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Huvudsaklig inriktning för verksamheten och ekonomi 

2021-2022 

Sensus identitet 

Sensus identitet svarar mot omvärldens behov och utmaningar och fortsätter att gälla 

och vägleda oss kommande år. 

 

Sensus identitet beskriver vilka vi är, vilka vi vill vara och vad vi vill åstadkomma. Den 

håller samman organisationen. Sensus identitet blir verklig genom våra praktiska 

handlingar och tolkas i samtal och reflektion. Förståelsen fördjupas och utvecklas 

genom oss som bär den. 

 

I vår identitet finns våra målområden som ger riktning till vårt folkbildningsarbete. Här 

framträder den människosyn och bildningssyn som är bärande för oss som 

studieförbund. Våra målområden är bildning, kultur, livsfrågor, rättigheter, hållbarhet 

och relationer.  Målområdena interagerar med varandra och syns i våra vägval och i vår 

verksamhet. 

 

Identiteten i sin helhet finns som bilaga i slutet av dokumentet. 

 

Sammanhang 

Vi är ett studieförbund som arbetar med bildning och kultur. Med folkbildningen som 

mål, metod och förhållningssätt är vi till för våra medlemsorganisationer, samarbets-

parter och deltagare. Vi formas av och formar samtidigt vår samtid, närvärld och 

omvärld. Det som sker såväl övergripande som närliggande berör oss och det sätt som 

vi relaterar till och handlar i skeenden och sammanhang påverkar vad som faktisk kan 

ske och göras. Det är genom och i våra relationer vi lever och påverkar vår när- och 

omvärld. Vi är del av världen i allt vi gör. 

 

Vi lever i en allvarlig klimatkris, en coronapandemi och med utmaningar kring 

demokratins självklarhet. Samtidigt är flera olika rörelser aktiva i arbetet för klimatet 

och till försvar för människovärdet. Vi lever i en tid med allt snabbare digitalisering. 

Det finns också ökat fokus på psykisk och existentiell hälsa. Dessa är stora skeenden 

som sätter ett förändringstryck på hela samhället. Som studieförbund finns vi genom 

våra relationer i många delar av samhället. Folkbildningen behövs som arena för det 

demokratiska samtalet, för människor att tillsammans finna lösningar på individuella 

och samhälleliga hållbarhetsutmaningar. Det är genom möten, upplevelser, samtal och 

utbyten av varandras erfarenheter, kompetens och perspektiv som vi tillsammans 

förkroppsligar demokrati i praktiken. 
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Man kan säga att det är nu, kanske mer än någonsin, som vi är kallade att vara 

studieförbund. 

 

Samtidigt sker det kanske största ifrågasättandet av studieförbunden sedan starten av 

folkbildningen. Starka röster ifrågasätter systemet, finansieringen och verksamheten 

med dess pedagogiska idé och prägel. 

 

I det som händer behöver vi fortsätta att i samverkan med andra aktörer göra vår röst 

som del av folkbildningen och civilsamhället hörd. Studieförbunden i samverkan är ett 

viktigt sammanhang för att hålla ihop studieförbunden. Vi finns i civilsamhälles-

organisationer som Civos, Ideell Arena och arbetsgivarorganisationen Fremia med flera. 

Likaså är vi involverade i Svenska kyrkans nätverk Ideellt forum och Framtiden bor hos 

oss. Vi är också huvudman för Sigtuna folkhögskola och Fonden för mänskliga 

rättigheter som kan spela roll för att lyfta folkbildningens betydelse och 

rättighetsbaserat förhållningssätt. Inte minst finns vi nära våra medlemsorganisationer 

och samarbetsparter som vi delar många utgångspunkter, utmaningar och möjligheter 

med. 

 

Huvuduppgifter 

Riksförbundet har fyra huvuduppgifter. Om man tar bort någon uppgift fungerar inte 

helheten. Uppgifterna är samma som tidigare år men är förtydligade utifrån aktuella 

sammanhang och skeenden. 

 

 Förbundsstyrelsen har ansvar för att kvalitetssäkra hela Sensus verksamhet. 

Riksförbundet fördelar statsbidraget och ansvarar för att det används enligt 

Folkbildningsrådets villkor. Riksförbundet ansvarar för helheten i Sensus 

kvalitetsutveckling och sköter den särskilda kontrollen medan regionerna 

ansvarar för regional uppföljning och granskning. 

 

 Riksförbundet ansvarar för nationella relationer med medlemsorganisationer, 

samarbetsparter, branschorganisationer och övriga organisationer i 

civilsamhället. Vi skapar mötesplatser, genomför kurser och utbildningar, 

processleder, tar fram material med mera utifrån medlemsorganisationers och 

samarbetsparters behov av vår kompetens. Vi arbetar med opinionsbildning 

kring folkbildningens roll i samhället gentemot politik och media. 

 

 Riksförbundet arbetar utifrån att vi är ett Sensus. Riksförbundet leder Sensus 

gemensamma planeringsprocess och samordnar arbetet med att skapa och 

upprätthålla gemensamma förhållningssätt och arbetssätt, internt och externt. 

Det sker bland annat genom Sensus X, Torg och Rådslag. 

 

 Gemensamma funktioner samlas under riksförbundet men formas av regioner 

och riksförbund tillsammans. Funktionerna är ett stöd till organisationen, driver 
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ett gemensamt arbetssätt och samlar kompetens som är svår och dyr att 

upprätthålla i varje enskild del av Sensus. Vi har gemensamma funktioner för 

Gustav, IT, HR, Kommunikation, Ekonomi och Lön. Finansieringen av 

funktionerna sker gemensamt. 

 

Satsningar under kommande år 

Hållbarhet 

Hållbarhet och demokrati förutsätter varandra. Sensus specifika ingång är social 

hållbarhet, där vi särskilt värnar om mänsklig och existentiell hållbarhet, med vetskap 

att det hänger ihop med de två andra dimensionerna, ekologisk och ekonomisk 

hållbarhet. Folkbildning är en metod och arena för det demokratiska samtalet och är 

Sensus sätt att verka för ett hållbart samhälle, lokalt och globalt. Genom att möjliggöra 

för människors lärande och engagemang gör vi skillnad i samhället. Folkbildning är det 

sätt som vi verkar igenom då vi tilltror att det främjar människors förmåga att 

tillsammans finna lösningar på både individuella och samhälleliga 

hållbarhetsutmaningar. 

 

Världen över och även i Sverige är Agenda 2030 och dess utvecklingskraft alltmer 

central för det offentliga, företag och civila sektorn, också för våra medlems-

organisationer och samarbetsparter. Som folkbildningsaktör kan vi bidra till det som de 

vill utveckla. 

 

Riksförbundet har att samordna, underlätta och utveckla det som Sensus gör 

tillsammans med medlemsorganisationer och samarbetsparter. 

Rättighetsbaserat förhållningssätt 

I allt Sensus gör utgår vi ifrån att alla har samma rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter och ska bemötas likvärdigt. Vi vill påverka sammanhang så att fler med 

olika erfarenheter och identiteter känner sig inkluderade. I vår verksamhet ska olikheter 

tas tillvara och alla ska känna sig delaktiga och respekterade. Det handlar om att leva 

våra värderingar, att involvera fler deltagare, en mångfald perspektiv och erfarenheter. 

På så sätt bidrar vi till demokratins mångfald och kitt. 

 

Inom Sensus pågår insatser för inkludering i olika områden och sammanhang. 

Kommande år ska riksförbundet arbeta för att vi inom Sensus och med våra 

medlemsorganisationer och samarbetsparter lär av varandra för att skapa synergier. 

Det handlar om att utveckla vår förståelse av rättighetsbaserat förhållningssätt och hur 

det uttrycks genom inkluderingsarbete. 

 

Tillsammans med MR-fonden ska riksförbundet verka för dialog och mötesplatser för 

Sensus medlemsorganisationer, samarbetsparters och andra aktörer av intresse i 

civilsamhället. 
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Mötesplatser 

Coronapandemin har påskyndat digitaliseringen genom ökad kompetens, nya verktyg 

och nya sätt att mötas. Digitaliseringen medför en tudelad tendens. Den möjliggör för 

fler att ta del av olika sammanhang och därigenom skapa nya möten. Samtidigt riskerar 

den att skapa ett nytt slags utanförskap och att människor umgås i trängre gemenskaper 

där man inte möter andra perspektiv. Pandemin i sig har också inneburit att vi isolerar 

oss allt mer. 

 

Utifrån vår förståelse av samtiden och de vi samarbetar med ser vi en fortsatt efterfrågan 

av tekniska och pedagogiska upplägg för digital, digifysisk och fysisk verksamhet. 

Genom våra relationer kan Sensus möjliggöra för olika grupper, sammanhang och 

perspektiv att mötas. Inte minst vad gäller interkulturella och interreligiösa möten.  

 

Kommande år ska riksförbundet bidra till mötesplatser där medlemsorganisationer, 

samarbetsparter och andra i civilsamhället möts, delar erfarenheter, utmaningar och 

möjligheter. Genom dessa möten fördjupas det demokratiska samtalet. 

Livsfrågor 

Pandemin och digitaliseringen men också andra skeenden som klimatkrisen, 

antidemokratiska tendenser, sociala rörelser för människovärdets försvar ställer 

grundläggande frågor om människans villkor. Friheter vi kanske har tagit för givna om 

religiös tillhörighet och olika identiteter är alltmer hotade. Existentiell och psykisk hälsa 

blir mer aktuellt för var och en och tillsammans. På vilket sätt har pandemin och den 

fysiska isolering som varit nödvändig påverkat oss? Finns det risk att vi söker enkla och 

grunda svar på komplexa skeenden och frågor? 

 

Det här är ett angeläget område för många av våra medlemsorganisationer och 

samarbetsparter. Kommande år blir det allt viktigare att Sensus skapar och bidrar till 

möten och samtal där människor kan dela, gestalta och reflektera livsfrågor. Där 

människor kan förstå sig själva bättre och öka förståelsen för olika erfarenheter, sätt att 

tänka, tro och leva. Varje människas rätt till sin livsåskådning och identitet är 

demokratins utgångspunkt. 

Folkbildningens roll och betydelse 

Vi befinner oss i det största ifrågasättandet sedan starten av folkbildningen. Vår modell 

är satt på spel. Det ställs allt skarpare krav på Förbundsstyrelsen och därmed 

riksförbundet när det gäller kvalitet och etik i hela förbundet. Det skärper riksförbundets 

uppgift att ansvara för kvalitetsutvecklingen i hela Sensus. Vi behöver särskilt arbeta 

med att både synliggöra och stärka studiecirkelns betydelse för människors och 

organisationers lärande, skapande och engagemang. Studiecirkeln fångar essensen av 

folkbildningen och förkroppsligar det demokratiska samtalet. 

 

Studieförbunden i samverkan samt regionala och lokala studieförbundsgemensamma 

sammanhang blir allt viktigare för att hålla ihop studieförbunden. Kommande år 
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behöver vi opinionsbilda kring folkbildningen, vad den står för och dess kraft i 

samhället. 

 

Ekonomi 

I tabellen nedan visas ekonomin för år 2021 samt år 2022. I bidragsintäkter inkluderas 

Riksförbundets statsbidragsandel som är 19 % för år 2021 och 17 % för år 2022 samt 

den administrativa avgiften till Folkbildningsrådet (1 692 tkr).  

 

Den stora delen av de övriga intäkterna är intäkten för Gemensamma funktioner som är 

33 849 tkr år 2021 och 35 126 tkr för år 2022. Ökningen av gemensam 

funktionsavgiften är ett resultat av överföringen av aktiviteterna från Riksförbundet till 

gemensamma funktioner för att täcka denna kostnad. Aktiviteterna är bland annat inom 

HR och kommunikationsområdet såsom webbförvaltning och digital kommunikation.  

 

På kostnadssidan för kostnader år 2022 blir personalkostnaderna lägre på grund av 

pensionsavgångar och dessa tjänster kommer inte att ersättas. Det har även räknats med 

lite lägre kostnader för övriga kostnader jämfört med år 2021. Resultatet för år 2021 är 

väldigt osäkert och har beräknats till efter avskrivningar och finansiella poster noll 

kronor. Det kan mycket väl bli ett negativt resultat beroende på hur snabbt det går att 

öppna upp efter Corona restriktionerna. Även resultatet för år 2022 är noll kronor. 

 

 

 
 

 

 
 

Ekonomi (tkr) 19% 17%

År 2021 År 2022 

Bidragsintäkter 32 452 29 095

Övriga intäkter 42 598 42 011

Summa intäkter 75 050 71 106

Omkostnader verksamhet -2 473 -2 155

Lokal-, rese- och marknadsföringskostnader -13 393 -13 301

Administration och övriga kostnader -18 383 -17 951

Personalkostnader -40 724 -37 299

Summa kostnader -74 973 -70 706

Resultat innan avskrivningar och finansiella poster 77 400

Avskrivningar -177 -500

Finansiella poster 100 100

Resultat efter avskrivningar och finansiella poster 0 0
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Bilaga. 
 
Sensus identitet 
 

Grund 

Sensus studieförbund är en del av folkbildningen och verkar utifrån såväl 

medlemsorganisationernas uppdrag som ett samhällsuppdrag. Sensus som organisation 

bygger på en helhetssyn som utgår från en kristen värdegrund. Sensus verksamhet utgår 

från demokratiska värderingar och respekt för den enskilda människan. Sensus är 

partipolitiskt obundet. 

Vision 

Varje människa uppfattar sig som lärande och skapande med 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.  

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 folkbildningsarbete. 

Identitet 

Sensus är ett studieförbund och vi arbetar med bildning och kultur. Detta ändras inte. 

Däremot förändras och utvecklas vi i samspel med samhället i stort och i samverkan 

med våra medlemsorganisationers, samarbetsparters och deltagares utveckling. Allt vi 

gör är folkbildning och folkbildning är både en metod, ett mål och ett förhållningssätt. 

Det som gör oss unika är vårt val av målområden och hur vi tolkar och arbetar inom 

dem i vardagen. Våra finansiärer har syften med de medel vi tilldelas. Det gäller staten 

men också kommuner, landsting och andra. Vi skapar vår verksamhet i samverkan med 

medlemsorganisationer och samarbetsparter samtidigt som det är deltagarna vi ytterst är 

till för. Vi vill utveckla, fördjupa och göra verksamhet som skapar engagemang och som 

speglar det vi vill vara. 

Vi bejakar människans livslånga lust till utveckling och lärande. Bildning är förmåga att 

tolka, reflektera och sätta samman kunskap till ny kunskap. Sensus ger plats för möten 

där flera tolkningar lever sida vid sida i respekt för varandra. Tillsammans med våra 

medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare skapar vi och finns med där 

mötesplatser för bildning utvecklas. Vi har en känd opinionsbildande ställning vad 

gäller folkbildningens roll i samhället. 
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Kultur är en upplevelse, ett möte med sig själv och andra. Alla har rätt att skapa och alla 

har rätt att delta som utövare eller publik utan normer som krymper människan. Kultur 

är en del av demokratibyggandet. 

Hos oss möts olika människor för att dela, tänka fritt, gestalta och reflektera livsfrågor. 

Livsfrågor är ofta mer än ett teoretiskt ämne eller samtal. Det kan handla om 

människans existens. Genom möten förstår människor sig själva bättre och det ökar 

förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva. Så skapas engagemang och 

ansvarstagande för demokrati och omvärld. 

Sensus utgår från ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Alla har samma rättigheter, 

möjligheter och skyldigheter och ska bemötas likvärdigt. Vi erbjuder verktyg så att 

människor blir medvetna om sina rättigheter, får kunskap att ifrågasätta och försvara 

både sina egna och andras rättigheter. 

Sensus är en folkbildningsaktör som med ett aktivt hållbarhetsarbete gör skillnad i 

samhället. Vi bidrar till mötesplatser som belyser och verkar för en helhetssyn omkring 

en långsiktig och bärkraftig hållbarhet. Vi är medvetna om och synliggör den påverkan 

som vår egen verksamhet har på individ och samhälle. 

Gemensamt, nationellt och regionalt, har vi ett arbetssätt som ger beredskap för 

framtiden och vi är proaktiva så att vi ser möjligheter och upptäcker problem i tid. 

Vi strävar efter en genuin förståelse av samtiden och dem vi samarbetar med. Vi bygger 

långsiktiga och kvalitativa relationer baserade på kunskap och erfarenheter. I ömsesidig 

dialog arbetar vi med att förstärka och bidra till det som våra medlemsorganisationer, 

samarbetsparter och deltagare vill utveckla. Sensus gemensamma kompetens är bred, 

djup och ändamålsenlig. 

Antagen av Sensus förbundsstämma 29 maj 2015 

 


