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Beskrivning av Sensus Skåne-Blekinges förändringsresa 

April 2022 

 

Bakgrund 

Inom hela Sensus (regioner och riksförbund) bedrivs sedan flera år ett omfattande utvecklingsarbete. 

Destination framtiden, Vilja vidare och, inte minst, inriktningsdokumentet Sensus identitet visar vad 

Sensus vill vara och hur man vill utveckla sig. Utvecklingsarbetet har medfört flera konkreta steg i 

Sensus identitets anda. 2019 konstaterade region Skåne-Blekinge att flera av satsningarna varit 

positiva, men samtidigt att det i regionen saknades några viktiga delar för att helt kunna uppfylla 

Sensus identitet.  

I Sensus identitet står bland annat: 

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

”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.” 

”Sensus gemensamma kompetens är bred, djup och ändamålsenlig.” 

Regionen gjorde en omvärldsspaning och vi ställde oss frågorna: ”Behövs folkbildningen i dagens 

omvärld? Och om den behövs, hur behöver den i så fall vara?” 

Vårt svar var att folkbildningen behövs, kanske mer än någonsin. Men att vi behöver utveckla 

folkbildningen för att kunna tillföra mer direkt värde till samhället.  

 

Omvärlden och framtidens folkbildning 

Regionens omvärldsspaningar visar att flera stora omdaningar såsom globalisering, migration, 

urbanisering och digitalisering sammanfaller i vår tid. Vi möter stora utmaningar vad gäller alla tre 

hållbarhetsaspekterna (ekologisk, social och ekonomisk). Samtidigt blir vårt samhälle alltmer 

komplext. Sammantaget ställer detta helt nya krav på samhällets aktörer, inte minst på civilsamhället 

och folkbildningen. 

Lägg till detta att civilsamhället förändras inifrån, mer eller mindre medvetet, genom 

professionalisering och centralisering. Förändringen utifrån består de senaste åren bland annat av att 

offentliga bidragsgivare oftare ger riktade, ändamålsbestämda medel, samt att studieförbundens 

legitimitet har ifrågasatts från olika håll. Folkbildningsrådet som finansierar merparten av 

folkbildningsverksamheten gör om sin bidragsmodell till 2024. Än vet vi inte hur stödet till den 

traditionella folkbildningen kommer se ut, men vi tror att den kommer förändras.  

Samhället och förutsättningarna för den traditionella folkbildningen förändras. Då är vi övertygade om 

att folkbildning är viktigare än på mycket länge, och kan (och borde) vara en kraft som är den 

gränsöverskridande, sammanhållande och kapacitetsbyggande kraften för det hållbara samhället! För 

att möta våra medlemsorganisationers/samarbetsparters (mo/sp) och samhällets behov och utmaningar 

behöver vi tillsammans skapa framtidens folkbildning.  

 

Sensus region Skåne-Blekinges utveckling  

För att med vårt folkbildningsarbete kunna möta omdaningarna och samhällsutmaningarna 

konstaterade vi att vi behöver utveckla Sensus Skåne-Blekinge i sin helhet, både vad vi gör och hur vi 

utför vår verksamhet. Regionens utvecklingsarbete beslutades av regionstyrelsen under 2019. På 

regionstämman 2020 beslutades regionens inriktningsdokument Huvudsaklig inriktning 2020-2024, 
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vilken beskriver utvecklingen och dess delar. Utvecklingen sker i nära dialog med våra mo/sp och 

andra aktörer i samhället. Vi har även dialog och samarbete med andra delar av Sensus, samtidigt som 

vi deltar i Gemensamma funktioner, SensusX och Torg.  

Vår förändringsresa syftar till att göra folkbildningsverksamheten mer relevant och direkt 

värdeskapande, vi vill skapa framtidens folkbildning. Vi tror att framtidens folkbildning bär med sig 

en hel del av befintlig folkbildningsverksamhet. Men också att den innebär en del förnyelse. Således 

vill vi ta med oss styrkorna från vad folkbildningen har varit och är, samtidigt som vi utforskar nya 

arbetssätt för framtiden.  

För att konkretisera och förverkliga Sensus identitetets inriktning, och för att kunna fördjupa och 

bredda vår kompetens, valde vi att från och med 2020 organisera oss i fem tematiska hemgrupper: 

 Hållbarhet 

 Demokrati och Rättigheter 

 Idé, organisering och ledarskap 

 Livsfrågor – hela människan 

 Arbetsliv 

Huvuddelen av vårt folkbildningsarbete fortsätter ske tillsammans med våra mo/sp. För att kunna 

medskapa det socialt hållbara samhället behöver vi i större utsträckning arbeta tillsammans med 

målgrupper och organisationer som är den delen av gräsrötterna som själva befinner sig i utsatthet och 

segregering. När det är nödvändigt att utforska och lära nytt samverkar vi också med andra aktörer. 

Förnyelsen av folkbildningsverksamheten behöver finansieras av andra källor än den offentligt 

finansierade traditionella folkbildningen. Därför arbetar vi med kompletterande finansiering som 

beskrivs i Huvudsaklig inriktning.  

Senast 2024 ska Sensus vara en ännu mer efterfrågad folkbildningsaktör och samverkanspart för 

mo/sp, och andra aktörer i samhället. Vi kommer ha erfarenheter och spetskompetens (”Sensus 

gemensamma kompetens är bred, djup och ändamålsenlig.”) inom våra tematiska områden. Detta 

kommer bland annat leda till en betydande ökning av antalet studietimmar och förbättrad ekonomi i 

regionen. Vi har engagemang och en utvecklande organisationskultur som stöd att medskapa Sensus 

och framtidens folkbildningsverksamhet.  

 

Utveckling av Sensus hållbarhetsarbete 

Ett exempel på hur en del av framtidens folkbildningsverksamhet kan se ut är vårt hållbarhetsarbete 

där en av nyckelmetoderna är att skapa och vara medverkade i olika former av samverkansplattformar 

(”kunskapsallianser” enligt Malmökommissionens beskrivning). Vi samverkar med mo/sp och aktörer 

från alla samhällssektorer för att medskapa olika hållbarhetsinitiativ. Vi är övertygade om att 

samverkan och medskapande i denna form av mötesplatser för folkbildning är avgörande för att kunna 

skapa ett hållbart samhälle, när omvärlden och samhällsutmaningarna blir alltmer komplexa.  

I dessa samverkansplattformar bidrar Sensus med kapacitetsbyggande i form av bildning, utbildning, 

kunskapsgenerering och kunskapsspridning samt reflektion och lärande. Allt fler samhällsaktörer vill 

arbeta samverkande, medskapande och med iterativa arbetssätt, och efterfrågar en samverkanspart som 

kan bidra med metoder och verktyg. Här har Sensus och andra folkbildningsaktörer en given och 

viktig roll då folkbildningens pedagogik, metoder och kraft, är viktiga komponenter. Sensus Skåne-

Blekinge är med, och en av de drivande krafterna, i de samverkansplattformar som nu finns i Malmö 

(”Forward Malmö” och ”Malmö Tillsammans”) och Helsingborg (”Hållbart Helsingborg”). Vi håller 

också på att initiera liknande samverkan på fler orter. På sikt kommer fler kommuner i regionen, och i 

hela landet, att arbeta i liknande former för utveckling i samverkan och medskapande.  
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Utveckling av Sensus demokrati- och rättighetsarbete 

Region Skåne-Blekinge, liksom övriga Sensus och folkbildningen, har olika metoder och verktyg i det 

viktiga arbetet att värna och stärka demokratin i samhället. Tillsammans med mo/sp och andra 

samhällsaktörer utforskar vi sammanhang där vi kan förstärka vårt sätt att bidra genom att utveckla 

folkbildande metoder för demokratiserad styrning (enligt Malmökommissionens beskrivning). Det 

innebär bland annat att vi genom olika deltagande metoder, som studiecirkeln, kultur och annan 

folkbildning, engagerar och möjliggör för fler människor att delta i samhällets utveckling, och att 

påverka fler beslut som de berörs av. Några exempel är att Sensus Skåne-Blekinge är en av de 

drivande aktörerna att arbeta med demokratiutveckling inom ”Malmöandan” (samverkan utifrån 

Överenskommelsen mellan Malmö stad och idéburna aktörer i Malmö) och ”Malmö Tillsammans”.  

 

Utveckling av Sensus arbete med idé, organisering och ledarskap 

Som folkbildningsaktör har vi en lång historia av att på olika sätt ge stöd till våra mo/sp. De senaste 

åren har vi inte helt kunnat möta efterfrågat behov på att systematiskt ge stöd i organisatoriska och 

institutionella utmaningar. I samverkan med Lunds stift (och Ideellt Forum), Scouterna och Rädda 

Barnen utvecklar Sensus Skåne-Blekinge nu en helhetsmodell för att kunna ge ett bättre 

organisatoriskt stöd. Modellen kommer innehålla befintliga Sensusmetoder, samtidigt som vi 

tillsammans tydliggör områden där det idag saknas kompetens och metoder. I nästa steg utvecklar vi 

detta tillsammans i samverkansformer mellan de deltagande parterna.  

Vi samverkar också med våra mo/sp för att se hur det organisatoriska paradigmskifte (se bland annat i 

Reinventing organizations av Frederic Laloux) som äger rum påverkar oss. Tillsammans arbetar vi 

med organisationsutveckling för att stärka oss så att vi blir ännu mer framgångsrika i det nya 

paradigmet. 

Sensus arbetar med utveckling av ledarskap, bland annat för att stärka våra cirkelledare. I samverkan 

med SEE Learning (Social, Emotional, Ethical Learning) och med perspektiv från bland annat IDG 

(Inner Development Goals) arbetar vi med att utveckla våra ledarutbildningar.  

 

Utveckling av Sensus arbete med livsfrågor 

Hemgruppens verksamhet syftar till att verka för hela människor i ett hållbart samhälle. För att bidra 

till hela människor utgår hemgruppen från två övergripande grunder:  

 KASAM, vilket i stort innebär en känsla av sammanhang. KASAM-modellen består av tre 

hörnstenar – begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet - som enligt modellen alla behöver vara 

uppfyllda för att vi ska uppleva tillvaron som meningsfull, trygg och förutsägbar – vara hela som 

människor.  

 Hälsans bestämningsfaktorer, är en modell som synliggör faktorer som påverkar folkhälsan – 

direkt eller indirekt. Utifrån hälsans bestämningsfaktorer kan Sensus erbjuda verktyg för de delar 

som personen själv kan påverka.  

Utifrån grunderna indelas hemgruppens verksamhet på fyra överlappande huvudområden; Kultur, 

Hälsa, Livsåskådning och Kulturhistoria. Alla fyra områden behövs för att skapa hela människor. 

Hemgruppen är också involverad i det globala arbetet med att definiera IDG, som handlar om 

självkännedom och självledarskap. Förutom ledarskapsaspekten är det även viktigt för att bidra till 

hela människor och ett hållbart samhälle.  

 

Utveckling av Sensus arbete med Arbetsliv (inklusive Diplom och profil)  

Sedan länge arbetar regionen med diplomutbildningar (tillsammans med regionerna Västra Sverige 

och Östra Götaland). Samtidigt som vi arbetar för att utveckla diplomverksamheten gör vi en satsning 

på bredare verksamhet och fler utbildningar inom arbetsmarknadsområdet. Som folkbildningsaktör 
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känner vi ett ansvar att bidra mer kraftfullt för att arbetsmarknaden ska fungera bättre. Vi samverkar 

med Trygghetsrådet och andra organisationer som verkar inom området. Vi utvecklar våra 

utbildningar och utbildningsledare, för att kunna möta arbetsmarknadens behov som vi ser nu och i 

framtiden.  

 

En starkare folkbildningsaktör 

Hela utvecklingsarbetet syftar alltså till att stärka Sensus Skåne-Blekinge som folkbildningsaktör, och 

vår förmåga att ge ett ännu bättre stöd som samverkanspart till mo/sp och andra samhällsaktörer. Vår 

inriktning är att Sensus och vår folkbildningsverksamhet; pedagogik, metoder, studiematerial, ledare 

och koncept, i samverkan med andra parter i civilsamhället, bättre ska kunna möta samhällets stora 

utmaningar och behov de leder till. Att stärka Sensus medarbetare och Sensus som organisation 

(kompetens, metoder och koncept) inom de målområden som Sensus identitet beskriver är ett viktigt 

steg på vägen. 

Vi arbetar för att stärka vår legitimitet i relationen med kommuner, region Skåne, region Blekinge och 

andra aktörer. Vi behöver bibehålla deras förståelse för folkbildningens värde och behov av offentlig 

finansiering. Vi behöver dessutom fler finansieringskällor för vårt framtida folkbildningsarbete. Även 

här utvecklar vi vår kunskap och våra arbetssätt. I samverkan med andra aktörer har vi erhållit medel 

från Delmos för samverkansarbetet ”Hållbart Helsingborg” och Tillväxtverket (ERUF) för 

samverkansarbetet ”Malmö Tillsammans”.  

 

 

 


