019

Amningshjälpen 542 311 4 8

Bröstcancerförbundet 1 175 1 180 48 116

Credo 0 0 28 29

EFS 15 447 14 090 1 142 1 243

Frisk & fri – Riksföreningen mot ätstörningar 156 246 24 65

Individuell Människohjälp 370 249 16 11

KFUM Sverige 8 320 15 713 244 235

Kvinnor för mission 45 21 1 1

Kvinnor i Svenska kyrkan 231 223 18 12

Kyrkomusikernas Riksförbund 0 3 0 0

Mandeiska trossamfundet i Sverige och Finland 8 517 8 989 6 2

Scouterna 91 061 102 435 97 86

SHEDO – Self Harm and Eating Disorders Organisation 28 192 2 20

Sigtunastiftelsen 124 114 1 0

SPES – Riksförbundet för  
SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd 535 463 11 9

Spädbarnsfonden 48 34 0 0

S:t Georgs Scoutgillen i Sverige 28 0 0 0

Svenska kyrkans anställda i sjukhuskyrkan 0 51 0 0

Svenska kyrkans lekmannaförbund 72 98 182 203

Svenska Kyrkans Unga 47 70 6 1

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa 414 624 51 52

Sveriges Konstföreningar 1 691 638 115 164

Sveriges Kyrkosångsförbund 27 228 28 997 22 23

Sveriges Lottakårer 252 316 22 60

Sveriges Syriska Riksförbund 2 575 2 214 15 18

Trossamfundet Svenska kyrkan 236 245 223 802 21 488 21 626

Y´s Men International Region Sverige 77 95 3 37

Summa 395 228 401 168 23 546 24 021

Medlemsorganisationer och samverkansparter

Antal studietimmar 
Studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet

Antal kulturprogram

Samverkansparter 2018 2019 2018 2019

Amnnesty 22 59 0 10

Fackförbudet ST 0 16 0 0

Lärarförbundet 307 373 28 17

Röda korsets ungdomförbund 3 0 0 0

Sveriges Makalösa Föräldrar 36 70 0 2

TCO 0 0 15 15

Vision 111 142 57 42

Övriga samverkansparter * 459 569 524 301 9 725 11 498

Lokal/regional medlemsorganisation 10 705 12 843 256 201

Summa 470 753 537 804 10 081 11 785

Egen verksamhet

Summa 707 651 676 242 1 488 1 503

Totalt 1 573 632 1 615 214 35 115 37 309

 
* Övriga samverkansparter är föreningar som vi samarbetar lokalt med. Det är till exempel  
muslimska församlingar, olika invandrarföreningar, kulturföreningar och profana körer. 
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Sensus studieförbund avger följande 
årsredovisning och koncernredovisning för räken-
skapsåret 2019.
 
Information om verksamheten
 Sensus studieförbund bedriver folkbildningsverk-
samhet i hela Sverige. Sensus är godkänt av
Folkbildningsrådet som statsbidragsberättigat studie-
förbund. Sensus har 32 medlemsorganisationer
och 15 samarbetsparter på nationell nivå.

Denna årsredovisning avser riksförbundet och 
helägda bolag i koncernen. Sensus regioner är egna 
juridiska personer och upprättar därmed egna årsre-
dovisningar.

Mer om verksamhetens innehåll framgår av verk-
samhetsberättelsen.
 
Sensus identitet
 
Grund
Sensus studieförbund är en del av folkbildningen och 
verkar utifrån såväl medlemsorganisationernas upp-
drag som ett samhällsuppdrag.

Sensus som organisation bygger på en helhetssyn 
som utgår från en kristen värdegrund. Sensus verk-
samhet utgår från demokratiska värderingar och re-
spekt för den enskilda människan. Sensus är partipo-
litiskt obundet.

Vad Sensus är och vill åstadkomma framgår av 
Sensus identitet. Där finns bland annat Sensus vision.

Vision
Varje människa uppfattar sig som lärande och ska-
pande med ansvar och kraft att påverka sin livsmiljö.

Det lokala och globala samhället präglas av tillit 
eftersom varje människas kapacitet tas tillvara.

Organisationer och arbetsplatser utvecklas med 
engagerad och kompetent medlemskraft och medar-
betarkraft.
 
Verksamhetsidé
Sensus studieförbund ska ge möjlighet till utveckling 
och lärande i mänskliga möten och genom
kulturupplevelser.

Sensus verkar för aktivt engagemang i samhället 
och i medlemsorganisationerna. Sensus arbetsformer

är studiecirklar, kulturprogram och annat folkbild-
ningsarbete.
 
Främjande av ändamålet
 All verksamhet i ovanstående verksamhetsformer 
sker i våra regioner och redovisas också i
regionernas förvaltnings- och verksamhetsberättel-
ser.

Ett sätt att beskriva hur vi uppfyller ändamålet är 
antalet verksamhetstimmar. Det totala antalet
verksamhetstimmar ökade till 1 615 166 timmar för 
2019 vilket är en ökning med 2,6 procent från
föregående år. Antal kulturprogram som genomför-
des var 37 292 stycken vilket är en ökning med
6,2 procent.

I den verksamhet för personer som är nya i Sveri-
ge nådde Sensus 2 840 unika deltagare i de två verk-
samhetsformerna Svenska från dag 1 och Vardags-
svenska.

I verksamhetsberättelsen beskrivs hur Sensus 
riksförbund arbetar med de uppgifter som beslutats 
som huvudsaklig inriktning av förbundsstämman och 
också främjar ändamålet.
 
Sensus är med och utvecklar civilsamhället
I Sensus gör vi bedömningen att det är viktigt att 
påverka förutsättningarna för civilsamhället som är 
våra medlemsorganisationers arena liksom vår egen.

Därför är vi engagerade i ett antal organisationer, 
föreningar, nätverk och arbetsgrupper. Till exempel:

· Studieförbunden i samverkan
· Civilsamhällets organisationer i samverkan, Civos
· Ideell Arena
· Forum – idéburna organisationer med social inrikt-
ning
· Ideell kulturallians
 
Sensus är också huvudman för Stiftelsen Fonden för 
mänskliga rättigheter och stiftelsen Arbetets
museum. Vi är också en av tre medlemmar i förening-
en som driver Sigtuna folkhögskola.
 
Finansiella principer
Sensus studieförbund har från Folkbildningsrådet er-
hållit statsbidrag ur folkbildningsanslaget för

Årsredovising 2019 »

Sensus studieförbund  
Org nr 802006-4203
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verksamhetsåret med 159 941 tkr (161 531 tkr). Sen-
sus del av avgiften till Studieförbunden i samverkans 
verksamhet uppgick till 1 723 tkr (1 628 tkr). Av folk-
bildningsanslaget avsätts 1 % för gemensam kapi-
taluppbyggnad, därefter fördelas 80 % till regionerna 
och 20 % till riksförbundets verksamhet. Andra halv-
året fördelades 81 % till regionerna och 19 % till riks-
förbundets verksamhet. Vi har vissa samfinansierade 
projekt och samarbeten med medlemsorganisationer 
och andra samverkansparter.
 
Resultat och ställning Riksförbundet
Årets resultat är en vinst som uppgår till 3 331 tkr  
(7 557 tkr). Verksamhetsresultatet är ett överskott 
med 1 747 tkr (5 959 tkr), efter avsättning om 1 584 
tkr (1 599 tkr). Det egna kapitalet ökade till 51 617 tkr
(48 286 tkr). Intäkterna inklusive statsbidrag var  
205 765 tkr (239 291 tkr).

Sensus riksförbund har sitt säte i Stockholm.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Väsentliga händelser under året är samlingen av ge-
mensamma funktioner på riksförbundet. Som en del i 
Destination framtiden / Vilja vidare har beslut fattats 
att organisera sex gemensamma funktioner hos riks-
förbundet. Kostnaden för de gemensamma funktio-
nerna delas av riksförbund och regioner efter omsätt-
ning. Under året har ett intensivt uppbyggnadsarbete 
pågått med nya rutiner och arbetssätt samt rekryte-
ringar. 

Under året ändrades också den interna fördel-
ningen av statsbidraget. Dels behåller riksförbundet 

sin andel direkt dels har andelen minskat från 20 till 
19 %. Under året togs också det så kallade reseutjäm-
ningssystemet bort. 

Alla dessa förändringar påverkar inte den totala 
omsättningen men syns i resultaträkningen och dess 
noter. Riksförbundets antal anställda har ökat i och 
med flytten av medarbetare från regionerna till riks-
förbundet. I noten om löner syns också en ökning av 
löner till anställda. Förändringen har också påverkat 
kostnaden för konsulter under året.

2019 var också ett stämmoår med beslut om Hu-
vudsaklig inriktning och val av ny styrelse. Huvud-
saklig inriktning beslutas av Förbundsstämman och 
innehåller riksförbundets uppgifter, inriktning för de 
två närmaste åren samt en rambudget. På stämman 
slutrapporterades förändringsarbetet Vilja vidare.

Förväntad framtida utveckling samt  
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Vid tidpunkten för årsredovisningens avlämnande 
har Sensus likt flertalet andra verksamheter kommit 
att påverkas av spridningen av det nya Coronaviruset.

Ledningen och styrelse har särskilt beaktat hur ef-
fekterna av Covid-19 utbrottet kan komma att påver-
ka förbundets framtida utveckling och risker som kan 
påverka den finansiella rapporteringen framåt. Uti-
från Covid-19 gör förbundet löpande bedömning och 
ett aktivt arbete med risk- och väsentlighetsanalys av 
verksamhet och ekonomi. 

Vi kan i dagsläget inte säkert bedöma effekterna 
men riskerna är väsentliga vilket kräver beredskap 
och åtgärder.

Flerårsöversikt

Riksförbundet 2019 2018 2017 2016 2015

Statsbidragsberättigad

 Studiecirklar timmar 1 261 487 1 242 804 1 158 826 1 095 416 1 100 073

 Annan folkbildningsverksamhet timmar    353 679 330 913 310 721 319 466 318 194

 Kulturprogram antal     37 292 35 104 33 936 34 400 33 883

Ej statsbidragsberättigad

 Utbildningar, kurser timmar     21 199 24 749 19 955 21 577 16 677

 Kulturprogram antal        86 145 182 247 192

Nyckeltal

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

 Eget kapital utgående balans (tkr)  51 618 48 286 40 729 53 617 51 531

Koncernens och riksförbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräk-
ningar samt kassaflödesanalyser med noter.

Resultaträkning
Koncernen Riksförbundet

Verksamhetsintäkter (tkr) Not 2019 2018 2019 2018

Nettoomsättning 6 689 6 361

Bidrag 2 176 472 180 249 176 472 180 249

Medlemsavgifter 3 1 040 886 1 040 886

Övriga verksamhetsintäkter 4 28 169 58 117 28 253 58 156

Summa verksamhetens intäkter 212 371 245 613 205 765 239 291

Verksamhetens kostnader (tkr)

Direkta verksamhetskostnader -3 180 -4 609 -2 139 -3 670

Förmedlade bidrag och verksamhetsstöd 5 -142 680 -175 592 -142 680 -175 592

Kapitaltillskott regioner

Övriga externa kostnader 6, 7 -31 762 -32 481 -28 851 -29 508

Personalkostnader 8, 9 -29 344 -28 253 -29 344 -28 253

Avskrivningar -2 024 -1 914 -474 -393

Summa verksamhetens kostnader -208 991 -242 849 -203 488 -237 416

Verksamhetsresultat 3 380 2 764 2 277 1 875

Resultat från finansiella poster (tkr)

Resultat från andelar i intresseföretag 10 -500 -500

Ränteintäkter 111 140 482 546

Resultat från värdepapper 11 994 6 021 994 6 021

Räntekostnader -423 -382 -422 -385

Summa resultat från finansiella poster 683 5 279 1 054 5 682

Resultat efter finansiella poster 4 063 8 043 3 331 7 557

Skatt på årets resultat -10 --3

Årets resultat 4 052       8 040 3 331 7 557

Fördelning av årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkning (se ovan) 4 052       8 040 3 331 7 557

Ändamålsbestämning av medel -1 584      -1 599 -1 584 -1 599

Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital 2 468       6 441 1 747 5 958
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Balansräkning
Koncernen Riksförbundet

Tillgångar (tkr) Not 2019 2018 2019 2018

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 12 18 767 19 516

Inventarier 13 489 571 786 976

Förbättringsutgifter på annans fastighet 14 969 1 228 489 571

20 225 21 315 1 275 1 547

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i intresseföretag 15 150 150 150 150

Andelar i koncernföretag 16 879 879

Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 85 959 86 763 85 959 86 763

86 109 86 913 86 988 87 792

Summa anläggningstillgångar 106 334 108 228 88 263 89 339

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 497 2 836 1 015 1 321

Övriga fordringar 356 994 256 630

Skattefordringar 15

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 26 764 18 809 26 696 18 752

29 632 22 639 27 967 20 703

Kassa och bank 11 877 13 354 10 927 12 588

Summa omsättningstillgångar 41 509 35 993 38 894 33 291

Summa tillgångar 147 843 144 221 127 157 122 630

Koncernen Riksförbundet

Eget kapital och skulder (tkr) Not 2019 2018 2019 2018

Eget kapital

Reservfond 2 2

Gemensamma medel för stöd och utveckling 27 659 26 077 27 658 26 077

Balanserat kapital 22 923 16 465 20 628 14 652

Årets resultat 4 052 8 040 3 331 7 557

Summa eget kapital 54 636 50 584 51 617 48 286

Långfristiga skulder

Övriga skulder 19 15 647 16 805

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 5 794 4 164 5 158 3 425

Skuld, ännu ej förmedlade bidrag 20 65 966 66 136 65 966 66 136

Övriga skulder 1 648 1 298 1 733 1 275

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 4 152 5 234 2 683 3 508

Summa skulder 77 560 76 832 75 540 74 344

Summa eget kapital och skulder 147 843 144 221 127 157 122 630

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital (tkr)

Reservfond

Gemensamma 
medel för stöd 
och utveckling

Balanserad 
vinst inkl årets 

resultat
Summa eget 

kapital

Ingående eget kapital 2018-01-01 2 24 478 18 064 42 544

Ändamålsbestämt 1 599 -1 599

Årets resultat 2018  8 040 8 040

Summa totalresultat 1 599 6 441 8 040

Utgående eget kapital 2018-12-31 2 26 077 24 505 50 584

Ändamålsbestämt 1 584 -1 584

Årets resultat 2019  4 052 4 052

Summa totalresultat 1 584 2 468 4 052

Utgående eget kapital 2019-12-31 2 27 659 26 975 54 636

Riksförbundets rapport över förändringar i eget kapital (tkr)

Gemensamma 
medel för stöd 
och utveckling

Balanserat 
kapital

Summa eget 
kapital

Ingående eget kapital 2018-01-01 24 478 16 251 40 729

Ändamålsbestämt 1 599 -1 599

Årets resultat 2018  7 557 7 557

Summa totalresultat 1 599 5 958 7 557

Utgående eget kapital 2018-12-31 26 077 22 209 48 286

Ändamålsbestämt 1 584 -1 584

Årets resultat 2019  3 331 3 331

Summa totalresultat 1 584 1 747 3 331

Utgående eget kapital 2019-12-31 27 659 23 958 51 617
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Kassaflödesanalys
Koncernen Riksförbundet

(Tkr) 2019 2018 2019 2018

Den löpande verksamheten

Verksamhetens resultat 3 380 2 765 2 277 1 875

Avskrivningar 2 024 1 914 474 393

Erhållen ränta 111 140 482 546

Erhållna utdelningar 589 994 589

Realisationsresultat värdepapper 994 5 432 5 432

Erlagd ränta -423 -382 -422 -385

Betald inkomstsskatt -25 -7

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av verksamhetskapital

6 061 10 451 3 805 8 450

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av kundfordringar 306 775

Förändring kortfristiga fordringar -6 980 -257 -7 570 496

Förändring av leverantörsskulder 1 732 -2 587

Förändring av kortfristiga skulder 729 637 -536 1 387

Kassaflöde från den löpande verksamheten -190 10 831 -2 263 8 521

Investeringsverksamheten

Förvärv av intressebolag -500

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -933 -2 088 -156 -867

Förvärv av övriga finansiella anläggningstillgångar -446 -10 760 -10 760

Avyttring av övriga finansiella placeringar 1 250 5 167 804 4 667

Förbättringsutgift på annans fastighet -46

Kassaflöde från investeringsverksamheten -129 -8 181 602 -6 960

Finansieringsverksamheten

Amortering av skuld -1 158 -1 128

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 158 -1 128

Årets kassaflöde -1 477 1 522 -1 661 1 561

Livida medel vid årets början 13 354 11 832 12 588 11 027

Likvida medel vid årets slut 11 877 13 354 10 927 12 588

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen för Sensus riksförbund har 
 upprättas enligt årsredovisningslagen och BFNs 
Allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Dessutom tillämpas 
 Folkbildningsrådets särskilda krav. Redovisnings-    
och värderingsprinciperna 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. Intäktsredovisning 
sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan 
bedömas att bidragen inte kommer att återkrävas.

Övriga bidrag

Bidrag som erhållits för att täcka till exempel pro-
jektkostnader redovisas först som skuld för att sedan 
intäktsredovisas 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,
Sensus Möte AB och Sensus Studiekonsulter AB.  
Redovisas vid försäljningstillfället.

Leasing

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella, 
d.v.s. leasingavgiften redovisas linjärt över
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 pen-
sionen 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 
skattepliktiga resultat i Sensus Möte AB och Sensus 
Studiekonsulter AB samt del av tidigare års inkomst-
skatt 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 5-100 år
Markanläggning 5 år
Byggnadsinventarier 5 år
IT-utrustning 3 år
Inventarier 5 år
Kontorsinventarier 8 år
Förbättringskostnad hyrd lokal 8 år

 

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 balansräkningen inkluderar värde-
papper, kundfordringar och övriga fordringar, leve-
rantörsskulder 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.

Noter
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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 mark-
nadsvärdet understiger anskaffningsvärdet och vär-
denedgången 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 an-
slutna och förfogar självständigt över sina
bankmedel på separata konton i systemet. Riksför-
bundet tillgodoräknas bankränta på hela
behållningen i systemet och betalar sedan internrän-
ta till regioner och dotterbolag. Riksförbundet är
ensamt ansvarig gentemot banken för hela kontosys-
temet. En särskild delegationsordning anger
riktlinjer för kapitalplaceringar av medel från kon-
cernkontot.

Ändamålsbestämda medel

Avsättningar görs för gemensam kapitaluppbyggnad 
för regioner och riksförbund, medlen ska
användas för stöd och utveckling inom Sensus studie-
förbund. Gemensamma medel för stöd och
utveckling redovisas som ändamålsbestämda medel 
inom eget kapital.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod 
som visar in- och utbetalningar uppdelade på 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 förvärvsmetoden. Mel-
lanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin 
helhet. 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående år. 
 
Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade re-
server med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.

Eget kapital
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan till-
gångar och skulder.

Koncernen Riksförbundet

2019 2018 2019 2018

Not 2 Bidrag

Statsbidrag 176 347 178 893 176 347 178 893

Övriga bidrag 125 1 356 125 1 356

Summa 176 472 180 249 176 472 180 249

Specifikation av statsbidrag

Sensus ordinarie statsbidrag 159 941 161 531 159 941 161 531

Korrigerat statsbidrag 102 72 102 72

Statsbidrag asylsökande* 16 304 17 290 16 304 17 290

176 347 178 893 176 347 178 893

Avsättning ändamålsbestämda medel 1% -1 584 -1 599 -1 584 -1 599

Avgår avgift till Folkbildningsförbundet samt Gustav -1 723 -1 628 -1 723 -1 628

173 042 175 666 173 042 175 666

Till regionerna

Verksamhetsbidrag 103 397 104 595 103 397 104 595

Tillgänglighetsbidrag 10 088 8 713 10 088 8 713

Organisationsbidrag 12 606 13 336 12 606 13 336

Statsbidrag asylsökande 16 139 17 137 16 139 17 137

142 230 143 781 142 230 143 781

Förbundsbidrag 31 661 31 661

Totalt fördelat statsbidrag 142 230 175 442 142 230 175 442

Det ordinarie statsbidragsbeloppet för 2019, 159 940 700 kr, indelas enligt nedan:
Verksamhetsbidrag 134 447 900 kr
Organisationsbidrag 16 621 900 kr
Tillgänglighetsbidrag 8 870 900 kr

Not 3 Medlemsavgifter

Medlemsavgift 1 000 kr per medlemsorganisation 32 32 32 32

Ideellt Forum i Svenska kyrkan 1 008 854 1 008 854

1 040 886 1 040 886

Not 4 Övriga intäkter

Regionavgift 22 031 14 810 22 031 14 810

Förbundsavgift från regionerna 31 661 31 661

Hyresintäkter 3 456 3 368 3 805 3 368

Övriga intäkter 1 231 2 997 1 315 3 036

Deltagarintäkter 482 4 257 482 4 257

Materialförsäljning 620 1 024 620 1 024

27 820 58 117 28 253 58 156
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Koncernen Riksförbundet

2019 2018 2019 2018

Not 5 Förmedlade bidrag och verksamhetsstöd

Statsbidrag till regionerna inklusive förbundsavgift -142 230 -175 442 -142 230 -175 442

Huvudmannabidrag till MR-fonden -400 -150 -400 -150

Lämnade bidrag och gåvor -50 -50

-142 680 -175 592 -142 680 -175 592

Not 6 Operationell leasing

Hyrda lokaler

Förfaller till betalning inom ett år 5 018 4 822 5 018 4 822

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 15 054 19 288 15 054 19 288

Summa 20 072 24 110 20 072 24 110

Kontorsmaskiner

Förfaller till betalning inom ett år 129 129 129 129

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 258 387 258 387

Summa 387 516 387 516

Under perioden kostnadsförd hyra och  
kontorsmaskiner

5 631 5 587 5 631 5 587

Not 7 Övriga externa kostnader

Lokalkostnader -8 767 -8 773 -6 285 -5 897

Frakt, resor, kost och logi -2 841 -4 749 -2 641 -4 749

Program, licenser, IT-utrustning -3 383 -3 560 -2 337 -3 516

Marknadsföring -656 -428 -297 -428

Kontor och övrig administration -1 079 -3 365 -2 001 -3 362

Revision -390 -373 -314 -314

Övriga konsulttjänster -8 512 -5 921 -7 927 -6 005

Konsulttjänster IT -3 559 -3 609 -3 559 -3 609

Övriga externa kostnader -2 575 -1 703 -3 490 -1 628

-31 762 -32 481 -28 851 -29 508

Koncernen Riksförbundet

2019 2018 2019 2018

Not 8 Personal m.m.

Personal

Medeltal anställda på Sensus riksförbund

Kvinnor 23 19 23 19

Män 16 15 16 15

39 34 39 34

Styrelsen

Sensus riksförbund och koncernens styrelser hade följande sammansättning

Kvinnor 13 12 13 12

Män 9 10 9 10

22 22 22 22

Förbundsrektor och andra ledande befattningshavare

Kvinnor 4 3 4 3

Män 3 3 3 3

7 6 7 6

Not 9 Löner, arvoden och andra ersättningar

Styrelse* och förbundsrektor** -1 833 -1 676 -1 833 -1 676

Övriga anställda -17 567 -15 805 -17 567 -15 805

Sociala kostnader -6 802 -5 995 -6 802 -5 995

Pensionskostnader endast personal -2 400 -2 475 -2 400 -2 475

Personalutbildning -432 -2 123 -432 -2 123

Övriga personalkostnader -310 -179 -310 -179

-29 344 -28 253 -29 344 -28 253

* 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 prisbas-
belopp 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 -500 -500

-500 -500

Not 11 Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar

Utdelningar 994 589 994 589

Realisationsresultat försäljning värdepapper 5 432 5 432

994 6 021 994 6 021
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Koncernen Riksförbundet

2019 2018 2019 2018

Not 12 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärde 29 179 28 046 - -

Inköp 731 1 133 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 29 910 29 179 - -

Ingående avskrivningar -9 664 -8 240 - -

Årets avskrivningar -1 479 -1 423 - -

Utågende ackumulerade avskrivningar -11 143 -9 663 - -

Utgående redovisat värde 18 767 19 516 - -

Fastigheteterna Sigtuna Aludden 1:35 och 1:57.

Not 13 Inventarier

Ingående anskaffningsvärde 9 271 8 926 8 757 8 502

Inköp 156 345 156 255

Försäljningar/utrangeringar -405  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 022 9 271 8 913 8 757

Ingående avskrivningar -8 042 -7 592 -7 781 -7 429

Försäljningar/utrangeringar 405  

Årets avskrivningar -416 -450 -346 -352

Utgående ackumulerade avskrivningar -8 053 -8 042 -8 127 -7 781

Utgående restvärde enligt plan 969 1 229 786 976

Not 14 Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 1 904 1 292 1 904 1 292

Inköp 46 610 46 610

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 950 1 902 1 950 1 902

Ingående avskrivningar -1 333 -1 292 -1 333 -1 292

Årets avskrivningar -128 -41 -128 -41

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 460 -1 333 -1 460 -1 333

Utgående redovisat värde 490 571 490 571

Kapital 
andel %

Rösträtts-
andel %

Antal  
andelar

Bokfört  
värde 

Not 16 Andelar i koncernbolag

Sensus studiekonsulter AB
556204-9782

100 100 500 499

Sensus Möte AB
556398-0142

100 100 38 380

Nordiska Kunskapsakademin AB
556398-1009

100 100 1 000

879

Koncernen Riksförbundet

2019 2018 2019 2018

Not 15 Aktier i intressebolag

Ingående anskaffningsvärde 3 019 2 519 3 019 2 519

Lämnat tillskott 500 500

Utgående anskaffningsvärde 3 019 3 019 3 019 3 019

Ingående ackumulerade nedskrivningar -2 869 -2 369 -2 869 -2 369

Årets nedskrivningar -500 -500

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

Utgående redovisat värde 150 150 150 150
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Koncernen Riksförbundet

2019 2018 2019 2018

Not 17 Långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärde 86 763 81 170 86 763 81 170

Årets investeringar 446 10 760 446 10 760

Årets försäljningar -1 250 -5 167 -1 250 -5 167

 85 959 86 763 85 959 86 763

Bokfört värde 85 959 86 763 85 959 86 763

 85 959 86 763 85 959 86 763

Marknadsvärde 182 195 152 062 182 195 152 062

182 195 152 062 182 195 152 062

Koncernen Riksförbundet

2019 2018 2019 2018

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupen regionavgift 22 030 14 810 22 030 14 810

Övriga upplupna intäkter 713 1 350 648 1 293

Övriga förutbetalda kostnader 4 021 2 649 4 018 2 649

26 764 18 809 26 696 18 752

Not 19 Övriga skulder

Utnyttjad kredit på koncernkontot 15 647 16 805

15 647 16 805

Ingen del av skulden förfaller inom fem år.

Not 20 Skuld, ännu ej förmedlade bidrag

Statsbidrag regionerna 65 966 66 136 65 966 66 136

65 966 66 136 65 966 66 136

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Semesterlöneskuld 1 305 1 241 1 305 1 241

Upplupna sociala avgifter 568 477 568 477

Övriga upplupna kostnader 705 1 964 633 1 614

Övriga förutbetalda intäkter 1 573 1 552 176 176

4 151 5 234 2 682 3 508

Not 22 Eventualförpliktelser

Borgenförbindelse Scorx AB 500 500

Summa eventualförpliktelser 500 500
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Stockholm 14 april 2020

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen avser årsredovisningen på  
sidorna 28 – 44.

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

Rapport om årsredovisningen och  

koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Sensus Studieförbund för 
år 2019. 

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 31 december 2019 
och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberät-
telsen är förenlig med årsredovisningens och kon-
cernredovisningens 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 yrkesetis-
ka ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Annan information än  

årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för den andra 
informationen. Den andra informationen består av 
separat avgiven verksamhetsberättelse benämnd 
Verksamheten 2019 Sensus studieförbund riksför-
bundet samt dokument benämnt Årsberättelse/årsre-
dovisning 2019 (men innefattar inte årsredovisning-

en, koncernredovisningen och vår revisionsberättelse 
avseende dessa).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och 
koncernredovisningen omfattar inte denna informa-
tion och vi gör inget uttalande med bestyrkande avse-
ende 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 
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningsla-
gen. Styrelsen ansvarar även för den interna kon-
troll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på misstag. Vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av 
riksförbundets och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fort-
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen avser att likvidera riksförbundet, 
upphöra med verksamheten eller inte har något rea-
listiskt alternativ till att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Mina mål är att uppnå en rimlig grad av sä-
kerhet om huruvida årsredovisningen och koncern-
redovisningen som helhet inte innehåller någ-

Förbundsstyrelse

24 Sensus riksförbund | Årsberättelse 2019

Stockholm 14 april 2020

Förbundsstyrelse
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ra väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på misstag, och att lämna en re-
visionsberättelse som innehåller mina uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsent-
liga felaktigheter i årsredovisningen och koncern-
redovisningen, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräck-
liga och ändamålsenliga för att utgöra en grund 
för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka 
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga ute-
lämnanden, felaktig information eller åsidosättan-
de av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbun-
dets interna kontroll som har betydelse för min 
revision för att utforma granskningsåtgärder som 
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisnings-
principer som används och rimligheten i styrel-
sens uppskattningar i redovisningen och tillhö-
rande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upp-
rättandet av årsredovisningen och koncernredo-
visningen. Jag drar också en slutsats, med grund i 
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 

finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda 
till betydande tvivel om riksförbundets förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen och kon-
cernredovisningen om den väsentliga osäkerhets-
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräck-
liga, modifiera uttalandet om årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Mina slutsatser base-
ras på de revisionsbevis som inhämtas fram till da-
tumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en ideell för-
ening och koncern inte längre kan fortsätta verk-
samheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningar-
na, och om årsredovisningen och koncernredovis-
ningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande 
bild.

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revi-
sionsbevis avseende den finansiella informationen 
för enheterna eller affärsaktiviteterna inom kon-
cernen för att göra ett uttalande avseende kon-
cernredovisningen. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. Jag måste också informe-
ra om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat.

Verksamhetsrevisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen 
och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huru-
vida årsredovisningen och koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
om årsredovisningen och koncernredovisningen ger 
en rättvisande bild av riksförbundets och koncernens 
resultat och ställning.

Rapport om andra krav  

enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen har vi även utfört en revision av styrel-
sens förvaltning för Sensus Studieförbund för år 2019.
Vi tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorernas 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.

Revisorernas ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 

inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller 
gjort sig skyldig till någon försummelse som kan för-
anleda ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åt-
gärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder den auktoriserade revisorn profes-
sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande gransknings-
åtgärder som utförs baseras på den auktoriserade 
revisorns professionella bedömning och övriga valda 
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet.

Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som 
är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för för-
bundets situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet.
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