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ÅR 2020 HAR VARIT ETT MINST SAGT speciellt år för Sensus Stockholm-Gotland, på 
flera sätt. Coronapandemin har påverkat vår verksamhet, liksom det övriga sam-
hället. På kort tid tvingades vi att ställa om verksamheten till digitala plattformar. 
Studiecirklar, kulturverksamhet och annan folkbildning har tillsammans med våra 
medlemsorganisationer och samarbetsparter utvecklats till nya former. Regionens 
medarbetare har på ett imponerande, smidigt och snabbt sätt lyckats möta dessa nya 
utmaningar. Även om vissa verksamheter ställts in, har vi ändå bedrivit folkbildning i 
den mån och utsträckning som varit möjlig.

Regionen flyttade under sommaren ”hem” igen till Medborgarhuset på Medborgar-
platsen i helt nyrenoverade och anpassade lokaler. I och med ombyggnaderna kan vi 
nu använda alla ytor på ett effektivt sätt både i verksamheten och på vårt kontor. 

Regionen har under årets regionstämma valt 
en ny regionstyrelse som utökats till att nu 
utgöras av tretton personer. Vår förre regio-
nordförande avgick efter många år i styrel-
sen och tackades av i samband med stämman 
och undertecknad tog vid. Regionstämman 
antog en ny Huvudsaklig inriktning som 
styrelsen arbetat intensivt med att ta fram. 
Även för styrelsen har pandemin inneburit utmaningar. Styrelsen har endast samman-
trätt digitalt och har inte kunnat genomföra de styrelseöverläggningar som annars 
brukar genomföras minst en gång per år. Det är utmanande att socialisera och dis-
kutera på djupet i folkbildningsformer digitalt, även om Sensus digitala verktygslåda 
finns tillgängligt som ypperligt verktyg. 

En annan viktig händelse under året är de utökade granskningar som samtliga stu-
dieförbund genomfört på uppdrag av Folkbildningsrådet. Bakgrunden till gransk-
ningarna är de oegentligheter som tidigare upptäckts inom studieförbundsverksam-
het i Järvaområdet i Stockholm. För Sensus Stockholm-Gotland, liksom för Sensus 
som förbund, visar granskningen att verksamheten till allra största del genomförts 
och redovisats korrekt och att det inte förekommit några omfattande systematiska 
oegentligheter. Vi har en internkontroll som till största delen fungerar väl. 

Det är som mycket stolt regionordförande jag med dessa rader riktar ett stort tack till 
våra medlemsorganisationer och samarbetsparter för ett gott verksamhetsår. Ett sär-
skilt tack vill jag och styrelsen rikta till vår fantastiska personal som trots väldiga ut-
maningar klarat verksamheten på ett förträffligt sätt. Slutligen vill jag tacka den avgå-
ende och den tillträdda styrelsen för mycket gott samarbete i folkbildningens tjänst. 

Jerry Adbo
Regionsordförande

"Regionens medarbetare har 
på ett imponerande, smidigt 
och snabbt sätt lyckats möta 
dessa nya utmaningar."
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Utmaningar och utveckling

när vi i sensus säger att vi strävar efter en genuin förståelse av samtiden och dem vi 
samarbetar med så menar vi det. Oavsett hur vår samtid ser ut, oavsett vilka utma-
ningar vi står inför.

2020 blev verkligen utmaningarnas år. Coronapandemins framfart har förändrat och 
skakat om människors förutsättningar i grunden. Hemarbete och begränsningar av 
sociala kontakter har skapat en helt ny vardag för oss. För oss som studieförbund, där 
mötet mellan människor står i centrum, har det inneburit en stor utmaning. 

Året har också präglats av medial och politisk debatt och ett ifrågasättande av studie-
förbunden. Bakgrunden är de händelser av misstänkt organiserat bidragsfusk som 
uppdagats under senare tid. Bristerna har upptäckts av studieförbundens egna kon-
troller. Sensus och andra studieförbund har som mottagare av statsbidrag ett stort 
ansvar för att pengarna går till folkbildning för människor som behöver. Inget annat. 
Till följd av händelserna påbörjades en fördjupad nationell granskning av folkbild-
ningsverksamheten inom alla studieförbund, på begäran av Folkbildningsrådet.

Samtidigt har året som gått visat prov på det stora engagemang som frigörs när 
människor tillsammans hittar lösningar på gemensamma problem. Studieförbun-
den har, i samverkan och vart och ett för sig, hanterat följderna av både pandemin 
och debatten kring folkbildningen genom att enas om gemensamma åtgärder, 
förhållningssätt och rutiner.

I Sensus var vi snabba med att formera en krisgrupp som i sin tur formerade  
grupper för omställning av verksamhet och säkerställande av den gemensamma 
kompetens som krävdes för att ställa om. Vi lanserade en digital verktygslåda, hit-
tade metoder för körer att öva på distans, stöttade föreningar i att hålla årsmöten 
digitalt och erbjöd livestreamade konserter för människor som tillhörde riskgrup-
per. Tillsammans med dem vi samarbetar med ställde vi om vår verksamhet och tog 
folkbildningen utomhus – och ut på nätet.

Den digitala omställningen har tagit ett stort språng framåt. Med erfarenheterna vi 
skaffat oss kommer vi att fortsätta bidra till att bryta den digitala klyftan och skapa 
digital verksamhet baserad på folkbildningens metoder.

Folkbildning har, rätt genomförd, stor betydelse för demokratin och för ett samhäl-
le som håller ihop. I oroliga tider när vi utsätts för prövningar blir möten mellan 
människor än viktigare. När vi inte kan mötas fysiskt löser vi det digitalt.  
I tider som dessa behövs folkbildningen. Mer än någonsin.
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Sensus Stockholm-Gotland omfattar 
Stockholms och Gotlands län som totalt 
består av 27 kommuner. Tillsammans 
med föreningar och organisationer vi 
samarbetar med skapar vi mötesplatser 
för lärande och utveckling runt om i  
regionen. Vår verksamhet är öppen och 
tillgänglig för alla som vill vara med.

Det här gjorde  
vi bland annat »

LEDARE
I ledarskapet ingår att både leda sig själv och andra. Sensus ca 9 900 cirkelledare skapar förutsättningar för lärande, delaktighet och engagemang. På så sätt ut- vecklas både ledare och del- tagare samt samhället i stort.

SAMVERKAN

Vår verksamhet sker i sam-

verkan med exempelvis  

humanitära och fackliga 

organisationer, ideella för- 

eningar samt olika tros- 

samfund. Hos oss finns även 

en av landets största musik-

verksamheter.   

Det här är Sensus

Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund och vi 

arbetar med folkbildning. Tillsammans med våra 

medlemsorganisationer, samverkansparter och 

deltagare skapar vi mötesplatser för kultur och 

bildning runt om i hela Sverige. 

I vårt arbete och i vår verksamhet fokuserar vi 

på relationer, livsfrågor, rättighetsfrågor och 

hållbarhetsfrågor. 

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 är en ideell förening där alla finansiella 

resurser används till folkbildning. Sensus arbetar 

främst med bidragsberättigad verksamhet men har 

också verksamhet med annan finansiering. Vi tar ett 

stort ansvar för de bidrag som kommer till oss från 

stat, kommuner och regioner. 

PEDAGOGIK

Vår syn på lärande utgår  

från var och ens erfarenheter 

och lust att lära. Vi lär till- 

sammans genom att göra  

och reflektera i grupp.

ORGANISERING
Sensus har sex regioner och ett riksförbund.
• Norrland
• Svealand
• Västra Sverige
• Stockholm-Gotland
• Östra Götaland
• Skåne-Blekinge
• Riksförbundet

Vi verkar i hela landet och, allt 

som allt, från norr till söder är 

 vi ett Sensus.

6 Sensus Stockholm Gotland Verksamheten 2020
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Sensus Writes –  
det oberoende  
låtskrivarcampet 
 
TILLSAMMANS MED Sensus Norr-
land genomförde Sensus Stock-
holm låtskrivarcampet Sensus 
Writes under en helg i Sundsvall. 
Vi samlade producenter och låt-
skrivare från olika delar av landet 
som i olika konstellationer skrev 
musik mot leads och på uppdrag 
av skivbolag. Det blev en kreativ 
helg som resulterade i ny musik 
och nya samarbeten.

Första hjälpen till psykisk hälsa

Sensus Talks –  
DIY marknadsföring 
för musiker
UNDER HÖSTEN genomförde vi en 
digital föreläsning tillsammans med 
Petter Seander som är grundare till 
ett PR/press/management-företag 
som jobbar med independentakter 
inom musik. Föreläsningen handla-
de om vilka kunskaper som behövs 
för att manövrera sin karriär som 
musiker och artist idag för att nå 
igenom bruset. Intresset för delta-
gande var högt och alla hade möjlig-
het att ställa frågor. 

Året då ett  
hållbart arbetsliv 
blev viktigare  
än någonsin

SENSUS STOCKHOLM-GOTLAND 

har sedan många år tillbaka gjort 
olika insatser för att bidra till ett 
hållbart arbetsliv. De insatserna 
har känts särskilt viktigt detta år 
när pandemin på kort tid föränd-
rat arbetsförutsättningarna för så 
många av oss. 

Under 2020 har vi samver-
kat med flera olika TCO-förbund 
genom att ge stöd i att arrang-
era digitala föreläsningar och 
workshops, exempelvis kring ar-
betsmiljö, sociala medier och an-
ställningsförhållanden. 

Vårt stöd kan bestå av allt ifrån 
att ta in anmälningar och vara tek-
niska värdar till att ställa om eve-
nemang till digitala plattformar 
och att själva vara utbildare.

Scouterna och Sensus

MÅNGA SCOUTKÅRER SÅG fram emot att starta upp våren med folk-
bildning och besök av Sensus. När pandemin var ett faktum fick en del 
av den samverkan Sensus har med Scouterna planeras om till digitala 
lösningar. Annat har kunnat genomföras men med anpassningar för 
att minska smittorisken. 

Under februari, innan pandemin, fick Sensus möjlighet att närvara 
vid Scouternas öppna hus, där vi tog med oss föreläsare kring hållbart 
ledarskap. Flera nya samarbeten startades.

I november genomfördes den nationella demokratijamboreen, allt-
så Scouternas stämma. Med anledning av pandemin fick den genom-
föras digitalt och Sensus hade en framträdande roll i såväl planerande 
som genomförande, med mycket teknisk support men också utbild-
ningsinslag i programmet. 

Under 2020 har vi även tillsammans utvecklat konceptet Hållbar-
hetsstugor. Tanken är att deltagarna genom studiecirklar ska få möj-
lighet att lära sig mer om hållbarhet och lagning av kläder och prylar. 
Syftet är att öka medvetenheten och kunskapen i att hållbart vårda, 
laga och använda friluftsutrustning.

MINDSHIFT GOTLAND ÄR en ideell förening vars syfte 
är att samla olika projekt och initiativ inom områ-
det psykisk hälsa. I samarbete med Sensus Gotland 
driver föreningen bland annat projektet Guldhjärnan 
med målet att sprida kunskap om psykisk hälsa. 

Inom projektet utbildas instruktörer i program-
met Mental Health First Aid (MHFA), eller Första 
hjälpen till psykisk hälsa på svenska. Programmet 
drivs idag från Karolinska institutet. Under 2020 har 
33 gotlänningar certifierats till MHFA-instruktörer.

Sensus Gotland ansvarar för Första hjälpen-kur-
serna som genomförs i cirkelform. Målet är att tio 
procent av Gotlands befolkning ska ha genomgått en 
Första hjälpen-kurs om fem år. 

Med anledning av pandemin har flera kurser fått 
skjutas upp, men inom kort kommer även digitala ut-
bildningar erbjudas. 

Tillsammans med MindShift Gotland har Sensus 
Gotland under året ordnat fysiska och digitala möten, 
föreläsningar och workshops.
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PANDEMIN, OCH RESTRIKTIONERNA som följde med den, kom som en kalldusch för hela 
folkbildningssverige. Med en verksamhet som av tradition bygger på det mänskliga mötet i 
det fysiska rummet behövde fokus och allas prioritet snabbt bli omställning till digital verk-
samhet. Det folkbildningsmässiga förhållningssättet ville vi behålla. Men platsen och rum-
met behövde ändras. 

Inventering av verktyg, tips och metoder

Listor med verktyg och metoder för nätbaserade möten plockades fram och delades. Er-
farenheter och kunskaper om arbete och folkbildning i det digitala lyftes fram. Samarbeten 
mellan medarbetare som förut kanske aldrig jobbat tillsammans blev snabbt en självklar-
het. Infrastruktur och digitala verktyg fanns på plats sedan tidigare och för många medar-
betare i Sensus var videomöten och regionöverskridande kontakter redan vardag. Så det var 
bara att sätta igång. Och igång satte det. 

Vad gör vi nu?
Folkbildningen flyttar in i nya rum
I Sensus skapar vi vår verksamhet i samverkan med medlems- 
organisationer och samarbetsparter. Men pandemin minskade 
möjligheterna att mötas fysiskt. Och samtidigt ökade behovet 
av möten, samtal och reflektion. Vi förstod snabbt att vi snarast 
behövde möjliggöra folkbildning i det digitala rummet. 

PANDEMI OCH DIGITAL OMSTÄLLNING PANDEMI OCH DIGITAL OMSTÄLLNING
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Sensus ledning initierade snabbt en krisgrupp som 
analyserade läget och såg vilka åtgärder som krävdes. 
Krisgruppen fungerade sedan som ett nav och en mo-
tor i det fortsatta arbetet. En av de första åtgärderna 
var att skapa en arbetsgrupp för digital omställning, 
med inriktning mot föreningar, organisationer, cir-
kelledare och deltagare. Fokus blev cirkelledare och 
deltagare och hur de snabbt och enkelt skulle kunna 
komma igång med att mötas digitalt. Man enades om 
att skapa en lättbegriplig guide, fylld med verktyg och 
tips som Sensus-medarbetare hade god erfarenhet av 
och kunde lära ut. Eventuella trösklar för att rent tek-
niskt komma igång skulle bort. 

Sensus digitala verktygslåda

Den lättbegripliga guiden som byggdes fick namnet 
Sensus digitala verktygslåda. Innehållet skapades 
utifrån egna nätpedagogiska erfarenheter samt uti-
från efterfrågan från våra kontakter och samarbeten. 

Grunden blev instruktioner kring digitala verktyg, 
ljud och bild i videomöten, film, mötesformer, strea-
ming och upphovsrätt. Allt för att skapa förutsätt-
ningar för att kunna mötas trots geografisk distans, 
karantän och avstånd. Den första versionen av den 
digitala verktygslådan blev klar 27 mars. Vi vågade, 
provade och lärde under tiden, utan att från början 
riktigt veta vart det skulle ta vägen. Men det bar sig 
och det höll ihop. Cirklar, konferenser och årsmöten 
fick nya och tekniskt anpassade former i det digitala. 

Lärande för alla

Parallellt med att den digitala verktygslådan togs fram 
insåg vi att det fanns en mängd saker vi i Sensus behö-
ver kunna för att hitta oss själva som folkbildare i det 
digitala. En arbetsgrupp som kunde stötta, koordinera 
och skapa infrastruktur för lärtillfällen bildades. Det 
fick det att gro och växa i hela landet. Alla som ville 
fick bidra med sin kunskap och dela den med andra. 

FOLKBILDNINGEN  
FORTSÄTTER PÅ NÄTET

Sensus har länge erbjudit och stöttat distans- 

verksamhet i olika former. Men när en stor 

del av den fysiska verksamheten riskerade 

att ställas in eller skjutas upp så blev det 

extra viktigt att samla och synliggöra vår 

distansverksamhet på hemsidan.

⊲ sensus.se/distans

VI KALLAR DET LÄRTILLFÄLLEN

Behovet av att snabbt dela kunskap och stötta 

varandra i den digitala omställningen ledde till 

en mängd videomöten mellan medarbetare. 

Mötena var öppna för alla och kom att kallas 

lärtillfällen. Från mars till december hölls cirka 

225 interna lärtillfällen i olika ämnen. Ungefär 

40 av Sensus medarbetare bidrog med sina 

kunskaper. Under året skapades även lärtill-

fällen som riktade sig mot Sensus medlemsor-

ganisationer, samarbetsparter och ledare. 

De uppstod ur önskemål och förfrågningar 

men också utifrån våra egna idéer och med 

utgångspunkt i den digitala verktygslådan. 

Alla medarbetare kunde också efterfråga de lärtillfäl-
len som de kände att de behövde.

Från början var det ett fåtal medarbetare som höll 
lärtillfällen för våra medlemsorganisationer och sam-
arbetsparter. Men över tid blev det fler och fler som 
kände sig trygga med att dela med sig av sina kunska-
per. Det var, och är, ett arbete i ständig utveckling. 
Utifrån föreningars, organisationers och studiecirk-
lars behov, förutsättningar och önskemål har vi ut-
vecklat folkbildningen i de digitala rummen.

Ställa in, ställa om, skapa nytt? 

En stor del av vår verksamhet kunde alltså snabbt 
genomföra en flytt från fysiska till digitala rum. För 
andra delar av verksamheten har det varit tuffare att 
ställa om. Hur repar ett band när musikhusen tvingas 
stänga? Hur träffas en kör med många medlemmar? 
Hur kan man genomföra en planerad konsert när det 
finns restriktioner? 

 Mycket kulturverksamhet har fått ställas in. Samti-
digt har också helt ny verksamhet skapats. Varianter 
av streamade konserter och livesända kulturupple-
velser har vuxit fram. Via videomöten har kunskap 
och kompetenser spridits även till våra kulturutövan-
de ledare och deltagare. Flera av dessa digitala lärtill-
fällen har varit väldigt populära med många anmälda.

Uthållighet och engagemang inför 2021

Pandemin har skapat nya utmaningar, hinder och 
begränsningar. Vi har fått utforska, prova och skapa 
möjligheter för mänskliga möten. Ingen vet vad som 
blir det nya normala eller vad vi har med oss i bagaget 
när det här året övergår i ett nytt. Men en förhopp-
ning är att vi kan ta med oss kraften i den förflyttning 
som gjordes. En trolig konsekvens av pandemin och 
den omställning till digitalt som gjordes är i alla fall 
att vi kommer att ha stor nytta av det kreativa och 
lösningsinriktade förhållningssättet.

PANDEMI OCH DIGITAL OMSTÄLLNING PANDEMI OCH DIGITAL OMSTÄLLNING

10 mars

Förbundsrektor tillsätter 

en rikstäckande kris-

grupp för att hantera 

coronasituationen.

10 mars

Folkhälsomyndigheten 

meddelar att risken för 

samhällsspridning är 

mycket hög. Alla med 

symtom på luftvägssym-

tom uppmanas att avstå 

sociala kontakter.
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SENSUS ERBJUDER  
DIGITALA MÖTESRUM

I september lanserades en ny version av 

Sensus digitala verktygslåda. Här presentera-

des konkreta stödåtgärder till föreningar och 

grupper som har samarbeten med Sensus. 

Som exempel kan nämnas att få egna konton 

till digitala mötesrum via Zoom, tillgång till 

Sensus digitala lärplattform Learnify och möj-

lighet till förenklad hantering av cirkellistor 

med Sensus e-tjänst.

SENSUS DIGITALA VERKTYGSLÅDA

Sensus digitala verktygslåda erbjuder stöd 

till alla som behöver ställa om sin verksam-

het till distans. Den digitala verktygslådan 

innehåller tips och råd om olika plattformar 

för digitala möten och videosamtal, men 

också lösningar för körer som vill öva på 

distans, styrelser som vill hålla årsstämmor 

digitalt och musikband som vill live-streama 

sina evenemang.

⊲ digitalaverktyg.sensus.se

11 mars

WHO deklarerar att 

covid-19 är en pandemi.

13 mars

Folkhälsomyndighetens 

riskbedömningsmall för 

arrangörer av evene-

mang publiceras.

16 mars

Allmänna sammankoms-

ter med fler än 500 per-

soner förbjuds. Personer 

över 70 år uppmanas att 

begränsa sina sociala 

kontakter.

18 mars

Folkbildningsrådet be-

slutar om dispenser som 

möjliggör verksamhet på 

distans. Universitet och 

gymnasieskolor övergår 

till distansundervisning.

19 mars

Studieförbunden i sam-

verkan kommer överens 

om gemensamma förhåll-

ningssätt till verksamhet.

27 mars

Allmänna samman-

komster med fler än 50 

personer förbjuds.

13 augusti

Folkhälsomyndigheten 

publicerar särskilda 

rekommendationer för 

körverksamhet.

20 oktober

Uppsala län blir först ut 

med skärpta lokala råd.

24 november

Max åtta personer får 

delta i allmänna samman-

komster och offentliga 

tillställningar.

14 december

Nya nationella råd ersät-

ter de lokala råden.
27 december

Arbetet med att vaccinera 

personer i Sverige inleds.

11 mars

Sensus första gemen-

samma förhållningssätt 

publiceras i våra kanaler 

för internkommunikation.

13 mars

sensus.se uppdateras 

med corona-information. 

Mejlutskick till alla ledare 

om hur verksamheterna 

påverkas.

19 mars

En arbetsgrupp med 

uppgift att samordna 

den digitala omställning-

en startar. Den första 

versionen av risk- och 

väsentlighetsanalys görs.

20 mars

Intern och extern infor-

mation om att Sensus 

ställer om all verksamhet 

där det är möjligt till 

digitalt/distans. Fysiska 

träffar endast efter nog-

grann riskanalys.

23 mars

Arbetsgruppen Lärtillfäl-

len startas. Den första 

livestreamade konserten 

i serien "Kultur för årsrika" 

sänds. Konserterna vänder 

sig särskilt till personer 

som tillhör en riskgrupp.

25 mars

Kampanjen "Folkbild-

ningen fortsätter på 

nätet" inleds i Sensus alla 

sociala mediekanaler.

27 mars

Sajten Sensus digitala 

verktygslåda lanseras i 

en första version.

1 april

Sensus utbud av digitala 

evenemang växer sig 

större och kommuniceras 

i sociala medier.

16 april

Sensus digitala verktygs-

låda lanseras externt. 17 september

Den digitala verktygs-

lådan byggs ut med 

moduler för omställ-

ningsstöd för Sensus 

samarbetsparter.

2 november

All verksamhet med 

fysiska träffar pausas 

efter att de skärpta lokala 

råden börjat införas.
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SENSUS SAMARBETAR MED en mängd olika föreningar som 
samlar människor med varierande bakgrund och intressen. En 
del av dem är väletablerade medan andra är helt nystartade 
och det kan skifta vad gäller kunskapsnivå i det svenska språ-
ket och samhällslivet.

Vi ser att ett av de mervärden som många föreningar upp-
skattar mest i samarbetet med Sensus är den utbildning och 
coachning inom föreningsteknik, styrelsearbete och juridik 
som vi kan erbjuda. Därför är det viktigt att vi håller oss upp-
daterade så vi kan stå rustade att möta de frågor, önskemål och 
behov som föreningarna har. 

Utbildningarna utgår från Föreningshandboken och Sensus 
föreningsutvecklingskoncept Väx i ditt uppdrag, men anpassas 
givetvis efter de olika föreningarnas behov. 

För organisationer som Läxhjälpen och Hello World har vi 
erbjudit grupputveckling och mindre föreningar har fått an-
passade utbildningar för sina styrelser. Svenska Kyrkans Unga 
har vänt sig till Sensus för att få hjälp att stärka och utveckla 
sina valberedningar. Under året har vi också tagit fram ett kon-
cept för utbildning i föreningsekonomi. 

En av medlemmarna i styrelsen för Mandeiska kvinnoför-
eningen i Södertälje uttrycker sin uppskattning för Sensus stöd 
under året. 

– Utbildningen har lärt oss om de olika rollernas funk-
tion och ansvar. Nu kan vi planera verksamhet utifrån med-
lemmarnas intressen och behov. Med de nya verktygen kan vi 

tillsammans utveckla föreningen och 
samarbeta med föreningar som har 
liknande intressen.

I vissa fall kan vi till och med se att 
den digitala omställning som vi blivit 
tvungna till i och med coronapande-
min, även har kunnat bidra till positiv 
utveckling för några föreningar. Sty-
relsemedlemmarna i Eritrean Art As-
sociation for Justice är utspridda över 

världen men har tack vare de digitala lösningarna ändå kunna 
utbilda sig i i föreningsteknik och styrelsearbete under året.

– Vår förening samlar eritreanska kulturarbetare från hela 
världen. Genom Sensus har vi fått ökad kunskap om svenskt 
föreningsliv, hur vi kan organisera och leda arbetet och utveck-
la en demokratisk förening. Tillsammans kan vi skapa en platt-
form där vi stärker våra medlemmar och förvaltar, förmedlar 
kunskap och visar upp olika former av eritreansk musik, konst, 
hantverk och dans, säger en av styrelsemedlemmarna. 

Anpassat stöd för ett starkt föreningsliv

"Genom Sensus har vi fått ökad 
kunskap om svenskt förenings-

liv, hur vi kan organisera och 
leda arbetet och utveckla en  

demokratisk förening."

En varm kväll under sommaren spelade medarbetare på Sensus 

Wallingatan in en livesession med Melby till festivalen Indietracks 

där de egentligen skulle spelat live. För att göra musik och kultur 

mer tillgängligt för fler under pandemin har vi investerat i en 

livestream-studio för att kunna erbjuda våra band och grupper att 

spela in eller streama sina konserter.

ANNE LINDBERG ÄR EN sann folkbildare och en 
långvarig medarbetare på Sensus Stockholm. Anne 
arbetar idag på Kreativt center, en verksamhet för 
personer med synnedsättning som Sensus driver 
på uppdrag av Stockholms stad. Det är en verksam-
het som bryter utanförskap för en för folkbildning-
en prioriterad målgrupp. Anne skapar en gemenskap 
för deltagarna genom folkbildande metoder och med 
skapande verksamhet och samtal. 

Vi tackar Anne för hennes fantastiska arbete un-
der många år inom flera folkbildande verksamheter. 
Det är med stort engagemang, värme, glädje, allvar 
och lyhördhet hon möter deltagarna i kreativitetens 
och folkbildningens anda.

Anne Lindberg är en av årets mottagare 
av Stockholms stads folkbildningsstipendium 
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AGENDA 2030 BESTÅR av sjutton olika mål som FN’s 
alla medlemsländer har skrivit under. Målen handlar 
om hur vi tillsammans ska göra världen till en bättre 
plats för alla. De finns till för att uppnå framför allt 
fyra saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, 
att minska ojämlikhet och orättvisor i världen, att 
främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. 

Medis 5 är en kulturverksamhet inom Sensus 
Stockholm. Här arbetar tjugofyra personer med funk-
tionsvariationer med musik, konst och film.

Under hösten 2020 drog Medis 5 igång projektet 
Baby, It's Cold Outside. Projektet finansieras av Arvs-
fonden och ska pågå i tre år. Syftet är att fördjupa sig 
i, och sprida kunskap om, de globala målen i Agenda 
2030. Medis 5 har tre mål med projektet. Det första 
är att starta en Youtubekanal som ska fyllas med de 
produktioner som skapas. Det kan vara musikvideos, 
animerade filmer, ”Ted talks” eller intervjuer. Det an-
dra är att skapa en väggbonad som presenterar Agen-
da 2030 och det tredje är att sammanställa en digital 
bok med de produktionerna som skapas i projektet. 

Allt började med att Nisse Ellbäck på Medis 5 kom 
på att han ville starta en ny kunskapskanal som skulle 
heta ABC-kanalen och utifrån den idén började pro-
jektet växa fram. På ABC-kanalen vill Medis 5 samla 
musikvideos, korta föreläsningar, konst, animerade 
filmer, intervjuer, dikter, tips och annat som på olika 
sätt förklarar och tolkar de globala målen. 

Medis 5 kommer att arbeta med projektet i tre 
verkstäder. Det första året, som inleddes i höstas, är 
en kunskapsverkstad där studeras de sjutton målen 
för att sedan gå vidare till en konst-och filmverkstad 
där deltagarna producerar konst och film som på oli-
ka sätt tolkar och gestaltar Agenda 2030. Den tredje 
verkstaden är presentation. Då ska projektet sjösättas 
och visas upp med olika liveframträdanden.

Trots utmaningarna som coronapandemin bju-
der, har det jobbats intensivt i kunskapsverkstaden. 
Med hjälp av kurser, filmvisningar och diskussioner 
– alltid också på den digitala plattformen Zoom – har 
deltagare och ledare gjort sig bekanta med Agenda 
2030. Men de globala målen är komplexa, många äm-

Baby, It’s Cold Outside – ett projekt  
om de globala målen i Agenda 2030
Baby, It’s Cold Outside heter Medis 5’s nya projekt. Med filmer, 
konst, musik och en ny Youtube-kanal – ABC-kanalen – kommer 
Medis 5 på ett lättsamt sätt att sprida kunskap om de globala 
målen i Agenda 2030.

Fredrik Rispe

– Mål 3 och 10 är viktigast 

tycker jag. Att sova ordentligt 

och att inte äta skräpmat 

ingår i mål 3. Det handlar om 

hälsa och allt som gör att man 

håller sig frisk. För mig är det 

också viktigt att människor 

med funktionsnedsättningar 

ska ha samma rättigheter 

som andra. Det handlar mål 

10 om, minskad ojämlikhet. 

Rolf Hendil-Forssell

– De mål som handlar om 

miljön är viktiga. Mål 6 om 

rent vatten till exempel, för 

utan rent vatten kan man 

inte leva. Målen som handlar 

om mänskliga rättigheter är 

också viktiga.

Lena Hesse

– Mål 12 och 13 är mina favori-

ter. Mål 12 handlar om hållbar 

konsumtion och produktion 

och mål 13 om att bekämpa 

klimatförändringarna. Jag är 

väldigt intresserad av kläder 

och är noggrann med att välja 

material som är hållbart pro-

ducerade. När det gäller 13 så 

påverkas vi alla av klimatför-

ändringarna. Vi måste alla ha 

natur och klimat som funkar, 

så för mig känns det viktigt.

Tobias Andersson

– Mål 5 om ökad jämställdhet. 

Jag tycker att det är viktigt att 

män och kvinnor ska ha lika 

rättigheter och skyldigheter 

och arbeta på samma villkor. 

Jag tycker det är fruktansvärt 

det som händer på vissa ställ-

en ute i världen, där kvinnor 

och flickor tvingas gifta sig 

och i vissa länder där kvinnor 

inte ens får jobb! Där de inte 

kan eller får vara självständi-

ga eller äga något. 

Vilka globala mål är extra viktiga för dig?

nen går in i varandra och det kan vara bra att stanna 
vid de mål som intresserar en lite extra för att ha en 
utgångspunkt.

Adam Femling är en av de deltagare som befin-
ner sig i riskgrupp och måste jobba hemifrån. Det har 
inte stoppat honom från att envetet arbeta fram den 
kanske enda lättlästa, och väldigt personliga, versio-
nen av de globala målen: Adams jäkligt lättlästa. Den 
tar på ett rättframt och roligt sätt fram kärnpunkter-
na i varje mål och gör dem begripliga för alla.

En av kommande produktioner blir en musikvi-
deo till låten Jag är fri. Den har Rolf Hendil-Forssell 
sjungit många gånger, bland annat på stora scenen på 
Musikaliska, när Medis 5 i januari 2020 hyllade off-
ren för förintelsen med föreställningen Fröet. 

– Den handlar om en person som torteras och 
sången handlar egentligen om frihet, berättar Rolf. 
Hur döden blir friheten eftersom ingen annan finns. 
Så egentligen är blir han aldrig fri. 

Rolf har också tillsammans med några andra bör-
jat skriva manus till små korta sketcher.

– En kommer handla om en klimatförnekare och 
en klimataktivist som käbblar. Vi får se vem som vin-
ner säger Rolf och skrattar. 

Lena Hesse är en annan av deltagarna på Medis 5 
som i hög grad är inblandad i projektet. Det är Lena 
som administrerar alla Zoom-möten på Medis 5 och 

förutom det pluggar hon in sig på alla målen och är 
inblandad i filmproduktionen från start:

– Just nu håller jag på med presentationer av må-
len som jag ska ta upp på tisdagarna då vi har en spe-
ciell kunskapsdag. 

Tillsammans med Rolf är Lena också med som 
sångerska i den första musikvideon Medis 5 kommer 
att göra. Det är låten med samma namn som projektet 
Baby It’s Cold Outside. Det är en romantisk duett från 
40-talet som handlar om en man som försöker få en 
kvinna han haft en dejt med att stanna över natten. 
Originaltexten är bra på sitt sätt, tycker Lena, men 
passar inte riktigt för jämställdhetsmålet.

– Jag och några andra skrev om texten tillsam-
mans så att den passar bättre i projektet. 

Den nya texten utspelar sig i en dystopisk framtid 
där klimatförändringar och miljökatastrofer har för-
ändrat världen till en farlig plats. Kvinnan och man-
nen försöker hitta hopp om framtiden.

– Mannen vågar inte gå ut, medan kvinnan vill 
trotsa rädslan och leva som vanligt för att kunna fort-
sätta kampen om en bättre värld. Den är inte bara 
deppig utan också lite humoristisk, skrattar Lena.

I projektet kommer Medis 5 att samarbeta med 
bland annat FUB, Svenska kyrkan, Studieförbundet 
vuxenskolan, Lärvux, Eskilstuna kommun, andra 
dagliga verksamheter och FOMS. 
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UNDER ÅRET HAR mycket verksamhet fått ställas 
om från fysiska träffar till digitalt. Vi på Sensus var 
snabba med att ta fram erbjudanden om utbildning 
och stöd till våra ledare för att kunna genomföra det-
ta. Många som tidigare upplevt den digitala tröskeln 
som hög medverkade snart till att möjliggöra fortsatt 
folkbildning via datorn eller mobiltelefonen. 

Viss verksamhet har ändå kunnat genomföras med 
fysiska möten. Antingen i perioder då restriktioner-
na tillåtit det eller efter noggranna anpassningar till 
myndigheternas råd.

Ett exempel är den vandring för vänskap som In-
terreligiöst Fredsforum genomförde. Årets vandring 
hade tema vatten och gick till Skeppsholmen och 
Gamla stan.

Ställa in, ställa om eller genomföra med restriktioner

Sensus pilgrimsverksamhet tillsammans med 
Svenska kyrkan är en av de verksamheter som kun-
nat rulla på och som delvis blomstrat lite extra under 
sommarhalvåret. Som exempelvis i Roslagen där en 
grupp under fyra julidagar vandrade längs med kus-
ten från Singö till Arholma med Dag Hammarskiölds 
vägmärken som tema.

Inom körsångsverksamheten har vi tillsammans 
med ledarna och deltagarna sett många kreativa lös-
ningar när det inte gått att träffas inomhus för att 
sjunga tillsammans. Ett gott exempel är Skarpnäcks 
församling där kyrkomusikern Eva Karpe under tidi-
ga hösten samlade sin seniorkör till sjungande vand-
ringar i skogen. 

Pilgrimsvandring i Roslagen där 

en grupp under fyra julidagar 

vandrade längs med kusten från 

Singö till Arholma med Dag Ham-

marskiölds vägmärken som tema.

SENSUS JOBBAR FÖR att vårt samhälle ska vara inklude-
rande, rättighetsbaserat och öppet för alla. Sensus Stock-
holm-Gotland är därför huvudman för Antidiskrimine-
ringsbyrån Stockholm Norr. Byråns uppgift är att verka för 
människors lika rättigheter och möjligheter genom utbild-
ning, informationsspridning, och rådgivning.  

Under 2020 har byrån bland annat genomfört utbild-
ningar på temat civilkurage i syfte att stärka människor 
i att stå upp mot orättvisor, diskriminering och rasism. 
Genom att arbeta med realistiska situationer som ofta 
uppstår i vardagen och på arbetsplatser tränade delta-
garna på att ingripa mot till exempel härskartekniker, 
homofobiska, rasistiska eller sexistiska uttryck i fika-
rummet. 

Medarbetare från antidiskrimineringsbyrån och 
Sensus Stockholm har under året också skrivit boken 
Tryggare rum. Boken innehåller metoder och verk-
tyg för att skapa verksamheter som är öppna och 
inkluderande för alla. Verktygen i boken bygger på 
ett normkritiskt förhållningssätt och hjälper läsa-
ren att få syn på normer som begränsar som stänger 
ute. Genom berättelser från verkligheten ger boken 
konkreta metoder för att skapa en tryggare och mer inkluderande 
grupper. Tryggare rum är skriven utifrån en konfirmandkontext men 
kan användas av alla organisationer.

Under 2020 höll vi flera webbinarier med boken som utgångspunkt.

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr  
verkar för öppenhet och inkludering
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Fakta om Sensus Stockholm-Gotland

Sensus Stockholm-Gotland bedriver folkbildnings-
verksamhet i kommunerna i Stockholms och Gotlands 
län. Tillsammans med föreningar och organisationer 
vi samarbetar med skapar vi mötesplatser för lärande 
och utveckling runt om i regionen. 
 Vår organisation består av sex hemgrupper, Liv och 
tro, Rättigheter och demokrati, Kultur och delaktighet, 
Musik och studio, Medis 5 samt Stab och resurs. 

Sensus Stockholm-Gotland bedriver 
verksamhet i 23 av de 27 kommuner som 
regionen omfattar.

VERKSAMHETER
• Folkbildningsverksamhet tillsammans med 

medlemsorganisationer och samarbetsparter
• Medis 5, daglig verksamhet med fokus kultur
• Kreativt center, daglig verksamhet för perso-

ner med synnedsättning
• Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr
• Hållbart arbetsliv, kompetensutveckling inom 

arbetsmiljö

SENSUS  
STOCKHOLM  
GOTLAND

STYRELSE
Regionstyrelsen väljs med två års mandat. 
Ledamöter 2020 – 2021:

• Jerry Adbo, ordförande
• Abir Ibrahim
• Anna Johansson
• Anne Dungner Hjellström
• Annika Thomsson
• Fredrika Sandell
• Kajsa Wiktorin
• Magnus Blombergsson
• Marjo Nieminen
• Susanna Pettersson
• Vladan Boskovic
• Yasri Khan
• Johan Sigerud,  

personalrepresentant

REGIONKONTOR
Medborgarplatsen 4
118 26 Stockholm

REGIONCHEF
Mia Korsgren

KONTOR OCH  
VERKSAMHETSLOKALER
Stockholm, Norrtälje, Visby

MUSIKHUS
• Sensus Wallingatan,  

Stockholm
• Annorlunda musikskola,  

Sollentuna
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Sensus studieförbund har 32 
nationella medlemsorganisa-
tioner. Sensus Stockholm- 
Gotland har utöver dem fler 
regionala medlemsorganisatio-
ner och samarbetsparter.

82 % av verksamheten sker i 
samarbete med en medlems-
organisation eller samarbetspart. 

Sensus Stockholm-Gotlands yngsta och äldsta cirkelledare.  
Totalt är 2 040 ledare verksamma i regionen.

Antal studietimmar 2020 i studiecirklar, annan  
folkbildning och kulturprogram*.

*Kulturprogram = 9 studietimmar

Deltagare 2020 i studiecirklar och annan folkbildning 
fördelade efter åldersgrupp.

Unika deltagare 2020 i studie-
cirklar och annan folkbildning.

De tre största medlemsorganisa-
tioner i Sensus Stockholm-Gotland 
räknat i antal studietimmar.

32

264 020

17
 62

4 Olle 13 och Gustav 94

SAMARBETEN

VERKSAMHET

DELTAGARE OCH LEDARE

23 %

42 %

14 %

21 %

Studiecirklar Annan  
folkbildnings- 
verksamhet

Kultur- 
program

65 % 24 % 11 %

Fördelning av verksamhet 2020.

Antal kulturprogram i Sensus 
Stockholm-Gotland 2020. Det 
kan exempelvis vara digitala 
föreläsningar eller livestreamade 
konserter.

Sensus Stockholm-Gotland ge-
nomförde 6 975 arrangemang 
under 2020. Det blir 195 
arrangemang per dag om en 
fördelar dem jämt över året.

År 2020 har präglats av corona-
pandemin. Sensus Stockholm- 
Gotlands verksamhetsvolym 
har minskat med 39 % sedan 
föregående år.

Totalt nådde Sensus Stockholm- 
Gotland 182 839 deltagare 
under 2020. Om en fördelar 
dem jämt över året blir 501 
deltagare per dag.

3 37519 arrangemang/dag 501 deltagare/dag

Sensus Stockholm-Gotland i siffror

< 13 år 

13 - 24 år

25 - 65 år

> 65 år

82  %

Antal studietimmar 2020 till-
sammans med samarbetsparter 
utöver medlemsorganisationer. 
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251. Svenska kyrkan
2. Scouterna
3. Mandeiska  
 trossamfundet

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