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"Sensus är aktiva i arbetet som 
bedrivs för att opinionsbilda för 
folkbildningens viktiga roll i ett 
inkluderande samhälle och en 
levande demokrati."

2021 BLEV ÄNNU ETT ÅR präglat av pandemin vilket starkt påverkat verksamheten 
inom Sensus Stockholm-Gotland. Alla medarbetare har arbetat hårt för att hålla verk-
samheten igång tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetsparter, ledare 
och deltagare. En stor del av verksamheten har ändå kunnat genomföras tack vare den 
snabba omställningen mot digitala mötes- och verksamhetsformer som gjordes år 2020, 
något som vi vidareutvecklat och förfinat under 2021. Vi har fortsatt att ta fram pedago-
giska metoder och material för att på bästa sätt kunna bedriva verksamhet tillsammans 
med dem vi är till för. Coachande verksamheter har genomförts för att stärka och stötta 
deltagare och ledare samt för att göra våra aktiviteter tillgängliga för alla på ett tryggt 
sätt utifrån de förutsättningar som varit. 

Våra lokaler i Medborgarhuset har ännu 
inte kunnat nyttjas på det sätt vi önskat men 
vissa verksamheter har kunnat bedrivas på 
ett tryggt sätt. Bland annat har den dagliga 
verksamheten för kulturutövare, Medis 5, 
fortsatt sin skapande verksamhet på plats i 
lokalerna. Periodvis har vi även kunnat ha i 
gång studiecirklar i Medborgarhuset, i våra 
musikhus och runt om i regionen hos fören-
ingar vi samarbetar med.

Folkbildningen är satt under lupp och det finns politiska krafter som vill minska bidra-
gen till folkbildningen och i vissa fall till och med avveckla den. Sensus är aktiva i arbe-
tet som bedrivs för att opinionsbilda för folkbildningens viktiga roll i ett inkluderande 
samhälle och en levande demokrati. Detta gör vi bland annat inom länsbildningsförbun-
det och inom studieförbundens gemensamma bransch- och intresseorganisation Studie-
förbunden i samverkan. Ett exempel är Bildningsresan som de tio studieförbunden ge-
nomfört tillsammans. Bildningsresan är en samtalsturné där studieförbunden möter och 
samtalar med politiker runt om i landet. Syftet är att visa exempel på studieförbundens 
bredd och bidra till en fördjupad förståelse av folkbildningen. Året har också fortsatt 
präglats av arbetet med att stärka den interna kontrollen av vår verksamhet och vi arbe-
tar kontinuerligt med etik och kvalitet gällande hur våra bidrag används i verksamheten.

Jag vill som stolt regionordförande tacka alla medlemsorganisationer och samarbetspar-
ter för ett gott samarbete och för väl genomförd verksamhet under året. Ett särskilt tack 
riktas till våra fina ledare som bidragit stort till att vi lyckats genomföra verksamheten 
på ett gott sätt. En viktig förutsättning för att regionen ska fungera är också alla fantas-
tiska medarbetare och vår regionchef. Jag vill tacka er alla för att ni kämpat på och med 
gott mod sett tiden an med siktet inställt på att återgå till ordinarie, men kanske digitalt 
utvecklade, verksamhetsformer. 

Leve folkbildningen!

Jerry Adbo
Regionordförande
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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.



Sensus Stockholm-Gotland Verksamheten 2021 76 Sensus Stockholm-Gotland Verksamheten 2021

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 »

Samverkan i Kista för att öka 
kunskap om diskriminering
ANTIDISKRIMINERINGSBYRÅN STOCKHOLM NORR 
samverkar med Kista Träff och Spånga-Kista försam-
ling för att öka kunskapen om diskriminering och 
möjligheten för boende i Kista att få stöd om de har 
utsatts för diskriminering. Många känner inte till det 
skydd som diskrimineringslagen ger individer och att 
det finns möjlighet att helt kostnadsfritt få rådgivning 
och stöd av en antidiskrimineringsbyrå.

Antidiskrimineringsbyrån har under sommaren 
2021 medverkat vid event på Kista torg tillsammans 
med ett flertal aktörer. Byrån har även funnits till-
gänglig för information och rådgivning i både Kista 
Träff och Kista kyrka under hösten 2021.

Utbildningar i diskrimineringslagen har också ge-
nomförts – allt för att öka medvetenheten kring dis-
kriminering.

Sensus studieförbund är huvudman för Anti- 
diskrimineringsbyrån Stockholm Norr som arbetar 
med alla sju diskrimineringsgrunder. Till antidiskri-
mineringsbyrån kan du vända dig för att få rådgiv-
ning samt utbildning och information. Verksamheten 
finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civil-
samhällesfrågor.

RÖSTEN ÄR ETT INSTRUMENT som behöver regelbunden mo-
tion. Behovet av röstträning var därför stort när många körer 
under hösten återupptog sin verksamhet efter långt uppehåll 
under pandemin.

Susanne Carlström är en av de sångpedagoger som Sensus 
har utbildat i metoden Anti-Aging för rösten.

– Nu när körsångarna får återvända till körerna är behovet 
av röstträning stort. De flesta är glada för att körerna startar 
upp igen, men mångas röster är otränade efter pandemin. Rös-
ten behöver därför motioneras för att komma i form. Efter mer 
än ett års uppehåll, eller med enbart digital träning, är behovet 
extra stort, berättar Susanne.

Sensus Stockholm har arrangerat två digitala träffar för 
körsångare. Många har loggat in och sjungit av hjärtans lust 
hemma framför sina datorer.

– Vi har fått lära oss ett dagligt träningsprogram som gör att 
rösterna kommer att hålla mycket bättre i höst. Det är så bra 
och nyttigt och det hjälper verkligen att träna på rätt sätt, säger 
en av deltagarna.

Röstvård för ringrostiga körsångare

Anti-Aging för rösten 
Anti-Aging för rösten är ett sångpedagogiskt 

koncept vars syfte är att utveckla rösten genom 

hela livet. Via kroppsträning, tal och sångövning-

ar lär du dig att behålla och till och med förbättra 

kvalitén på rösten.

Sensus kan som enda samarbetspart i Sverige 

utbilda certifierade pedagoger i metoden Anti-

Aging för rösten – ett koncept som är framtaget 

av professor Elisabeth Bengtson-Opitz.
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SENSUS MUSIC MEETUP är en ny satsning av musikverksamheten inom 
Sensus. Tanken är att skapa mötesplatser där olika delar av musikbran-
schen och kulturlivet möts, delar med sig av sina erfarenheter, tacklar 
utmaningar och sjösät-
ter nya idéer tillsam-
mans. Ett kreativt rum 
för reflektion, idéska-
pande, livemusik och 
nysatsningar inom  
musiklivet. 

Under senhösten 
2021 startade satsning-
en med fokus på mu-
siklivet i Sveriges två 
största städer – Stockholm och Göteborg. Det blev möten mellan band, 
artister, skivbolagsentrepenörer, livearrangörer, intresseorganisationer, 
producenter, politiker och tjänstemän från riksdag, region, kommun och 
många fler. Ambitionen över tid är att Sensus Music Meetup ska verka i 
tätort, förort och landsbygd över hela landet. 

Denna första omgång av Sensus Music Meetup ägde rum i Stock-
holm den 19 november och i Göteborg den 3 december. Dagtid samlades 
alla för samtal och workshops med olika perspektiv från musiklivet och 
kvällstid för mingel och spelningar. Deltagande band och artister ingick 
i studiecirklar med en erfaren person från musikbranschen som ledare. 
Genom samtal och erfarenhetsutbyten lärde de sig mer om musikut-
givning, turnébokning, kommunikation och andra ämnen som de själva 
identifierat som viktiga i deras musikskapande.

Joppe Pihlgren, verksamhetsledare på Svensk Live, säger så här om 
satsningen:

– Sensus Music Meetup var ett utmärkt tillfälle att diskutera framti-
den och det gav förutsättningar för starka samarbeten framåt, både med 
Sensus och med andra organisationer. Arrangemangen genomfördes 
med bravur av Sensus och vi tycker att denna typ av samarbeten mellan 
etablerad bransch och gräsrotsaktörer är en förutsättning för ett levande 
kulturliv men det ger också förutsättningar för en krisdrabbad bransch 
att återstarta och med tiden växa sig stark.

Christoffer Gustafsson, verksamhetsutvecklare inom musik på Sen-
sus är nöjd efter genomförda evenemang och konstaterar att det ur alla 
samtal och möten har kommit fram nya samverkansytor, samarbeten, 
idéer och kunskaper.

Sensus Music Meetup är en satsning av Sensus studieförbund i sam-
arbete med SOM (Svenska Oberoende Musikproducenter), Svensk Live, 
UTOM (Unga tankar om musik), Skap (Sveriges kompositörer och text-
författare), Musikcentrum Väst och med stöd från Stockholm stad.

"Sensus Music Meetup är en värdefull platt-
form för att sammanlänka utövare, bransch-
organisationer och politiker. Vi behöver fler mö-
tesplatser där artister och yrkesverksamma kan 
möta personer i maktpositioner. Och vi behö-
ver fler spänstiga samtal!"

Deltagande band och artister
Agnes Hustler, Kippo, Emika Klasdotter, 

Swangs Elektiska, La La Superstar, Även-

tyret, WHOMSOEVER, Coral the Color,  

T & the Rex, Bonander

Deltagare från organisationer
• Lawen Redar, kulturpolitisk talesperson, 

Socialdemokraterna

• Catarina Deremar, kulturpolitisk  

talesperson, Centerpartiet

• David Samuelsson, generalsekreterare 

Studieförbunden

• Eva Karman Reinhold, ordförande, 

Svenska Oberoende Musikproducenter

• Joppe Pihlgren, verksamhetsledare, 

Svensk Live

• Max Låke, verksamhetsledare,  

Unga tankar om musik

• Mathias Strömberg,  

kommunikationschef, Skap

• Lina Horner, ordförande,  

Musikcentrum Väst

• Steffi von Kannemann & Nina Kränsel, 

Better Things (Berlin)

• Petter Seander, Birds Will Sing For You

• Anna Lindholm, Icons Creating Evil Art

• Pontus Silrén, United Stage

• Hilma Kekkonen Orrel, HKO Bookings

• Magnus Bjerkert, Adrian Recordings

• Markus Persson, Jubel

Sensus Music Meetup är länken mellan  
musiker, branschorganisationer och politiker

Max Låke, verksamhetsledare för  

tankesmedjan Unga tankar om musik
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DET ÄR VAL I SVERIGE. Ett ickedemokratiskt ny-
bildat svenskt parti får över femtio procent av rös-
terna. På en teater i Stockholm tillsätts en ny chef 
med en politisk agenda. Vad händer sedan? Föränd-
ras livet på teatern? Hur blir livet för de människor 
som arbetar där? 

Så såg utgångspunkten ut när Suzanne Osten och 
Stockholms Improvisationsteater satte upp förställ-
ningen Demokrati impro i hösten 2021.

Föreställningen spelades för utsålda hus både 
online och på teatern. I uppsättningen blandades 
reflekterande samtal med förlösande improvisatio-

GENOM UTBILDNING I FÖRENINGSKUNSKAP, engage-
mang och nätverkande har föreningen Ghanaian La-
dies in Stockholm och dess verksamhet kunnat formas 
och utvecklas.

Ghanaian Ladies in Stockholm bildades för fem år 
sedan då man upplevde att det saknades ett forum 
som särskilt tillvaratog ghanesiska kvinnors intressen 
och behov. Första året kantades av svårigheter som 
att få öppna bankkonto, utmaningar kring all forma-
lia som behöver uppfyllas när en förening ska bildas 
och engagemang kring att ordna med aktiviteter som 
både uppfyllde behov och önskemål. Genom utbild-
ning i föreningskunskap, engagemang och nätverkan-
de har föreningen och dess verksamhet kunnat for-
mas och utvecklas.

Ghanaian Ladies — en mötesplats för inspiration och gemenskap

Trots pandemin har Ghanaian Ladies fortsatt sina 
aktiviteter, stöttat och peppat varandra och hittat 
kreativa sätt att mötas och ta tillvara medlemmars 
kunskaper och erfarenheter.

Exempelvis har föreläsningar genomförts inom 
en rad olika områden så som tandvård, sexualitet, 
klimakteriet, sociala välfärdssystemet, covid-19, hår-
vård, diabetes, kost, aktuella samhällsfrågor och mat-
lagningsworkshop.

Under våren har föreningen startat moders-
målsundervisning för barn i ga och twi, två av många 
språk som talas i Ghana, och under loven har det ar-
rangerats aktiviteter för barn. Ghanaian Ladies har 
kommit att bli en mötesplats för bildning, kultur, in-
spiration och gemenskap.

Demokrati impro – en realistisk dystopi?

SENSUS STOCKHOLM-GOTLAND har sedan länge gjort 
olika insatser för att bidra till ett hållbart arbetsliv. 
Med folkbildningens metoder och med bred digital 
kompetens bidrar Team arbetsliv med utveckling och  
lärande i arbetslivet.

Under 2021 har samarbetet med framförallt Polis-
förbundet och ST region Öst stärkts. Sensus har bistått 
med digital pedagogik och tekniska lösningar för att 
möjliggöra medlemsaktiviteter även under pande-
min. Aktiviteterna har till stor del handlat om att 
upprätthålla god arbetsmiljö under pandemin, men 

också om diskrimineringslagen och den nya vissel-
blåsarlagen.

Vi har också genomfört flera Arbetsmiljöutbild- 
ningar, både i egen regi och i samverkan med andra.  
Utbildningarna har genomförts helt, eller delvis digitalt. 
Den hybrida varianten kommer vi fortsätta med för att 
möjliggöra deltagande utifrån olika förutsättningar.

Tillsammans med Fysioterapeuterna har Team 
arbetsliv även startat och utvecklat ett flertal studie-
cirklar runt om i landet kring opinionsbildning om 
nära vård. 

NÄR DET INTE FANNS en lättläst version av de globala 
målen producerade Medis 5 ett lättläst studiematerial 
om global hållbarhet.

Under året som gått har Medis 5, inom ramen för 
arvsfondsprojektet Baby, It's Cold outside, ägnat sig åt 
att studera de globala målen i Agenda 2030 i syfte att 
skapa lärmaterial till bland annat särskolor.

Ganska snart upptäckte de dock till sin förvåning 
att det inte fanns någon lättläst version av de 17 må-
len. Medis 5 såg det då som en spännande uppgift att 
försöka beskriva FN:s tankar kring hållbarhet på ett 

Adams jäkligt lättlästa Agenda 2030

lättläst sätt.
Uppdraget gick till Adam Femling, medarbetare 

på Medis 5. Resultatet fick namnet Adams jäkligt lätt-
lästa Agenda 2030. Det finns också en engelsk version 
Adam Damn Easy to Read Agenda 2030.

Medis 5 är en daglig kulturverksamhet för personer 
med intellektuella funktionsvariationer. På Medis 5 ar-
betar musiker, fotografer, konstnärer, formgivare och 
filmare. I olika formationer görs musikföreställningar, 
konstutställningar, filmer och andra kulturproduktio-
ner. Sensus är huvudman för Medis 5.

ner i en underhållande och tänkvärd föreställning. På 
scenen stod Suzanne Osten tillsammans med några 
av Sveriges främsta improvisatörer. Publikens tankar, 
frågor och idéer fångades upp och påverkade kvällen. 
Föreställningen kunde ses live på Stockholms Impro-
visationsteater eller via live-stream.

Föreställningen var ett samarbete med Stockholms 
Improvisationsteater och ingick i Sensus Stock-
holm-Gotlands arbete med demokratitemat #använd-
dinröst, och studieförbundens gemensamma satsning 
#vimåsteprata som syftar till att fira demokratin un-
der jubileumsåret 2021.

Team arbetsliv bidrar till ett hållbart arbetsliv under pandemin
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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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SAMTAL PÅ DJUPET är en samtalsserie med livsnära 
samtal och aktuella frågor i fokus som går av stapeln 
på Länsteatern på Gotland  i Visby. Genom dessa 
samtal vill vi bredda horisonter och öka förståelsen 
för olika händelser eller företeelser, få nya perspektiv 
och förhoppningsvis svar på våra frågor så att vi kan 
byta åsikt mot insikt.

Samtalsserien är ett samarbete mellan studie-
förbunden Sensus och Bilda, S:t Lukas samt Läns-
teatern på Gotland. Varvat med musikinslag sam-
talar varje år inbjudna gäster och samtalsledare på 
olika teman. Varje år arrangeras mellan tre och fem 
samtal.

Under 2021 var temat På lika villkor – 100 år av 
kvinnlig rösträtt. Samtalsledare var journalisten och 
författaren Lina Wennersten. 

Alla samtal livesändes från Bilda Gotlands Face-
booksida. I år var vi även glada att vi återigen kunde 
ta emot publik på plats under höstens samtal.

Programmet 2021

Carolina Benedicks-Bruce

Från Stockholms förmögna salonger kom hon genom sitt konst-

närskap till Gotland år 1900. Här engagerade hon sig socialt och 

politiskt för kvinnors rösträtt. Johanna Pietikäinen författare till 

biografin om Caroline Benedicks-Bruce samtalade om Carolinas 

stora politiska engagemang.

Gotlands andra historia

Etnologen Elin Hägg har sammanställt Gotlands Kvinnokarta 

som är en del i nätverket Kvinnokartor i Sverige. I skriften 

Gotlands Kvinnokarta lyfter Elin Hägg fram några av de kvinnor 

som levt och verkat på Gotland.

Arvet efter Grupp 8

Gunilla Thorgren, journalist, författare och politiskt aktiv har arbetat 

med att väcka debatt kring kvinnors betydelse. Gunilla som var 

med i starten av Grupp 8 på 70-talet berättade om vad det fick för 

betydelse för samhällets utveckling i jämställdhetsfrågorna.

Den nödvändiga feminismen

Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap och forskare i 

representativ demokrati vid Göteborgs universitet samtalade 

om hur den ökade kvinnorepresentationen i Sveriges Riksdag 

påverkar jämställdheten idag.

På lika villkor – 100 år av kvinnlig rösträtt

SENSUS HAR ETT NÄRA samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen. Sensus 
roll är bland annat att ge stöd åt ledare och bidra med ledarutveckling. 
Under pandemin har Sensus anordnat digital fortbildning på temat mo-
tivation och bemötande. Fortbildningen har gjorts utifrån folkbildande 
metoder, aktuell forskning och inskickade case från läxhjälparna själva. 
Under tio tillfällen deltog upp emot 250 läxhjälpare från hela landet.

Leia Molin är en av ledarna. Hon studerar på ämneslärarprogram-
met mot gymnasiet inom historia och matematik. Våren 2020 börja-
de hon arbeta tillsammans med Sensus och Läxhjälpen och idag är hon kontak-
tansvarig samt läxhjälpare i Farsta. 

Vad motiverar dig som läxhjälpare?

Det som motiverar mig är vetskapen 
om att jag kan påverka människor i 
positiv riktning och att min interak-
tion med de elever jag jobbar med  
är viktig och meningsfull.

Vad är det roligaste med att vara läxhjälpare?

Att få träffa så många duktiga elever och se deras utveckling. Roligast är att prata 
med eleverna när de får känslan av att "ja, men jag kan ju det här" eller att veta att 
eleverna är medvetna om att det är svårt, men övar de bara lite till blir det lättare.

Vilka råd skulle du vilja ge en ny läxhjälpare?

Var inte rädd för att ta mycket kontakt med eleverna och var rättvis i allt du gör! 
Det är så otroligt viktigt att jobba på elevkontakten för att eleverna ska våga frå-
ga saker. Men även för att de ska våga berätta om något har hänt. Dessutom är 
det alltid bra att öva på att lära ut på flera olika sätt.  

Vad har varit den största utmaningen under pandemin?

Att hålla motivationen uppe. Det var otroligt tydligt att när eleverna bara var 
hemma eller inte fick ha läxhjälp i skolan så sinade motivationen. Vi jobbade 
mycket med att då försöka öka kontakten med eleverna och att göra en hel del 
muntligt. Det var lättare för våra elever att behålla fokus då.

Berätta om någon händelse som gjorde dig extra glad i arbetet som läxhjälpare?

Det var i slutet av min första termin på Läxhjälpen. En elev kom till oss i panik. 
Det var jättemånga uppgifter och omprov som hen behövde göra på väldigt kort 
tid. Hen visste inte hur hen skulle hinna med att plugga inför allting och tyck-
te att allt var hopplöst. Men vi satte upp en plan och eleven stannade länge på 
läxhjälpspassen. På terminsavslutningen kom hen och sa att hen hade klarat alla 
prov och var nöjd med sina betyg. Det var jätteroligt att i den stunden se hur 
stolt eleven var över sig själv.

Vad vill du göra i framtiden?

Jag vill jobba som lärare, helst med elever som har neurologiska funktionsned-
sättningar precis som jag. Det skulle verkligen vara jätteroligt. Tack vare Stiftel-
sen Läxhjälpen och Sensus har jag fått bra förberedelse inför det.

Som läxhjälpare får Leia möjlighet att 
påverka människor i positiv riktning

"Jag är superglad att jag började arbeta 
tillsammans med Läxhjälpen och Sensus."

Läxhjälpen 
Läxhjälpen är en icke vinst- 

drivande stiftelse som bedri-

ver ett riktat och resultat- 

fokuserat läxhjälpsprogram 

för elever som riskerar att 

inte klara skolan, så att de 

når gymnasiebehörighet med 

självförtroende inför framti-

den. 

Läs mer: laxhjalpen.se

Leia Molin är läxhjälpare  

i Farsta i Stockholm.
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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.

PÅ LILLA HOTELLBARENS SCEN i Stockholm kunde 
man under hösten se några av landets mest lovan-
de akter inom bland annat indie och alternativ pop/
rock. Tillsammans med Echo Three presenterade 
Sensus Stockholm-Gotland under fem kvällar debu-
terande band och artister som under pandemin förlo-
rat viktiga spelningar.

Fokus låg på artister som debuterade eller släpp-
te debutalbum under pandemin och som därför inte 
kunnat genomföra så många spelningar. Även andra 
akter som förväntas ta stora kliv i sina musikkarriä-
rer den kommande tiden fick möjlighet att spela.

– Totalt blev det fem bubblande kvällar med mas-
sa bra konserter och en publik som verkligen hade 
längtat efter livemusik i klubbmiljö. Nu tar vi tillsam-
mans sikte mot våren! Sammanfattar Linnéa Jonsson 
som arbetar med musikverksamheten i Stockholm.

Echo Three är en oberoende musikaktör som 
driver PR- och livemusikverksamhet med fokus på 
svenska band och artister inom pop-/rockgenren.

Konsertkvällar på Lilla Hotellbaren

HOS SENSUS MÖTS många små och stora föreningar med skilda bakgrunder 
och intressen. Med folkbildningen som verktyg och med människors likhe-
ter och olikheter som byggnadsmaterial blir folkbildningen som bäst.

En av föreningarna som Sensus samverkar med är den kazakiska fören-
ingen Abai där Habira Majieva är aktiv som cirkelledare. Habira minns ti-
den som ny i Sverige.

– När jag kom till Sverige kunde jag ingen svenska och ingen kunde hel-
ler mitt språk i den lilla by utanför Örnsköldsvik där jag först kom att bo när 
jag kom till Sverige. Det var svårt att kommunicera och enda sättet att göra 
sig förstådd var med hjälp av gester och genom att visa bilder. Språk som 
har varit mitt viktigaste verktyg som journalist i Kazakstan.

Habira vill möjliggöra för föreningens medlemmar att lära sig svens-
ka och bidra till förståelse om hur det svenska samhället fungerar. Hon vill 
också visa på olika möjligheter att utvecklas.

Idag kommer unga från Centralasien, till exempel Kazakstan, Kirgizis-
tan och Uzbekistan, till Sverige för att arbeta, berättar Habira. Få av dem 
har tid eller råd att lära sig svenska. Många blir förtvivlade när de inte kan 
uttrycka sig och inte själva kan inhämta information. Ungdomarna som 
kommer hit har inte alltid haft möjligheter till studier i sitt hemland då de 
har behövt hjälpa till med försörjning.

I studiecirkeln stöttar Habira Majieva ungdomarna som turas om att till-
sammans med Habira leda samtalen under träffarna. Habira vill förmedla 
till deltagarna att alla kan vara ledare och varandras lärare. Habira stöttar 
ungdomarna när de vill genomföra olika aktiviteter och hjälper dem att or-
ganisera verksamheter.

Med sina nya kunskaper i 
svenska språket upplever många 
att de vågar ta för sig och testa 
nya saker. Vid studiecirkelträffar-
na och de föreläsningar som för-
eningen Abai anordnar pratar de 
om kritiskt tänkande, om vikten 
att själva söka kunskap och infor-

mation för att vidga sina perspektiv i olika frågor. Genom att besöka biblio-
tek, museum och olika platser, samt delta i studiecirklar och på föreläsning-
ar inspireras deltagarna att söka kunskap på svenska och sina modersmål.

På frågan om varifrån Habira får sin inspiration svarar hon glatt att det 
är från ungdomarna och deras förståelse för samtiden.

– I Sverige möts människor med olika kulturell bakgrund vilket berikar.
Under träffarna vill Habira förmedla till ungdomarna vilka möjligheter 

som finns och att det inte spelar någon roll var man bor.
– Jag vill förmedla att det är viktigt hur de mår, att de är trygga med vem 

de är och att de känner att de kan bidra i de sammanhang de är aktiva i. Ung-
domarnas nyfikenhet, öppenhet och kunskapstörst ger hopp om framtiden. 

Habira leder cirklar i den  
kazakiska föreningen Abai

Habira vill möjliggöra för föreningens 
medlemmar att lära sig svenska och 
bidra till förståelse om hur det svenska 
samhället fungerar.

Habira Majieva är cirkelledare i  

föreningen Abai.
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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 24 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
• Linnéa Jonsson,  

personalrepresentant

REGIONKONTOR
Medborgarplatsen 4
118 26 Stockholm

REGIONCHEF
Mia Korsgren

KONTOR OCH  
VERKSAMHETSLOKALER
Stockholm, Norrtälje, Visby

MUSIKHUS
• Sensus Wallingatan,  

Stockholm
• Annorlunda musikskola,  

Sollentuna

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

91 % av verksamheten sker i 
samarbete med en medlems-
organisation eller samarbetspart. 

Sensus Stockholm-Gotlands yngsta och äldsta cirkelledare.  
Totalt är 1 706 ledare verksamma i regionen.

Antal studietimmar 2021 i studiecirklar, annan  
folkbildning och kulturprogram*.

*Kulturprogram = 9 studietimmar

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.

Unika deltagare 2021 i studie-
cirklar och annan folkbildning.

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

32

164 331

15
 88

0 Molly 13 och Anna-Greta 92

SAMARBETEN

VERKSAMHET

DELTAGARE OCH LEDARE

2020

2019

2018

2021

Studiecirklar Annan  
folkbildnings- 
verksamhet

Kultur- 
program

54 % 32 % 14 %

Fördelning av verksamhet 2021.

Antal kulturprogram i Sensus 
Stockholm-Gotland 2021. Det 
kan exempelvis vara digitala 
föreläsningar eller livesända 
konserter.

Under 2021 genomförde  
Sensus Stockholm-Gotland 
5 348 arrangemang. Jämnt 
fördelade över året blir det  
15 arrangemang per dag.

År 2021 har präglats av corona-
pandemin. Sensus Stockholm- 
Gotlands verksamhetsvolym 
har minskat med 38 % sedan 
föregående år.

Under 2021 nådde Sensus 
Stockholm-Gotland 192 487 
deltagare. Jämnt fördelade 
över året blir 527 deltagare 
per dag.

2 57915 arrangemang/dag 527 deltagare/dag

Sensus Stockholm-Gotland i siffror

91  %

Antal studietimmar 2021 till-
sammans med samarbetsparter 
utöver medlemsorganisationer. 

88
 26

7

1. Scouterna
2. Svenska kyrkan
3. Mandeiska  
 trossamfundet

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