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"Vi som studieförbund och folk- 
bildare kommer fortsatt ha fokus på 
att värna demokratin. Det är ett av 
våra uppdrag utifrån statens fyra 
syften med folkbildningen."

Sensus studieförbund Östra Götaland verksamheten 2021 
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Mathilda Ahlberh/Scandinav (s. 7), Melker Dahlstrand (s. 12) 

Paul Trienekens/Unsplash (s. 10), Torsten Sundberg (s. 16),  
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SENSUS ÄR ETT AV Sveriges tio studieförbund och en del av den idéburna sektorn inom 
civilsamhället. Vi har verksamhet i sex regioner i hela landet. Sensus Östra Götaland 
omfattar Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län. Vi har kontor och  
musikhus med personal och flera ledare på tio olika orter i regionen och ett nära sam- 
arbete med många av de fyrtiosex kommuner som finns inom vår region.

Vi är en idéburen organisation som bedriver folkbildning tillsammans med våra med-
lemsorganisationer och samarbetsparter, ett samarbete som vi ständigt utvecklar. Det 
gångna året 2021 har – precis som vi konstaterade 2020 – inte varit likt andra år. Lik-
som för de flesta andra aktörer i samhället har även vi påverkats starkt av den pågående 
pandemin.

Under 2021 har vi pendlat mellan 
hopp och förtvivlan. Under våren 
fick vi i hög utsträckning hålla 
oss till digitala sammankomster. 
I slutet av sommaren och början 
av hösten såg vi möjligheter till 
att det ”nya” normala skulle ta sin 
början och att vi i och med det 
själva skulle kunna avgöra om våra 
olika verksamheter lämpade sig 
bäst för fysiska eller digitala träffar. Vi gjorde en omstart och uppstart av verksamhet 
bara för att i december återigen behöva ställa om när smittspridningen ökade och res-
triktionerna kom tillbaka.

Vår utgångspunkt är att människor ska mötas och utvecklas tillsammans. Under pan-
demin har det blivit tydligt för oss att vi har olika förutsättningar att mötas digitalt och 
vara bekväma med det. Vi har fortsatt att erbjuda såväl teknisk, praktisk och pedagogisk 
kunskap gällande digitala möten och studiecirklar under 2021. Vi ser också möjligheter 
med det digitala ur många olika perspektiv. Pandemin har påverkat vår verksamhet på 
alla områden och jämfört med ett "normalt" år är verksamhetsvolymen såklart lägre. 

I samarbete med våra medlemsorganisationer och samarbetsparter ser vi framåt. 2022 
blir ett år med fokus på framförallt hållbarhet och relationer. Vi som studieförbund och 
folkbildare kommer fortsatt ha fokus på att värna demokratin. Det är ett av våra upp-
drag utifrån statens fyra syften med folkbildningen.

Per-Inge Olsson, regionordförande   Birgitta Sundström, regionchef
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Det här är Sensus
Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund och vi arbetar med folk-
bildning. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbets-
parter och deltagare skapar vi mötesplatser för kultur och bildning.  
Vi lyfter fram livsfrågor, rättigheter, hållbarhet och relationer. 

Vi har ett brett utbud av studiecirklar och kulturevenemang runt om 
i hela landet. Vi tror på alla människors lust att lära nytt och att det 
är i möten med andra vi utvecklas. Att tillsammans dela kunskaper 
och erfarenheter ger oss möjlighet att förstå mer om oss själva, om 
andra, vår samtid och världen vi lever i. Vi tror att möten förändrar 
människor och att människor förändrar världen. 

Sensus samarbetar med många olika föreningar, organisationer och 
verksamheter, såväl humanitära och fackliga organisationer  som 
religiösa samfund. I samspel med samhället i stort utvecklas och 
förändras vi tillsammans. Bland våra största medlemsorganisationer 
finns Svenska kyrkan och Scouterna. 

Sensus är en ideell förening där alla finansiella resurser används till 
folkbildning. Sensus arbetar främst med bidragsberättigad verksam-
het men har också verksamhet med annan finansiering. Vi tar ett 
stort ansvar för de bidrag som kommer till oss från stat, kommuner 
och regioner. 

LEDARE
Sensus ca 8 200 cirkelledare skapar 

förutsättningar för lärande, delaktig-

het och engagemang. I ledarskapet 

ingår att både leda sig själv och an-

dra. På så sätt utvecklas både ledare 

och deltagare samt samhället i stort.

SAMVERKAN
Vår verksamhet sker i samverkan 

med exempelvis humanitära och 

fackliga organisationer, ideella för-

eningar samt olika trossamfund. Hos 

oss finns även en av landets största 

musikverksamheter.

ORGANISERING
Sensus består av sex regioner och 

ett riksförbund. Vi verkar i hela lan-

det och tillsammans är vi ett Sensus.

• Norrland • Svealand 

• Västra Sverige • Stockholm-Gotland 

• Östra Götaland • Skåne-Blekinge 

• Riksförbundet

PEDAGOGIK
Vår syn på lärande utgår  

från var och ens erfarenheter och 

lust att lära. Vi lär tillsammans genom 

att göra och reflektera i grupp.

IDENTITET
Sensus identitet beskriver vilka vi är, vil-

ka vi vill vara och vad vi vill åstadkomma. 

Här finns våra målområden relationer, 

livsfrågor, rättighetsfrågor, hållbarhets-

frågor, bildning och kultur. Här framträ-

der den människosyn och bildningssyn 

som är bärande för oss. Sensus identitet 

är vårt viktigaste styrdokument.
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Sensus Östra Götaland omfattar Öster-
götlands, Jönköpings, Kronobergs och  
Kalmar län som totalt består av 46 kom-
muner. Tillsammans med föreningar 
och organisationer vi samarbetar med 
skapar vi mötesplatser för lärande och 
utveckling runt om i regionen. Vår verk-
samhet är öppen och tillgänglig för alla 
som vill vara med.

Det här gjorde  
vi bland annat »

SEDAN FLERA ÅR ÄR tisdagskvällarna i Linköpings 
domkyrka synonymt med Livsviktigt, en föreläsnings-
serie som tar upp tänkvärda och livsnära ämnen. Äm-
nen som både utmanar och roar. Genom det varierade 
programmet vill Livsviktigt vara en mötesplats som 
ger plats till både goda samtal och egen reflektion.

Naturligtvis påverkade pandemin även föreläs-
ningsserien Livsviktigt. I första skedet ställdes före-
läsningarna in, men snart väcktes tanken att istället 

Livsviktiga tisdagar i Linköpings domkyrka

sända digitalt. Ett kreativt och gott samarbete mellan 
Studiecentrum i domkyrkoförsamlingen och Sensus 
Östra Götaland inleddes och snart kunde människor 
ta del av både livesända och förinspelade föreläsning-
ar, något som var mycket uppskattat.

Från hösten 2021 är det återigen fysiska tillfällen 
i domkyrkan som gäller, och tisdagskvällarna fortsät-
ter rymma det som är tänkvärt och livsnära, kort sagt 
– det som är livsviktigt.

LJUS PÅ KULTUR är årets största kulturexplosion vid 
Kalmarsund. Under en dryg vecka lyses höstmörkret 
upp av hundratals färgsprakande kulturevenemang. 
Kommuner och kulturaktörer i området arrangerar 
flera hundra programpunkter, bland annat utställ-
ningar, föreläsningar och konserter.

Under årets Ljus på Kultur bjöd Sensus dans- 
klasser på en fartfylld dansuppvisning på Kalmar  
Teater. Deltagare från grupperna i showdans, balett 
och modern dans bjöd på en blandning av dansstilar.
Förhoppningsvis inspirerar detta fler att delta i någon 
av våra populära danscirklar.

Dans på Kulturveckan i Kalmar
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SENSUS VERKSAMHET INOM särskilda folkbild-
ningsinsatser vänder sig till människor som är på väg 
att hitta in i det svenska samhället. Inom ramen för 
Svenska från dag 1, Vardagssvenska och Tidiga in-
satser i asyl (TIA) får Sensus särskilda medel för att 
stärka kunskaper i svenska språket, om samhället och 
för att främja deltagande i samhällslivet. Målgrup-
perna är asylsökande i Sverige, samt personer som 
fått uppehållstillstånd och bor kvar på Migrations-
verkets anläggningsboenden.

Att träffas är viktigt

Att träffas och utvecklas tillsammans i grupp är en 
viktig del i dessa satsningar, både för att lära sig 
svenska och för att ta del av samhällslivet. Tidigare 
har grupperna träffats fysiskt i närheten av Norrkö-
ping. Samtidigt vet vi att många av de personer som 
satsningarna vänder sig till är bosatta i mycket små 
orter där det inte finns vare sig skola, affär eller bra 
kommunikationer. Detta begränsar deras möjlighet 
till kontakt med samhället och möjligheten att ta sig 
till en fysisk plats för att kunna delta. Många är också 
ensamstående med barn och har även av den orsaken 
svårt att lämna hemmet.

Mobiltelefoner blev lösningen

Insikten om att många av rent praktiska skäl har svårt 

att delta samt de restriktioner som följde av pande-
min gjorde att vi på Sensus stod inför nya utmaningar 
och helt enkelt var tvungna att tänka i nya banor.

Hur ska vi kunna bedriva folkbildning med delta-
gare som ännu inte kan så mycket svenska, ofta har li-
ten eller ingen digital kunskap och begränsad tillgång 
till internet och digital utrustning? Svaret var egent-
ligen självklart. De flesta har tillgång till mobiltelefo-
ner så det var via dem vi skulle träffas.

Med stöd av särskilda folkbildningsinsatser köpte 
vi SIM-kort med surf som gällde under cirkelns gång 
och postade SIM-korten till deltagarna. Studiemate-
rial skickades med post och Zoomlänkar kommun-
icerades via WhatsApp. Våra ledare fick gå lärtillfäl-
len om digital pedagogik som anordnades internt i 
Sensus.

Fler kunde delta

Resultatet av de nya digitala cirklarna blev bättre än 
vi kunnat förutspå. Tack vare digitaliseringen fick vi 
en mycket större geografisk spridning. Människor 
kunde delta trots svårigheter att ta sig från sin he-
mort. Många fler ensamstående kvinnor fick också 
möjlighet att vara med eftersom de kunde delta he-
mifrån. Så trots den speciella tid vi gått igenom, har 
nya möjligheter öppnats för fler som inte tidigare har 
kunnat ta del av vår verksamhet.

Lyckat resultat när personer  
som är nya i Sverige träffas digitalt
Sensus Östra Götaland bedriver sedan länge verksamhet för 
personer som är nya i Sverige. Men hur skulle vi kunna fortsätta 
att bedriva bra folkbildning i tider med pandemirestriktioner och 
för personer som även annars har begränsade möjligheter att ta sig 
från hemorten? Svaret var egentligen självklart. De flesta har till-
gång till mobiltelefoner så det var via dem vi skulle träffas.



Sensus Östra Götaland Verksamheten 2021 1110 Sensus Östra Götaland Verksamheten 2021

HÖSTEN 2021 STARTADE Sensus Östra Götaland till-
sammans med Södra Smålands avfall och miljö AB 
(SSAM) och Coompanion Kronoberg projektet Cirkus 
Design. Syftet med projektet var att nå personer långt 
från arbetsmarknaden och stärka deras långsiktiga 
möjligheter till arbete. Projekt, som huvudsakligen 
riktade sig till utrikesfödda kvinnor, skulle ge delta-
garna möjlighet att lära sig att renovera begagnade 
möbler samtidigt som de fick praktisk övning i svens-
ka språket och att utöka sina kontaktnät.

Från början var tanken att deltagarna skulle hit-
ta möbler i behov av renovering på SSAMs åter-
vinningsstation och göra något nytt av dem för att 
sedan kunna sälja dem second hand. Ganska tidigt 
stod det klart att de begagnade möblerna som kom-
mer in till återvinningsstationen ofta är tillverkade 
i laminat och plywood och därför lämpar sig dåligt 
att renovera. Efter att ha tagit hjälp av studenter 
från Linnéuniversitetet kom man istället fram till 
en ny inriktning – att klä om och måla gamla stolar. 
Tyget till stolsitsarna togs från soffor som kommit in 
till SSAM och en lokal färghandel bidrog med färg. 
När deltagarna blev mer varma i kläderna tog de sig 
också an ommålning av byråer och renovering av 
lådbottnar där det behövdes. I samband med detta 
flyttades arbetet till Växjö kommuns verkstad, där 
deltagarna fick tillgång till bättre arbetsbänkar, hör-
selskydd och fikarum.

Projektet Cirkus Design har resulterat i att delta-
garna blivit bättre och säkrare på att prata svenska, 
de har knutit nya kontakter och lärt sig ett nytt hant-
verk. För en av deltagarna har projektet även lett till 
en praktikplats. Efter en termin har projektgruppen 
både identifierat förbättringsmöjligheter och sett att 
detta är ett koncept som kan utvecklas på fler orter.

Språkträning och hantverk  
i projektet Cirkus Design

Läsa för livet –  
ett läsfrämjande projekt

DEMOKRATISOPPA ÄR ETT koncept där personer kan 
lyssna på och delta i intressanta och inspirerande 
samtal om demokrati över en sopplunch. Årets tema 
har varit Hot mot demokratin och föreläsningarna 
har skett digitalt. Med förhoppningen att pandemi-
restriktionerna skulle lätta beslutades att den sis-
ta demokratisoppan för året skulle ske både digitalt 
och fysiskt. Till detta bjöd vi in ordkonstnären Emil 
Jensen och representanter från initiativet Sustainable 
Poetry.

Emil Jensens texter och musik kännetecknas av 
ett skenbart spontant uttryck – lekfullt och träffsä-
kert, men bakom ridån av humor finns ett stort allvar 
och ett uppriktigt samhällsengagemang. I sitt ska-
pande ställer han sig på de svagas och utsattas sida i 
kampen mot fördomar, hyckleri och maktmissbruk. 
Emil Jensen är en mångsidig konstnär som med sitt 
personliga berättande speglar vår tid. I sin helt egna 
blandning av humor och allvar återkommer han stän-
digt till ämnen som mänskliga rättigheter, demokra-
ti och hållbarhet samt hur människor kan samarbeta 
över mentala och nationella gränser.

Ordkonst med Emil Jensen  
och Sustainable poetry

Sustainable poetry är ett initiativ där barn och 
unga uttrycker sina tankar och idéer genom poesi.  
Sedan starten 2017 har projektet letat sig långt utan-
för Trelleborg där projektet startade, och engagerat 
barn och unga från förskolan till gymnasiet runt om 
på olika platser, såväl nationellt som internationellt.

Barn och unga i förskolor och skolor runt om i 
världen har fått möjlighet att lära sig mer om Agen-
da 2030 och de globala målen för hållbar utveckling 
samt genom poesin fått möjlighet att ge röst åt hur de 
vill att framtiden ska se ut.

Föreläsningen genomfördes med en hybrid lös-
ning med deltagare både på plats på Spira Kulturhus 
i Jönköping och via livesändning. Totalt deltog strax 
över 100 personer, stämningen var god och återkopp-
lingen från deltagarna var positiv. Nu laddar vi för ett 
nytt år av Demokratisoppa på temat Möjligheter med 
demokratin.

Demokratisopporna anordnas av Sensus, Europa 
Direkt Jönköpings län och Universitets- och högskole-
rådet/Den globala skolan.

PROJEKTET LÄSA FÖR LIVET är inne på sitt femte år 
och det andra i en digital omställning. Under 2021 
arrangerades fem cirkelledarkurser och två ledarut-
vecklingstillfällen, samtliga digitala, i detta läsfräm-
jande projekt som är finansierat av Kulturrådet.

Cirkelledarkurserna hade över 70 deltagare totalt, 
medan grupperna vid ledarutvecklingstillfällena och 
studiecirklarna har varit något mindre. Genomgå-
ende har det varit anmälda deltagare både inom och 
utom regionen. Det är fascinerande att kunna mötas 
och samtala så nära om existentiella livsfrågor trots 
att alla befinner sig på så fysiskt långt avstånd bakom 
en skärm.

Den av cirkelledarkurserna som lockade flest var 
den som arrangerades i samarbete med Riksförbun-
det SPES. Då besöktes gruppen av författaren och 
journalisten Frida Boisen, som skrivit boken Berätta 
aldrig det här. En riktad cirkelledarkurs genomfördes 
även för Norrköpings kommuns Anhörig- och Kun-
skapscenter där samtliga medarbetare fick ta del av 
metoden.

Projektet har initierat Psykoterapeuter pratar 
böcker samt skapat ett regionalt biblioterapeutiskt 
nätverk där flera verksamma inom området kan hål-
la kontakt. Varje termin medverkar projektet även i 
uppdragsutbildningen Det biblioterapeutiska arbets-
sättet som ges vid Ersta Bräcke Sköndals Högskola. 
Under hösten medverkade Sensus och Läsa för livet 
på Kronobergs bokmässa.
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1911 Första valet med 

allmän rösträtt för män.

1903 Landsföreningen för 

kvinnors politiska rösträtt –  

LKPR, bildas.

1921 Beslutet om kvinnlig 

rösträtt och det första 

demokratiska riksdagsvalet 

med allmän rösträtt.

1922 De fem första kvinnliga 

ledamöterna tar plats i riksdagen.

Kravet på fullgjord värnplikt för 

rösträtt avskaffas.

Engagemang och  
bildning utvecklade Sverige

1933 Inkomst- och förmögenhets- 

kraven till första kammaren tas bort.

1937 Rösträtt införs för intagna på 

fängelser och häkten.

1989 Begreppet omyndig 

försvinner ur lagstiftningen.

1976 Utländska medborgare bosatta 

i Sverige får kommunal rösträtt.

1977 Tillgänglighetskrav i vallokaler.

DEMOKRATIN 100 ÅR DEMOKRATIN 100 ÅR

UNDER ÅRET SOM GICK firades den svenska demo-
kratin. Det hade gått hundra år sedan Sverige hade 
det första riksdagsvalet där kvinnor fick rösta. Be-
slutet om att rätten att rösta som skulle gälla alla, 
kvinnor och män, hade föregåtts av en engagerad 
och aktiv kvinnorösträttsrörelse. Landsförening-
en för kvinnans politiska rösträtt, LKPR:s ambition 
var att samla kvinnor från olika politiska hemvis-
ter, klasser och olika folkrörelser för att gemensamt 
skapa en starkare unison röst. Medlemmar åkte land 
och rike runt och folkbildade i frågor kring medbor-
gar- och föreningskunskap. Formerna präglades av 
diskussionsklubbar, namninsamlingar och teater. 

På liknande sätt uppstod starka band mellan  
olika folkrörelser och studieförbund under tidigt 
nittonhundratal. Allt sedan dess är den svenska 
folkbildningens historia nära sammanlänkad med 
det demokratiska samhällets framväxt.

Efter det har frågor som engagerat människor 
kommit och gått. Sensus och andra studieförbund 
har funnits med på vägen och erbjudit sammanhang 
där människor kan reflektera, lära och utvecklas till-
sammans med andra. 

Hos Sensus möts små och stora föreningar med 
skilda bakgrunder och intressen i olika frågor så 
som olika trosuppfattningar, kulturell och etnisk 
bakgrund och konstnärliga uttryck. Hos oss får för-
eningar stöd i sitt engagemang och kunskap i fören-
ingsteknik, styrelsearbete, juridik med mera. 

På senare år har studieförbunden också spelat en 
viktig roll för att stödja personer som är nya i Sve-
rige att lära sig språket och att lättare hitta sin väg in  
i samhället. 

1993 Sametinget 

inrättas.

Kort sagt, studieförbunden stödjer människors 
aktiva demokratiska deltagande oavsett bostadsort, 
bakgrund, identitet eller andra förutsättningar. 

De kommande 100 åren

Folkbildningen behövs av samma skäl nu som då. 
Sensus kommer fortsätta arbeta med bildning och 
kultur. Det ändras inte. Däremot förändras och ut-
vecklas vi i samspel med samhället i stort. Vilka 
frågor, ämnen eller konstuttryck som människor vill 
lära sig mer om och utvecklas tillsammans inom vet 
vi inte, men vi vet att vi kommer att fortsätta skapa 
möjlighet för människor att mötas, för  
genom möten förstår vi oss själva och  
andra bättre. Vi ökar förståelsen för  
olika sätt att tänka, tro och leva.  
Så skapas engagemang  
och ansvarstagande för  
en levande demokrati  
och omvärld. 

Bland annat så här uppmärksammade Sensus 

att demokratin firade 100 år. Fler exempel hittar 

du på: sensus.se/demokratin100ar

demokratisoppa. I Jönköping 

arrangerades flera tillfällen med 

Demokratisoppa, ett koncept där 

besökaren över en sopplunch har 

möjlighet att lyssna till och delta i 

intressanta och inspirerande sam-

tal om demokrati. Temat under året 

var "Hot mot demokratin" och tog 

upp ämnen som konspirationism, 

extremism och polarisering lokalt 

och globalt.

vår svenska demokrati är ett studiematerial som vill bjuda in till fördjupa-

de samtal om grundlagen och vårt gemensamma ansvar för att bibehålla vårt 

demokratiska samhälle. Materialet är öppet för alla och kan användas i studiecir-

keln, skolan, föreningen eller enskilt. Studiematerialet skapades i en gemensam 

satsning av Sensus Norrland, bildningsförbunden i Västernorrland/Jämtland, 

Västerbotten och Norrbotten tillsammans med Edna Eriksson, idé- och strategi-

utvecklare av mänskliga fri- och rättigheter samt demokratifrågor. På bilden visas 

materialet när Demokratistugan var i Örnsköldsvik.

⊲ vårsvenskademokrati.se

musikalen om frigga. På bland 

annat Bokmässan och MR-dagarna 

i Göteborg fick besökarna smak-

prov ur Musikalen om Frigga, en 

nyskriven berättelse om personer-

na bakom rösträttsrörelsen i det 

tidiga 1900-talets Göteborg.

demokratistugan var på turné 

runt om i landet och Sensus var 

på plats med flera aktiviteter. 

Bland annat vandringsutställning-

en "Ja må den leva!" som består 

av tema-affischer som berättar om 

beslutet bakom allmän och lika 

rösträtt. Till Stortorget i Karlskrona 

kom över 600 besökare som vi 

samtalade med under veckan.

civilkurageträning. I Stockolm 

arrangerade Antidiskriminerings-

byrån Stockholm Norr civilkura-

geträning, en metod för att träna 

upp sitt civilkurage för att aktivt 

skapa ett mer jämlikt samhälle 

genom att ingripa när förtryck och 

kränkningar sker.

lena endre bjöds in av Sensus 

Västra Sverige för att leda det 

öppna samtalet "Demokratin – hur 

har vi det med den?" i Bengtsfors. 

Det blev en lyckad kväll med livfulla 

samtal mellan publiken och Lena 

Endre som rörde sig runt ämnena 

demokrati och jämställdhet.
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I NOVEMBER GENOMFÖRDES en digital konferens 
med rubriken Fossilfri begravningsverksamhet – ett 
samarbete mellan Svenska kyrkan, SKKF (Sveriges 
kyrkogårds- och krematorieförbund) och Sensus.

Konferensens syfte var att lyfta fram klimatom-
ställning och hållbarhet samt att diskutera hur kyr-
kogårdarna runtom i landet kan arbeta ännu mer 
effektivt för att nå fram till målet – en fossilfri be-
gravningsverksamhet år 2023.

Under dagen varvades föredrag, interaktiva pass 
och delande av erfarenheter. Zoomrummet fylldes av 
ett engagemang som gav framtidshopp och när kon-
ferensen var över kunde vi konstatera att det finns 
enormt mycket kunnande och erfarenhet som vi nu 
fått syn på och kan arbeta vidare med.

Det digitala formatet gjorde det också möjligt för 
fler att delta var man än befann i landet. Dessutom be-
tyder konferenser utan resor mindre klimatpåverkan.

Konferens om fossilfri begravningsverksamhet

DE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN i Agenda 2030 ska 
bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar 
utveckling i världens alla länder och ska vara uppnåd-
da till år 2030. För att lyfta Sensus och våra samar-
betsparters arbete med hållbarhetsfrågor kopplade till 
de globala målen genomförde Sensus Östra Götaland 
satsningen Hållbar folkbildningsvecka i november.

Under veckan genomfördes både fysiska och di-
gitala evenemang på flera platser runtom i regio-
nen. Bland annat erbjöds föreläsningar om och med 
Föreningen Naturalum, Vardagens civilkurage Växjö, 
RFSU, Svenska Afghanistankommittén med flera.

Några höjdpunkter ur programmet

På Arbetets Museum i Norrköping talade Fatemeh Kha-
vari om Afghanistan. Fatemeh är en afghansk-svensk ak-
tivist i flyktingfrågan som grundade organisationen Ung 
i Sverige år 2017. Hon fick stor uppmärksamhet när hon 
– och många med henne – sittstrejkade för att stoppa ut-
visningen av unga afghaner.

I Kalmar hölls en klimatföreläsning med forska-
ren Martin Gren. I Växjö kunde intresserade träna på 
att ingripa på machonormer med Vardagens civilku-

Hållbar folkbildningsvecka  
i Östra Götaland

rage Växjö och från Nybro livesändes en föreläsning 
om att konsumera mindre och återbruka mer. Från 
Växjö livesändes en föreläsning om barnkonven-
tionen i samarbete med Rädda Barnen. Från Öland 
livesändes en föreläsning om hållbar trädgård och i 
Norrköping hölls en biblioterapeutisk workshop om 
projektet och konceptet Läsa för livet.

En kväll bjöd koldioxidbantaren Staffan Lindberg 
på en klimatshow med apokalypsrefränger, obehaglig 
statistik, sånger om korv och tillväxt, växtgashumor 
och folkbildning. Hela veckan avslutades med en fö-
reläsning om fattigdom och arbetslöshet i Afghanis-
tan, på dari, med Nasim Sahar, ordförande i förening-
en Afghaner i Sverige.

I VÄXJÖ FINNS en friskvårdscirkel för äldre kvinnor 
som varit aktiv under många år. Pandemin har inte 
satt stopp för deras träffar. Tvärtom. Istället har de 
flyttat ut verksamheten till skogen – och blivit fler.

I början av året ringde Maria, mångårig ledare för 
en friskvårdscirkel i Växjö, med en fråga.

– Vi som alltid brukar ha en avslutning med lite 
trevlig samvaro kring kaffebordet kunde ju inte ha 
det i år. Vi kunde ju inte ens träffas inomhus. Kan jag 
få köpa en psalmbok istället? undrade Maria.

Maria fortsatte med att berätta om hur hennes 
cirkel med en grupp äldre kvinnor klarat sig i pande-
mitider.

Hela gänget tillhör egentligen riskgrupp på grund 
av ålder, men att sluta träffas var inte ett alternativ. Is-
tället bestämde man sig för att ta promenader en gång 
i veckan i skogarna kring Växjö. Man cyklade dit och 
tog en runda på behörigt avstånd från varandra, men 
med tillräcklig närhet för att kunna ha samtal om ak-
tuella ämnen som friskvård och livsfrågor.

När 2021 närmar sig sitt slut träffas cirkeln fort-
farande inte inomhus regelmässigt utan har fortsatt 

Friskvårdscirkel för  
äldre flyttar ut i skogen

med sina promenader i skogen, med några få undan-
tag då regnet har hindrat dem från att cykla ut till 
skogsområdet.

– Vi är ju trots allt till åren komna, och det tar 
emot att bli genomblöt, men vi har ändå träffats en 
gång i veckan under mer skyddade förhållanden. För 
träffas måste vi! säger Maria.

På Växjö kommuns hemsida kan man nu läsa om 
nya soffor finansierade med "Kampradpengar", som 
är utställda runt om i kommunen. Det går att läsa att 
två av dem har blivit placerade i ett skogsområde ef-
ter önskemål från en pigg 91-åring som ville ha några 
platser för pauser för sig och sina väninnor under 
skogspromenaderna. Det är Sensusledaren Maria 
som ligger bakom detta, och sofforna används flitigt 
av både cirkeldeltagare och andra.

Möten förändrar människor, människor förändrar 
världen. Det kan vi i sanning konstatera när det gäller 
denna friskvårdscirkel ute i det fria. Självklart fick 
Maria också en psalmbok så att även psalmsången 
kan ljuda i skogarna kring Växjö.

"Det har inte varit några problem. Vi har flyttat 
ut. Vi har helt enkelt promenerat med eller utan 
stavar, och vet du, vi har till och med blivit fler!"



Sensus Östra Götaland Verksamheten 2021 1716 Sensus Östra Götaland Verksamheten 2021

SÅ HÄR ARBETAR SENSUS MED KVALITET

Sensus uppgift är att skapa bra folkbildningsverksamhet för 

deltagare och de föreningar och organisationer vi samarbe-

tar med. Som studieförbund ska vi också leva upp till våra 

bidragsgivares krav och statens mål med folkbildningen. 

Kvalitetsarbetet är viktigt för att vi ska vara säkra på att vi gör 

rätt saker på rätt sätt, men också för att ge oss möjlighet att 

utveckla och förbättra vår verksamhet och våra rutiner.

 Sensus kvalitetsarbete utförs systematiskt och omfattar alla 

led från verksamhetsplanering och utbildning av cirkelledare 

till metoder och rutiner för granskning av verksamhet. 

   All statsbidragsberättigad verksamhet kontrolleras i en 

systematisk process utifrån fastställda rutiner. Med stöd av 

riskanalyser och rimlighetskontroller granskas varje arrang-

emang för att kontrollera att rapporteringen av bland annat 

studieplaner, deltagare och ekonomiska underlag är korrekt. 

Ett grundläggande syfte med granskningarna är att se att 

verksamheten är i linje med Sensus värderingar och statens 

folkbildningsmål. 

 Varje år gör Sensus riksförbund en fördjupad granskning av 

minst fem procent av verksamheten med statsbidrag. Vilken 

verksamhet som ska granskas utgår utifrån riskområden som 

identifierats i rimlighetskontroller och risk- och väsentlighets-

analyser. 

  Medarbetare på Sensus ska vara väl insatta i statens folk-

bildningsmål, vad som gäller för verksamhet med statsbidrag 

och de värderingar som uttrycks i Sensus identitet. För att 

hålla kunskapen levande och aktuell för vi löpande dialog, 

använder vår samlade erfarenhet och lär av varandra.

 Ibland hamnar vi i svårbedömda situationer. Det är naturligt 

i en utvecklingsorienterad verksamhet. I frågor som rör etik- 

och gränsdragning tar vi hjälp av Sensus etikgrupper som 

finns både nationellt och i regionerna. Där förs samtal om hur 

villkor ska tolkas och vad som är god folkbildning för Sensus. 

 Som mottagare av statsbidrag har vi att följa statens mål 

med folkbildningen, Folkbildningsrådets villkor, studieför-

bundens gemensamma överenskommelser och våra egna 

styrande dokument som till exempel Sensus identitet och 

Sensus kvalitetspolicy.

 Ett flertal incidenter inom studieförbundsvärlden under de 

senaste åren har lett till att villkoren för olika bidrag skärpts och 

kraven på internkontroll ökat. Inom Sensus har beslut tagits 

om extra satsningar på kvalitetsutveckling. Det har bland annat 

skett förbättringar av den gemensamma planeringsprocessen, 

strukturering av de styrande dokumenten, utveckling av stöd 

för att teckna samarbetsavtal, förenkling av arbetsplaner samt 

gemensamma rutiner kring kostnadsersättningar. Syftet är att 

skapa värde för dem vi finns till för och samtidigt säkra att kvali-

teten är i enlighet med gällande villkor från våra bidragsgivare.

UNDER VÅREN 2021 arrangerade Sensus Östra Göta-
land tillsammans med Svenska kyrkan i Linköpings 
stift ett webbinarium för anställda och ideella som på 
olika sätt arbetar med gudstjänster. Vi vet sedan tidi-
gare att körsångare är den största ideellt arbetande 
gruppen i Svenska kyrkan. Hur förvaltar vi den grup-
pen på bästa sätt?

Under 2019 gjordes en inventering av Svenska 
kyrkans körer och pandemin gav oss möjlighet att 
fundera vidare på hur vi bäst förvaltar det faktum att 
kyrkans körer rymmer så många personer i olika åld-
rar. Webbinariet Kören som växtplats blev ett resultat 
av det. Tanken med dagen var att starta samtal kring 
och inspirera till arbetet med gudstjänst, kyrkokörer 
och ideellt medarbetarskap i just det sammanhanget.

Till grund för dagen låg bland annat boken Vi äls-
kar att sjunga – en bok som samlat resultatet av kör-
inventeringen. Till boken har kyrkans alla körledare 
bidragit och under webbinariet berättade en av re-
daktörerna, Ragnar Håkansson, om arbetet med den. 

Engagerande dag om kören som växtplats

Inventeringen visade till exempel att barnkörerna 
minskar i antal, att ungdomskörerna är väldigt få men 
också att fördomen om att det bara är pensionärer 
som sjunger i kyrkans körer är helt fel – de är inte alls 
den största gruppen.

Sensus höll under dagen ett pass om kören som 
växtplats under och efter covid-19, verktygen ScorX 
och We are Voice samt Sensus digitala verktygslåda. 
Slutligen berättade kyrkomusikern Christian Schulze 
om körlivet i S:t Johannes församling i Malmö utifrån 
nyckelorden sedd, berörd och engagerad. Christi-
an pratade om förutsättningar för att körsångare ska 
känna sig välkomna och delaktiga och om den ideella 
medarbetarens viktiga roll i församlingsarbetet. 

De olika passen ledde till en engagerad diskussion 
mellan deltagande musiker och präster och fungera-
de förhoppningsvis som grogrund för många goda 
idéer och fortsatt engagemang, både kring gudstjänst 
och ideella medarbetare.

VI SER ÖKADE socioekonomiska klyftor i Sverige se-
dan många år tillbaka och många människor saknar 
både kunskap och kraft att ta tag i sin privatekonomi. 
Därför har vi inlett ett samarbete med influencern 
och författaren Nadia Forsmoo och hennes koncept 
Sparsmart. 

Tillsammans har vi påbörjat skapandet av ett stu-
diematerial med syfte att skapa gemenskap och mins-
ka stigmat kring en utmanande ekonomisk situation. 
Dessutom är tanken att deltagarna ska få inspiration 
och konkreta tips för att själva organisera, utvärdera 
och omarbeta sin ekonomi till hållbar, oavsett ut-
gångsläge.

Att behovet är stort är tydligt. Under året har vi 
genomfört två öppna studiecirklar och materialet har 
även testats av vår samverkanspart Makalösa föräld-
rar i Stockholm. 

Under 2022 kommer arbetet med studiematerialet 
att slutföras och därefter kan vi lansera det till andra 
samarbetsparter och medlemsorganisationer.

Sparsmart – om att börja spara från noll
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Fakta om Sensus Östra Götaland

Sensus Östra Götaland omfattar Östergötland, 
Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län som totalt 
består av 46 kommuner. Vi är en idéburen organi-
sation som arbetar med bildning, kultur, relationer 
samt livs-, rättig hets- och hållbarhetsfrågor. Vi 
verkar i nära samarbete med våra medlemsorgani-
sationer och samarbetsparter. 

STYRELSE
Regionstyrelsen väljs med två års mandat. 
Ledamöter 2020 – 2022:

• Per-Inge Olsson, ordförande
• Britt-Marie Lindberg, vice ordförande
• Katarina Byström
• Kjell Johansson
• Hans Frisell
• Annika Fritzson
• Johanne Hoffsten
• Ulf Ödman
• Fredrik Ingå
• Helen Kémi
• Eva Vollmer
• Ulla Heinstedt, personalrepresentant

SENSUS  
ÖSTRA  
GÖTALAND

Sensus Östra Götaland bedriver verk-
samhet i samtliga 46 kommuner som 
regionen omfattar.

REGIONKONTOR 

Apotekaregatan 14, Linköping

KONTOR OCH  
VERKSAMHETSLOKALER
Linköping, Norrköping, Jönköping, Växjö,  
Kalmar, Oskarshamn, Västervik

MUSIKHUS
• Ganymeden, Linköping 
• Skylten, Linköping 
• Vrinnevi Park, Norrköping 
• Junkergatan, Oskarshamn 
• Welux, Västervik 
• Skogshaga, Västervik 
• Mejeriet, Västervik 
• Allaktivitetshuset, Vimmerby

ORGANISATION
Sensus Östra Götaland är indelad  
i fem hemvister: Musiker, Kyrkliga, 
Ideella, Arbetsliv, Region

REGIONCHEF
Birgitta Sundström

• Föreningen Musik i Linköping (MIL)
• Akademi för kyrka och kultur  

i Linköpings stift
• Mjölby musiksällskap 
• Chorus Feminae
• Vadstena Klosterkyrkas vänner
• Linköpings stifthistoriska sällskap
• Studieorganisationen Framtidsbilderna 

Östergötland
• Församlingsförbundet i Växjö stift
• Hjelmserydsstiftelsen

• Jönköpings Y´s men club
• Kalmar FBU-förbund
• Kronobergs FBU-förbund
• Norra Smålands Försvarsutbildningsförbund
• SKUT-rådet i Växjö stift
• Smålands Körförbund
• Stiftelsen Oskarshamns folkhögskola
• Stiftelsen S.t Sigfrids folkhögskola
• Växjö Stiftsgård Tallnäs Stiftelsen
• Växjö Stiftshistoriska Sällskap

REGIONALA MEDLEMSORGANISATIONER

MEDLEMSORGANISATIONER
Sensus studieförbund har både nationella 
och regionala medlemsorganisationer. 
Utöver det samarbetar vi med en mängd 
olika samarbetsparter.

Nationella medlemsorganisationer:
• Amningshjälpen
• Bröstcancerförbundet
• Credo
• EFS
• Frisk & Fri – Riksföreningen mot  

ätstörningar
• Föreningen Svenska kyrkans anställda i  

Sjukhuskyrkan SKAIS
• 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
• Riksförbundet EKHO
• Riksförbundet för SuicidPrevention  

och Efterlevandes Stöd – SPES
• S:t Georgs Scoutgillen i Sverige
• Scouterna
• SHEDO
• Sigtunastiftelsen
• Spädbarnsfonden

• Stiftelsen Sverige och Kristen Tro
• Svenska kyrkans arbetsgivar- 

organisation
• Svenska kyrkans lekmannaförbund
• Svenska Kyrkans Unga
• Svenska Lottakåren
• Svenska Muslimer för fred  

och rättvisa
• Sveriges Konstföreningar
• Sveriges Kyrkosångsförbund
• Sveriges Syriska Riksförbund
• Trossamfundet Svenska kyrkan
• Y´s Men International, distrikt Sverige
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0 10 20 30 40 50 60Sensus studieförbund har 32 
nationella medlemsorganisa-
tioner. Sensus Östra Götaland 
har utöver dem fler regionala 
medlemsorganisationer och 
samarbetsparter

59 % av verksamheten sker i 
samarbete med en medlems-
organisation eller samarbetspart. 

Antal studietimmar 2021 till-
sammans med samarbetsparter 
utöver medlemsorganisationer. 

Sensus Östra Götalands yngsta och äldsta cirkelledare.  
Totalt är 1 055 ledare verksamma i regionen.

Antal studietimmar 2021 i studiecirklar, annan folkbild-
ning och kulturprogram*.

*Kulturprogram = 9 studietimmar

Unika deltagare 2021 i studie-
cirklar och annan folkbildning.

De tre största medlemsor-
ganisationer i Sensus Östra 
Götaland räknat i antal  
studietimmar.
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Ossian 13 och Brita 93

SAMARBETEN

VERKSAMHET

DELTAGARE OCH LEDARE

Studiecirklar Annan  
folkbildnings- 
verksamhet

Kultur- 
program

56 % 21 % 23 %

Fördelning av verksamhet 2021.

Antal kulturprogram i Sensus 
Östra Götaland 2021. Det kan 
exempelvis vara digitala föreläs-
ningar eller live-sända konserter.

Under 2021 genomförde 
Sensus Östra Götaland 3 930 
arrangemang under 2021. 
Jämnt fördelade över året blir 
det 11 arrangemang per dag.

År 2021 har präglats av coro-
napandemin. Sensus Östra 
Götalands verksamhetsvolym 
har minskat med 39 % sedan 
föregående år.

Under 2021 nådde Sensus 
Östra Götaland 128 826 del-
tagare. Jämnt fördelade över 
året blir det 353 deltagare 
per dag.

2 21411 arrangemang/dag 353 deltagare/dag

Sensus Östra Götaland i siffror

59  %

1. Svenska kyrkan
2. KFUM Sverige
3. Scouterna

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

100 %
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Under pandemin har Sensus gjort det möjligt för  
många att fortsätta ses – fast digitalt. Trots det har 
deltagarantalet i studiecirklar och annan folkbildning 
påverkats negativt under pandemin.
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