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Logotyp

Sensus logotyp är en viktig identitetsbärare i all 
vår kommunikation. Det är inte tillåtet att göra 
förändringar i logotypen.

Logotypen finns i fyra olika färger.

Den röda är Sensus identitetsfärg och används 
som huvudsaklig logotyp. 

Varianterna svart, grå och negativ (vit) används 
när de passar bättre.

På hemsidan finns original i två olika fil-format. 

EPS används för trycksaker. EPS-filer kan både 
förstoras och förminskas utan att förlora i kvalité. 
Layout- eller illustrationsprogram, som till exempel 
Adobe InDesign och Adobe Illustrator, krävs  för 
att hantera EPS-filer. 

JPG används till exempel för webbsidor och i Offi-
ceprogrammen. Det går inte att förstora en JPG-fil 
utan att kvalitén förstörs.

För rekommenderade storlekar och place-
ringar av logotyper på olika enheter; se under 
rubriken Exempel.

Logotyp-original finns för nedladdning här:  
sensus.se/om-sensus/logotyper
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Bilder

Vardagsnära bilder med äkthetskänsla som berör på ett låg-
mält sätt. De visar människor och saker i naturliga miljöer. 
Bilder av människor är att föredra. Vi använder inte några 
modeller, utan ”vanliga” människor. Ibland är det bilder av 
saker. Dessa är inte frilagda utan visas i sin naturliga miljö.

Sensus nationella bildbank:  
flickr.com/sensusstudieforbund

Bildstorlekar på sensus.se:
Artikel- och puffbild (article, blurb) 700x395 px
Listbild (feature) 700x477 px
Profilbild (profile) 350x350 px
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Typografi

Sensus grafiska profil består av två olika sätt att 
hantera typografi, identitetstypografi och vardags-
typografi. 

identitetstypografi
Identitetstypografin är främst tänkt att använda på 
webb och i trycksaksproduktion. Här finns fyra oli-
ka teckensnitt som alla dessutom finns i fler olika 
vikter och varianter.

Förutom de fyra teckensnitten avvänder vi en 
font bestående av symboler. SS Pika. Symbolerna 
tjänar sitt syfte som både informationsbärare och 
illustrationer.

Rekommenderad användning:

Adelle
Rubrik och ingress på webb och i trycksaker.

Proxima Nova
Löpande text på webb. Rubriker eller kortare text-
grupper i trycksaker

Mercury Text
Löpande text i trycksaker. Förekommer inte på 
webb.

Kremlin Pro semi-expanded
Små textgrupper med ”extra” information på webb 
och i trycksaker. Används sparsamt.

vardagstypografi
Vardagstypografin används i kontorsprogram 
som MS Word och Powerpoint i till exempel brev 
och presentationer. Teckensnitt: Arial, Times New 
Roman.

I både MS Word och Powerpoint finns färdiga mal-
lar med iordninggjorda formatmallar som visar hur 
de olika teckensnitten är tänkta att användas.

Adelle Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwzåäö
1234567890!”#€%&/()=?@

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwzåäö
1234567890!”#€%&/()=?@

Adelle Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwzåäö
1234567890!”#€%&/()=?@

Adelle Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwzåäö
1234567890!”#€%&/()=?@

Adelle SemiBold



Proxima Nova Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwzåäö

1234567890!”#€%&/()=?@

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwzåäö

1234567890!”#€%&/()=?@

Proxima Nova Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwzåäö

1234567890!”#€%&/()=?@

Proxima Nova regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwzåäö

1234567890!”#€%&/()=?@

Proxima Nova Semibold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwzåäö
1234567890!”#€%&/()=?@

Proxima Nova Extrabold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwzåäö
1234567890!”#€%&/()=?@

Proxima Nova Black

Proxima Nova Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwzåäö

1234567890!”#€%&/()=?@

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwzåäö

1234567890!”#€%&/()=?@

Proxima Nova Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwzåäö

1234567890!”#€%&/()=?@

Proxima Nova regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwzåäö

1234567890!”#€%&/()=?@

Proxima Nova Semibold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwzåäö
1234567890!”#€%&/()=?@

Proxima Nova Extrabold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwzåäö
1234567890!”#€%&/()=?@

Proxima Nova Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwzåäö
1234567890!”#€%&/()=?@

Mercury Text G1 Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwzåäö
1234567890!”#€%&/()=?@

Mercury Text G1 Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwzåäö
1234567890!”#€%&/()=?@

Mercury Text G1 Semibold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwzåäö
1234567890!”#€%&/()=?@

Kremlin Pro Semi-Expanded

Förslag på olika sätt att typografera finns un-
der rubriken Exempel.

Kontakta Sensus riksförbund för information 
om inköp av fonter.



SS Pika

📅📅 ⏲ 

Förslag på olika sätt att använda symbolerna  
finns under rubriken Exempel.

Kontakta Sensus riksförbund för information 
om inköp av fonter.
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PMS 1797

CMYK 30, 100, 80, 0

RGB 175, 20, 50

HEX #AF1432

PMS 2745

CMYK 72, 76, 9, 0

RGB 97, 65, 136

HEX #614188

PMS 313

CMYK 94, 30, 19, 0

RGB 32, 135, 177

HEX #2087B1

PMS 369

CMYK 67, 16, 100, 0

RGB 131, 168, 28

HEX #83A81C

PMS 109

CMYK 5, 25, 98, 0

RGB 236, 180, 33

HEX ECB421

Sensus färger
PMS 1797

CMYK 30, 100, 80, 0

RGB 175, 20, 50

HEX #AF1432

PMS 2745

CMYK 72, 76, 9, 0

RGB 97, 65, 136

HEX #614188

PMS 313

CMYK 94, 30, 19, 0

RGB 32, 135, 177

HEX #2087B1

PMS 369

CMYK 67, 16, 100, 0

RGB 131, 168, 28

HEX #83A81C

PMS 109

CMYK 5, 25, 98, 0

RGB 236, 180, 33

HEX ECB421

Sensus färger

PMS 1797

CMYK 30, 100, 80, 0

RGB 175, 20, 50

HEX #AF1432

PMS 2745

CMYK 72, 76, 9, 0

RGB 97, 65, 136

HEX #614188

PMS 313

CMYK 94, 30, 19, 0

RGB 32, 135, 177

HEX #2087B1

PMS 369

CMYK 67, 16, 100, 0

RGB 131, 168, 28

HEX #83A81C

PMS 109

CMYK 5, 25, 98, 0

RGB 236, 180, 33

HEX ECB421

Sensus färger

PMS 1797

CMYK 30, 100, 80, 0

RGB 175, 20, 50

HEX #AF1432

PMS 2745

CMYK 72, 76, 9, 0

RGB 97, 65, 136

HEX #614188

PMS 313

CMYK 94, 30, 19, 0

RGB 32, 135, 177

HEX #2087B1

PMS 369

CMYK 67, 16, 100, 0

RGB 131, 168, 28

HEX #83A81C

PMS 109

CMYK 5, 25, 98, 0

RGB 236, 180, 33

HEX ECB421

Sensus färger

PMS 1797
CMYK 13, 84, 65, 2

PMS 1797
CMYK 13, 84, 65, 2

PMS 2745
CMYK 72, 76, 9, 0

PMS 313
CMYK 94, 30, 19, 0

PMS 369
CMYK 67, 16, 100, 0

PMS 109
CMYK 5, 25, 98, 0

100 100 100 100 100

80 80 80 80 80

60 60 60 60 60

40 40 40 40 40

20 20 20 20 20

10 10 10 10 10

5 5 5 5 5

Färger

Sensus har en identitetsfärg och en kompletteran-
de färgpalett bestående av fyra färger.

Färgerna kan användas fullt mättade eller i toning-
ar av färgen.

Färger kan blandas i flera olika färgsystem. Vilket 
färgsystem som ska väljas beror på var färgen 
slutligen ska visas.

PMS används vid dekorfärgstryck.

CMYK används vid fyrfärgstryck, antingen i kon-
torsskrivare eller tryckpress.

RGB används när färgen ska visas på ett belyst 
media, till exempel en digital skärm.

HEX används för att ange färg i till exempel webb-
produktioner.
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Layout

Layouten i Sensus kommunikation bygger ofta på 
ett flexibelt gridsystem bestående av tolv spalter.

Använd griden genom att antingen skapa en eller 
flera lika breda spalter eller olika varianter av 
kombinationer av bredspalt och smalspalt.

Gridsystemet används på både på sensus.se och i 
många trycksaker.

Under rubriken Exempel kan du se flera olika 
sätt att utnyttja gridsystemet.
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Papper

Önskat uttryck och hur en trycksak ska användas 
avgör pappersvalet för trycksaker. Sensus har två 
riktlinjer när det gäller pappersval:

önskat uttryck
Sensus använder i första hand obestruket papper 
med hög vithet.

miljövänligt
Pappersproduktion har stor miljöpåverkan. Därför 
väljer vi medvetet papper med miljövänlig produk-
tion och miljövänliga råvaror.

Scandia 2000 från Antalis är ett exempel på 
ett bra obestruket papper. Hög vithet och opa-
citet, bra bildåtergivning och finns i ytvikter 
från 80g till 440g. Bra ur miljösynpunkt.

Läs mer om papper och pappersval:
www.antalis.se
www.papyrus.com
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Exempel

Kontakta Sensus riksförbund för mallar i PDF eller Indesign-format.

Den tystnaden vill vi bryta. Självmord är den yttersta konsekvensen  

av psykisk ohälsa och bara i Sverige tar en människa livet av sig var 

sjätte timme. Varje dag. Året om. 

Föreläsningen i Psykisk Livräddning bygger på material framtaget 

av professor Jan Beskow som under fyrtiofem år forskat i ämnet 

suicidprevention. Vi föreläser och samtalar vi kring fyra centrala 

punkter:

•   Alla ska kunna prata om existentiella frågor som liv, död  

och suicid

•  Alla ska kunna grunderna om depression, ångest, kränkningar  

och suicidalitet

•  Alla ska veta hur man talar med en människa som tänker  

allvarligt på suicid

•  Alla ska veta vart man hänvisar, när man inte kan klara det själv

Psykisk livräddning
Det finns mycket kunskap om varför självmord inträffar  
och vad vi kan göra för att förebygga. Samtidigt är  
självmord ett tabubelagt ämne som ofta omgärdas  
av skuld, skam och tystnad. 

Startdatum date Torsdagen den 27 mars 2014

  Tid time Kl. 18.00 – 19.30

Plats � Bohusläns museum

Pris � 50 kr som betalas kontant på plats

Föreläsare

Else-Marie Törnberg 

Verksamhetschef på Suicidprevention i Väst

Lovisa Bengtsson

Kommunikationsansvarig på Suicidprevention i Väst

Anmälan

Föranmälan krävs! Anmälan på www.sensus.se

Uppge fackförbundstillhörighet för att erhålla eventuell rabatt.

Kontakt

Tel. 0522-998 66 eller uddevalla@sensus.se

Föreläsning: Psykisk livräddning

Sensus studieförbund 
info@sensus.se 
sensus.se
facebook.com/sensusstudieforbund
twitter.com/sensusstudieforbund
instagram.com/sensusstudieforbund

Psykisk livräddning
FÖRELÄSNING

folder A5
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Demokratisoppa
Demokratin är inte given – den måste erövras igen och 

igen och igen. I år är det valår i Sverige, menbakom varje 
röst i ett val ligger förhoppningsvis väljarens möjlighet  

att fritt ha fått ta ställning till olika alternativ.

Datum
Soppa serveras från 18.00
Föreläsning 18.30 – 20.30

Plats
Medborgarhuset,  

Meborgarplatsen 4

Anmälan
Anmäl dig på sensus.se 

eller 08-615 57 00

Sigtuna 
folkhögskola

Mer på Sensus.se!

Kontakta Sensus riksförbund för mallar i PDF eller Indesign-format.

affisch A3
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Arbetsmiljö
Grundutbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud.

Människor som trivs och mår bra gör ett bättre jobb.

Datum
Soppa serveras från 18.00
Föreläsning 18.30 – 20.30

Plats
Medborgarhuset,  

Meborgarplatsen 4

Anmälan
Anmäl dig på sensus.se 

eller 08-615 57 00

Kontakta Sensus riksförbund för mallar i PDF eller Indesign-format.

affisch A3
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Manifest 
on tour

Manifest on Tour har under hösten arrangerats  
i åtta städer från norr till söder och nu är det färdigrest  

för den här gången.Musiker som befinner sig i olika stadier  
av sin karriär har fått möta musikbranschen och prata  

om hur man kan ta sig vidare och utvecklas. 

Lyssna här!
soundcloud.com/sensus

Datum
2–3 september

Plats
Sigtunastiftelsen, Sigtuna

Anmälan
Anmäl dig på sensus.se

Kontakta Sensus riksförbund för mallar i PDF eller Indesign-format.

affisch A3
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Verksamhetsberättelse 2011 – 2012
Sensus studieförbund

8   Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättels 2013   9    

Sensus arbetar med  
rättighetsfrågor
Sensus bedriver folkbildningsarbete och är ett av Sveriges  
tio studieförbund. Vi lyfter fram vårt arbete med livsfrågor,  
mångfald och globala frågor. Vi erbjuder bland annat  
studiecirklar, kurser, utbildningar föreläsninga.

HOS OSS HITTAR MAN studie-
cirklar i allt från dans, språk och 
ekonomi till företagsutveckling, 
relationsfrågor och religion. Våra 
deltagare är dels enskilda perso-
ner som kommer till oss för att de 
vill lära sig mer om något, uppleva 
något nytt eller diskutera en fråga 
dels företag eller organisationer 
som vi samarbetar med kring olika 
pedagogiska uppdrag. I en typo-
grafi, som ska kunna läsas, finns 
inte mycket utrymme för experi-
ment. Även det rutinmässiga och 
enahanda är mindre störande än 
billigt effektsökeri. Typografi är 
medlet att hantera text så den pas-
sar sitt ändamål: planera sättning-
en, fördela ytorna och.

Världens kurs

Sensus böcker om mänskliga 
HOS OSS HITTAR MAN studie-
cirklar i allt från dans, språk och 
ekonomi till företagsutveckling, 
relationsfrågor och religion. Våra 
deltagare är dels enskilda perso-
ner som kommer till oss för att de 
vill lära sig mer om något, uppleva 
något nytt eller diskutera en fråga 
dels företag eller organisationer 
som vi samarbetar med kring olika 

pedagogiska uppdrag. Omkring 
62 procent av Sensusverksamhet 
sker i samarbete med en med-
lems- eller samarbetsorganisation. 
Svenska kyrkan är vår största 
medlemsorganisation. Bland med-
lemsorganisationerna finns också 
KFUM-rörelsen och Scouterna. 
Vi har samarbetsavtal med bland 
annat TCO sedan 2012. 

Den arabiska våren
HOS OSS HITTAR MAN studie-
cirklar i allt från dans, språk och 
ekonomi till företagsutveckling, 
relationsfrågor och religion. Våra 
deltagare är dels enskilda perso-
ner som kommer till oss för att de 
vill lära sig mer om något, uppleva 
något nytt eller diskutera en fråga 
dels företag eller organisationer 
som vi samarbetar med kring olika 

pedagogiska uppdrag. Omkring 
62 procent av Sensusverksamhet 
sker i samarbete med en med-
lems- eller samarbetsorganisation. 
Svenska kyrkan är vår största 
medlemsorganisation. Bland med-
lemsorganisationerna finns också 
KFUM-rörelsen och Scouterna. 
Vi har samarbetsavtal med bland 
annat TCO sedan 2012.

164 HOS OSS HITTAR MAN studie-
cirklar i allt från dans, språk och 
ekonomi till företagsutveckling, 
relationsfrågor och religion. Våra 
deltagare är dels enskilda perso-
ner som kommer till oss för att de 
vill lära sig mer om något, uppleva 
något nytt eller diskutera en fråga 
dels företag eller organisationer 
som vi samarbetar med kring olika 
pedagogiska uppdrag. I en typo-
grafi, som ska kunna läsas, finns 
inte mycket utrymme för experi-
ment. Även det rutinmässiga och 
enahanda är mindre störande än 
billigt effektsökeri. 

Typografi är medlet att hantera 
text så den passar sitt ändamål: 
planera sättningen, fördela ytorna 
och behandla typerna så att kan 
läsningen underlättas så.

Världens kurs

HOS OSS HITTAR MAN studiecirk-
lar i allt från dans, språk och ekono-
mi till företagsutveckling, relations-
frågor och religion. Våra deltagare 
är dels enskilda personer som 
kommer till oss för att de vill lära 
sig mer om något, uppleva något 
nytt eller diskutera en fråga dels 
företag eller organisationer.

Almedalen

I en typografi, som ska 
kunna läsas finns inte.

I en typografi som ska. 

I en typografi som ska. 
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VERKSAMHETEN FINANSIERAS 
framförallt genom statsbidrag. 
Sensus får statsbidrag via Folk-
bildningsrådet. Av dessa cirka 164 
miljoner kronor används 80 % av 
regionerna och 20 % används.

Vem betalar?

VERKSAMHETEN FINANSIERAS 
framförallt genom statsbidrag. 
Sensus får statsbidrag via Folk-
bildningsrådet man kan. 

MR-dagarna ” Folkbildningen har länge varit 
en kraft för att ge fler möjlighet”

Anders Karlsson, Verksamhetsutvecklare.

Nya Sensus.se  
lanserades i januari. 

Kontakta Sensus riksförbund för mallar i PDF eller Indesign-format.

broschyr skuren A4
Verksamhetsberättelse

Vi ger möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten 

och genom kulturupplevelser. Vi erbjuder den nyskapande 

mötesplatsen, där människor stärker sin kompetens, vågar 

överskrida sina gränser och flyttar perspektiven in i framtiden.

Varje människa uppfattar sig som lärande och skapande 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 medarbetarkraft.

Sensus studieförbund 
info@sensus.se 
sensus.se
facebook.com/sensusstudieforbund
twitter.com/sensusstudieforbund
instagram.com/sensusstudieforbund

Här hittar du alla våra
kontaktuppgifter
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Ett urval av Sensus stoltheter 
Utifrån målet att Sensus är en folkbildningsaktör som  
utvecklar framgångsrik verksamhet inom kultur, livslångt  
lärande och social ekonomi

DELTOG UNDER HÖSTEN 2011 i en heldagsutbildning 

med namnet Väx i ditt uppdrag. varför den kursen  

Jag är ordförande i SPRF här i Umeå och vi behövde få 

lite inspiration och energi i styrelsearbetet. bra med 

sensus utbildning: Det var en utbildning som gav mig 

en hel del att tänka på. Sen tyckte jag om samtalen 

och att få möta alla de andra i styrelserna. Det var  

en utvecklande.

Väx i ditt uppdrag

NÄR BARBRO KJELLBERG BLEV pensionär 
valdes hon in i SPRF:s (Sveriges pensionärers 
riksförbund) styrelse i Umeå och sedan tre år 
är hon ordförande. Det är ett roligt uppdrag 
och Barbro är djupt engagerad i äldrefrågorna.

Hon vill att de äldre ska ta större plats i 
samhällsdebatten. – När jag fick höra talas 
om idénbakom Väx i ditt uppdrag så blev jag 
intresserad. Vår styrelse behövde en inspira-
tionsdag och att få tänka kring frågor om vår 
uppgift och arbetssätt, säger Barbro Kjellberg. 
Under en hel dag under hösten 2011 samlades 
styrelserna för SPRF i Lycksele, Skellefteå och 
Umeå för att arbeta med frågorna kring vad 
som var viktigt för styrelsen och hur med-

lemmarna såg på sitt arbete. Det var ungefär 
15 deltagare på kursen och ledare var Martin 
Annersten från Sensus i Umeå.

– En aha-upplevelse var diskussionerna om 
vårt uppdrag. Det blev så tydligt att SPRF står 
på två ben, dels medlemsarrangemangen och 
dels vårt politiska påverkansuppdrag och att vi 
ofta som enskilda medlemmar har vårt största 
engagemang i ett av de två benen. Frågan ”Var-
för är jag med i SPRF?” tydliggjorde så mycket.

Det är inte ofta som det finns tid att prata 
om varför-frågor. Styrelsemötena är ofta fulla 
med ärenden som ska behandlas. Barbro vill 
göra SPRF synligt i debatten och rekrytera fler
medlemmar. Som ett resultat av kursdagen har 

SPRF i Umeå nu startat en studiecirkel för att 
– Utbildningen blev på många sätt som en 
spark i baken för mig. Jag gick därifrån och 
kände mig nöjd. Jag hade fått ny energi för att 

jobba med det som är viktigt i styrelsearbetet: 
Att skapa ett värdigt liv för oss äldre. Barbro 

upplever att många som pensioneras idag inte 
vill se sig själva som äldre. De vill resa, uppleva 
saker och njuta av livet. Men förr eller senare 
blir de gamla och då är frågor om äldrevår-
den, boendet och övriga frågor som har med 
åldrandet att göra viktiga.

– Vi behöver vara många som gör vår röst 
hörd. Och det är en vision som blev tydlig 
under utbildningen. Jag vill arbeta för att fler 
äldre engagerar sig i samhället och att SPRF ger 
en utvecklande samvaro, det uttrycket kom vi 
förresten på under

– Utbildningen blev på många sätt som en 
spark i baken för mig. Jag gick därifrån och 
kände mig nöjd. Jag hade fått ny energi för att 

jobba med det som är viktigt i styrelsearbetet: 
Att skapa ett värdigt liv för oss äldre. Barbro 
upplever att många som pensioneras idag inte 
vill se sig själva som äldre. De vill resa, uppleva 
saker och njuta av livet. Men förr eller senare 
blir de gamla och då är frågor om äldrevår-
den, boendet och övriga frågor som har med 
åldrandet att göra viktiga.

– Vi behöver vara många som gör vår röst 
hörd. Och det är en vision som blev tydlig 
under utbildningen. Jag vill arbeta för att fler 
äldre engagerar sig i samhället och att SPRF ger 
en utvecklande samvaro, det uttrycket kom vi 
förresten på under

– Utbildningen blev på många sätt som en 
spark i baken för mig. Jag gick därifrån och 
kände mig nöjd. Jag hade fått ny energi för att 
jobba med det som är viktigt i styrelsearbetet: 
Att skapa ett värdigt liv för oss äldre. Barbro 
upplever att många som pensioneras idag inte 
vill se sig själva som äldre. De vill resa, uppleva 
saker och njuta av livet. Men förr eller senare 
blir de gamla och då är frågor om äldrevår-
den, boendet och övriga frågor som har med 
åldrandet att göraviktiga.

– Vi behöver vara många som gör vår röst 
hörd. Och det är en vision som blev tydlig 
under utbildningen. Jag vill arbeta för att fler 
äldre engagerar sig i samhället och att SPRF ger 
en utvecklande samvaro, det uttrycket kom vi 

” Folkbildningen har länge varit 
en kraft för att ge fler möjlighet 
att få ta del av utbildning och 
kan kultur”

Sensus idé

Vi ger möjlighet 

till utveckling 

och lärande i 

mänskliga möten 

och genom. 

Omkring 62 procent Sensusverksamhet  
sker i samarbete med en medlems.

6   Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättels 2013   7    

Antal arrangemang 2009 2010 2011 2012 2013

Studiecirkel 18 379 18 379 15 379 19 379 18 379

Annan folkbildningsverksamhet 8 450 7 450 8 450 3 420 7 450

Kulturprogram 39 472 36 472 39 471 32 430 34 570

Sensus totalt 66 258 68 231 70 258 71 258 72 258

Antal deltagare 2009 2010 2011 2012 2013

Studiecirkel 886 440 886 440 886 440 886 440 886 440

Annan folkbildningsverksamhet 247 485 247 485 247 485 247 485 247 485

Kulturprogram 0 0 0 0 0

Sensus totalt 1 133 925 1 133 925 1 133 925 1 133 925 1 133 925

Verksamhetsstatistik 2013
Statistiken som presenteras är Sensus faktiska verksamhet,  
den är inte omräknad utifrån bidragsfördelning.

Ej statsbidragsberättigad verksamhet 2012 – 2013

Antal studietimmar 2009 2010 2011 2012 2013

Studiecirkel 886 440 886 440 886 440 886 440 886 440

Annan folkbildningsverksamhet 247 485 247 485 247 485 247 485 247 485

Studiecirkel 886 440 886 440 886 440 886 440 886 440

Kulturprogram 0 0 0 0 0

Sensus totalt 1 133 925 1 133 925 1 133 925 1 133 925 1 133 925

Studiecirkel 2009 2010 2011 2012 2013

Mellansverige 18 379 18 379 15 379 19 379 18 379

Norra Norrland 8 450 7 450 8 450 3 420 7 450

Skåne-Blekinge 8 450 8 450 8 450 8 450 8 450

Småland-Öland 8 450 3 420 8 433 3 420 8 450

Stockholm-Gotland 7 450 2 390 8 433 7 450 8 450

Uppsala-Härnösand 2 390 3 420 2 390 8 433 1 250

Västra Sverige 3 420 8 433 7 450 7 450 2 390

Östergötland-Norra Småland 39 472 36 472 39 471 32 430 34 570

Sensus totalt 66 258 68 231 70 258 71 258 72 258

Statsbidragsberättigad verksamhet per region 2012 – 2013

Ej statsbidragsberättigad verksamhet 2012 – 2013

Antal studietimmar 2009 2010 2011 2012 2013

Studiecirkel 886 440 886 440 886 440 886 440 886 440

Annan folkbildningsverksamhet 247 485 247 485 247 485 247 485 247 485

Studiecirkel 886 440 886 440 886 440 886 440 886 440

Kulturprogram 0 0 0 0 0

Sensus totalt 1 133 925 1 133 925 1 133 925 1 133 925 1 133 925

Kontakta Sensus riksförbund för mallar i PDF eller Indesign-format.
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