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tt utmanande år för folkbildningen. När Sensus Svealands styrelse tog  
    verksamhetsplan och budget hösten 2019 inför verksamhetsåret 2020 så 
    var förväntningarna stora om att ta ett ytterligare kliv i folkbildningsarbetet.        
    Trots en kärv ekonomisk verklighet så var Svealands ambitioner stora. 

Uppstarten i januari följde planer, men sedan slog pandemin till med karantän och 
de regleringar som följde därtill. Vi mötte pandemin med en framgångsrik omställning 
och digitalisering med satsningar på flera alternativa vägar att möta medlemsorganisa-
tion-er, samarbetsparter och deltagare i det viktiga folkbildningsuppdraget. 

När vi nu summerar 2020 kan vi konstatera att vår verksamhet sjönk med nästan 50 
procent, i det stora hela ett ganska bra resultat med tanke på bakgrunden. 

Tyvärr är året 2021 ännu mera ovisst med fortsatta inskränkningar. Folkbildningsrå-
dets beslut för 2020 med oförändrat bidragsunderlag har ändå skapat en behövlig grund 
och trygghet för att klara Sensus Svea-
lands ekonomiska resultat tillsammans 
med ekonomiskt tillskott från förbun-
det.

Ett mörkt moln för hela folkbild-
ningen är upptäckten av oegentlighe-
ter som kopplats till verksamhet vid 
Järvafältet. Folkbildningsrådet har 
med rätta uppmanat studieförbunden 
att genomföra särskilda granskningar, vilket berör samtliga studieförbund. Ett initiativ 
vi välkomnar och som är viktigt i koppling till trovärdighet och legitimitet. Resultatet 
av granskningen är ännu inte sammanställd. Sensus avregistrerar ca 1,4 procent av all 
verksamheten under åren 2017-2019, en liten andel men ändå en markering om vikten av 
fortsatt utveckling i etik- och kvalitetsarbetet. Folkbildningen är alltför viktig för att dras 
in i bristande uppföljning. 

För våra medarbetare har pandemin naturligtvis inneburit stora svårigheter att be-
driva cirkel- och kulturaktiviteter. Digitaliseringen innebär nya utmaningar och föränd-
ringar som vi måste ta till oss och använda även i framtiden.

Ett varmt tack till personalen och alla som bidragit till att vi ändå har kunnat bedriva 
vårt folkbildningsarbete under året.

Bo Anderson      Sven Dahlkvist
Regionordförande     Regionchef 

E

"Vi mötte pandemin med en 
framgångsrik omställning och 
digitalisering med satsningar 
på flera alternativa vägar."
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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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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.
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Sensus Sveland omfattar Gävleborgs, 
Dalarnas, Uppsala, Södermanlands, 
Västmanlands och Örebro län som  
totalt består av 64 kommuner. Tillsam-
mans med föreningar och organisationer 
vi samarbetar med skapar vi mötes- 
platser 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 »
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FUNKISTEATERNS URSPRUNG är egentligen ett sam-
melsurium av personer som alla tyckte att det sakna-
des en uttrycksform för målgruppen som vanligtvis 
ingår i daglig verksamhet. En uttrycksform som kan 
leda till eftertanke och bra samtal. 

Det var en grupp från skilda världar som träffades, 
för att se om de kunde hitta en plattform där de kun-
de samarbeta kring detta. Siv Eriksson från Sensus, 
dramapedagogen/teaterledaren Anita Carlsson, Pelle 
Mårdh och Eva Salomonsson från Kulturverkstan 
samt arbetshandledaren Susanne Wallin-Emilsson.  

De träffades för att prata ihop sig om vad det var 
de brann för i teater och kom snabbt fram till följan-
de: Genom teatern kunde vi erbjuda en plattform där 
man som skådespelare fick möjlighet att spela en roll 
som inte var jag. Att testa sina gränser, förmågor och 
rädslor utan att behöva ta personligt ansvar för dessa. 
Att ta andras perspektiv för att på så sett få en inblick 
i hur andra upplever samma sak. Men också kunna få 
dela med sig av vem just jag är, hur jag fungerar och 
vill ha det. 

Syftet var att ge personer med olika funktionsvari-
ationer möjlighet att delta i studiecirklar kring teater, 
skådespeleri och att forma innehåll och manus. Med 

hjälp av Arbete och Aktivitet vid Eskilstuna kommun 
kunde målgruppen nås. Det kom in anmälningar och 
i Sensus lokaler startade nu skådespelar- och manus-
cirklar tillsammans med cirkelledaren och drama-
pedagogen Anita Carlsson. Nu kunde de starta resan 
med att skapa manus till en första föreställning, som 
längre fram fick namnet ”Dom kallar oss brukare”.  

Ett genomgående tema blev självupplevda händel-
ser från daglig verksamhet som gemensamt ”skruva-
des till” för att passa in i föreställningen. 

Här finns den strikta Biggan och den mer lös-
ningsorienterade Kenta som arbetshandledare. 
Brukaren Åsas hemmavårdsdag går helt överstyr då 
ny personal ska introduceras i arbetet. Det hela slutar 
med att Åsa slänger ut personalen. I pjäsen får vi ock-
så möta den nya brukaren Kalle och se hur han blir 
bemött på sin nya dagliga verksamhet. 

Pjäsen är också kryddad med flera musik och 
sånginslag. Under hösten 2020 spelades pjäsen tre 
gånger på Eskilstuna teaters stora scen innan coro-
na-restriktioner satte stopp för fler föreställningar. 
Samarbetet mellan Sensus och Eskilstuna kommun 
fortsätter i ett kommande teaterprojekt som just har 
påbörjats.  

Funkisteatern
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FÖR ATT UTVECKLA OCH kunna erbjuda mer 
folkbildning i Katrineholm har Sensus Musikhus 
anpassat sina lokaler för att kunna starta hant-
verkscirklar – och under året har kurser i Kera-
mik genomförts i Musikhuset. Genom att bredda 
verksamheten har vi kunnat nyttja lokalerna mer, 
fler människor har fått tillgång till dem och vi är 
på god väg att skapa en mötesplats för fler kreativa 
människor.  

Musikhuset i Katrineholm har stora lokaler 
med högt i tak och en känsla av kreativitet – en 
plats som inspirerar och har goda möjligheter 
att utveckla kulturlivet. Utmaningen har varit att 
blanda olika verksamheter; musikhus kräver att 
det är okej att ”väsnas” medan hantverkskurser 
vill ha en tystare tillvaro. Vi har lyckats förena 
dessa verksamheter och vi tror att denna ”nya” 
mötesplats i Katrineholm kan bidra till att stärka 
folkbildningen. 

ANNA OLSSON, KONTAKTPERSON för Amningshjäl-
pen i Dalarna, berättar om den omställning som 
gjordes under pandemiåret. -Vi gick från att i mitten 
av mars 2020 inte veta hur vi skulle lösa det till att i 
april köra igång på digital plattform. Amningshjälpen 
fick god hjälp av Sensus som ordnat två zoomkonton 
med utökad behörighet och som vi nu kunde använda 
i vår verksamhet.  

Anna Rehnberg och Anna Burack från Sensus ar-
rangerade en utbildning i digitala verktyg i samarbete 
med Helene Avelin från Amningshjälpen. Kursen har 
fått god spridning och deltagare från hela Sverige 
kan nu delta på betalkurser oberoende av bostadsort. 
Gratiskurser som varit beroende av ett antal gravida 
inom en viss radie kring kursorten kan nu nå hela 
den regionen utan att behöva anpassas för detta.  

Anna Olsson: - Personligen gillar jag också e-listan 
om verktyg, att skicka mail eller sms direkt är väldigt 
smidigt. Vissa Sensuskontor har dessutom köpt in 
kameror och kunnat låna ut utrustning och kontor 
till alla sina cirkelledare! 

Amningshjälpen

Musik och keramik

Sensus har tillsammans med Sveriges konstförening-
ar Gävleborg under ett antal år producerat ett stort 
utbud av nätbaserade studiecirklar på området konst-
historia, arkitektur och design som finns tillgängliga 
på vår hemsida. 

Under detta pandemins år när vi arbetat med att 
snabbt ställa om så mycket folkbildning som möj-
ligt till digitala media, gjorde vi dessutom en serie 
livestreamade föreläsningar som vi kallat Konsthisto-
riska mästerverk, med ett antal fördjupande nedslag 
i olika specialämnen. Föreläsningarna spelades också 
in och finns nu tillgängliga fortsättningsvis för intres-
serade deltagare.  

Konsthistoriska mästerverk 

UNDER 2020 ANORDNADE Sensus tre digitala föreläs-
ningar i samarbete med SHEDO:s informatörer.
SHEDO på turné är en föreläsningsresa genom Sve-
rige, där flera av föreningens föreläsare delar med 
sig av sin resa med självdestruktiva beteenden – och 
vägen vidare till att må bra igen. Kommentar från en 
av deltagarna:

- Stort tack för den värdefulla föreläsningen ni på 
Sensus bjöd på igår. Den kändes väldigt äkta och rele-
vant, den slog an många strängar, berörde, manade till 
eftertanke, bekräftade och besvarade många frågor!

Digitala föreläsningar
med föreningen SHEDO
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PÅ STIFTSGÅRDEN RÄTTVIK utbildas varje år 50-80 ungdomar 
inför kommande sommarläger. Detta sker för att genomföra 
för-, efter- och sommarläger som slutligen mynnar ut i ”som-
markonfirmation”. 

2020 var det ett första försök att genomföra detta digitalt. 
En studio byggdes för att få en känsla av tv-program för att 
dagen på så vis skulle bli lättare att följa. Här skedde online-le-
kar och frågesport för att få interaktivitet online. Det digitala 
presentationsverktyget Menti var ett av de digitala verktyg vi 
använde. 

Verksamheten varvades med föreläsningar och gruppsamtal 
online. 

Fortbildning på nya sätt 
– webbutbildningar under Corona
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LEDARUTBILDNINGAR GENOMFÖRDES under fö-
regående år till största delen digitalt. Här kan som 
exempel nämnas fortbildning för Lottakårens led-
are inom livräddning samt en kurs för körledare att 
under pandemin öva gehör och notläsning med sina 
korister digitalt. 

Ett annat exempel är det nätverk för de som job-
bar med unga och konfirmander med särskilda behov. 
Vanligtvis sker träffar på Stiftsgården Rättvik där 
erfarenheter delas kring just verksamhet med barn 
och unga i behov av särskilt stöd. 

Under 2020 har denna verksamhet haft anpassat 
upplägg med digitala studiecirkelträffar. En del av 
dessa med inslag av gästföreläsare, exempelvis Sara 
Björk. 

KÖRVERKSAMHET RÄKNAS SOM riskverksamhet, eftersom man vanligtvis står nära varandra och andas på 
varandra genom sången. Körerna har därför fått ställa in eller ställa om på olika sätt. Många kreativa idéer har 
fötts, allt ifrån övning utomhus med stora avstånd, vandringskörer och övning i halvgrupp, till digital stämöv-
ning via internet. 

Tyvärr finns det få digitala lösningar som fungerar för körsång; de videomötesverktyg som finns har för stor 
fördröjning för att man ska kunna sjunga tillsammans och alla körer längtar efter den dag då man äntligen får 
sjunga tillsammans igen. 

DET EKOTEOLOGISKA NÄTVERKET hade i januari 2020 fortbildningsdagar i Rättvik för Svenska kyrkans perso-
nal där miljöansvariga från församlingar träffades under en helg. Det var sammanlagt ett 50-tal personer från 
hela landet och Sensus var delaktiga i fortbildningen. 

Under hösten 2020 har det arbetats fram ett studiematerial till Biskoparnas Klimatbrev. Detta kommer 
lanseras under våren 2021. 

Samarbeten på klimatområdet sker på flera olika plan, både på stift- och församlingsnivå. Förutom klimat- 
och miljöarbete så samverkar vi även inom pilgrimsområdet, pilgrimsvandringar och existentiella frågor kring 
psykisk hälsa. 

SENSUS SVEALAND GENOMFÖRDE utbildningar i 
samarbete med de tre stiften i vår region: Strängnäs 
stift, Västerås stift och Uppsala stift. Vårt fokus ligger 
främst på att stötta församlingarnas verksamhet inom 
de tre stiften. Till exempel har en ikonmålningskurs 
genomförts i Västerås domkyrkoförsamling.  

I Uppsala domkyrkoförsamling och kontrakt 
pågår ett samarbete kring konfirmandgrupper, där-
ibland också en konfirmandgrupp för särskolekon-
firmander. Det förekommer en omfattande visnings-
verksamhet av domkyrkan där vidareutbildning av 
guider sker kontinuerligt. Den verksamheten har 
under 2020 på grund av pandemin minskat i omfatt-
ning. 

I övrigt samarbetar vi med Svenska kyrkans för-
samlingar och EFS  med deras folkbildande verksam-
heter såsom t ex bibelstudiegrupper och andra bok-
cirklar samt kulturprogram i form av föreläsningar. 

Vanligtvis finns ca tio st konstcirklar i våra egna 
lokaler men dessa har förstås inte kunnat vara nor-
malt verksamma under 2020. Några försökte ändå 
ställa om digitalt och det startades en digital konst-
bokcirkel. 

Social hållbarhet 

Stor omställning för körerna  
– vad gör vi när vi inte får sjunga tillsammans? 

Ledarutveckling inom 
efterfrågade områden 

Utbildningar i stiften 
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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
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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. 

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 DIGITALA VERKTYGSLÅDA

Sensus digitala verktygslåda erbjuder stöd till 

alla som behöver ställa om sin verksamhet 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 musik-

band 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.

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.
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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
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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

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.

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.

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.
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Livestreamar! 

NÄR MÖJLIGHETERNA ATT spela live för våra band och 
artister försvann och människor inte längre kunde se 
musik live på riktigt var det oerhört viktigt att hitta 
alternativ. Kulturens viktiga plats i samhället och för 
vårt välmående blev tylig. 

Den tekniska utvecklingen, i form av snabba 
bredband, nya plattformar på internet och kompetent 
personal i Sensus Musik, som var redo att göra jobbet, 
gav oss möjligheten att komma igång med att sända 
spelningar live över internet och såklart erbjuda alla 
våra deltagare den möjligheten. Därmed har vi sänt 
live från flera orter i Sensus Svealand. Ett par exempel 
följer här.  

 I Gävle började året med att göra Local Heroes, en 
gala för att uppmärksamma det lokala musiklivet, som 
livestreamades via den lokala tidningen. Bluegrass 
Festivalen gjordes detta år enklare: via en livestream 
på Facebook där två band uppträdde samt med ett mu-

sikquiz som hölls under streamen. Sandviken Open 
Stage är en öppen scen för alla som vill testa att spela 
eller uppträda live på en professionell scen. Detta år 
gjordes två tillfällen i samarbete med Sensus och det-
ta streamades på Youtube. Gävleteamet hjälpte också 
till tekniskt med en julkonsert som bandet West Coast 
Project anordnade. Den livestreamades på Facebook, 
Youtube och Twitch. 

Sensus Örebro, i Tegelbruket, var tidigt i startgro-
parna med idén om att sända poddar i kombination 
med mindre spelningar. Härigenom streamades flera 
spelningar med mysig och nära atmosfär, bland annat 
med The Kollektive, Rezzie och Xersize. 

Dessutom inleddes ett samarbete mellan olika mu-
sikaktörer i Örebro – See Us Live, med syfte att erbju-
da livestreamar av hög kvalitet. I detta sammanhang 
sändes flera spelningar från Tegelbruket, bland annat 
med Ape, Those Without, Sire och Risto Kangas.  

Det är spännande tider för Sensus Musik. Musikvärlden är under förändring 
på många sätt och ihop med pandemin har förutsättningarna för vår 
verksamhet blivit rejält annorlunda. Vi har under 2020 ställt om och tagit 
många nya grepp. Ett sådant är livestreamarna.
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Hiphopverksamheten Elements i Uppsala håller till på Gränby fritidsgård, startade 2017 och har blivit en 
hörnsten i tillvaron för många ungdomar och unga vuxna i stadsdelen. Musik produceras löpande och mycket 
har släppts på streamingtjänster som Spotify och Youtube sedan studion startade.  edaren för verksamheten 

är eldsjälen Jonas Scharafinski samt även ett flertal 
tidigare deltagare som har tagit steget upp från delta-
gande till att själva bli ledare för nya generationer av 
hiphopintresserade ungdomar. Många olika arrange-
mang som livespelningar och specifika skollovsaktivite-
ter har utförts i Elements regi och fyller en viktig plats i 
ungdomars (och även yngres) möjligheter till kulturellt 
uttryck.  En särskild aktivitet att nämna under hösten 
2020 var Elements höstlovsstudio där yngre deltagare 
fick möjlighet att prova på Hiphop-musikskapande. 
Under denna vecka utfördes även en talangshow på 
fritidsgården där många kunde framföra låtar som de 
skapat med Elements. 

Timmervägens musikhus i Falun är ett musikhus modell mindre. Dörrarna öppnades för band och verksamhet 
den 1 april 2020. Musikhuset är Sensus eget 
och vi har personal på plats varje dag. I huset 
finns sju replokaler varav en livescen/livestu-
dio, som även används som replokal när det 
inte körs evenemang där. I en av lokalerna be-
drivs en hiphopstudio/produktionsstudio där 
en driftig ledare är stommen i verksamheten. 
Utöver det finns tre mindre produktionsstu-
dior/mixplatser där man kan sitta och arbeta 
med inspelningar eller göra mindre pålägg. 
De mixplatserna finns i bion där vi även har 
filmprojektets tillhåll. Där ska vi starta upp ett 
filminspelningsprojekt under 2021 (det blev 
försenat på grund av pandemin). I huset har vi 
även allmänna ytor som kök och vardagsrum/
allrum där banden kan träffas och umgås.  
Under 2020 har den mesta tiden gått till att få 
ordning på huset och verksamheten. Banden 
och personalen är nöjda med resultatet. Under 2021 hoppas vi på att kunna genomföra en invigning med ”öp-
pet hus” då vi inte kunde göra detta under 2020 på grund av pandemin. 

Timmervägens  
musikhus i Falun

Elements  
– en viktig mötesplats 
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TB ACTION ÄR ETT PROJEKT beviljat av Arvsfonden. 
Syftet är att göra Tegelbruket till en arena för ungdo-
mar med någon typ av intellektuell funktionsnedsätt-
ning och deras fritidsintressen. 

Efter projekttidens slut ska verksamheten, som 
omfattar både idrott och kultur, vara så etablerad att 
den kan drivas utan projektresurser. Sensus är med i 
en övergripande organisation samt ansvarar för kul-
turverksamheten. 

Tidigt i projektstarten kördes aktiviteter igång 
med inslag av idrott och kultur, där musikproduktion 
i studio och live/spelningar var framträdande. Trots 
pandemin är det nu många ungdomar som är engage-
rade i flera grupper inom dans och musik, musikpro-
duktion och olika idrotter. 

I anslutning till aktiviteterna så fikas det och ung-
domarna blir kvar i Tegelbruket där de ofta lär känna 
ledare för andra aktiviteter att eventuellt påbörja. 

TB Action 
– musik och dans för unga 

med funktionsvariation
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HILDASHOLM HAR PÅ ETT tydligt sätt kunnat vända 
de stora utmaningarna i och med Covid-19 till något 
positivt, och både anpassat men inte minst utvecklat 
verksamheten och skapat helt nya upplevelser. Efter 
det märkliga året 2020 kan vi konstatera att många 
människor trots pandemin har kunnat uppleva myck-
et kultur på Hildasholm.

I år har Hildasholm haft många besökare från 
Dalarna och dessutom ovanligt många helt nya be-
sökare. Under juli månad kom det många yngre par 
och barnfamiljer, och i slutet av sommaren mängder 
av pensionärer. Huset har haft ett begränsat antal 

Munthes Hildasholm 
– kulturupplevelser coronasommaren 2020

Sensus har sedan många år ett nära samarbete med Hildasholm i Leksand. 
Vi har genom åren samverkat vad gäller allt från guidade turer i det unika 
huset, till spökvandringar ute i trädgårdarna. Förutom de guidade visning-
arna har vi under 2020  samverkat vad gäller programmet ute i trädgårdarna 
Sensus har varit ett stöd i framtagandet av programblad och affischer.

besökare per visning men det har uppskattats då 
visningarna i många fall blivit mer personliga och 
flexibla. Samtliga områden och trädgårdsrum har 
varit tillgängliga och i år har många insatser varit 
nödvändiga för att möta kraven på tillgänglighet och 
trygghet för samtliga besökare.

Höjdpunkter denna sommar var skulpturparken 
med de fyra konstnärerna Laila Orning, P-O Sö-
derlund, Kjell Janson och Lotta-Maja Öhman. De 
bidrog till att skänka en konstupplevelse till besö-
karen som var lite utöver det vanliga. Gunnar Kajs 
blomsterprakt, inne i huset, lockade också många 
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besökare med sitt unika blomsterspråk. Aktiviteter som 
hälsovandringar, yoga och besök vid vår vänskapsbänk 
har varit viktiga i en tid med stort behov av hälsa och 
välbefinnande.

Intendent Kicki Kobdock Haak berättar: - Säsongen 
2020 har här på Hildasholm präglats av covid-19, precis 
som i övriga Sverige och världen. Det är då fantastiskt att 
vi har vår stora, tillgängliga och attraktiva trädgård att 
erbjuda som ett besöksmål på nära håll. Ett besöksmål 
som med den noggranna coronaanpassning som gjorts, 
har varit mycket säker, skapat trygghet, och erbjudit 
mängder av gäster att njuta av och upptäcka Hildasholm. 
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Antidiskrimineringsbyråerna arbetar utifrån 
samtliga diskrimineringsgrunder och är 
partipolitiskt och religiöst obundna. Enligt 
uppdragsbeskrivningen från den statliga 
myndighet som är huvudsaklig bidrags-
givare, Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF), ska verksam-
heterna arbeta långsiktigt med juridisk 
rådgivning och stöd till privatpersoner 
om deras rättigheter. Byråerna har även i 
uppdrag att arbeta med utbildningsverk-
samhet och opinionsbildning om diskrimi-
nering.  

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, ADU 

45 utbildningar och workshops har 
genomförts, främst i digital form. T.ex. 
hbtq-diplomeringar för tre elitfotbollslag 
samt PraLin-process för alla grundsärsko-
lor i Uppsala. Vi har skapat ett Forum mot 
diskriminering för civilsamhället i Uppsala, 
utbildat anställda och studerandeom-
bud på Uppsala universitet, kolloledare 
i KFUM, fackförbund, en barnrättsdag 
i Norrbotten och kommunstyrelsens 
arbetsutskott i Uppsala. Vi engagerade 
oss också i arbetet inför MR-dagarna i 
Uppsala, både i den lokala arbetsgruppen 

och genom Sensus riksförbund. 

Den juridiska rådgivningen har kunnat fort-
gå mer eller mindre som vanligt, och den 
har till viss del även effektiviserats tack 
vare att mer har kunnat skötas digitalt. Se-
dan starten 2016 har antalet ärenden ökat 
för varje år och 2020 hanterade vi 102 
ärenden, att jämföra med 73 året innan. 
Majoriteten av våra ärenden rör arbetslivet 
och utbildningsområdet och de vanligast 
förekommande diskrimineringsgrunderna 
i anmälningar som kommer in till oss är et-
nisk tillhörighet och funktionsnedsättning. 
Våra juristvolontärers planerade öppna 
rådgivning på två bibliotek  
 
i Uppsala genomfördes under vårterminen 
men tvingades under senhösten ställas 
in på grund av pandemin. Våra volontärer 
har istället varit engagerade i rättsutred-
ningar och i vårt arbete inför MR-dagarna. 
Vi har deltagit i sex remissförfaranden 
och skrivelser samt fyra debattartiklar och 
medverkat i tre tidningsartiklar. Därtill har 
vi deltagit i flera kampanjer i sociala me-
dier såsom ”Respekt för rättigheter” och 
”Diskriminering pågår”. 

Diskrimineringsbyrån Gävleborg, DG 
 
DG har under året haft 20 ärenden, för-
delat på 13 insatsärenden och 7 rådgiv-
ningar, vilket är en ökning jämfört med 
2019. Funktionsnedsättning, följt av etnisk 
tillhörighet, har varit de främsta diskrimine-
ringsgrunderna. Samtliga övriga diskrimi-
neringsgrunder har dock förekommit. Den 
juridiska rådgivningen har skett framför allt 
via mejl och telefon men pga pandemin 
har även digital lösning erbjudits.

DG hade under året tre större projekt som 
lanserades, men samtliga fick strax före 
respektive genomförande ställas in och 
skjutas på framtiden: kommunprojektet 
med utbildningar kring diskriminering av 
kommunledning/tjänstepersoner och poli-
tiker (mars-juni), skolprojektet med utbild-
ningar i gymnasieskolor om diskriminering 
(sept-dec) samt biblioteksprojektet med 
närvaro på 20 bibliotek med information/
föredrag samt utställning (okt-dec). Även 
vintereventet Winter Pride in med kort var-
sel. Tonvikt har istället lagts på information 
om DG och vårt erbjudande till individer 

Team Antidiskriminering består av tre antidiskrimineringsbyråer i Svealand: 
Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU), Diskrimineringsbyrån Gävleborg 
(DG) och Rättighetscentrum Dalarna (RD). Verksamheterna arbetar 
länsvis med att förebygga och motverka diskriminering och finns under 
Sensusparaplyet bland övriga team i Svealand.

Antidiskriminering 
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och organisationer samt möjlighet till ut-
bildning/information via digitala medier. 

Opinionsbildning har blivit en växande del 
av byråns verksamhet och totalt har åtta 
debattartiklar publicerats och ytterligare i 
nationell samverkan. DG har även initierat 
samtal för information och diskussion om 
nödvändiga strukturförändringar till stöd 
för diskrimineringsbyråerna med sju av 
länets nio riksdagsledamöter. Samverkan 
med landets övriga byråer har intensifie-
rats, vilket till del kunnat ske pga över-
gång till digitala möten. Detta har lett till 
samordningsvinster, löpande informations-
utbyten och idéspridning.

Rättighetscentrum Dalarna (RD) 
Våra ärenden ökade markant under året 
jämfört med föregående år och detta är 
även det år då byrån hanterat flest ären-
den hittills (38 totalt). De flesta ärenden vi 

hanterade rörde sig om etnisk tillhörighet 
och funktionsnedsättning. Vår tolkning 
av utfallet är att pandemin dels kan ha 
medfört en ökning av ärenden, samt att vi 
nått ut till många på bred front i regionen 
via en Facebook-kampanj. 

Efterfrågan ökade vad gäller både antal 
föredrag, föreläsningar samt utbildningar, 
trots pandemin. RD genomförde i sam-
verkan med Sensus riktade MOD-kurser 
till bibliotekspersonal i tre kommuner i 
Dalarna. Vi producerade i samverkan 
med Rättighetscentrum Västerbotten och 
Arvsfondsprojektet Perspektivbyrån en 
digital utbildning om Diskrimineringslagen. 
Med projektstöd från Region Dalarna 
genomfördes och slutfördes ”Biblioteks-
projektet” med fotoutställningen ”Jag är 
inte religiös men gifter mig gärna i kyrkan”, 
installerad på samtliga Dalarnas kommu-
nala bibliotek. 

Samverkan med övriga antidiskrimine-
ringsbyråer i Sverige har utvecklats betyd-
ligt under året, som en effekt av pandemin 
och den digitala omställningen. Detta 
resulterade bland annat i den byrågemen-
samma Facebook-kampanjen ”Diskrimi-
nering pågår”, som gav mycket uppmärk-
samhet. Samverkan med Vasaloppet 
med fokus på idrott och diskriminering för 
allmänheten genomfördes och föll väl ut. 
Vi skrev under en artikel om skyddet för 
demokratin i Sverige, i samverkan med 
ICJ. Remissvar till SOU 2020:21 - Sveriges 
museum om Förintelsen - skickades in. 
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Fakta om Sensus Svealand

Sensus Sveland omfattar Gävleborgs, Dalarnas, 
Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och  
Örebro län som totalt består av 64 kommuner. 
Tillsammans med föreningar och organisationer vi 
samarbetar med skapar vi mötesplatser för lärande 
och utveckling runt om i regionen. 

STYRELSE
Regionstyrelsen väljs med två års man-
dat. Ledamöter 2020 – 2021:

• Bo Anderson (ordförande)
• Martin Andersson
• Birgitta Bjurstig Stange
• Nina Carlsson Garlöv
• Sonja Kroon-Björgyll
• Alar Kuutmann
• Jimmy Nilsson
• Pernilla Parenpalm
• Lena Ryö
• Magdalena Silfverstjerna 
• Mona Söderström
• Xerxes Åkerfeldt
• Staffan Ljunggren  

(facklig representant)

Sensus Svealand bedriver verksamhet 
i 61 av de 64 kommuner som regionen 
omfattar.

REGIONSÄTE 

Västra Ågatan 16, Uppsala

REGIONCHEF
Sven Dahlkvist

KONTOR OCH  
VERKSAMHETSLOKALER
Borlänge, Eskilstuna, Gävle, Uppsala,  
Västerås, Örebro

MUSIKHUS
• Vilsta Musikhus, Eskilstuna
• Musikhuset Lagerkvistgatan, Eskilstuna
• Balsta Musikslott, Eskilstuna
• Valhalla, Falun
• Musikhuset Inferno, Katrineholm
• Parkhuset, Västerås
• Tegelbruket, Örebro

VERKSAMHETER 
Utöver vår ordinarie bildningsverksamhet 
är Sensus Svealand också huvudman för 
tre antidiskrimineringsbyråer: 

• Rättighetscentrum Dalarna
• Antidiskrimineringsbyrån Uppsala
• Diskrimineringsbyrån Gävleborg

SENSUS  
SVEALAND

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 medlemsorga-
nisationer. Sensus Svealand 
har utöver dem fler regionala 
medlemsorganisationer och 
samarbetsparter.

42 % av verksamheten sker i 
samarbete med en medlems-
organisation eller samarbetspart. 

Antal studietimmar 2020 till-
sammans med samarbetsparter 
utöver medlemsorganisationer. 

Sensus Svealands yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt är 2 010 ledare verksamma i regionen.

Antal studietimmar 2020 i studiecirklar, annan folkbild-
ning och kulturprogram*.

*Kulturprogram = 9 studietimmar

Deltagare 2020 i studiecirklar och annan folkbildning 
fördelade efter åldersgrupp.

Unika deltagare 2020 i studie-
cirklar och annan folkbildning.

32

202 692

18
 21

7

36
 35

4

Leea 15 och George 94

SAMARBETEN

VERKSAMHET

DELTAGARE OCH LEDARE

18 %

50 %

16 %

16 %

Studiecirklar Annan  
folkbildnings- 
verksamhet

Kultur- 
program

78 % 15 % 7 %

Fördelning av verksamhet 2020.

Antal kulturprogram i Sensus 
Svealand 2020. Det kan exem-
pelvis vara digitala föreläsningar 
eller livestreamade konserter.

Sensus Svealand genomförde 
5 446 arrangemang under 
2020. Det blir 15 arrange-
mang per dag om en fördelar 
dem jämt över året.

Totalt nådde Sensus Svealand 
96 511 deltagare under 2020. 
Om en fördelar dem jämt över 
året blir 264 deltagare per dag.

1 46115 arrangemang/dag 264 deltagare/dag

Sensus Svealand i siffror

42  %

< 13 år 

13 - 24 år

25 - 65 år

> 65 år

De tre största medlemsorga-
nisationer i Sensus Svealand 
räknat i antal studietimmar.

1. Svenska kyrkan
2. Scouterna
3. KFUM Sverige

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

År 2020 har präglats av corona-
pandemin. Sensus Svealands 
verksamhetsvolym har minskat 
med 41 % sedan föregående år.
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Sensus studieförbund Svealand
Västra Ågatan 16, 753 09 Uppsala
sensus.se


